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Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi -- ~~~~ -~~~~~~--~~~~~~~~~~~~--~~--

Cinsi Şekli Mu hm. bed. Teminat 

' ) Münakasaıar 

~şaat, TaJnjrat, Nafia i şleri, Malzeme, Harita 

~ısarcıkta mevcut mekteb~ tamiri 
~ llıele kulu besi yanınd ı yap. sıfat istasyonu 

tstep köyünde yap. ilk okul binası inş . 

3290 40 
aç. ekıı. 2134 11 
kapalı z. 11491 79 

,, 
ı~Qı 

ır fuarında yap. inhi sarlar pavyonu inş . (ş11rt . 
68 h) 

Zarı l gu dak-Devrek yoiunun arasında yap. istinat dı-
\ a • 

aç. eks . 
J .. rı ınş. 
t"1darma kulubcsi inş. (teınd) ,, 
ll!ıe-Takmak yolunun arasında yap. hımirat (tcmd) ,, 

~lar, Klinik ve İspençiyari al at, Hastane Lev. 

~~'•dit· 6 t v·r · · kapalı z. c: enylürctan: 9 t (ıart. 142 kr) ,, 
S •serin: 23 t . 
•ııtrılit: 6 t . : 

13568 50 

2779 39 

824 18 

18900 -
28350 -
16100 -
11500 -

~trik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemtsi) 

A.lb 
•ıar elektrık şebeke teııis . (lemd) paz. 37813 63 

t ~sucat: .. Elbise, Kundura, Çamaşır _v~. 
lbise: 100-150 ltat 

r:ı ~~t, BenzJn, Makin:_ yagları v, s. 

~:lltı: 200 t . - gaz: 40 teneke-meşe kömürü : 200 k. 
~ kömiir ü: 40 t. - gaz: iOO k. - odun: 90 t. 

~ 
~-•t -
~il 11 taşıma otomobili model 938 : 1 ad . 
~,:t boru (~art. 208 kr) 

ırıo~raf: 15 ad. - higrograf: 15 ad. - barograf: 
'd . • hiıerometre: 2 ad • t ermometre : :l ad . - te

ij ~,li: 2 ad. 
,ı, t 

ttı • kalburu: 75 ad. 
~~'~ot}~ bakır: 5CO lı.g . 
~l telıf eb'atta çimento künk : 800 ad . 

•k mesaha ,eridi 20 m. : 100 ad. - yaylı kırma 
Çtl'k 1 aıetre 2 m. : 100 ad. 

~ıak, Zahire, Et, Sebze v. s . 
~ 

;ek: 3 t. - koyun eti: 1380 k. - süt : 1000 k. -
~. 0~urt: 650 k. 
~~; kabak: 10 t. - soğan: 2 t. 
'tb \1 Ot; 200 t . 

~() 
t~ Ve erzak: 32 kalem 
'~~ek: 140 t. 
t~ •f: 2400 k. 

llıck • • • pırinç , sabun , makarna, süt, yoğ'urt v s . 

~üzayedeler 
~ b 
\t;c (lemd) 
·ıı·~:tt Çinko: 604 k. 

•n tenekesi: 20 ad . 

aç. eks. 

" 

aç . eks . 2100 -
kapalı z. 41500 
paz. 3220 -

aç. t.ks. 

" 
" ,, 

nç. eks. 

" 
kapalı z . 
aç. cks. 
kaµalı z. 
eç . eks. 

paz. 

.. 
ıı ç . art. 

825 -
800 -

1750 -
1396 

300 - -

~-....... ,_ .............. ., ______ , ____ ~..... .. ~-~·· . 

160 05 
861 88 

1018 -

208 45 

1'417 50 
2126 25 
1207 50 
862 50 

157 50 
3l12 50 
242 

61 88 
60 -

131 25 
104 70 

413 

787 50 

22 .50 
o il 15 -

Müracaat yeri Gün Saat 

Kayseri Naf lll Müd. 8 6-38 13 -
Ordu ,, 

" 
6-6 38 - 14 

Mu~la Vıl. Fethiye Kazası 20-6-38 14 
Kestep Köy. lht. H. 

lnbisarlar U. Müd. 16-6-38 ] 1 

Zonguldak Vali l iği 6-6-38 ıs 

Sinop C. Mnddeiumum' 6·6·38 15 
Maııisa Viliyetı 16 6-38 e kadar 

Ask . Fabr. U. Müd. Ank. 

" 
" 
• 

21-7-38 
20-7-38 
18-7-38 
19-7-38 

14 -
15 
15 
ıs 

A khiaar Belediyesi 26 5 38 itib. 1 ay 

Akhiııar Muhas. Hu11 . Köy 9·6-38 e kadar 
Bürosu Şeflığ'i 

Sinop Memleket Hast. Başt. 11-6-38 
Çorum Doğum ve Çocuk Bak. 9·6·38 

iz mir Bclediyes i 
Nafıa Vekaleti 
inhisarlar U. Müd . 

D. D. yolları H. pışa 

" .. 
,, 

14-6-38 
18-7-38 
22-6-38 

15-~38 

15·6-38 
13·6-38 
13-6·38 

Adapazarı Mem leket Hut. B. 2-6-38 

Balıkesir Ask . SAK 
,, 

13-6-38 
13-6-38 

Çorum Doğ'um ve Çocuk Bak. 9-6-38 
Çorum Vil. C. M. Umum. 9-6 ·38 
Sinop Vilayeti 11-6-38 
Sinop Memleket Hast. Başt. 11-6-38 

İstanbul Belediyesi 
lnhıııarlar U. Miid. 
Eskişehir Belediyesi 

6-6-38 
17-6-38 
13-6·38 

12 
14 

16 
14 
11 

ıo 30 
10 30 
10 30 
10 30 

17 

10 -
t 6 
14 
15 
1 ~ 
12 

14 -
14 
15 

... 

~M -- NAKAS LAR 

'~ 

ve Kula kasabasından tahminen 200 metre yüksf'k olan Kavacık 
köyünün içindeki yerden alınacaktır. 

~irat·Nafıa işleri ve Malzemesi· tlarita 

~ Kula Şarbaylığından : 
~~t· 'llisa ilinin Kula kasa basma yeni bir içme suyu getirile-

1 ıt, 

~ ~111 ~ ıu projelerinin ne suretle hazırlanacağına dair 14 eylül 
-~ıı ''1hli talimatname hükümleri dahilinde proje ve hesabları 

t> •c•kttr 
\ Qll • 

t,b k~sabaya kuş bakışı üç kılometre ve au isale güzergahı 
llıınen 4,5 kilometredir. Su kasabasınin garbi şimaliıinde 

asaba i in tevziat planı evvel yapılmış olduiundan yapıla
cak proje yalnız kaptaj yerinden dahili tesisatına suyu bağlaya
ca olan yere kadar yapılacak ve buradaki yerlerden icap ediyor
sa depo ve saire tafsilata tamamen hesap edilip projeleri buna 
göre ihzar edilecektir. 

Müteahhit mevcut projeyi tetkik etmiş ad ve itibar olunaca
ğından mevcut kasaba dahili tevziat planına göre şebekenin boru 
kuturları değişmek icap ederse musluk ve çeşme yerleri ıabit 
kalmak şartile yeni tevziat şebeke hesablarını da yapmağa mec
burdur. Ancak bunun için mevcut prejelerden istifade eder. 

Taliblerden hangisi az bedel talep ederse 2490 numaralı kanu
na göre bu muteahhide ihale edilec-ektir. 

31 Mayıs t 938 

r İDAREHANE : -, 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

1 Gal~ta: Perşembe pazara 
iLAN ŞARTLAR! 

İ-iarehanemizde görüşülür 

Telv. : iıt. MÜNAKASA 

L Telefon : 49442 J 
Posta kutuıu N. 1261 ~ 

Muğla Vilayeti Fethiye Kazası Kestep Köyü 
İhtiyar Heyetinden : 

11491 lira 79 kuruş keşif bedeli Kestep köyünde müceddeden 
yapılacak ilk okuru intaatı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye kon· 
muttur. 

Bu ite ait keşif, proje ve tartnameler köy odasında ve Fet
hiyede köy bürosundan temin edilir. 

Eksiltme 20.6.938 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 
14 tedir. 

ihale F etbiyede huıuıi muhasebe dairesinde köy büroıunda 
köy ihtiyar heyeti tarafından yapılacakhr. 

Eksiltmeye girebikıek için Böl lira 88 kuruş muvakkat temi
nat vermeleri ve Nafıa Vekaletınden 938 ıenesinde muteber ve. 
sika ve yahut bu işi yap•bilectklerine dair bir kıt-a ehliyet ve
sikası ibraz etmeleri lazımdır · 

Zonguldak Valiliğinden : 
Zonguldak - Devrek yolu başında beşinci kilometrede 

yapılacak 'l.779 lira 39 kuruş bedeii keşifli istinad duva
rt 6.6.938 pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Talihlerin 208 lira 45 kuruş teminatları ve Nafıa Mü
dürlüğünden alınmış ehliyet ve Ticaret Odasından vesi
kalarile beraber ihale günü E~cümene müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

Sinop C. Müddeiumumiliğinden: 
-

Onbeş gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmış olan 
yeni tevkifhane binasına aid iki jandarma kulesinin in
şası için 25.5.938 gününe muallak ihale gününde talip 
zuhur etmediğinden açık eksiltmeııin on gün daha uza
tılmasına ve 6.6.938 pazartesi günü sa ıt 15 te ihalesine 
komisyonca karar veramiş olduğundan alakadarların bu 
müddet zarfında komisyona müracaat etmeleri ilan olu
nur. 

Niğde CHP İlyönkurul Başkanlığından: 
Niğde Halkevi binasının intall 18.5.38 tarihinden itibaren 

21 gün müddetle ekıiltmeye konmuştur. 
2- Ekıiltme 8.6.38 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 

de C H Partisinde hususi komisyon tarafından yapılacaktır. 
3 Fenni şartnameyi görmek iıteyenler hergün C. H. Parti

ıine müracaat ederek parasız olarak alır ve görebilirler. 
4 - Binanm muhammen keşif bedeli 9125 lira 45 kurut olup 

ilk teminatı yüzde 7,5 itibarile 648 lira 40 kuruştur. 

Ordu Nafıa Müdürlüğünden: 

7 Haziran 938 sah günü saat 14 de hükümet konağında 

daimi encümen odasında zuhur edecek isteklilerine ihalesi icra 
kılınmak üzere 7586 lira 47 kuruş keşif bedelli Ordu·Fatsa 
yolunun 7+ 92810+ 084 üncü ve Akçaova - Vona varyantının 
0 + 700-0+986 ıncı kilometroları arasında vaki on iki menfez io 
şaatile yine Ordu - Fatsa yolunun 7+ 784- I0+690 kilomet
roları arasındaki k11mın blokaj ve kırma taş fP.rşiyatı ve silindi· 
rajı itleri 18-5·938 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık 
usulle eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 568 lira 90 
kuruştur . • 

Nafıa Vele aletinden : 
Kırklareli Vilayeti dahilinde Lüleburgazdan itibaren Edirne 

istikametinde takriben 38700 metre uzunluğundaki yolun tesviye 
ıinai imalat şose ve asfaltlı kaplama ve teferrüah inşaatı kapalı 
zarf usuli)e ekıiltmeye çıkarılmıştır. Bu inşattt ile iki senelik 
mütemadi tamirahnın keşif bedeli 1.480.059 lira 67 kuruftur. 

Eksiltme 16.6.938 tarihine müsadif perşembe ırünü saat 16 
da Nafıa Vekaletinde ,oıe ve köprüler reiıliti eksiltme komisyo· 
nu odasında yapılacaktır. 

Ekıiltme t•rtnamesi \'e buna müteferri diğer evrak 37 lira 
mukabilinde mezkur Reisliklen alınabilir. 

Eksiltmeye ırirmek isteyenlerin 58.125 liralık muvakkat temi
nat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesi
kasile bir defa en a:: 400.000 lira bedelJi asfalt kaplamalı yol 
ueya mümasili inşaatı muvaffakiyetle ikmal etmiş olduğuna dair 
şose ''e köprüler idaresi reisliğinden alınmış vesika ibraz etme-
leri lazımdır. ,. 

Ordu Nafıa Müdürlüğünden. 
Akçaova köprüsü yanında inşa edilmekte olan yol mütemadi 

tamirat amelesi kulübesi yanına yaptırılacak olan 2134 lira 11 
kuruş keşif bedelli sıfat istaıyonu 17 mayıı 938 tarihinden itiba
ren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 
bu işi yapacaklarına dair Nafıa dairesinden alacakları ehliyet ve
ıikuile ihale günü olan 6 haziran 938 pazartesi günü saat 14 de 
Vilayette müteşekkil islahi hayvanat komisyonuna muvakkat te
minat akçası olan 160 lira 5 kuruştur. 

• • • 
Karsta yap. idare binası inşaatı. Br.ık: İnhisarlar U. 

Mild. ilanlarına. 
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İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundna: 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari atat: 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Tahmin edilen bedeli 18900 lira olan 6 ton Akradit 
Askeri Fabrikalar Umum müdürliiğü Ankara satınalma 
komisyonunca 21 temmuz 938 perşembe günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasıs olarak 

komisyondan verilir. 

mevcut şartnamesi mucibince 4 Mayıs 938 2'Ününden 23 Mayıs ı 

938 gününe kadar 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş 
ise de iııtekli zuhur etmediğinden ihalesi tekrar 24.5.938 günün
den 7.6. 938 gününe kadar onbeş gün temdidine karar verildi
ğinden isteklilerin kat'i ihale günü olan 7.6. 938 salı günü saat 
16 da bir senelik muhanımen nakliye ücreti olan 700 liranın yüz
de 7,5 güvenme depozitoıu olan 52 lira 50 kuruşu idar~ vezne
sine alacakları makbuzla baş müdörlükte müsteşekkil komiıyo
nıı. müracaatları ilin olunur. 

İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine bağla mües11es! 
için l t 710 kilo tereyağı 8 haziran 938 çarşamba günll 
saat 15 te Tophanede Levazım amiriiği • Satmalma K~· 
misyonunca kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsı· 
nin tahmin bP.deli 11124 buçuk lira, ilk teminatı 834 li~ll 
34 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. lsteklı .. 
lerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektublarını ihale 

Muvakkıtt teminatı 1417 lira 50 kuruştur. saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Mahrukat Benzin-Makine yaR·ian v :2.:_ Ankara 
Cinsi 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Miktarı Muham. bedeli İlk teminatı 

kilo lira k, Ura k. 

* • • Tahmin edilen bedeli 161000 lira olen 23 ton Gliserin 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komis
yonunca 18 temmuz 938 kazartesi günü saat 15 te kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Muvakkat teminatı 1207 lira 50 kuruştur. 

Edirne Garp Hd. Tuğay Satınalma Komisyonu 

Mikdarı 
kilo 

15730 

M. bedeli 
Lira kr. at. 
1396,82,40 

Başkanlığından: 

ilk teminatı 
Lira ltr. 

Beyaz peynir 
Çay 

1100 495 
35 122 50 

• • • Tahmin edilen bedeli 28350 lira olan 9 ton Difenylüretan 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğlı Ankara Satınalma Komis
yonunca 20 temmuz 938 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarfla 
ihale edilecektir Şartname 1 lira 42 kuruş mukabilinde komis· 
yondan verilir. Muvakkat teminatı 2126 lira 25 kuruştur. 

• • • Tahmin edilen bedeli 1 1500 lira olan 6 t~n santralit aske
ri fabrikalar umum müdürlüğü Ankara satınalma komisyonunca 
19 temmuz 1938 salı günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Muvakkn t 
teminatı 8ô2 lira 50 kuruştur. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat v~ Malzem. 
Akhisar Belediyesinden: 

37.810 lira 63 kuruş keşif bedelli Akhisar elektrik 
şebeke tesisatı kapalı zarf usulü eksiltmesinde teklif edi
len fiyat haddi layik görülmediğinden 26.5.938 gününden 
itibaren bir ay müddet içinde çıkacak ve layık had fiyat 
tek!if edecek istekliye pazarlık suretiyle verilecektir. 

Bu işe aid şartname, plan, keşif ve saire evrak Akhi
sar belediyesinden verilir. 

Eksiltme pazarlık suretile yapılacaktır. 

Cinsi 
Mazot 
yaiı 

104 76 
Kıtası 

Süloğlu 

Alayı 

ihalesi 13.6.38 de saat 10,30 da açık eksiltmeı usulile yapıla-

caktır. 
1- Süloğlu alayının ihtiyacı olan mazot yağı yukarıda yazıl

dığı gibi açık eksiltmeye konulmuştur. 
2- İııtekliler şeraiti anlamak üzere hergün tuğay utınalma 

komisyonuna mesai zamanlarda müracaııt edebilirler. 
3- İstekliler ihale günü teminat akçelerile birlikte komisyo

na müracaatları. 

Milli Müdafa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Müteahhid nam ve hesabına 10 ton sokoni lAA 71 

motör yağı açık eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 3700 lira olup ilk teminat parası 

277 lira 50 kuruştur. 
İhalesi 14.6.938 günü saat 11 dedir. 

Müteferrik 
• * • 

• 

Termograf. Higrograf, Barograf, Higrometre,Termon}( t· 
re, ahna~aktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

İsteklilerin 938 yılına aid ticaret odası vesıkaları ile 20 
bin lira değerinden elektrik tesisatı yapmış olduklarına 1 Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
dair Nafıa vekaleti vesikasını ibraz etmeleri şarttır. 

Pazarlık için tatil günlerinden maada bir ay müddet 
içince her gün Akhisar belediyesine müracaat oluna 

bilir. . 
• • 

Sıvas Başmüdürlük binasında yap. kalorifer tesisatı 
Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarıua· 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Devlet D~miryoHarı ve Limanları İşletme u. İdaresinden: 
Muhammen bedeli 10780 Hra olan 2 kalem yeşil ve kırmızı 

renkli döşemelik keçi derisi 14.6.38 salı günü saat 15,30 da ka
palı 7.arf usulile Ankarada idare binasında ıatın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 808,50 liral:k muvakkat teminatla 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa vekaleti müteahhitlik 
vesikası ve tf~kliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anknrada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve ıevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Akhisar Muhasebei hususi)e Köy Bürosu Şefliğinden: 

Kazamız köy korucularına yaptırılacak olan 100 ilci 150 kat 
elbise 25.5.938 gününden itibaren 9.6.938 gününe kııdnr münaka
saya konulmuştur. 

Tali blerin şartnameyi Öğı enmek üzere Akhisar muhasebei hu-
susiye memurluğuna müracaatları ilan olunur. 

WE2 
:ıwww 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve!: 

Ç. Kale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyon Başkanlığından: 

Çaoakkaleye vapurla gelecek eşya ve mühimmatın vapurdan 
iskeleye .ve iskeleden Çanakkale gümrük anbarı önünde bekle· 
yen nakil vasıtalarına taşınması için altı ay müddetle mukave

leye konulmuştur. 
Muvakkat teminat 27 liradır. 
ihalesi 11 haziran 938 cumartesi günü ırnnt 1 l de Çanakkale 

Mıt. Mv. satıoalma komisyonunda yapılacaktır. 

,..* • Çanakkale Mst. Mv. namına Çanakkaleye gelecek eşya, 
erzak ve mühimmatın Çanakkale gümrüğunden kasaba dahilin
deki ciheti askeriye anbarlarına ve hastahane bayırındaki defi 
tayyare pavyonlarına taşınmnk için 6 ay müddetle mukaveleye 
bağlanmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminllb 45 liradır. 
İhalesi 11 haziran 93g cumartesi günü saat IO da Çanakkale 

Mıt. Mv. sabnalma komisyonunda yapılacaktır. 

Edirne İnhisarlar Başmüdürlüğünden 

Edirne İnhisarlar baş müdürlüğünden 93g mali senesi içınde 
Edirne şehir istasyonundan idare ambarlarına ve idare ambarla
rından şehir istasyonuna ve idare ambarlarından Havsa ve Lala
paşa idarelerimize nakil olunacak dolu ve boş mamul tütün ve 
içki sandıkları ile yaprak tütun denk ve levazımı ve dolu, boş 
ispirto ve soma bidonları ile sair idare mali eşyanın nakliyeıini 

Lüleburgaz Tümen Satmalına Komisyonundan: 
Luleburgaz Merkez Birlikleriııın ilı . iyacı içiıı 450 ton 

kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konulmu~lur. Eksiltme 15 
Haziran 938 Çarşamba günü saat 16 da Lüleburgazdu Tümen 

Satınalma Komi::.yonunıla yapılacaktır. Muhammen bedeli 
7650 lira, i)k teminatc 573 lıra 7S kuruştur. Münakasaya işti
rak edeceklerin bildirilen gün ve tayin edilen eksiltme saatinden 
bir ~aat evvel teminat ve teklif ıne ktulılarını icab eden vesaİ· 
kin komi5yona vcrilme:::L 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Osmaniy.e Memleket hastanesinin l .6.938 gününden 
939 senesi mayısının sonuna kadar bir senelik ihtiyacı 
olan 46 kalem yiyecek vesaire şartnamesinde yazılı şart
lar dairesinde açık eksiltme usuliyle alınacaktır. Açık 
eksiltme 938 senesi haziranın 8 inci çarşamba günü saat 
10 da Vilayet encümeninde yapılacağıııdan talip olanların 
ayni günde encümene gelmeleri ve şartnamesini görmek 
isteyenlerin de vilayet sıhhat müdürlüğüne baş vurmalari 
ilan olunur. 

* * • Kozan memleket hastanesinin 1 6.918 tarihinden 
939 yılı mayısının sonuna kadar bir seneliı<: ihtiyacı olan 
42 kalem erzak ve saire şartnamesinde yazılı ş.atlar dai· 
resinde ve açı'< eksiltme usuliyle alınacaktır. Açık ek
siltme 938 senesi haziranm 8 inci çarşamba günü saat 
11 de Vilayet Daimi Encümeninde yapılacağından talip 
olanların ayni günde encümene gelmeleri ve şartnamesini 
görmek isteyenlerin de Vilayet Sıhhc.t Müdürlüğüne baş 

vurmaları ilan olunur. 

Tekirdağ Askeri .Satınahna Komisoonundan: 

Eksiltmede olan iş Tekirdağ hastanesinin 6000 k!lo 

koyun etidır 
t.ksiltmesi pazarlık suretile yapılacaktır. 
Muhammen fiatı 45 kuruştur. Muvakkat lnminah 203 

lira 50 kuruştur. 
İhalesi 21 haziran 938 sah günü saat 11 da yapılaca

ğından komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 

Ödemi' Cumhuriyet Müddeiumumilinden: 

Ödemiş Ceza evir.in 938 mali yılı için bir senelik ekmek ihti
yacı kapalı zarf uıuliyle 21-5-938 tarihinden itibaren on beş gün 
müddetle eksiltmeye konmuştur. . 

Beheri 960 gram olmak üzere günde ikinci neviden 224-280 
adet ekmek verilecektir. 

istekliler her gün mesai saatlerinde şartnameyi müddeiurnumi
lik ve Ccva evi pairelcrine müracaatle görebilirler. 

Muvakkat teminat mikdarı 70) lira olup tesbit edilen 960 
gramlık ekmeğin rayici 9 kuruş 12 santimdir. 

İsteklilerin gösterilen mikdar üzerinden bir senelik ekmek ta
ahhüdünü ifa edeceklerine dair Tıcaret odasından vesika ibraz 

edeceklerd ır. 
İhale tnrihi 6-6-938 günü saat on beşte oldua-undan bir saat 

evveline kadar 2490 sayılı kanunun 32 incı maddesine uygun şe
kilde teklif zarflarını o gün Ödemiş Müddeiumumilik dairesinde 
müteşekkil komisyon reisine vermeleri şarttır. ilan olunur. 

7000 210 Kuru üzüm 
Bulgur 2000 200 , ___ _ 

1027 50 
7(06' 

h 4 
Kırıkkale askl"ri sanat lise-si ihtiyacı olan yukarıda yaıı 11 

kalem yiyecek 13 haziran 938 saat 14 de açık eksiltme ile ıal• .. 
alınacaktır. İsteklilerin 77 lira 06 kuruştan ibaret ilk teminatlar t. 
nı Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliği veznesine ınakb" 
mukabilinde yatırarak belli gün ve saatte mektep satınalrnıı kO" 
misyonuna gelmeleri. . .... v 

ilk teP11'' Muhammen B. •"',.. Cinsi 

Makarna 
Pirinç 
Tel şehriye 
Arpa şehriye 
Kuru fasulye 
Nohut 
Yeşil mercemek 
Toz şeker 
Zeytin tanesi 

Miktarı 

Kilo 
2000 
5000 
200 
200 

2500 
1700 
1500 
5000 
1200 

Lira K. 
600 

1250 
60 
60 

300 
255 
223 

1350 
420 

L. K· 

-----
4520 339 

Kırıkkale askeri sanat lisesi ihtiyacı olan yukarıda yazılı ~~ 
kuz kalem yiyecek 13 haziran 938 saat 13 dt: açık eksiltP1e 

1
111 

satın alınacaktır. isteklilerin 339 liradan ibaret ilk teminatl•'
1 ır 

Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuı ııtil 
kabilinde yatırarak belli gün ve saatte mekteb satıaalma koııt 
yonunca gelmeleri 

* • • Cinsi Miktarı 

kilo 
3000 
1800 
2000 

Muhammen B. 
._.tJ 

ilk teıt11 P"'" 

lira kr· 

Sadeyağ 

Zeytinyağ 

Sabun 

lira kr. 
3150 
990 
800 ___,;: 

4940 370 ,, 
Kırıkale ukeri sanat lisesi ihtiyacı olan yukarıda yaı• 11 

..
kalem erzak 13 haziran 938 saat 15 te açık eksiltme ile 5

' 1,. 
alınacaktır. İsteklilerin 370 lira 50 kuruştan ibaret ilk teıni1111~11s 
rını Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliği veznesine rn•" ~ 
mukabilinde yatırarak belli gün ve saatte mektep satınaln>• 
misyonuna gelmeleri. 

Sinop Viliyet Daimi Encümeninden : ııı" 
Vilayet aygır deposundaki damızlıklar için mevcut şartıı• ,.ı 

sine tevfıkan 2100 kilo yulaf ! 1 haziran 93 cumartesi günİi •;,, 
12 de ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle eksiltmeye çı tef 
rılmıştır Talip olanların yüzde 7 ,5 nısbetiııdeki depozito akçe 
ile Vilayet Encümen kalemine müracaatları ilan olunur. 

• * • 
Yumurta, patates, kuru üzüm, şeker, tereyağı ve 

nacaktır. Bak: ist. Vakıflar Dir. ilanlarına. 

Cinsi Miktarı Mu ham. İlk 
bedeli 

Yumurta 65 000 adet 1 kr. 60 s. 78 lira 
_____.-, ,rtt' 

13.6.938 p~ t• 
saat 1 , 

Patates 12 000 kilo 7 kr. 63 ,, ,, ,, 
Kuru üzüm 2500 ,, 22 ,, 41 ,, 25 kr. ,, ,, 

" kayısı 500 ,, 45 ,, 17 ,, ,, ,, 
Toz şeker 12000 ,, 27 ,, 243 ,, ,, • 
Tereyağı 1000 ,, 120 ,, 90 ,, ,, ,. 

•' 

Kaşar peynir 250 ,. 65 ,, 13 ,, ,, ·• , 
Beyaz peynir 750 ,, 45 ,. 25 ,, 50 kr. ,, •• ·ııt•~ 

Gureba Hastanesine lüzumu olan yukarıda cinsi -ve "'\ f. 
yazılı 8 kalem yiyecek açık eksiltmeye konulmuştur. lhalel~r~ 
karıda yazılı gün ve saatte İstanbul Vakıflar BaşmüdürHiğU df' • Jıt' 
sında toplanan Komisyonda yapılacaktır. Şartnamelerı (') 
Levazım kaleminde görülebilir. ,3100) 
~~~~~~~~~~~7, 

İnhisarlar U. Müdürlüğü~~ 
0000 kilo 15145 çıvı 

40000 ,, ı 5 50 ,, 
l 2000 " 1 6 60 ,, 
7000 ,, 17 70 ,, .ı'( 
l - Yukarıda ebadı gösterilen 68000 kilo çi\'İ I''" 

lıkla satın almacakhr. f 
11 - Pazarlık l .6.938 tarihine rastlayan çarşaf11bŞıı~' 

nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. ,,ç" 

lll- Şartnameler parasız olarak hergün söıÜ g 
Şubeden alınabilir. oı> ti 

lV lsteklılerio pazarlık ıçın tayin edilen gıı•''J 
saatte yüzde 7,5 g~venme paralnYile birlikte yı.1) J/ 
adı geçen Kamisyona gelmeleri ilan olunur. {2792 
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MuNAKASA GAZETES Sayfa 3 

lNH~ISARLAR U. MÜDURLÜGÜNDEN: 1 
15 aded T e;mograf 
15 ,, Higrograf 
l ,, Barograf 
2 ,, Higrometre 
l ,, Termometre 
2 ,, 1 kg.lık kadranlı terazi 

~ 1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı aletler şartname· 
ınucibince pazarlıkla satm ahnacakhr. 

'-il Muhammen b(deli 3220 lira ve muvakkat temi· 
tı 242 liradır. 

ı1 Eksiltmenin 
şekli Mahalli 

1--
Açık ek- Göle 

siltme 
., Tortum 
,, Hasan

kale 
Kapala Arpa· 

., 

" 

zarf çayı 

• " . 
Keşif Muvakkat Şarta. Zarf. 
bedeli teminata bedeli verileceği 

Li. Kr. Li. Kr. Li. Kr. saat --
9674 75 725 61 

9542 09 715 66 
9272 54 695 44 

10376 60 778 25 

49 

41 
47 

52 13 30 

Eksilt 
me 

sa atı 

10 

10 30 
11 

14 30 ~il- Eksiltme 22.Vl.938 tarihine rastlayan çarşamba günü 
~ t l l de Kab&taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

1
1b Komisyonunda yapılacaktır. 

~ iV _ Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen , 
beden alınabilir. 

" ,, 
,, 

Ağrı 10129 38 
Ardahan 11154 12 
Iğdır ı 0653 09 
Doğuba- 10653 09 

759 71 
83ö 56 
798 99 
798 99 

51 14 15 
56 14 30 15 30 
54 15 16 

f y _ Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin _fiatsız tek· 

~ ıtı:ktubu ve kataloğla~ın~ münakasa günü.~d:n .. :~ 1~eu·· Ç 
Run evveline kadar lnbısarlar Umum Mudürlugu 

\liıı Fabrikalar Şubesine vermeleri lazımdır. 
Vı- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 

~•tte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikto yukarıda 
tdı geçen Komi ·yona gelmeleri ilan olunur. (3199) 1 -4 

" " " 1- Şartname ve projesi mucibince Karsta yaptırılacak 
~te binası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon· 

11ftur. 
il Keşif bedeli 32642 lira 56 kuruş, muvakkat temi· 

~-tı 2448.20 liradır. 
111- Eksiltme 16.6.938 tarihine rastlıyan perşembe 

!.Uııu Maat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube-
111deki Alım Komisyounda yapılacakhr. 

iV - Şartname ve projeler 1.64 lira bedel mukabi
~llde İnhisarlar Levazım ve Muhayaat Şubesiyle Ankara, 
~t-~Urum Başmüdürlüklerinden ve Kars Müstakil Müdür· 
11~İinden alınabilir. 
V - Eksiltmeve iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 

\'t \>esaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrı· 
ta Vesika almaları lazımdır. 
Vı Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile İn· 

~ilt Şubemizden alı ı ıc :ı. c t.!h!ıy .!~ vesaikini yüzde 7,5 
~11\>enme parası veyd mektubunu ih i va edecek olan ka· 
~la ı.arflarrn eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yu· 
~rıda adı geçen Alım ko nisyoııu Başkanlığına makbuz 

llıııkabilinde verilmiş olması ve posta ile gönderilecek 
llıtktublarında bu saatte Komisyonda bulundurulması la· 
~1"1dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

" * • 
(3155) 1-1 

1- İdaremizin Sivas Başmüdürlük binasında şartname 
~t Projesi mucibince yaptınlacak kalörifer tesisatı ışı 
açık eksiltmeye konmuştur. 
il- Keşif bedeli 6000 lira 50 kurllş muvakkat temi· 

llata 450 liradır. 

,, 

,, 
yazıt 

Çıldır 10376 66 778 ~5 

54 15 15 16 J 5 

52 15 30 16 30 

1- Yukarıda ısimleri yazılı mahallerde şartname ve 

1 projeleri mucibince yaphrılacak idare binalarınm İnşaatı 
hizalarında gösterildiği üzere ayrı ayrı açık eksiltme ve 
kapalı zarf usulleriyle eksiltmeye konmuştur. 
ll- Keşif bedelleriyle muv akkal teminatları hizalarında 

gösterilmiştir. 

111- Eks.ltme 3.Vl.938 tarihine rastlıyan cuma gunu 
hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve 
.\Jubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

·iV- Şartname ve projeler yukaı·ıda yazılı bedellerle 
İnhisralar Levazım ve Mubayaat Şubesiyle mahalli İnhi
sarlar İdarelerinden alınabilir. 

V- Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenleriıı kanuni 
vesaik ve yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme 
için tayin edilen gün ve saatte Komisyona gelmeleri, 
kapalı zarf el<siltmesine iştirak etmek istiyenlerin mühür· 
lü teklif mektubunu ve kanuni vesaik ile yüzde 7,5 gü
venme parasını veya mektubunu ihtiva edecek olan ka· 
palı zarfları yuk:ırıda yazılı olduğu veçbile eksiltme saat
lerinden birer saat evveline kadar adı geçen Komisyon 
Başkanlığrna makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Posta ile gönderilecek mektubların da bu saatlerde Ko
misyonda bulundurulması lazımdır. Postada olacak gecik· 
meler kabul edilmez. (2938) 4 - 4 

• • • 
idaremizin Gaziantep Başmüdürlüğüne bağlı Akça· 

, lrnlede şartname ve proıesı mucibince yaptarılacak 
• idare binası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon· 

muştur. 

il- Keşif bedeli 10606 l ra 81 kuruş ve muvakkat te
minatı 795.51 liradır. 

lll- Eksiltme 17. Vl.938 tarih1ne rastlıyan cuma günü saat ı 
15 te Kabataşb Levazmı ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
~Oillisyonunda } upıl 1caktır. 
I lV - Şnrtn.ırue ve projelu .)0 kuruş bedel mukabilinde 
llbi arlar Levazım v .! Mu bay .ıa t Şubesiyle Si\l<.ıS Baş · 
"1Udürlüğünden alınabilir. 

111 - Eksiltme l 3.Vl.938 tarihine rastlıy an pazartesi gü 
nü saat 15 tc Kabataşla Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
Jeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartname ve projeler 53 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesiyle Gaziantep, 
Urfa ve Akçakale İnhisar İdarelerinden alınabilir. 

V - İsteklilerin kendıleri ıden aranılan kanuni vesaik 
~c Yüzde 7,5 güvenme pncıla!iyle birlikte yukarıda adı 
~tçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (3156) 1-4 

Mıktan Cinsi 

-

• * • 
Muham. 
bedeli 

L - -.......___ 
, kalem Dekovil malzemesi 2266 

" 
4879 ,, 

Vagonet 5000 
1500 

9 
~ ,, 
~ adet 

,, " 

Muvak. Eksiltme 
teminat -saati 
L. K. 

169 95 14 

365 9l 14 30 
375 15 -
112 50 15 30 

1 Şartnameleri mucibince satın almacdk yukarıda cins 
~e miktarı yazılı 4 kalem malzeme ayn ayn açık eksilt
"1tye konmuştur. 

li- Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hi
l~larında gösterilmiştir. 

lll - Eksiltme 4.7.938 tarihine r.ısthyan pazartesi günü 
~iıalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve 
~Ubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
Ş lV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
tıbeden alına bilir. 
V - Eksiltmeye· iştirak etmek isteyen firınaların şartna· 

'-elerinde izah edildi~i veçhile fiatsız teklif. mektublarını 
~tsaireyi münakasa gününden 1 O gün evvehne kadar İn
hisarlar Umum Müdürlüğü fuz Fen Şubesi Müdürlüğüne 
\>ermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutaıammın ves:ka 
almaları ~azımdır. 
. Yl- isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
•le 5 inci maddede yazıla vesika ve yüzde 7,5 güvenme 
l>aralariyle hirJikte eksiltme için tayin edilen gün ve saat-
1~rde yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olu· 
llur. (2965) 2- 4 

V - Eksiltm ·ye iştirak etmeı..: istiyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay· 
rıca vesika alması lazımdır. 

Vl- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile İn· 
şaat Şubesinden almacak ehliyet vesikasını ve yüzde 7 ,5 
güvenme parası vey~ mektubunu ihtiva edecek olan ka· 
palı zarfüırın ihale günii en geç s at 14 e kadar yukarı· 
da adı geçen Komisyon B ışkanlığm"l makbuz mukabilin
de verilmiş olması ve posta ile gönderilecek mektubların 
da bu saatte Komisyonda bulund\lrulması lazımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3115) 2 - 4 

• • * 
1- Ahırkapı Bakımevinde mevcut 5788 kilo Kasıntı 

ipi pazarlıkla satılacaktır. 
11- Pazarlık 6.Vl.938 tarihine rastlıyan pazartesi gü· 

nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Satılacak mallar mahalinde hergün görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayir. edilen gün ve 

saatte yüzde 15 teminat paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona müraccı.alları ilan olunur. 

" " . (3005) 3 - 4 

I - Şartnamelerine eldi listede cins ve miktarı yazılı 
3395 ki o muhtelif renk Uto, Tipo ve Otomatik mürek
!tebi pazarlıkla satın •alınacaktır. 

fi - Pazarlık 2.Vl.938 tarihine rastlayan perşembe gü
nü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameler parasız olarak hergün sözt: geçen 

Şubeden alınabilir. 
lV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen iÜn ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2850) 4-4 

• . " 
l- İdaremizin M~ğla Müstakil Müdürlüğüne bağlı Fet· 

hiyedeki Barut deposunda şartname ve pro1esı muci
bince yaptırılacak tamirat ile duvar, iskele ve bekçi evi· 
nin inşaatı pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
il- Keşif bedeli 267 4 lira 66 kuruş ve muvakkat te· 

minatı 200 lira 60 kuruştur. 

lll- Eksiltme 15.6.938 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat 15 te Ka~ataşta Levazım ve Mubayaat Şube

sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartname ve projeler 14 kuruş bedel mukabilinde 

İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesiyle Muğla Müs· 
takil Müdürlüğünden ve Fethiye Memurluğundan ahna· 
bilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralari!e birlikte yukarıda 

adı geçen Komisyona gelmeleri Üan olunur. (3113) 2-4 

* * • 
1- Cib~li fabrikasında hıziran 933 iptidasından iti· 

haren altı ay zarfında teraküm edecek 150 ton kadar 

tütün tozu pazarlıkla satılacaktır. 

il - Pazarlık ı l.Vll.938 tarihine rastlayan pazartesi günü 

saat 14 de Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesi 

Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Satılacak mallar mahallinde hergün görülebilir. 

iV- İstekli'erin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 

e yüzde 15 temİn1.t pıralariyle birlikte yukarada adı 

geçen Komisyona müracaatları ilan olunur. (3114) 2-4 
• " . 

1- İdarelerimizin Paşalimanı Tütün Bakımevi çatı 
ve döşemelerinde şartnamesi mucibince yaptırılacak İn· 
şaat ve tamirat pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

il- Keşif bedeli 2703 lira 75 kuruş ve muvakkat te· 
minatı 203 liradır. 

Hl- Eksiltme 1.Vl.938 tarihine rasthyan çarşamba 
günü saat 14.30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler 7 kuruş bedel mukabilinde lnhisar· 
lar Levazım ve Mubayaat Şubesinden alınabilir. 

V İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa-
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı · 
geçen Komisyor.a gelmeleri ilan olunur. (3054) 4-4 

" • • 
l- Şartnamesi mucibince 20 X 25 • 27 eb'adında 

20.000,000 Mantar pazarlıkla satın alınacaktır. 

il-- Pazarlık 6.6.938 tarihine rastlıyan- pazartesi günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin Mantar nu
munelerini münakasa gününden evvel Alım Komisyonuna 
vermeleri lazımdır. 

V - İsteklilerin pazarlak için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2295) 4 · 4 

3450 kilo Litopon 
15525 ,, Alçı 

15525 ,, Reçine 

• • • 

l . Yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem malze· 
me şartnameleri mucibince pazarlıkla satın alınacakhr. 

ll- Pazarlık l .6 938 tarihine r . stlıyan çarşamba gü11ü 
saat 15 te Kabata,ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktar. 

111- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

IV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (2791) 4-4 

" • • 
1500 kilo Arab sabunu S. 15 
300 ,, Zamkı arabi ,, 16 

I - Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem malze· 
me şartnameleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 9.Vl.938 tarihine rastlıyan perşembe 
günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. . . .. 

ıV - İsteklilerin pazarlık ıçın tayın edılen gun ve 
saatlerde yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3055) 3 - 4 

lmtiyaz sahibi ve yazs itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Baıı!dığı yer: ARTUN Baaıme•ı 
f'.tl'lAta Billur aokak N~. ın 
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1 es s -
es Adjudications Ouvertes Aujourd'hui T ah eau Synoptique 1 

Objet de l'adjudication 
Mode 

d'ııdjudicat 
Prix 

eslimatif 
Caution. 
proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier de! Cbargeı 

jours Heure 1 

----------- - - - ---~ 

A) Adjudications au Rabais 
Constnıction-Reparation- Trav . Publics·Materiel de Cons!!:,.Uction-- Cartographie 

Construction stntion pres deı guerites des ou· 
vriers. 

Construction nnnexe au batiment ecole Hisardjik 
" batiment ecole Primaire au village 

Kestep . 
Construction pavillon monopole pr. a la foire lzmir 

(cah. eh. P. 68). 
Construction mur d'appui s route Zonrouldak- De· 

vrek. 
Constr. de 2 toun pour gendarmerie au peniten· 

cier Sinop (aj.). 
Reparation s route Echme-Takmak (aj .). 

Publıque 

Pli cnch 

" 
Publique 

" 

Gre a grc 

2134 11 

3290 40 
11491 79 

13568 50 

2779 39 

824 18 

160 05 

861 85 

1018 - · 

208 45 

Dir. Trav . Publ. Ordou 

" Kai11eri 
Conseil de" Ancien.s Vil. Kestep 

Bourg Fethiye Vil. Moughla 
Com. Ach. Econom. Monop . K.tache 

Vilayet Zongouldak 

Procureur Gen . Sinop 

Vilayet Mnnissa 

6·6-38 

8·6-38 
20-6-38 

16-6-38 

6-6 38 

().6-38 

16·6·38 

14 -

13 
14 

11 

ıs 

ıs 

Produits Chimiques et 

Centralite : 6 t. 

Pharmaceutiques - lnstruments Sanitai!es-Fourn?ture pour Hôpitaux 

Pli cnch 11500 - 862 50 Com. Ach. Dir. Gen. Fahr. Milit. Ank. 19-7-38 
18-7-38 
21-7-38 
20-7-38 

15 
15 
15 
14 

Glycerine : 23 t. " 16100 - 1207 50 " 
Acradite : 6 t. 
Dife:ırburates : 9 t. (cah. 

,, 18900 1417 50 ,, 
eh. L. 1,42). " 28350 - 2126 25 

" 

Electricite·Gaz-Cbauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnstallation pr. reseau electrique ville Akhisar (nj.). 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Coıtumcs pour garde·champetre : 100-150 p. 

Combustible - Carburant-Huiles 
Bois : 200 tonnes - Petrole : 40 bidonı Clıar-

bon de bois 200 kiloıı 

Houille : 40 tonnes - Petrole : 800 kilos - Bois : 
90 t. 

Divers 

Tuyaux de fonte ( cah . eh. P. 208). 
Auto-ambulance model 938 : 1 p. 
Thermographe : 15 pieces - Hygrographe : 15 p.

Barographe : 1 picce - Hygrometre : 2 picces· 
Thermometre : 2 piece!- Balances : 2 p . 

Provisions 
Courge: 10 t. · oignon: 2 t. 
Foin: 200 t. 

" 2400 k. 
Provision et legumes: 32 lots 
Pain, viande, la it et yogho rt 

,, beurre, riz, lentilles, savon ete. 
n 140 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Fumier (aj.). 

Zinc cnmelote : 604 k. 

Grc a grc 37813 63 

Publique 

" 

Pli cach 
Publique 
Grc a gre 

Poblıque 

Pli cach 
Publique 

" 
" 

Pli cnch 

Publique 

Gre a gre 

41500 -
2100 -
3220 -

300 -

~~~~~~~~~~~~~~~+~~++~)~~++ 
~ ~ 
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~ ~ 
•!" Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- •!• 
•:• hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna- •:• 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. ·~· 
~ ~ Azami ihtimam ve sürat 
~ + 
•!• Fiyatlar gayet mü'l:ediidir •!~ 
~ b 
•!• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine e-!., 
•!• Hususi tenzilat yapılır •!• 
~ ~ 
•:• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3.4 (-e 
•:• Telefon : 49442 ,·~ . ~ y ~ 

3112 50 
157 50 
242 -

413 -

787 50 

22 50 

15 o u 

Municip. Akhi1ar 1 moiı iı partir du 26·5-38 

Chef Bureau Dir. Comptııbilite 
Privee Vil. Akhisar 

Chef M6d. Hôp. Reg. Sinop 

Chef Mcd . Creche Tcboroum 

Miniıtere Trav. Pub. Dep. Mat. 
Municipnlite lzmir 
Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 

Com. Ach. Milit. Balilcesir 
,, 

Vilayet Sinop 
Chef Med. Crcche Tchorum 
Chef Mr.d. Hôp. Rer. Ad.ıpuar 

" " " " Sinop 
Procureur Gen. Tchoroum 

9-l-38 

11-6-18 

9-6-38 

18-7-38 
14-6-38 
22-6 38 

13-6·38 
13-6-38 
11-6-38 
9-6-38 
2-6·38 
11-6-~8 

9-6-38 

1 Com. Pcrm. Municipalite fslanbul 6-6-38 
1 Dir. Econom. " " 

Com. Aclı. Econ. Monop. Kabatacbe 17 6-38 

Le Münakasa Gazetesi 

12 

14 

15 -
16 
11 

10 -

16 -
12 
14 -
17 
12 
15 

14 

14 

lit et depouille pour vous plus de 
50 journaux officiels et non-officiels, 

paraissant a Ankara, en Anatolie, 
en Thrace et a Istanbul 

HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adres: Galata, Perşembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 

1 
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Çaaşamba 1.6.938 

Ekmek (Mersin C. Müd.) No. 690 
Fırenk gömle~i (MMVt No. 692 t) ~ 
Galvanizli tel, poaselen fincan v.s. (jandr. Geael Kor11 11 ' 

Ekmek (Edirne C. Müddeium.) No. 695 
Ekmek (Edirne Tuğayı) No. 696 691 
Çivi, litopon, alçı ve reçine (iuhisarlar U. Müd.) No· 
Süt ve yoğurt (İst. Komut.) No. 698 
Ekmek: (Sivas C. Müddeium.) No. 700 
Sebze (Ankara Sıhhat Md.) No. 701 
Ekmek (Kayıeri C. Müddeium.) No. 701 
Erzak ve mahrukat (Seyhan Vil.) No. 702 
• Çam ağacı (Knslamonu Orman Dir.) No. 705 
Şoıe insaatı (Kars Vali.) No. 707 
• Hurda demir (Denizbank İzmir Şub.) No. 707 t• 
Paşalimanı Tütün Bakımevi çatı ve döşemelerinde y•P 

(İnhiurlar U. Müd.) No 709 
• İpekli menıucat (İst. Gümrükleri Başmüd.) No. 712 
Erzak ve mahrukat (Kütahya Lisesi Direk.) No. 713 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye: aıttır· 

Mercredi 1·6· 1938 

Pain (Proc. Gen. Mersıne) No 690 
Chemises (Min. Def Nat .) No 692 ~o 
Fil galvanise et isolateurs (Command. Gen. Gend. Ank·) 
Pain (Proc. C en. E<lirnc) No 695 

" ( Brigade Edirne) No 696 
Clou, litopone, platre et reıine (Dir. <..ien. 
Lait et yogbourt (Commanti. lst.) No 698 
Pain (Proc. Gen. Sivas) No 698 
L~gumcs (Dir. Sanitairc Aukara) No 701 
Pain (?roc. Gen. Kaisseri} No 701 

~ 

t.Jo b 
Monopoleıı) 

Provısıon et combuıtıble (Vil. Seyhan) No 702 
• Bois de sapin (Dir . Forets Kastaı:ısnou) No 706 
Constr. chausıee (Vil Kars) N. 7u7 
• Fer camelote (Dir. Deni~oank Suc. lzmir) N 707 G P 

Diverses rep. au dispensaire de tabaca Pachalıman (Oir 
nopoles) N . 709 

• E.toffe de soie (Dir. Venteı.ı Douıınes lst) N. 712 
Proviııion et combustible (Dir. Lycee Kutahia) N. 713 

,be 
• Les asterisques indiquent une venle par voıe de ııureıı 

Bilans de notre essor 
, . 
ec nomıque 

(Suite du Numero 712) 
tr•"' 

Voila pourquoi le rcgime republicain, en continuel ıı•·' 
renovation, ı'ing<'nic a proteger et iı aider le paysan, ~ bit 
de l'avenir, assure iı la Turquie la force, la ıante, l'equıı; j•ıl 
duree. Finies les vexations des fermiers generaux charg 

0
of 

percevoir les impôts. Les chargee frappırnt la tcrre sont c ,f' 
bİement allegces La Banque Agrıcole, les cooperative• e•tı 
de credit repandent partout leur action bienfaisante La er etıot' 
milliers d'ecoles de villag-es de plusieurs inıtituts pour !'""' ıes' 
et la distribution des semences, la refı-rme, l'ngronoınıe'. ,_e ~ 
les irrigationı lcs ııucceı dans ln luttc contre le paludıS 10,rl 
conıııtitution du cheptel, la propagation des instruments. ar;joıı' 
diffusion de l'idee d'association, voiliı aulnnt de renlıs• 
oretes. .,olt 

Malgre les resultats indeniables de cette politique ·~~er 
tache reste pleine de dıffıcultes . il ne suffıt pas de pro ııf et 
encourag-ements, ni meme de promulguer des lois, car d~• rt1 

maine la aussi, un abiroe ıepare souvent le desire de • b'' 
Sans cesıe leı dırig-eants reviennent a la char ~e pour ıac te 
tenir une augmentation dans le rendcment de la terre, e~ir ı1 

mier Ministre, pour monter le chemin quı reste a pı!rc0" ·bıııı' 
. d • • 1 ttı e rauler le redresseınent, ne craınt pas exponr a a qıJ' 

Parti Republıcain du Peuple, que d'un terrain oiı en 'f~r .,ı t 

recole 70 kilogrammes, un Hollaııdais ou un Danoiı obtıe 
rons ıso kilos de rccoltes. ,ıe 

Au debut de 1937 le Gouvernement a ndopte un v~~ : 1 
gramme agraire dont les pointııı principaux sont les suiv•P r,f.e 

1 O , . d I" . t ' coıııı . n s occupera actıvement e ırrıL• ıon 

grands cours d'eau . er11 

2.- De meme qu'il a ete neccssaire de creer des co~~11d1' 
de credit et de consomır.ation il est necessaire d'entreP 101~ ( 
travail m"tbodique sur la base de la collaboration pour o~i ,ıs'/ 
regler la production Le gouvernement instıtue les coınb•:,ııt 
coles posıedant des machıncs modernes, des tracteurs deS 

moi11onouses. 


