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Türkiye icin Kuru1 ı 
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Ecaebi memleketler için 
12 aylıiı 2700 

l 
~ayısı S kuruş 

Reımimnkbu.z mukabili olma· 
yan t•dlyat makbül değHd;~_j 

PAZAR 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 
il 

GAZE'fESfi 

Bugün iian olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

~) "'tünakasaıar 
~~Tam.irat, Nafia işleri, Malıeme, Harita 

·~od 
il() .•r siit ve mt-ktep ı;oculdarı dispanserinde de-
'ııi •ıışutı 
til ~alın Eminönü cihetinin kavun ve karpuz ser
~ttrı_ ar.asındaki yolun lcald•rım inşaatı 
l\~kÇop iskelesinin tevsii ve üıtünün örtülme işı 

~ ,ıuda Belediyeye ail köşkün tamiri 
•ı rı11lci1 vasıtalanna ait plakanın boya işi: 29l O çift 
•tıı. 

l'ltııl ınşaatı: 80 m. 

- bahçesi tesviye ışı 
'ı ,, oyuncaklarının yapılması boyanma-
~ .,., Yerlerine konmuı işi 
~su,:,,,. ~. ~Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

~t t~ torbalı~ı bez: 90000 m. (şart. 528 kr) 
,\ iÖmleği: 17830 ad. (şart. 2 L) (temd.) 

\ı. ı'nila: 12000 ad. (şart. 156 kr) 
'tık bez: 500000 m. (şart. 7,50 L) 
~ tş; 500 m. 

~Tahta v. s. 
.. _,, 

kereıte: 60,852 m3 (temd) 

~kli\1 .. , 
. ~t-Boşaltma· Yükletme 
ilıı. 

1 'çk; ıandokluo ole osp;,ıo b;donlan n•klôydo 

~' Benzin, Makine yagları v . .:. . ---- -------
~ 'l 

lqt' 1Yacı (1 ıenelik) 
\ ıı: 189660 le. 
\ 535,6 t. 
'~t 54 t. 

11
'1l kömürü: ~02130 k. 

,, 2?4760 ,, 
r ijl f 
~ 
-tla. 

2 ı,ltı: 03000 ad. (temd) 
\~~ •t: 1287 ad. ,. 

1 lp tezgahı ( elektromotörlü ve maa tefer ) 
t~,~ 
~ahire, Et, Sebze v. s. 

'\' ~ 
.... ~c Pişirmesi (1 senelik) 
~ ;"İ için ekmek ( l ıenelik) 

S t. • yofurt: 8 t. 
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işleri ve Malzemesi- H.ırı 
-----~~~~~--~~~ -~~~--~-~--

C. Halk Partisi Genel Sekreterliğinden•' : 

1992 44 149 43 

862 39 64 68 

3791 03 2fi t 33 
930 89 69 82 

2900 - 217 50 
8478 14 635 86 

439 49 
737 22 - -

m. O 95 5525 
beh. 2 ~ 4 2995 44 

,, 2 60 2340 -
m. O 30 8750 -
640 47 

3597 66 270 -

700 - ~~ 511 

- -
2617 30 196 30 
63W 08 476 -

745 20 55 89 
11259 54 844 48 
6853 25 514 -

3248 - 21~ 

1480 16 112 
6~5 - 47 -

5184 - 388 t:O 

124 ve 78 

Is tan bu\ Beledıyeıi 24-5-38 

" 
23-5-38 

,, 24-5-38 
,, 24-5-38 

.. 24-5·38 
lzmit Belediyesi 16-5-38 
Turgutlu ,, 23-5-38 

" " 23·5·38 

M. M. V. SAK 24-6-38 

" 1-6-38 
.. 24-5-38 
.. 24-5-38 

İzmir Orta okullar SAK 17-5-38 

Edirne Nafıa Müd. 12-5-38 

Edirne inhisarlar Başmüd . 23-5-38 

Keşan C Müddei umum 21-5·38 
Edirne Tug-ayı SAK 20-5 38 

" 
19-5-38 

n 19-5 38 
,, 23-5-38 

" 23 5-38 

Edirne Nafıa Müd. 12-5-38 

" 12·5-38 
Sa~ır, Dilsiz ve Körler Müeı. 14-5-38 

Tophane Lvz. SAK 
KcşAn C. Müddeıumum. 
Balıkesir Ask. SAK 

23-5-38 
21-5-38 
21·5-38 

14 

14 

14 
14 
14 -
11 
ıs 

ıs 

15 
15 
15 -
11 -
16 -

15 

16 -

9-
10 30 
10-
10 -
10 30 
10 30 

15 -
15 
10 -

15 30 
9 

10 

5 - isteklilerin mu,.·akkat teminat akçelerini ihale gunu saa
tindı::n bir saat evvei Parti muhasebesine yatırmaları şarttır. 

6 İhale parası ihale gününden itibaren nihayet 3 gün zar-
fında Parti muhasebesine nakid olarak tamamen ödenecektir. 

7 - Yıkılacak binaların partice isteklisine teslimi tarihinden 
itibaren nihayet bir ay zarfında Y,ıkılması ve enkazının kaldırıl
ması meşruttur. 

l<roki No. K~ndi No. Muha1t1men keşif Muvakkat teminat 

~~~ bedeli 
''11, 5 28 894 60 67 
1 6 6-4 l 196 7J 90 
tc; Parti merkezi kurağı yapılmak üzere Parti adına vakıflar 

'~ 'ilden 1&hn alınan Büyük Millet Meclisi caddesinde Gökçe
l ~~tll:ıahalleıinde kain yukarıda göıterilen mevcud iki hanenin 
.~~, 111llaıı ve enkazının belediyece gösterilecek mahalle kaldı
~li •ı ayrı ayrı veya birden açık artırma ıuretiyle ihale edile
~ t, 

'-'k Yıkma ve enkazının nakil işine aid keşif bedelleri ve 
3 klt teminat mikdarları hizalarında gösterilmıştir. 

\,Ilı' Bu iki evde bulunan kalorifer tesisatı yıkıldıktaa sonra 
~ 1Yle Partiye bırakılacaktır. 

\t IS Açık artırma mayıain 20 inci cuma güzü öğleden ıonra 
de Parti Genel Sekreterliği muhasebesinde yapılacaktır. 

Ada No. 
340 

Ankara Delterdarlıtından: 

Muhammen keşif bedeli 
Lira Kuruş 

l9JO ()() 

Muvakkat teminatı 
Lira Kuru' 

l43 25 
1 - Tıp Fakültesi inta edilmek üzere Sıhhat vekaletince is· 

timlik olunan Numune hastahanesi civarında kain ve yukaııda 
muhammen keşif bedeli yazılı 340 sayılı ada dahilinde ve lise 
hududu haricinde mevcud bilumum ev, dükkan, baraka ve bahçe 
divarlarının hedmi ve enkazının belediyece gösterilecek mahalle 
nakli ve yerinin mevcud yollar seviyesine kadar inşaata müuid 
bir şekilde tevsiyeıi. 

2 - Yıkma ve enkaıının nakli işine aid ketif bedeli yukaıda 
gö.terilmiştir. 

3 -- Bu iş 27. 5. 938 tarihine müsadif cuma a-Uoü .aat 15 de 

Daha fazl1ı malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat: ediniz 

8 Mayıs 1938 

r- fDAREHAN c r Yoğurtcu han, 1 ci kat 
No . 3 ve 4 

1 ,;al~ta: Persembe pazarı 

1 

iLAN ŞARTLAR! 
j .Jarehanc~iz:de görüşülür 

Telgr.: lst. MÜNAKASA 

L Telefon: 49442 . J 
Posta kutusu N. 1261 _...ti 

defterdarhkta müteşekkil komisyonda kapalı zarf uauliyle yapı. 
lacaktır. 

4 - Kapalı zarfla artırmaya girebileceit..lerin muvakkat temi· 
natlariyle birlikte Nafıa müdürlüğücden alacakları fenni ehliyet 
vesika11 a-etirmeleri . 

5 İıteklilerin teklif meklublarıoı ıözü ge~t.n Hattan bir 
saat evvel komiıyon başkaolığrna makbuz mukabili vermiş ol
maları. 

6 - Taliblerın fenni şartname ve keşif raporlarını görmek 
bere Milli Emlak Müdüılügüne nıüracaatlnrı. 

"'aınsurı Vilayet ~1akaınından : 

16.5-9.18 Pazartctii glinii sanat 15 te Sam:,un Vilayet 
daimi encümeninılt"! 1337 J i rn l H kıırıı~ ke~if lıedcli Sam~un

Sivas yolunun 89+800 kilo melrf'~İndeki çeltek köprü Ü ta· 
miratı acık eksiltıneğe konulmuştur. 

Bu işe aid Bayındırlık işleri genel şartnıım~ i keşif def
teri ve hususi fenni ~artname ile mukavelename Vilayet 1a
fia ~lü<lürliiğiinde ~önı 1ecektir. 

Muvakkat teminat 100 lira 29 kunı~tur. 
Taliplerin en az 1001) liralık bu i~e lıenzer iş yaptığına 

dair re::mi belgeyi ve ilandan sonra alııımış Ticarnt ve a
nayi vc::-ik&.larını hamil ve 2490 numaralı ek, iltme kanunun
daki ~eraiti haiz olmaları lazımdır. 

İçel Vnkıflar l\1ücllirlüğün<len: 

Yeni ~ami laıııir rtıirilP ı'P ktir. Keşif !.edeli 1231 lirn ()4-
kuruş olup 26-1-9:38 tn rihin<lc ıı ıtibarcn açık ek~ iltırıt"'ye 

koııulınıı;;-1 ur. 
Eksiltme l 1 ·J-9:m t ırilıine te ·ıdüf eden çarşamlıa giinii 

~aat ].) te V ıkıflar M lidü dıığiinde yapılacaktır. 
isteklilerin bıı işi hr!~arabileccklcrine dair Nafia 

liieründf'n al.ıcakları ehlive tw-ıme ve ticaret odasında o • 

olduklarına dair ve ıkayı ibraz etınelni lazımdır. 

ınüdür

kayitli 

Muvakkat teminat miktarı 92 lira 40 kuruş olup hu pa
r:ının makLuz muk.ıbilinde va ıuflar veznr.!"İne yatırmaları ve 
yahut o nıiktarı mnt bPr banka mr-l.tubu getirmeleri lazımrlır. 

Bu i~ hakkında fazla malfımnt almak i--ti_venlerin Vakıflar 
müdürliiğürıc ıııüracnnt etmeleri ilan olunur. 

izmit Belediye1inden : 

İzmit buğday meydanı ve kere.teciler arkasında evvelce ya
pılmış olan rıhtıma ilaveten 80 metroluk rıhtım inşuı 2490 sayılı 
kanunun hükümlerine tevfikan açık ekıiltmeye konulmuştur. 

İhale 16 mayıs 938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat l 1 de 
İzmit belediye encümeninde yapılacaktır. Keşif bedeli 8478 lira 
14 kuruştur. Muvakkat teminat 635 lira 86 kuruştur. 

Ekıiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı bulun
ması Vf'! bu gibi inşa1ıh yapmış ise musaddak veıika suretinin 
raptı veya ehil olduğuna dair nafıaca tasdikli vesika ibraz:ı lazım
dır. 

isteklilerin bu::ıa ait keıfifname ve şartnameyi belediyf'!den al· 
maları ilan olunur. 

Turgutlu Belediyesinden : 

Ke;iif bedeli 39 lira 49 kunı~tan ibaret çoçuk hahçe:,İ 
tc:,vİye i~i 3.5 .933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık 
ek ~iltmeye konmuştur. 

İhale 23·S·938 pazarlt> i giinü ~aat 15 te Belediye daire
sinde yapılacaktır. 1 teklilerin ye\•ıni ve saati mezkfırcle Tur
gutlu belediye d&ire-=inde bulurımaları. 

* * * KP:;;if lı ~deli 7:~7 lirrı 22 kıırııştan ibaret çorıık halı
çe~i oyuncaklarınııı yapılma ı \'C boyarınrn:-.t ve yerlerine 
k onma!o;ı işi 3-S 938 tarıhirıdt~rı itilıarı•ıı 20 ~iin ıııiiddf'tle 
açık eksiltmeye konulınu~lıır. İh ılc 23·5·9~8 pazartesi günii 
saat 15 te belediye dain· iııde yapılacaktır. 

t~teklilerin yevmi ve -=aatı mczkCırde Turgutlu belediyesin· 

<le bulunmaları. 

• • • 
Üsküdar süt ve mektep çocukları dispaaserinde c:tepo 

inşaatı. Bak: İsi. Beled. ilanlarına . 
• • • 

Eminönü cihetinin kavun ye karpuz sergileri arasında 

yolun kaldırım inşaatı. Bak: İst. Belediyesi ilanlarına. 
• 

ılı • 

Balat çöp iskelesinin tevsii ve üstüne örtülme işi Bak: 
İst. Beled. ilanlarına. 
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Sayfa 2 

• • • 
Çubukluda belediyeye ait köşkün tamiri. Bak: lst. Be-

lediyesi ilanlarına. 

• * • 
Hususi nakıl vasıtalarına ait 29QO çift plakanın boya 

işi. Bak: İst. Belediyesi ilanlarına. 

haçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Samsun Vilayet Makamrndan: 

Samsun Memleket hastanesi için 3000 lira ve 
Zühreviye hastanesi için 790 lira muhammen bedelli ilaç 
ve tıbbi malzeme satın alınacaktır. 

İlaç Ye tıbbi malzemenin liste ve şartnameleri Vilayet 
Daimi Encümen kaleminde ve İstanbul Yilayeti Sıhhat 
Müdürlüğündedir. 

İhale 23 mayıs 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 15 te Vilayet Daimi Encümeninde açık eksiltme usu· 
lile yapılacaktır. 

Memleket hastanesi ilaç malzemesinin muvakkat temi· 
nah 225 lira, Zühreviye hastanesine aid ilaç ve tıbbi 
malzemenin muvakkat teminatı 59 lira 25 kuruştur. 

İliçların ihaleleri ayrı ayrı yapılacağından Hatların 
da ayrı ayrı teklif edilmesi lazımdır. 

Eksiltmeye girebileceklerin teminat mektup veya mak
buzlarile birlikte cari sene jçinde Ticaret odasında kayıt 
lı bulunduklarına dair vesika ibrazı şarttır. 

Eksiltme ve ihale 2490 sayılı kanun hükümlerine gö
redir. 

Mensucat -Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

İzmir Orlaokullar Alım Satım Komiayonundan : 

Kızılçullu öğretmen okulu talebeleri için 500 metre kumat 
mevcut nümune evaafından açık ekıilt.me ile ihale olunacaktır. 

Kumatın beher metresi 128 kuruştur. Bunların hepsine tahmin 
edilen bedel 640 liradır: Munkkat teminatı 47 liradır. Taliplerin 
kumaş nümunesini ve teraitini rörmek üzere hergün Kültür di
rektörlüğüne ve yüıde 7,5 teminat akçelerile beraber ihale günü 
olan 17-~1938 tarihine tesadüf eden Salı günü aaat 16 da Kültür 
Direktörlüğüı;ıde toplanacak komisyona müracaatları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan: 

Beher adedine tahmin ~dilen fiyatı 75 kuruş olan 12000 
tnne tire fan>la kapah zarf u~ııliyle münakasaya konulmuştur. 

İhale i 30 l\Jayıs 9:-38 ı aznrtesi gürıli sns.t 15 tedir. 
İlk teminatı 675 liradır. 
Ev!:iaf ve şartname::ıini almak isteyı--ıı bedel iz olarak her 

gün öğleden sonra ~1. M. V. l)atmalma komi yonuııdarı alı

nır. 

Ek iltrneye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
ücüncü maddelerinde gösterilen vcsaikle tenıinat 
mektublarile birlikte ihale .;;aatinden en az bir 
komisyona vermeleri. 

• • • 

ikinci ve 

ve teklif 
saat evvel 

Beher metre~ine tahmin edilen fiatı 95 kuruş olaıı 

90,00 metre toı balığı lıf•z kapalı zarf usulilc müııakn ~aya ko· 
ııulınuştur. İhalesi 2i·6·938 cuma günli :;nal LS tedir. llk 
teminatı 5525 liradır. 

Evsaf ve şartnamesi 528 kuruş mukabilinde M. M. V. 
Satınalma komiıyonundan alınır. 

• * * ı 7830 adet firerık göınlıı:kli~i münakasa gür:ıünde 
beher adedine teklif edilen 221 kurıış fiat Vekaletcc rrali o 
göriildüğünılen tekrar kapalı zarfla münaka aya konulmtiştur. 
Hıalesi 1-6 938 çarşaınha günü saat ) :l tedir. İlk teminat 
2995 lira 4,ı kuruştıır. Evsaf ve şartname:-ıi 200 kuruş mu· 
kabilinde M. M· Vekaleti satınalma komisyonundan alınır . 

• • * Beher tanesine tahmin edilen fiatı 260 kuruş olan 
12,000 tane yün fanila kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. İhaleıi 24.5.938 salı günü saat 15 tedir. İlk 
teminatı 2340 liradır. Evsaf ve şartnamesi 156 kuruş mu
kabilinde MMV Satınalma Komisyonundan ahnır. 

• * • Vekaletçe ihale bedeli pahalı görülen 500.000 
metre astarlık bez yeniden kapalı zarfla ek,. iltmeye ko
nulmuştur. Bezin beher metresinin tahmin edilen fiatı 30 
kuruş olup ilk teminatı 8750 liradır. Şartnamesi 7-50 ku
ruş bedel mukabilinde MMV Satmalma Komisyonundan 
alınmalıdır. İhalesi 24.5.938 salı günü saat I 1 de yapıla
caktır. 

Kereste, tahta ve saire 

• • * 
60-852 m.3 kereste almac-ıktır. Bak : Müteferrik sütu

nunda Edirne nafıa Müd. Hanına. 

• 
MÜNAKASA GAZETESİ 

Nak~yat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden. 

Münakasaya konulan iş: Sulutas, Cevelesi parke taşı oeatın· 

dan Nafıaca gösteriler.ek mahallere parke tatı nakliyatı ifi. 
Bedeli keşif 4500 liradır. 

Muvakkat teminat akçesi 337 lira 50 kuruttur. 
Bu ite ait nrak nafıa müdürlütünde görebilirler. 
ihale 18.5.938 çarşamba rünü saat 15 te vilayet daimi encü· 

meninde yapılacaktır. 
İsteklilerin bu i9i yapmak ehliyetini haiz olduklarını gösterir 

vilayet nafıa müdürlüğünce verilmiş ehliyet vesikası ve 938 yılına 
ait Ticaret odası kayıt vesikalarilc 337 lira 50 kurut dipozito ak
çasına ait Te:ıne makbuzu veyahut muteber banka makbuzu ibraz 
etmek 9artile belli gün ve saatte vilayet daimi encümenine 
müracaaıları ilin olunur. 

Giresun 

Miktarı 

kilo 

inhisarlar Müstakil Müdürlüğünden: 

Cin<1i l\hıhammen Depozito Mahalli 
bedeli 

~Imnulat 

ve içki 80000 
Bo~ zuruf 575,6..5 43 .18 

Keşap, E"piy 
Piraziz 
Bul,mcak 

rn saire 2 ısoo 
Mamulat » )) )) )) 

ve içki l 11000 
Boş zuruf 4087,SO 306,50 

Karahisur. Alurcara 
Suşehri rcfahiye ve 

knruçay. ve saire 3 J,000 
)) )) )) )) 

Giresun İnhisarlar anhan veya Giimrük iskclesiııJen 938 
mali yılı haziran 938 iptidasından mayıs 939 sonuna kadar 
. e' k e<lilecek inhbar mamulatı ile iş hu mahallerden iade 
edilecek boş zuruf ve ~airenin cins ve miktarı yukarıda 

gösterildiği şekilde nakliye ücreti gerek ayrı ve gerek hep
si birden 20 gün müddetle eksiltmeye konmuştur. Talip o
lanların şartnamesini okuyup ihale günii olan 16.5.38 pazar 
tesi günü ak ~ anıına kadar yıizde 7,5 pey akçe::.ile birlikte 
Girc:;un inhi~arlar müstakil müdürlüğiine ihaleye iştirak et-
melcri ilan olunur. 

* * • Cinsi Mıkdarı 

kilo 
Mamul 171000 
tütün ve müıkirat 
ispirto soma 10000 
Kırtasiye leYazım 1000 
Boş zuruf ma 115000 
mulit 
ve boş zuruf 62000 

Sandak Muhammen 
adedi bedeli 
2900 206 

30 bidon 15 
100 7 

1500 105 

7000 t240 

Depozito 
akçeai 
15 45 

1 23 
o 50 

788 

O 93 va· 
purdan iskeleye is· 
keleden vapura 

Yukarıda cinıi ve miktarları yazılı inhisar mevadının 938 mali 
yalı haziranından mayıs 939 aonuna kadar Giresun inhisarlar müs
takil müdürlüil namına gelecek mamulat ve içki, tuz ve sairenin 
vapurdan mavuna ile iskeleye ve gümrük iıkelesinden idare an• 
barına kadar nakliye ve taşıma ve istif ücreti 20 gün müddetle 
eksiltmeye konmuştur. Talip olaoların 16.5.938 pazartesi günil 
akşamına kadar inhisarlar idareıine müracaatla şartnameyi oku· 
yup yüzde 7,5 pey akçeıiyle birlikte Giresun inhisarlar idaresinde 
ihaleye: iştirak etmelel i ilin olunur. 

•* • Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Pey akçası 

Tuz 
ton 

lOOO 
Lira K. Ura K. 
750 56 25 kayık nak. 
480 75 36 56 hamaliye 

Yukarıda cins ve mıkda.·ı yazılı inhisarlar müstakil müdürlü
ğümüze haziran 938 iptidasından mayıs 939 sonuna kadar gele· 
cek bin ton tuzun vapurdan mavna ile iskeleye ve iskeleden 
mavna içinden müıtakil müdürlük tuz anbarına taşıma ve istif 
etme nnkliye ücreti 20 gün müddetle ekıiltmeye konulmuştur. 

Talip olanların 16.5.938 pazartesi günü akşamına kadar 9artna· 
mesini okuyup yevmü mez:ki'ırde pey akçelerile inhisarlar müs· 
takil müdürlüa-ünde ihaleye ittirak etmeleri Han olunur. 

Edirne İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

938 mali senesi içinde Edirne şehir istasyonunda idare 
anbarma ve idare anbarlarından Şehir istasyonuna ve 
idare anbarlarından Lalapaşa ve Havsa idarelerimize nak· 
lolunacak dolu ve boş mamul Tütün, içki sandıklariyle 

yaprak tütün denk ve levazım, dolu ve boş ispirto ve 
soma bidonları vesaire idare malı eşyaların nakliyesi mev 
cut şartnamesi mucibince 4.5 938 tarihinden 23.5.938 ta· 
rihine kadar 20 gün müddetle açık eksiltmeye konul
duğundan talihlerin ihale günü olan ~3 mayıs pazartesi 
günü saat 16 da muh~mınen nakliye ücreti olan 700 li
ranın yüzde 7,5 güvenme dipozitosu olan 52 lira 50 kuruş 
idare veznesine yatırıp alacakları makbuzla başmüdürlükte 
müteşekkil komisyona müracaatla pey sürmeleri ilan olu
nur. 

Trahzon İnhisarlar Haşmiirlürlii~iindcıı: 

Trab~ondoıı Erzurum, Erzincan, Baylrnrt, Tercan, Aşkalr, 

Gümüşhane, İ spir. Kelkit, :jey•·an, Torul ve Maçka)a hir 
yıl zarfında sevk olunacak lrıhisurlar tdarf't.iııe nit hil··iimle 
emval ve eşya 1-5 938 günün<len itibarın yirıııi gliıı ıniid
detle ve kapalı zarf ul)ulile eksiltmeye konulacaktır. 

Z fi 20 5 938 t · ı · .. d f ·· ·· aat ı S ıe ,lf ar . . arı ııne musa ı cuma gunu s ilı 

asılacaktır. İsteklil~r mezkfır günde saat 14 e kadar te . 
ır 

mektublarını komi ·yon riyasetine imza mukabilinde verrı ' 
ve temidat akçclerini idare veznesine yatırmış olmalıd•rlııt 

Muvakkat teminat üçbin liradır. 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v. s. 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satınalııı• 
Komisyonundan : 

ı 30 
Müesseseye muhammmen bedeli 3380 lira olao ~ 

günü saat 11 de ,çı ton kok kömürü 14·5·938 cumartesi 
eksiltme suretile satın < hnacaktır. 

iştirak etmek isteyenlerin yüzde 7.5 
vakkat teminatı hudud ve sahiller sıhhat 

ıı· 

üzerindeo oıı·~ 
~ d11r il umum mu 

veznesine yatırmaları lazımdır. 
Şartname her gün müesseseden parasız temin edilir· . 

da0 • 
Edirne Garp Hd. Tuğ-ay Satınalma Komisyonu Batkanhtııt .011 

yeri ve Miktarı Muhammea B. İlk teıll'ı'f· 
kıtası Cinai Kilo Lira Kr. Lir• ~ 
224 alay Edirne Tüvenan kömürü 4021.iO 11259 54 844 
229 alay Sülotlu Tüvenan ,, 224760 6853 25 514 ,~ 
İhalesi 23-5-938 rünü ıaat 10.30 ve 15,te kapalı zarf usulile ya~ıl~ııı6' 

1 Tuğay birlikleri ihtiyaca olan senelik TüTenan kölllil~ ~ 
kapah zarf hükümlerine tevfikan yukarıda yazıldıtı sibl 
ailtmeye konulmuştur. 0Jı 

2 İsteklilerin şeraiti anlamak üzere her gün mesai zamarılarl 
müfettişlikte Tuğay Satınalma komisyonuna müracaatlar'·~~ 

3 İıtekliler ihalenin belli gün ve saatinden bir ıaat evvel te 
mektuplarının komia yona vermeleri. 

Keşan C. Müddei Umumiliğinden: 

Keşan Cezaevinin bir senelik gaz ihtiyacı t.5.938 ~: 
nünden yirmi gün müddetle münak•saya konulıollf f 
Talip olanların münakasaya iştirak etmek üzere ihale ;d' 
nü 'i>lnn 21.5.938 cumartesi günü saat 9 da yüzde .. !.~ 
buçuk pey akçesile birlikte Keşan C. Müddeiumuııulır 
müracaatları ilan olunur. 

65 t. odun l08 t. Zo~~~ldak maden kömürü ile.! 
ton sömikok alınacaktır. Bak: Erzak sütununda Sııı' 
Vilayeti ilanına. 

Müteferrik 
Edirne Nafia Müdürlüğünden : 

ıılı't 
Muhanımen Mu"' ıı Cinsi Mikdarı 

bedeli te~~ 
Tuğla 203000 adet 3248.00 rz10 
Çırah kereste 60.852 m3 3597.66 • 
Marailya benzeri n 

ı ı~ . 
Kiremit 12871 adet 1480.16 ~'' 

Uzunköprü hükumet konağına lüzumlu mikdarı ve muh•~ l 
bedelleri ve teminat mikdarları hizalarında ya:ı!h ayrı ayrı 1;,f 
mal:ıemeai eksiltmeleri on gün uzatılmıştır. ihaleleri 12 fl 
938 Per,embe günü saat 15 te yapılacaktır; itbu mal:ıemenill 'fi 
nameleri. Edirne Nafia müdürlüğündedir. lıteklilere parasıı 
derilecektir . 

Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi lJirektörlüğündeıı: 
1ı5 

Ciıısi Evsafı Kıymeti 01
0 ·~ 

Makkap tezgahı iizerinde elektromotörlü muham. teıtJ1fd* 
ve maa teferruat. lira I<" 
"6 milimden l 1 milime 1P1 

kadar delik delecek,, 625 
4 i 

Yukarıda cins ve evsafı ve pey akçesi yazılı bir ;l 
makkap tezgahı satın alınacağmdan tatiblerin rnii?' 5ır 
günü olan 14.5 938 cumartesi günü saat 10 da lzmıt ,l 
hat Müdürlüğünde müteşekkil Satınalma Komisyoıı 
müracaatları ilan olunur. 

Sıvas Bayındırlık Direktörlüğünden: ~6( 

Yıldızeli Cırcır nahiyesi yolu üstündeki selam~t JJ 
rüsünün inşasına muktazi 495 lira 75 kuruş keşıf b ,ti 
13, 772 kilo çimento Yıldız elinde teslim edilmek ş~-e~ 
12.5.937 perşembe günü saat 15 te ihale edilmek iJ ~ 
28.4.938 den itibaren 15 giin müddetle münakasaY',-,ıi( 
nulmuştur. Muvakkat teminat 37 lira 50 kuruştur• e< 
lerin yevmi mezkürda vilayet encümenine müracaat 
lemcleri. 

" Münakasa Gazetesi,, sızın ıçın A11f; 
rada, Trakyada, Anadoluda ve lstan~ıJ ı 
çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resJ1l1 ~ 
zeteleri okur ve tetkik eder. 
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ErzaJ· Z h" E ~ a ıre, t ve Sebze : 

l'ut Samsun Vilayet Makamından: 
arı Muvak. Muham. Miktarı Cinıi 

l' teminatı bedeli 
ıra Lira Lira 

~,95 214,35 9,25 30900 kilo İkinci nevi ekmek 

7 
,OO 262,50 25,00 14000 • Koyun eti 

8
60,00 57,00 10,00 7600 ,. Süt 

1 
50,oo 62,00 I0,00 8500 ,, Yoğurt 

440,()() 108 ,00 90,00 1600 ,, Sade yağ 
58,;>o 4 ~o 109~ OO ,.> 45,00 130 ,, Zeytin yağı 

7 
<>, 82,50 30,00 3650 • Kesme şeker 

60,oo 5 oo 7, 20,00 3800 • Pirinç 
94,0() 7,00 10,00 940 ,, Kuru fuulya 
52,80 4,00 6,00 880 ,, Nohut 
39,oo 3,00 15,00 260 ,. Kırmızı mercimek 
50,40 4,00 7,00 720 • Kara mercİ•ek 

:28,10 10,00 13,00 990 ,, Un 
80,()() 13,50 5,00 3600 ,, Patates 
76,()() 6,00 4,00 1900 ,, Kuru ıoğıın 
~,00 2,00 90,00 30 ,, Çiçek bamyası 
" ,()() 48,75 5,00 13000 ,, Sebze ve meyve 
c:ıo,oo 7 15, 5 20,00 l050 ,, Makarna 
64,oo 4,80 20,00 320 ,, Şehriye 
90,oo 6,75 45,00 200 ,, Beyaz peynir 
I0,00 5,23 28,00 250 ,, Zeytin tanesi 
35,()() 2,65 25,00 l.W ,, Domates aalçası 
26.25 2,00 2,05 1050 adet Limon 
62,oo 4,65 1,00 6200 ,, Yumurta. 

108,so 8, 13 310,00 35 kilo Çay 
31,25 2,35 25,00 125 ,, Pirinç unu 

126,oo 9,45 7,00 1800 ,, Bulgur 
73 5,70 20,00 365 ,, Kuru üzüm 
84,o 6,50 30,00 280 ,, Kuru kay111 

445,50 3,34 33,00 1350 ,, Sabun 
104,0() 8,00 10,00 1040 ,, Çamaşır sodası 
40,30 3,00 65,00 62 paket :" çividi 
33,6() 2,50 4,20 800 kilo Tuz 

2o8,oo 13,30 260,00 80 teneke Gaz yağı 
72,00 5,40 4,00 1800 kilo Mangal kömürü 

1
487,50 36.56 0,75 t>5000 n Odun 
950 00 146,00 1750,00 108 ton Zonguldak kömürü 
20s:oo 15,60 2600,00 8 " Sömikok 

1 - Memleket ve Zühreviye hastanelerinin 1938 maJi yıh-
11" ait yukarıda cins ve miktarları ve muhammen bedelleri 
~ tnuvakkat teminatları yazılı erzak ve mahrukat ayrı ayrı 
ih ille edilm~k üzere mayısın 20 inci cuma günü saat 15 te 

•le edilmek üzere açık eksillm~ve konulmuştur. 
t ihale 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre Vilayet Daimi 

11Cüıneoinde yapılacalttır. 
Ekıiltmeye gireceklerin aşağıdaki vesikaları ibraz etmeleri 

'-rttır. 
~ . Cari ıene içinde Ticaret odaınnda kayıtlı bulunduklarına 
•ır vesika. 
~ Yukarıda yazılı miktarda İş Bankaıına yatırılmış muvak· 

11.l teminat makbuzu Encümen para kabul etmez. 
Ekıiltme şartnameleri Vilayet Encümen kalemindedir. 

l',fsitat almak isteyenler hergün görebilirler. 

• am ::Hııı ı\skf•ı i S.ıtınalma Komi:::.) onurıd,111: 

arı <tırı ıın gnrnizonnnıia hulıınuıı birlık hayvanlarının çayır· 
t~ r~a-.ı için 200 <iöniim çayır pazarlıkla satın ulırıacaktır. 
~ 1 ltırı1>. i 9 ~lu yıs ] 938 p:.ızarlesi srınt 1 l- de tümen lıi na-

~aki komi ~onunda yapılacaktır. 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan : 

'lı"Qlhkeıir merkez hastahanesi için günlük ihtiyaç nisbetinde 
'~·~llc üzere senelik 15,000 kilo süt ve 8000 kilo Yoğurt açık 
~ tnıeye konulmuştur. İhalesl 21-5·938 Cumarteıi günü saat lOda 

5 ~l Satınalma Komisyonu bina!'ında yapılacaktır. Sütün muvak
p ~~d lt.rxı\natı 124 lira ve yoğurdunki 78 liradır .. ~üt ve yoğurt hır· 

~ı,' •hale edileceği gibi, ayrı ayn da ihale edılır. Şartname ltO· 

'~:Ctıda her gün görülebilir. Taliplerin muayyen gün ve saatte 
~ 41kls.at teminatları ile birlikte komisyona r.:ıüracaatları. 

~ K C M"dd · -ı·-· d I eşan . au eıumumı ıgın en: 
~ttıte.ıaevinin bir senelik ekmek ihtiyacı l .5.938 günün
~~ ~ırnıi gün müddetle miinakasaya konulmuştur. Talip 
~l~la.rın münakasaya iştirak etmek üzere ihale günü olan 
•ilt ·9~8 cumartesi günü saat 9 da yüzde 7,5 pey akçe
~-tı bırlikte Keşan C. Müddeiumumiliğine müracaatları 

olunur. 

& İzmir İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 
~-~ Qruova fabrikasında mevcut 163 adet müstamel bidon 
~,t llthkla satılacaktır. Beherinin muhammen fiatı 4 temi
&._,1 48,9() liradır. İsteklilerin 17 5·938 günü saat 15 le 

llılidürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri ilan olunur. ı 

# Samsun Gümrük Müdürlüğünden: 

JI •, ~Ürnrüğümüzde mevcut 77000 kilo ağırlığında biçilmiş 
I '~ ~~0?elcnmemi~ Romanya malı göknar sandıkhk keres· 

~~~a İ't1ayıs 938 tarihine müsadif pazartesi g unu saat 
t~tı açık artırma ile satılacağından t.~ liplerin mezl fır 

\'t: saatta gümrüğe müracaatları. 

r. ~~tank!~I Belediyest İlanları · ~ 
' . 
Keşif bedeli 862 lira 39 kuruş olan yeni halin Emin

önü cihet.inin kavun ve karpuz sergileri arasındaki yolun 
kaldırım mşası açık eksiltmeye konulmuştur. Ke~if evra
kile şartnamesi Levazım Miidürlüğünde görülebilir. İ8tek
liler 2490 N.lı kanunda yazılı vesikadan başka Fen İşleri 
Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 64 lira 
68 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
23.5.938 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (B) (2654) 

• • • 
Keşif bedeli l 992 lira 44 kurus olan Üsküdar süt ve 

mektep çocukları dispanserinde d~po inşaatı açık eksilt
meye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Mü
dürlüğü~de görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazı
lı vesikadan başka Nafıa Müdürlüğünden alacakları Fen 
ehliyet vesikasile 149 lira 43 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubıle beraber 24.5.938 sah günü saat 14 de 
D,ıi. 1 ıi .,.~nciimende bulunmalıdırlar. \İ) (2655) 

• • • 
Keşif l:.edeli 930 lira 89 kuruş olan Çubukluda BclP.

diyeye ait köşkün tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 
~e.şif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle
bılır .. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazıla vesikadan başka 
Fen işleri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 
69 lira 8'~ kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubilc 
beraber :?. ı .5.938 sah günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. !B) (2657) 

• * • 
Hususi Nakil vasıtalarına ait 2900 çift plakının boya 

ışı açık eksiltmeye konulmuştur. Buna 2900 lira bedel 
tahmin ed.il ıniştir. Şartnamesi Levazlm Müdürlüğünde gö
rülebilir. istekliler 2490 N.h kanunda yazılı vesika ve 
217 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 24.5.938 salı güniı snat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (2658) (B) 

• l 
• • 1 

Keşif bedeli 3791 lira 3 kııruş olan Balat Çöp lske· 
lesinin tevsii ve: üstüniin örtülme işi açık eksiltmeye ko- 1 
nulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdiirlü- 1 

ğünde görülebilir. İstekliler 2490 N:lı kanımda yazılı ve
sikadan başka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları Fen 
ehliyet vesikasile 284 lira 3;} kuruşluk ilk teminat mak· · 
buz veya mektubile beraber 24.5.938 sah günü saat 14 
de Daimi Encümeııde bulunmalıdırlar. (2656) (B) 

* • • 
Senelik İlk 

Muham. teminatı 
kira ı 

Arnavutköyünde Lütfiye mahal!esinde 
Küçükayazma sokağında 25 5 l N. ev 72 5 40 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 

Elçi sokağında 47/23 No. ev 42 3 151 
Y enibahçede Mimar Sinan mahalle-

sinde o3 65 61 N. Bostan 204 15 30 

Yenibahçede Mimar Sinan mahalle· 
sind ~ 61 57 No. B:>sta .ı 50 3 75 

Yeni bahçede Sulukule caddesinde 81 

No. Bostan 36 2 70 
Unkapanında Zeyrek caddesinde 18 

No. Dükkan 102 7 65 
Üsl<üdarda tenbel Haci Mehmet ma · 

hallesinde demirciler sokagında 73 
N. lı dükkan 72 5 40 

Üsküdarda Hasene hatun mahallesin· 
de İskelebaşı sokağında 2 N. Mih-
rimah mektebi 30 2 26 

Bulgurlu mahallesinin Çınnra)tı soka· 
ğında .t2 metre 96 santiınetre mu· 
rabbaı sahalı yol fazlasi 9 O 68 

Kadıköyündc Ktzıltoprak sokağında 
Zühtüpaşa Mektebi 60 4 50 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan 
mahallar 939 senesi mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya 
verilmek üzere açık arbrmaya konulmuştur. Şartnameleri 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
24.5.938 salı günü saat 14 d" Daimi Encümende bulun· 
malıdırlar. (İ) (2557) 

, 
Istanbul Defterdarliğından : 

Beyoğlunda : Kurtulu,ta eski Ayakiryaki yeni 

Senelik kirası 
Lira 

Teşrifatçı ıokağında e1ki 2 yeni 34 sayıla ev. 62 
Yukarıda yazılı mal 20-5 ·938 cuma günü ıaat 14 de ihale edi

lecektir. Kira bedelı dört müsavi taksitte ve her taksit peşinen 
verilecektir. Taliplerin °'o 7,5 pey akçelerini vaktı muayyeninden 
e vvel ptırarak defterdarlık Milli Eınlak Müdürlüj"ünde müteıek· 
kil Hhf komisyonuna müracaatları. (F.) (2544) 

- -

İnhisaırl~- U. Müdürlüğ~nde~I 
Kilo -
6000 
2000 

200 
3000 
JOOO 
2500 

400 
3700 
3000 

Cins -Yamalık 

" 
" 

İskarta 

" ,, 
,, 

" 
" I- Cins ve 

la satılacaktır. 

Kaneviça 
Çul 
Çuval 
Kanaviçe 
Çul 
Çuval 
Marka bezi 
İp 
Kınnap 

miktarı yukarıda yazılı sargılar pazarlık-

ll- Pazarlık 13.V.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi 
Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Satılacak mallar Ahırkapı Bakımevinde hergün 
görülebilir. 

lV- h~teklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde l 5 teminat paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona müracaatleri ilan olunur. (ı394) 3-4 

• • • 
1- Numunesi m!..cibince 70XIOO eb'adında 400 top 

ince beyaz PAHŞÖMEN kaadı pazarlıkla satın alınacak

tır. 

11- Pazarlık 9. V.938 tarihine r stlıyan pazartesi günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili- Numuneler hergün sözü geçen Şubeden görülebi-

lir. 
lV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2303) 4-4 

. ,, ,, ,, - ,,, 

D.D.YOllARl l5LETME u. MtJDURLUGUNDEN 
• 

Muhammen bedellerile miktar ve evHfı aşatıda yazıh 2 gu• 
rup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 23-5-938 
pazartesi günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası 
içindeki satınalma komisyonu tarafından açık ekıiltme ile satın 
ahnac i\ ktır. 

Bu işe girmek isteyenlP.rin kanunun tayin ettiği nsaik ve hi • 
zalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu iıe ait şartnamder Haydarpaşada gar binası içindeki ko
misyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1- 80 adet muhtelif cins demirden demiryol açıklık gabarili 

muhammen bedeli 2250 lira muvakkat teminatı 168 lira 75 
kuruştur. 

2- 500 kilo adi amonyak 10000 kg. göz ta,ı muhammen bedeli 
2050 lira muvakkat teminatı 153 lira 75 kuruştur. 

(2468) 3-4 

-=-=·=-

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Türkiye · Letonya arasında Rigada imzalanan Ticaret 
ve Kliring Anlaşmalan ile ilişiklerinin tasdikı 

hahhmda kanun 
Kanun No : 3357 Kabul tarihi : 11-4-1938 

Madde l - Türkiye Cüınhuriyeti Hüküıneti ile, Letonya Hü· 
küıneti arasında Rigada imzalanıp 229-l numaralı kanuna müıte• 

1 
niden 27 kanunusani 1 H38 tarihinden itibaren meriyet mevki ine 
geçen 12 kanunusani 1938 tarihli Türkiye - Letonya ticaret ve I 
kliriog aolaşmalarile ilişikleri kabul ve tudik edilmistir. 

Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini icraya lcra Vekillcrı 

Heyeti memurdur. 

114-1938 

Türkiye ve Letonya Ticari Anlaşması 

Türkiye Cümhuriyeti Hükumeti ve Letonya Cümhuriyeti Hü
kuıeeli i"i memleket arasındaki ticari ınubadeleleri kolaylaştır
mak ve genişletmek arzusu ile aşağıdaki husu Harı kararlaştır-
mışlardır: 

Madde 1 - Türkiye Cümhuriyeti Hükumeti, Letonya menşeli 
emtianın, ilişik A listesinde gösterilen kontenjanlar hududu da· 

1 bilinde, kendi ülkesine idhali için bütün muktazi müıaadeleri 
bahşeyleyecektir. 

Madde 2 - Letonya Hükümeti Türk menşeli eıntianın, ilişik 
B li.tesiode ııöıteriı~n kontenjanlar hududu dahilinde kendi ül
kesine idhali için bütün muktazi müuadeleri bahşeyleyecektir. 

Mac!de 3 - İki Hükumet i işi.k A ve B listelerinde meveud 
bulunmayan emtianın idhali veya A ve B listcrinde derpi' edilen 
kontenjanların tezyidi taleblerini. en büyük hayırhllhhkla tedkik 

etaıeti taahbüd ederler. 
Madde 4 - Her iki taraftan ihraç edilecek iki memleket men· 

teli emtiaya iki ınemleketin salahiyettar makamları tarafından 
ilitik modellere göre, iki nuaha oiarak, tanzim edilmiş bir men'e 

ı tahadetnamesi terfik edilecektir. 

imtiyaz. ..Wlıti ve )lll.ZI ifl-1 
Direktörü: lsmail Cirit 

(Devamı var) 
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3 eme Ann6e- No. 692 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 
6 " w 850 

12 ~ w 1500 

Etranger = 12 •oia Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

DIMANCHE 

Quotidieo des Adiudicationı 

•• 
UNAKAS 
GAZETESİ 

---···---

8 Mai 

ADMINISTRA 1 ıUI" 

Yoghourtchou Han 
ter Etage, N. 3-4 

--
Galata. Perchembe Baıar 

T el~phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresae Tt!legraphique: Pour la Pablicit~ a'adreHel' 
i I' Admiai•tration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat ıstanbuı - MÜNAKASA 

, ~!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!"!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!~ .. ~;, ~-·!!!!!!!!!l!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!'!~-~-~-~-~-~~~-~-~-~-~~ 
Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

' -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~------------------~------------------------------------Mode Prix Cautioa. L~u d'adjudieation et du Objet de l' adjudication d'adjudicat. e1timatif Proviaoire Cahier des Cbargeıı 
jours Heure 

A) Adjudic ations aıı Rabais 

Constr'l~...=Reparation- Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Construction de 00 metres de quai a lzmit Publique 8478 14 635 86 Munieipalite lamit lli-5-38 
23-5-38 
23-S-38 

14 -
15 -
15 -

Travaux d'ajustement au jardin d'esıfant ,. -439 49 - - ,, Tourıoutlou 
lnstallation et pe~nture deı jouets au jardin d'en· • 737 22 - - • ,. 

fanta 
Con•tr. depôt au dispensaire dea eeolien de Scu

tui 
Conıtruetioa pave ı/route entre le nouveau halle 

et l'expoıition de pasteqı.1ea et melons eôte 
Emineuau 

Reparation du kioık ae trouvant a Tcboubouk'ou 
Peintures de plaquea de moyenı de traasport : 

2900 paires 
Travaux arrandiaaement et couverture cchelJe voi-

rie Balat 

• 

n 

" 
" 

" 

1992 44 

862 39 

930 89 
2900 -

3791 03 

Habillement - Chaussures - Tissus- Cu!~ 

Toile pour doublure : SOOOOO m. (eah. eh. P. 7SO) 
FlanellH de laine ; 12000 p. (eab. eh. P. 156) 
Chemiaeı : 17830 p. (eah. cb. P. 200 (aj.) 
Toile pour ııaeı : 90000 m. (eah. eh. P. 528) 
Etoffe pour uniformet: SOO m. 

Bois de Conıtruction, Planches Poteaux ete. 

Bois reıineux : 60,853 •3 (ai.) 

Transport- Chargement - Dechargement 

Transport d'articles monopolisb 

" 
" 
• 
" 
• 

,. " 
" " 
w " 

de sel : 1000 t. 
n paYb 

: 466 t. 

: 359 '· 

Compustible - Ca~burant-Huil~s 

Petrole (pour 1 annee). 
Bois : 189,6 t. 

" : 535,6 t. 
" : 54 t. 

Houille tout-venant: -402160 k. 

• " 
: 224760 k. 

Divers 

Briques: 203000 p. (ai) 
Tuile: 1281 p. (ai) 
Machine a perforer (avee electro·moteur et ıaeces
ıoir••) 

Provision 11 

Pain pr. le peniteneier de Kt>ehane 
Pain, Yiande, )ait, yoıhourt, 1el, sucre, farine, ete. 
Provision: 3S lotı 

:ı Lait: ıs t. - yoghourt: 8 t . 
CuiBSon de pain (pendant une annee) 

8) Adjudications a la surencbere 

Charpente: 77 t. 
Bidona uures: 163 p. 
Auto et eamion (ai) 

, 
HAFTALIK 

Pli cach 

" .. 
" Publique 

Pli eacb 
Publique 

" 
" 
" 

Publique 

" Pli eaeh 
Publique 
Pli eaek 

" 

lem. O 30 
la p . 2 60 

" 2 24 
le m . O 95 

640 -

3597 66 

700-

4500 -

2617 30 
6320 08 
745 20 

11259 64 
6853 25 

3248 -
1480 16 
47S -

Grc a gre 

• .. 
n 

Pli eacb 

Publique 
Gre a rre 
Publique 

5184 -

48 90 

AKAR ve EMLAK GAZETESi 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adreı: Galata, Perıembe Pazar, Yoturtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 

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

149 43 

64 68 

69 82 
217 50 

284 33 

8750 -
2340 -· 
2995 -
5525 -

47 -

270 -

52 50 

337 50 

196 30 
576 -
55 89 

844 48 
514 -

244 -
112 -

47 -

388 80 

4 -

{ 
Com. Perm. Muoicipalite latanbul 
Oir. Eeonom. ,, ,, 

ide• 

" 
" 
,, 

Co111. Aeh . Min. Def. Nat. Ankara 

" .. 
Com. Aeh. Eeoles Secondaires a lzmir 

Oir. Trav. Publ. Edirne 

24-5-38 

23-5-38 

24·5-38 
24-S-38 

24-5-38 

24-5-38 
74-5-38 

1-6-38 
24-6-38 
17-5-38 

12-5-38 

Oir. Principale Monopoleı Trabzonde 20·5-38 

" 
ldirne 23-5-38 
Guir eıoun 16-5-38 

" 
" 

Vilayet Konia 

Proc. Gen. Rep. Keehan 
Com. Aeh. Brigade Edirne 

" 
n 

• 
" 

Oir. Trav. Publ. Edirne 

" 

,, 
.. 

Oir. Etabl. deı Sourdı, Muetıı et 
Aveugleı lsmir 

Proeureur Gen. Rep. Keehane 
Vilayet Kafsseri 

w Sanasoun 
Com. Ach. Milit. Balilteair 
Com. Ach. lntend . lat. Tophane 

Oir. Douanes Samıoun 
,, Principale Monopole1 lzmir 
., Trav. Pub. SivH 

16-S-38 
16-4-38 
18-5-38 

21-5-38 
20-5-38 
19-5-38 
19·5-38 
23-S-38 
23-S-38 

1:?-5-38 
12·5·38 
14-5-38 

21-5-38 
19-5-38 
20·5 -38 
21-5-38 
23-5·38 

23-5-38 
17-5-38 
9 S-38 

14 -

14 -

14 -
14 -

14 -

11 -
15 -
ıs -
15 -
16 -

ıs -

15 -
16 -
14 -
1-4 -
15 -
15 -

9 -
ıo 30 
10 -
10 30 
10 30 
10 30 

15 -
ıs -
10 -

9 -

ıs -
10 -
ıs 30 

10 

15 -
15 -

,----------------....,.---------.... Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarrn 

Dikkat Nazarına 

Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 
Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top· 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınıı icabı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

Sah 10.5.938 

Menfez inş. <Bingöl Vil.) 11! 663 rf ıo•d'' 
Rondela ve yaylı halka, gupilya ve bakır perçin, muhte 

1 

vidaıı , demir perçin ve ağaç viduı (DOY) J'! 665 
Koyun eti, yoğurt ve süt (Tekirdağ Tüm.) ·' • 677 
Temizlik itleri için hayvan (İst. Beled.) .\! 678 
Teknik okulu binuında yap. müteferrik tamirat 

Okulu Dir.) •'~ 679 
Palaaka (Jndr. Gen. Komut. Ank.) J\~ 679 
Elbiıelik kumaş (Deniz Lvz. SAK) ,, ~ 
Sabun (Kırklareli Tüm.) .,! 684 
Heli çukuru inş (Tekirdağ Aık. SAK) .\! 686 "oi 
Pavyon ve heli inı. (İzmir İncir ve Üzüm Tarım S•tıt 

Birliti) .\! 687 
Tire çorap (Orman Kor. Gen. Komut.) .,! 689 
Tatlı •u taıımuı (Ank. İnhiı. Başmüd. ) ,,, ; 689 
Yazlık e1bi•e (Orman Kor. Gen. Komut.) ,,! 690 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir· 6ftl
1 

g 
Hamiş : " No." işareti ilanı havi gazetemizin sayısını 

Mardi 10-5· 1938 

ıf 

Constr. arehes (Vil. Bingueul) N. 663 · ıı et ,,<4" 
Rondelleı a ressort , vis metallique et en boiı, goupı es 

de euivre (Ch. de Fer Etat) No . b65. . . . 677 
Viande de mouton , yoghourt et laıt (Dıv. Kırklarelı) No 
Cbevaux pour aff. de voierie (Municip. lstanbul) No 678 b'q 
OiversH rcp. a l'ecole teebnique (Dir. Ecole lng. lsl.) Norıo 6 
Cartouehieres (Com Aeh Command. Gen. Gend. Ank.) 80 
Etoffe pour uniformeı (Com. Ach. lnten•l. Maritime) No 6 
Savon (Div. Kirklarcli) No 686 651 
Conslr. fosse !eptique (Co111 Aeh. Milit. Teltirdagh) No ) 6SQ 
Chauıısetteı de eoton (Commıınd. Gen. Prot. rorcts Ank· 
Tranıport d'eau (Dir. Prinoip. Monop. Anlt.) No 689 f(ffı.' 
Uniformeı d'etc (Com. Aeh . Command. Gen . Protee . For 

N. 690 

b "' 
* Lea uteriıqueı indiqucnt une ven le par voıe de ııureıı~~· ' 
N. B. - Let Nos indiq ucs en regard deı :ırticles sonl 

journal danı lequel l ' aviı a paru . 

~r ....... 
~ô~A~·b~~~ ~ b~~b~h~~bb~~ ~ • • ~ • • ~ • v ~ ~ • • • • • • • 

·:\; 
•!" 
•o• 
f'~4l 

'' EVRİ 
,, 

:i: Tercüme Bürosu . ~ . ~~ 
._• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri t!fl" 
·~ hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şıı 
•!• melerin tercümesi derühte edilir . 
•!• 
.-:• 
t;.•+ 

Azami ihtimam ve sürat '( 

Fiyatlar gayet mütediid' 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Aboneleriıte 
Hususi tenzilat yapılır ~/ 

Adres : Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Hallı 
Telefon : 49442 

ARKİTEKT 
A YUK, MİMARİ, ŞEHİRCİLİK VE ttGI~ 

TEZYİNl SANATLAR pf: ~ 
8 ci YIL de"'~ 

Memleketimizde, sekiz senedeoberi muntaT.am "'e ,e f' 
•urette intişar etmekte olan bu Dergiye abone olunllı f 
veriniz. ~--

Abone şartları : Adres : AnadolıJ . lı' 
Yıllığı 10 lira Eminön

6
: zı' 

6 aylıtı 5.5 ., Telefon • I 
Nushalar ,, _,.!',, 

~,/' 


