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il) Münakasaıar 

1 

hüdlü olması ve nihayet busaatte kadar Komisyona gel-
• 

miş bulunması Iazmıdır. 
Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Bele

di eler İmar Heyeti Fen Şefliğine müracaat etmeleri. 

Anknra Valiliğinden: 
ıış~at, Tamirat,_Nafin işleri, M • .lzeme, Harita 
80~~ ~ 

t ?uk hükumet konıığ-ının dördür:cü kısm:ı ait mü-
'I'; e •ki İnf. 
ıro Boıı. .. h'"k'' k "k 1 . Ali ısazıçı u umet urağının ı ma ı ınş 

,Pınardaki yeni binaların yatmur ııularının kanale 
•ptı 

aç. eke. 

" 
paz. 

6036 51 

2028 94 
1122 40 

4"12 74 

85 

Bılccik Nafıa Müd. 

İ:ı:mir Nafıa Müd. 
Diyarbakır Ask. SAK 

20 4-38 

27-4-38 
15-4-38 

ıs --

11 -

15 -

Keşif bedeli 753 lira 85 kuruş olan Maliye vekaleti 
zat işlerinde yaptırılac k sabit raf inşaatı 27.4 938 çar· 
şamba günü saat 15 b Nafıa komisyonunda ihalesi ya

' pılmak üzere puz rlığa konmuştur. 
Teminatı muvakkate 56 l'ra 52 kuruştur. İstekliler le· 

minat mnkbuzile ticaret odası vesikası ve nafıa müdürlü· 
ğündcn alacakları vesikalarla birlikte sözü geçen günde 
Nafıa komisyonuna gelmeleri. 

A.d, 
'-! n, kı• enstitüıü hinae ında yap. mutbah ve ça-

e •şırhane inş. 
dreı:rı·d 

111 
1 • 10,9 klın mesafeden 11u isaleııi, kaptaj VP.: 

ıj•ılaklıır inşası, SJ depoıu tamiri. şehir ş"'beke-

aç. eks. 3472 -

kapalı z. 57390 38 

Nak Yap. ve müteferri malzeme tedariki (şart. 187 kr) 
11Y• Vek. binaeında yap. sabit raf inş. paz. 753 85 

~lrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzcmt:si) 

... U&tlfa Kemalpaşa kasabasının elektrik tesis (temd paz. 44682 -

~cat, Elbise, Kundura, Çam""tşır v.s 
l\1flı1t --

elbiselik kumaş: 2000 m. kapalı z. 

~üro eşyası, Muşamba-Halı v.s. 
A.tat" k - -- -

rn. 2 90 

&e Ur köşkü için alınııca mobılya 
'i•ına ilim evi için mobilya 

l\er ~te-Tahta v. s. 
1( 

treate: 655 .:nS 

~ilki' ~at-Boşaltın -Yükletı:n ~ 
A.ık • --
1' erı eşyası nakli •ti, su t .. 

aşıma ışı 

~errik 
1',rı 'f 

ıı at nrı:bası: 2 ad. et nakliye ari\bası: l ;ı,d. -
ıtf Ç aıyc tulumba naklıye ara bası: l aci. 

ı:ı 'lllaşır yıkama makinesi: 3 Ad. 
D 'Yto11 arabası için bir çift nt 
l •-.ıızlık bog-a: '2.7 baş 
~ hRodn katranlı, 26 Roda çelik tel halat 

• ruti çadır: 130 ad. 

tı~ • Z"!hire, Et, Sebze v. s. 
1'oz -
1' şeker: 90 t. 

Ot L l> • Şc11.er: 20 t. (temd) 
lrınç: 70 t. 

b) Müzayedeler 
ç - --
>.t •rrı odunu 
h •ngal kömürü 
llcy . 

g"ıt: 15 baş 

pıız 

aç. eks. 

paz. 

aç. eks. 
paz. 

nç. eks. 

,, 
" 

paz. 
kapalı z. 

3256 -

985 

250 -
800 

5511 20 
9750 -

kapalı 24075 -
paz. 5500 -
kapalı :r. 14000 -

aç. art. 

.. 
.. 

4145 52 

56 52 

435 

216 

375 

51 38 

1275 -

60 -
413 34 
731 25 

1805 -
412 50 

1050 -

492 -
5 35 

Seyhan Kültür Dir. 25-4-38 11 -

Dahiliye Vekaleti 30·4-38 11 -

Ankara Valili~i 27-4-38 15 -

Mustafa Kem;,lp"şa Beled. 1 ııy zarfında 

Jndr. G. Kom. Ank. SAK 29-4·38 10 -

Diyarbakır Beledıyeıi 1-4-38 iti., 1 ay 
lı:ınir Vıl. Muh. Hus. Müd. 21-4-38 10 -

lnhiurlar U. M!id 

Diyarbakır Aak. SAK 
Ankara lnhıs. Başmiid. 

Bilecık Belediyesi 

22-4-38 

20-4-38 
29-4-38 

20 4-38 

Tophane Lvz. SAK 27-5-38 
Sam11un Vilayeti 28-4-38 

,, 28-4-38 
M. M. V. Deni:ı: Mrk. SAK 2ı-4-38 
Devi •t > yol. Ank. H. paşa 22·4·38 

Tophar.e Lvz. SAK 
Ankara ,, 

" 
n 

'7.mır Orman Bl\şmühend. 
Zonguldak Orman ,, 
M. M. V.SAK 

28-4-38 
16·4-38 
19-4-38 

14-4-38 
14-4-38 
ı9-4·38 

14 

1 
14 - • 

15 -

15 -
15 -
15 -
14 
ıs 30 

15 
11 
15 -

14 -
ıs 

9 

nü saat 11 de Ankar tda Dahıliye Vekaleti binasında top· 
laııacak Belediye:er İmar Heyetince yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilınek içi ı isteklilerin aş:ığıda yazılı 
teminat ve vesaiki ayni gün saat IO a kadar Komisyon 
Reisliğini! teslim etmiş olmal~rı lazımdır. 

~Tanı at-Nafıa işle i ve Malz.::._r1esi- Harit.1 

Dahiliye Vekaletinden : 

~ edremide 10,9 kilometre mesafeden su isalesi kaptaj 
J) ~l rnaslaklar inşası su deposu tamiri şehir şebekesi ya
(!k o_ıası ve müteferri malzeme tedariki kapalı zarf usulile 
sıltmeye konulmuştur. 
İşin muhammen bedeli 57390 lira 38 kuruştur. 

k İstekliler bu işe ait şartname, proje vesair evrakı. 287 
J.f lltuş mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar 
~Yeti Fen Şefliğinden alabilirler. 

Eksiltme 30 nisan 938 tarihine rasthyan cumartesi gii 

2490 sayılı kauunuri 16 ve 17 nci maddelerine uygun 
41 45 lira 52 kuruşluk muval kat teminat. 

Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
Kanunun dördiincü maddesi mucibince eksiltmeye gir· 

meyP. bir mani bulunmadığına dair imzalt bir mektup. 
Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden münakasaya 

girmek için alacakları vesika. 
Teklif mektubları ihale günü saat 10 a kadar mak

buz mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli taah· 

4 --= - .. " --... 

• • 
Daha fazla malumat ve ilanların tam metni ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaf.at: ediniz ı 

Keşif ve şartn~mcsini Nafı:t dairesinde hergün göre-

hilirler. 

Edirne Vi ayeti Daimi Encümeninden: 

Edirne-Kırklareli yolunun tamiri için Süloğlu ocaklarından 
get'ri ecek 1671 lir. tutarındaki 300 metre mikap taş ile 
Edirne-Kırklareli lstanbul ve Hasköy yollarından 433 lira 
80 kuruş tutarındaki tamirat cem' n 2114 lira 80 kuruş· 
luk iş açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin proje keşif 
ve ş ırtname.er:ni görmct ve t:ksiltmeye iştirak et nck 
üzere ı 59 liralık tcmino m·+buzlarile birlikte 15.4.938 
ct.ma günü saat t 5 te vılayet daimi encümenine gelme· 

leri. 

Bilecik afıa MüdürHiğlinden. 

Eksiltme) c konulan iş: BozüyüK hüküm~t konağının 4cii 
kı~ma ait miitehaki inı.-aattan olup 6036 lıra 51 kuruşlük kı
sımdır. 

Bu işe ait şaı tnameler \'e C\'rak şunlardır: 
Eksiltme şartnamesi, 
Mukavele projef:ıi. 
Baymdırlık işleri gend i;ı!lrtname~i. 
'fesvİ} ei Hirnbİ)f', ~o-;e ve k:lıgir inşaalu dıtir fenni şart· 

name, 
Husu i ;şartname, 

Ke;;.if cetveh, sil ilei fiat c<·d\•eli, metraj cetl\'eli, prOJP, 
l teycnlrr bıı şartnameleri ve evrakı Bılcrik .. 1nfia mü-

dürlüğünde gö ebilirlcr. 
Ebiltnw 20. l.938 çarşamba günü ~dal 15 te Bilr.cik na

fıa müdürlüğünde kurulu Pk iltmc koınic:yonu tnrnfrndan ya· 

pılncaktır. 
Ek:siltmc açık eksiltme u ııliledir. 
Eksiltmeye girelıilmek ıçin i teklilerin 452 lira 74 km uş 

muvakkat teminat V<'J"nh'"i w aş..ığıduki \'<'::;;kalan haiz olııp 
göstermesi laıınıJıı. 

A - Cari eneye ait Tic ırct oda"'ı vesikası. 
B Eksiltme tnrihindPn ao..;gari 8 güıı e\ \Cl Nafıa ınü

dtiıluğündcn hu iş~ nıl alınmış ehlıyet \C ika ı. 

1 

Kny ri Belt: diye Başkanlığından 

750 lira 26 kuruş b ·Jeli ş hir gazinosu bahçe iııin ihal ı 
1 ,iivarı -0. 1 938 tarihine ra::stlıyan çar~amha giiııii saat 14 de 
• ihale edilmek üzerı' ::ıcık eksıltıneye vazedilmi~ olduğundan 

taliplerin viızdf! 7,.> teminat akl'esini vernlf'k \e :.nrtnaıncyi 

! , " 

1 

g<irınek üz••ı e hcleıli yeye nıürac"'llan ilan olun ıır. 

Diyarbakır A"'k~ri Satınalına Komisyonundan: 

Alipinar<laki )f'rıI bina!nrının yağmur ularıııın kan:ıln 
ınptı me\cut .artııame ve kcşıf mu('ibince paz..ırlıkla ekfıilt
lllf!)'C konulımı§hır, 

lhale i 15.4. 38 cuma giinü saat 15 te yapılacaktır. 
Keşif bedeli 1122 lira 40 kuruş olup muvakkat teminatı 

85 liradır. 
f Şartname ve kr~fini görmek istı•yenler hergıin lllP.::ıaİ ı:-a· 

ntlf•r dahilinde Diyarbakır levazım amirliği ::satıııalrna konıi::ı
yonun?. nıiirnc1atJaıı ilftıı olunur. 



Sayfa 2 

İzmir Nafıa 1tidürlüğündf·n: 

Tire Boğaziçi hüküınet kurağının ikmali inşaatı 2028 li
ra 94 kuruş açık tutarile ve l:l gün müddetle açık ebılt

meye konulınu:stur. 1 ... tcklilcrin 24"90 sayılı ya:,a hükümle
rine göre teminat ve gP.reken belgelerile birlikte 27.4.938 
çnr~nmba günü saat l l de .Xafıa müdürlüğünde müte§ekkil 
ek"iltıne koınisyoııuna haş vurmaları. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve ı\\alzem. 

Mustafa Kemalpaşa Belediyesinden: 

4468ı lira bedeli keşifli elektrik tesisatına 4.4.938 de 
yapılan kapalı zarfla münakasada talip zuhur etmemiş ol
duğundan bir ay zarfında pazarlıkla ihale edilmek üzere 
yeniden münakasaya konmuştur. T liblerin Mustafa Ke
malpaşa belediye encümenine üracaatlnrı ilan olunur. • 

Mensucat-Elbise·Kundura-Çama~ır v .s. 

Jandarma Genel Komutanlıtı Ankara Satanalma 
Komisyonundan: 

1 - Bir metresine 290 kuruş fint tahmin edilen va ıf ve ör
ntğine uygun 2 bin metre erat elbiselik ltumnş 29.4.38 cuma gü
nü saat IO da kapalı zarf usulile utm nlınacaktır. 

2- Şartname~i parasız komisyondan ahnnbilecek. Bu eksilt· 
meye girmek i11teycnlerin 135 liralık ilk teminat makbuz ve şart 
nnmede yı.zılı belgeleri muhtevi teklif mcktublarını belli gün ve 
saat dokuza kadar komisyonumuza vermiş olmaları. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

İzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye Müdürlüğünden: 

Bergama ilim evi için alınacak o1nn cins, miktarı ve evsafı 

eksiltme şartnamesinde yazıla bulunan 32j6 lira muhammen be
delli mobilya 7.4.38 tarihinden itibaren 21.4.38 tarihine kadar 15 
gün müddetle eksiltmeye çık rılmışlır. 

Talip olanların 'eraiti münakasa ile satın alınacak eşya nü 
munelerini görmek üzere hergün muhasebei hususiye müdüriyeti 
varid t kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de 246 liralık depo· 
zito makbuzlarile birlikte 21.4 38 perşembe günü snnt 10 da vi· 
layet daimi Encumenine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Dıyarbakır Beledıye Başkanlığından: 

Atatürk köşkü için alınacak mobilyanın l nisan 9l8 tari 
hinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla belediye encü
meninde ihalesi yapılacıığı ilan olunur. 

-
Nakliyat: Boşaltma -Vüfcletme ve s. 

Ankara İnhisarlar Baş Müdürlüğünden: 

İstihsal edilecek tu· Beher bin kilonun 
Tuzlanm adı zuıı tahmini istihsal ve taşıma işi Tutarı 

Akça koyunlu 
Ali baba 
Coğul 
Keçeç 
Sarı kaya 
Çankırı 

miktarı muhammen bedeli 
kilo kr. S. Lira kr. 

1000000 6 600 
500000 6 300 

1000000 6 600 
3000000 4 87,5 146'> 50 

550000 6 330 
3500000 (yalnız 3 22 1127 

taııma) 

Muvalt. 
tem. 

parası 

Li. kr. 
45 
22 50 
45 

109 69 
24 75 
84 55 

Yukarıda adları yazılı tuzlarımızdan 938 yıla için tuz çıkarma 
ve ambr.ra ta4ıma işi 6.4.38 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
açık ekailtm~ye konulmuştur. Beher yüz kilosunun muhammen 
bedeli ve ilk teminat paraları hizalarında gösterilmiştir. Şeraiti 

anlamak ve daha fada izahat almak isti)·enlerin şimdidP.n baş 

müdürlüğümüz tuz fen şubesine ve yahud mahalleri tuzla me• 
murluklarına müracaat etmelıdir. Her tuzla için ayrı ayrı yapıla· 
cak olan açık eksiltme ve ihale 27.4.38 tarihinde saat 15 te ban
kalar caddesinde baş müdürlük binasında müteşekkil komisyon
da icra edileceği ilin olunur. 

• * • Aşağıda adları yazılı 10 tuzla idaresinin 938 mali yıla tatla su 
ihtiyaçların lemini şartnamuine göre ayrı ayrı aleni pazarlığa 

konulmuş ve muvakkat teminat paraları da hizalarında gösteril· 
miştir. 

Açık pazarlığın 29.4.38 tarihinde cuma sıünü saat 15 te ma
halli tuzla memurluklarında yapalacaa-ı ilin olunur. 

Tuzlanan adı 
Akça koyunlu 
Ali baba 
Boncuk 
Çoğul 

Çankırı 

Keçeç 
Sarıkaya 

Sekili 
Yerli 
Taylak 

Muvakkat teminat parası 
Lira kr. 

11 25 
4 32 
4 41 
4 95 
11 56 

16 20 
4 50 

27 
4 50 
5 40 

Dıyarbakır Askeri Satm Alma Komisyonu Riy setinden: 

1- O baturdan Mardin Midyat ve Cizredeki garnizon· 

. 

MÜNAKASA GAZETESi 

lara 15 nisan 938 gününden 15 2 Teş. 938 gününe ka
dar sevkedilocek er ve eşya mevcut şartnamesine göre 
açık eksiltme suretile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 20 nisan 938 çarşamba günü saat 14 de 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 370 liradır· 
İsteklilerin mezkur gün ve saatte teminatlarile ve muk· 

tazi vesaikle birlikte D. Bakır levazım amirliği satın al 
ma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Kereste, tahta ve saire 

• • 
655 m3. Kereste alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Mtid. 

ilanlarına. 

E!S 

Müteferrik 

Bilecik Belediye Riyasetinden: 

1 - Bilecik belediyesinin 938 senesi bütçesinden ö
denmek üzere iki adet tanzifat arabası, bir adet et nak
liye arabası, bir adet itfaiye tulumba nakliye arabası 985 
bedeli ınuhammeni üzerine münakasaya konmuştur. 

2 Bu eksiltmeye ait şartnameleri ve evrakı Bilecik 
belediye dairesinde görebilirler. 

3- Eksiltme 20.4.38 çarşamba günü belediye daire
, ıinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilme~ için isteklilerin 5 l lira 38 
, kuruş muvakkat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikalara 

haiz olup göstermesi lazımdır. 
A - Bu işi şartnameye uygun yaptırmağa dair vesika 

ibrazı. 

B- Eksiltme tarihinden asgari 8 gün evvel belediye
ye müra<:aat etmesi lazımdır. 

Kayseri Nafıa Müdürliiğünden: 

z1 
• • • Bedeli Vilayet büdçesinden verilmek üzere 

adet damızlık boğa satm alınacaktır. , 
Boğalar siyah veya konur renginde, en az 1,08 Y~", 

sekliğinde ve 2-3 yaşında olacak diğer renkler ve 11 a. 
1 

,uo 
calar o mıyacaktır. Alnında ufak sakarı ve kuyruk 0 

da küçük beyazhk olmasmda beyis yoktur. 'e 
Boğalar üzürsüz, hastalıksız, çift hayvanı yetiştirııt .. ~~e 

elverişli, kemikli, muntazam ve mütenasip teşekkU 
olacaktır. 

Boğaların mübayaa ve sevkiyattan önce insana ahır'• 
yulara, kuru yeygiye alıştırılmış olmaları şartbr. 

27 boğanm muhammen bedeli 800 liradır. a 
Muvakkat teminatı 60 liradır. Teminat iş bankasın 

yatırılarak- makbuz ibrazı şarttır. 6 
İhale 28 nisan 93i tarihine rastlayan perşembe gOıı . 

saat 15 te Vilayet l>aimi Encümeninde açık eksiltaıe osU 

lile yapılacaktır. ~· 
Eksiltme şartname~i ve mukavele sureti vilayet e0

;
1 

men kaleminde ve Bafra Ladik kaymakamlıklarında ıf· 
İsteyenler hergün görebilirler. 

İhale 2490 sayılı kanun hükümlerine göredir. 

D. D. Yolları Satınalma Komisyonundan: 
hrııti 

Muham en be. eli 9750 lira olan 130 aded nıa 11 
çadır 22.4.938 cuma günü saat 15.30 da kapalı zatf ı.ıs 
lü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. r 

Bu işe girmek isteyenlerin 731,25 liralık muvakkat_,\. 
minal ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa 111u~,. 
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
dar komisyon reislig~ ine vermeleri lazımdır. , 

d ·re 
Şartnameler parasız olarak Ankarada .nalzenıe 11 

•• 

sinden, Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dafl 
tılacaktır. 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 

T .lhmin edılen bedeli 551 1 lıra ~O kuruş olan 12 rod; 
kantranh, 26 roda çelik tel halatın pazarlıkla münakaS~A 
21 Nisan 9<\8 tarihine müsadif Perşembe günü saat. 1 
de vekalet hinasmda müteşekkil komisyonumuzda ıcr 
edilecektir. 

Şartuamesini görmek istiyenlerin her gün ve nıüna~:; 
saya girmek isteyenlerin de mezkür gün ve saattP. ~ ıe 
lira 34 kuruşluk ilk teminatları ve kanuni belgelerıY 
komisyonumuza müracaatları. 

Vilayet merkezimle yeniden yapılacalc hiikümet koıuııYı 

için takan:ur edecek fiatlar üzerinden 6 bin liralık taş, ku~ı 
ve çakıl satın alınması kapalı zarf mmlile eksiltmeye konul· 
muştur. Eksiltme 22.4·.938 cuma giinii ::ınllt 14 <le nafıa mü· 
<lürlüği.iııdc toplanan korni::ıyonca icra edilecektir. Ru işe ait 
ek iltıne şartnnme i, mukavele projpj1 lıu-;usi şartname, fenni ' 
şartname VP sil ilei fiat Cdtvelleri ve sair ilişikleri nafı.ı mü. > 

dürliiğtinde bedelsiz olarak görülebilir. 
isteklilerin 450 Jiıa muvakkat leıniıınt vermeleri ve en 

az 6 hin Jiralık leahhiit işine ginliğine ait ve~aik ibra;,, et· 
meleri şarttır. 

*"' • Vılayet merkezinde yeııiclcn yapılacak hüküınct ko
nağı için takarrür edecek fiatlar iizerindc 6 lıiu liralık lıe
tonarnıı• demir satın ulınrn:ı::ıı kapalı 1.aı f' ıı~ıılıle cbillıneye 
konulıııu:.tur. Eksiltme 22.4.9:38 cııına giiııii ~aat 14 de na
fıa rni.ıdiirliiğtiııde topl,uıaıı koıııisyoııd.ı icra ı~dilecektır. Ru 
işe ait ek iltnıe şartnamesi mukavele projesi lıusıı::ıi şartna

me fenni şartname ve ::ıilsilei fiat cetvelleri ve ::ıair ili~ikleri 

nafıa mt:diirlüğüııde bedebiz olarak göriilebilir. 
1 teklilerin 450 lira muvakkat teminat vcrmeleı i ve en 

az 6 biıi liralık teahhüt işine girdiğine ait vesaik ibraz -et
meleri şarttır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

Piyade atış okulu, Maltepe ve llur~a askeri liseleri için 
alınacak ve beheri üç parçadan ilı:ırel yıkama, ~ıkrrıa ve iitü 
makinPleri olmak üzere üç adet çumaşır yıkama makinesi 
müteahhid nam ve he..;ahıııa 27.5.938 cuma crüııü aat 15 30 
da Tophanede l~tanlm.ı levazım amirliği atın~lma komi ... ; 0 • 

nun<la açık ek::;ıltmesı yapılacaktır. Hu ınakiııcnin tahmin 
bedeli lstanhul içın 5:>00, Bursa için 6 hin liradır, İlk te
minatı 1 :.as liradır. Şartname ve kataloğu komi::ıyonda "Ö· 

rülebilir. l teklilerin kanuni ve ikularile beraber belli sa;;,te 
komisyona gf"lmcleri. 

Samsun Vilayet Makamından: 

Vilayet aygır deposu ve nümune fidanlığı payton ara
basına koşulmak üzere bir çift at satın alınacaktır. 

Atlar don ve ölçü itibarile çift ve eş olacaktır. 
Atların irtifaı 1,42 yaşları 5·6 göğüs çevresi en aşağı 

1 ,60 incik muhiti O, 18 teşekkülatı muntazam, kemikli lü
zumunda çift sürmeğe de elverişli ve hastalıklardan ve 
özürlerden salim olduğuna dair mahalli veteriner miidür· 
lüğünden raporlu olması şarttır. 

Muhammen bedelleri 250 lir· dır. Bedeli peşindir. 
Şartname encümen kalemindedir. 
Pazarlık 28 nisan 938 tarihine rastlayan perşembe gü

nü saat 15 te Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Erzak, Za11irc, Et ve Sebze: 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Selimiye Tüm birliklerile Karadeniz boğazındaki bİ~ 
likler hayvanatının çayırlanması için 424 dönüm ç~yır~e 
otlal<iysi 27.4.938 çarc;amba günü saat 15 de Seliın•Ye . ·r 
askerlik dairesi binasmda bulunan Tüm satıoalma kof11ı 
yonunca pazarlık suretile satın ahnacaktır. ~· 

424 dönüm çayırm tahmini f atı 2120 liradır. Muvıı 
kat teminatı 159 liradır. ,el 

Muvakkat teminat akçası ihale gün ve saatinden e"' 
Tümen muhasebe veznesine yatırılmıs bulunacaktır. 

d"'( 
Bankalardan alınacak mektublar da şayanı kabul u ·. 
Çayırı olanlardan bu pazarlığa iştirak edecekler ç', 

yırlarını ihale gününden evvel komisyona müracaatla ç~. 
yırlarmı ıöstereceklerdir. Çayırlarını komisyona gösterf1l

1 

yenler pazarlığa istirak ettirilmiyecektir. 
ŞartnAme her gun komisyonda görülebilir. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Demirköy civnrmda bulunan kıtaat için 105000 kil~ 
sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltllle:' 
Vizede askeri satına ima komisyonunda yapılacaktır. Şa' t 
namesini görmek istiyenler her gün komisyona mürac89 

edebilirler. Eksiltmesi 25 4-938 pazartesi günü saat 11 Je 
yapılacaktır. Muhammen fiatı 367 50 liri". olup ilk te01iıı9t' 
2857 liradır. Münakasaya istirak edeceklerin eksiltme sa'~ 
tinden bir saat evvel teminat ve teklif mektublariyle ic• 
eden sair vesaikin komisyona tevdii. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma K omisyonundarı: 

Ankara garnizon birlik ve müesseseleri için 70 bİ111 
kilo pirincin k.~palı zarfla eksiltmesi 19 nisan 938 ss' 
15 te Ankara Levazım Amirliği Satıoalma Komisyoıı0' 
yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 14 bin lira ilk teminatı 1050 Jitıı' 
dır. Şartname ve nüm un esi Komisyond.. görülür. Kan~" 
vesikalarda bulunan teklif mektublarmm saat 14 e kadıı' 
Komisyona verilmesi. 

*"' • Ankara garnizonu miiesseseleri ihtiyacı olan zO 



e 
e 

~~toz şekerin pazarlığında talip ç~km:ıdığından 16 nisan 
ıı:ı· saat 11 de Ankara Levazım Amirliği Satınalma Ko 

18Y0ııda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
k Muhammen bedeli 5500 lira ilk teminatı 412 lira 50 
~ lltuştur. Şartnamesi komisyonda görülür. Kanuni vesika 
e teıninat)a komisyonda bulunulması. 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

t011 İd•releri İstanbul levazım amirliğine bağlı mile11e.nt için 90 
l,~ Şeker 28.4.38 perşembe a-ünü aaat 15 te Tophanede İıtanbul 
•i ;tırn irnirliği sabnalma komisyonunca kapalı zarfla eksiltme· 
~it ôlJ>ılacakbr. Tahmin bedeli 24075 ilk teminatı 1805 lira 63 
Uıe'~•tur. Şartname ve nümunPsi komisyonda görülebilir. İsh~k
ij11;•rı kanuni vesikalarile beraber teklif mektublarını ihale ıaa-

•n bir ıaat evvel komisyona vermeleri. 

. . 

;i~, · i~;t~~PY! Bele.d~ye~i: iı~iııarı,i ... ·~ 
Kt\Taağaç Müessesatı Müdürliiğünden : 

nisan 938 tarihicd~n itibaren başlayan yeni mevsim 
iptidasından itibaren beher biitün sandık yumurtadan 
alınmakta olan FRİGO ücretinin iliııiyüz kuruşa indirileceği 
alakadarların malumu olmak üzere ilan olunur. (200,l) 

• * • 
Senelik İlk 

muhammen teminatı 
kirası 

Kumkapıda Molataşı sokağında 38 N.lı 
dükkan 60 4 50 

,. 
f• b) ~ Ü z 

Kaııtarcılarda kepenekcisinan medre
sesjnin 2 N. h odası 

Kantarcılarda kepenekcisioan medre· 
sesinin t N. lı odast 

Çemberlitaşta yeniçeriler sokağında 
7 \, 73 N. lı merzifoni karamusta
f dpaşa medresesi 

12 o 90 

ti 
ır 

~----- v O ELER 

Seyhan Orman BaşmühcnJisliğinden: 
D .. 

{er or~yohıh Avara<lazı orınanındarı 75B metı e mikAp çam 
~t e telık ağacı 6.4.938 tarihınden iti haren 15 gün ıniiddctlc 

ı ak " onmuştur. 

~a~ Yevrni ihale 20. VJ3 ~ çarşanıha günü ~aat 15 tt: Seyhan 
ıllluheı ı· · ı· · 1 · 1 · ı · k · 7. ıı ı::ı ınuavııı ığı lllHlt:illll a ıcrd ;'}C ılecc tır. 

r: ırı "'1~hur edecek taliblerin lrn ınüddetteıı önce yekiın bede· 
e• bıı rı~ui 7,? _ıı~ !!etindeki 278 _lira 36 _kur.u:;-luk _ınaklmzla 
ıı· laı 11 tarıhı ıçınde alınmış tıcnrd vcsıka::sıle hüvıyet vara· 

atınııı koıni~yona ibraz etmeleri ilan olunur. 

e· 

İnhisarlar Umum Müdürlüiünden: 
likö 

'•tıı11 r fabrikaıında mevcut Jj adet müstamel fıçı pazarlıkla 
p Clktır, 

h,~,"~arlık 22.4.938 tarihine raslıyan cuma gunu saaı 14 te Ka-
dg ~~tır, ev azım ve mübayaat şubesi sahc komisyonunda yapıla· 

fi rnı!~tl~lacak mallar, hergün Mecidiyeköyü likör fabrikumda rö-
tA t ı ır. 

rl ,i•teklilerio pazarlık için tayin edil n gün ve saatte yüzde 15 
~c,:~t Paralllrile bi .. likte yu karıdn adı geçen komisyona mü. 

,.. 
13 
ıe 

;r 

•rı ilin olunur. 

Kayseri Belediye Batl<anlığından: 
1t 3o, •

3-38 t th' - d"f .. - "h l . . d"l k . O _ ar ıoe musa ı cuma gunu ı n esı ıcra e ı me üze-

C,li Pgun müddetle temdit edilen 25 lira beJeli ınuhammeneli 
~~b, •şa mektebi civarrnda 2 parça gübre ile 30 lira bedeli 
~ıı ,~ıtıen:li yuvôl!c: yerinde 2 parça gübreye tJ\lip çıkmadığın-
l'lltk •:e l:>.4.38 tarihine müsadif cuma günü uat 14 de ihale e· 

'•t 11~ uz_er_e paurhğa bırakılmıştır. faliplerin yüzde 7,5 temi
Çc.ını vermek üzere belediyeye müracaatları ilin olunu. 

I İzmir Orman Baş Mühendisliğinden: 
·,s· t ~ıtı · '~ 0 ır nıerkez kazıısının Bornova nahiyesi civ~rındn Koca Bu-

lıııı~11trı:ıilnından 569 kental pırnal çalısı beher kentah 5 kuruş 
~· ~llıtı~ll1en bedelle ve gene merkez knzanıu Çelebi karlığı or· 

ltt ~ •rı Hl!) kental keresteliğe gayri snlih kuru çam odunu bd

"'lt klltali 6 kuruş muhammen bedelle 2490 arttırma eksiltme i-
3 tGııllnu_'.lun hükümler~ dairesinde 31.3.38 tarihinden itibaren 

1 
ç

111 
llluddetle serbest arttırma ile satışa çıkarılmıştır. 

t• ~l~t •nın muvakkat temini\tı 285 kuruş ve odunun da 19'l ku-

çıJ' , 1~~1 • • 
çıı' q .,_; !z_rnır orman baş mü hendiııliğinde 14.4.38 perşembe gü-

İ' •kıde yapılaçağı ilan olunur· 

Zonguldak Oran Başmühendis Muavinliğinden: 
Zo0 ~taı iı.ıldak merkez kausmm Knraboya ormanindan 48 

1~1.938 meşe, 96 kental kayın mangal kömürlük enkazının 
il" ~llctd Perşembe günü ihalesi yapılmak üzere 15 gün 

~t k eue açık arttırmaya konmuştur. Meşe kömürün be· 
~t~8 entalj 73 k. kayının 37 kuruştur. Muvakkat teminat 'il 1

8beş lira 30 kuruştur. Alıcı olanlar Zonguldak Or
lııllu nşrnühendisliğinden komisyona müracatleri ilan 

I', 

~·ı 1 
li Müdafaa V ekaleti Satınalma Komisyonundan: 

~ 1~ b lltp okulu hayvanat kadrosundan çürüğe çıkarılan 
dıı. e~iir artırma suretile 19 nisan 9~8 salı ~ünü saat 
'~tır. MV Satınalma Komisyonunda peşın para ıle satıla
~lıı. a~Ygirleri görmek için hergün harp okulu komu· 

~ı11a . k .. .. 
~tilld ve arttırmaya gırme ıçm artırma gunu ve 

e MMV Satınalma Komisyonda bulunması ilan olu· 

Çemberlitaşta Molla Fenari mahallesin· 
de küçük vezir hanının 6 N. h 
oaası 

Çemberlitaşta Molla Fenari mahalle· 
sinde 74 N. lı dükkan 

Sultan Mahmut türbesinde Alemdar 
mah ~llesinde darüssuade ağası 

Mehmet ağa mektebi 
Sultanahmete ishakp hşa mahallesinde 

35 13 N. h İmrahor Aliağa mek
tebi 

Çarşıkapıda çorlulu ula medresesi 
Süleymaniyede siyavuş paşı. medresesi 
Alemdarda Darus3Uade ağ'ası Mehmet 

24 

358 

30 

60 

120 

24 
420 
360 

t 80 

2e 85 

2 25 

4 50 

9 

1 80 
it 50 
27 

ağa medresesi 264 19 80 
Yukarıda seınti, senelik muhammetı kiralarile ilk te· 

minatları yazılı olan mahaller 939, 940, 941 seneleri ma· 
yısı sonuna kadar nyrı ayn kiraya verilmek üzere açık 
artırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri Levazım Müdür. 
lüğünde görülebilir. 

İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz 
veya mddubile beraber 25.4.9J8 pazartesi günü saaı 14 

de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) ( 1978) 
-~-

ı İnhisarlar U. Müdürlüğünden: l 
I Şartnamelerine ekli listede mikdar, eb'at ve müfre· 

datı göstcriltm 655 metre mikabı kereste pazarlıkla satın 

alınacaktır. 

ll- P .ızarlık 22.l V. 938 tarihine r stlıyan cuma günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lll- Şartname ve listeler parasız olarak hergün sözü 

geçen Şubeden almabilir. 
ıv İitcklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( t 999) 1-4 

• • • 
7000 adet bobin 20,5 mm Sigara 

2000 " " 20,5 " 
20,5 :t500 " " " 

271000 " " 26,5 " 
28 295000 ,, " " 

,, 
" 
" 
" 

kağıdı Beyaz 

" 
" 
" 
" 

Pembe 
Leylald 
Beyaz 

" 
29 

5500 " " " " " " 
6500 " " 3 t ,, " " " 

400 ,, ,, 31 ,, ,, ,, ,, Lüks 
l- Yukarıda cins ve miktarları yazılı 589900 adet 

bobin sigara kağıdı şartnamesi mucibince pazarlıkla satın 

alınacaktır. 
il - Pa:ıarlık 14 Iv.938 tarihine rastlıyan perşembe 

günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şube
sindeki Alım Kemisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
lV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralari!e birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1301) 4-4 

• • • 
l- Şartnamesi mucibince 90000 metre kırmızı kenarlı 

kanaviçe pazarlıkla sahn alınacaktır. 
lI - Pazarlık 18 lV 938 tarihine rasthyan pazartesi günü 

saat t4 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır 

111 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
,, Şubeden alınabilir. 

r:ı' l\ıt ~it.ı~ 'Vtiinakasa Gazeteşi,, sizin ıçın Anka- l V- lsteklilerin pazarlık için tayiu edilen gün ve 
~~1 ~'\t'\' 'f k A d l d İ b lda saatte yiizde 7,5 güvenme par~l~r~yle birlikte yukarıda 

~t\tı 
5

ra yada, na o u a ve stan u I adı geçen Komisyona gel rr. elerı ılanolunur. (1683) 3-4 

~t~ı .o den fazla resmi ve gayrı resmi ga- ı--=- - -- ,,._ 
ı# ~tı okur ve tetkik eder. imtiyaz aahibi ve yuı i~l~ Buı!dığı 7er: ARTUN Baannevi 

Di.Nktörii: lamail Girit Galııbı Billur ..a. Ne. 10 

İstanbul P.T.T. MüdürlüO-ünden: 
,.'.:) 

İdare İhtiyacı için 29 adet iki kiloluk, bir adet 5 kıloluk, 
12 adet 10 kiloluk, 15 adet 20 kiloluk, 12 adet 50 kilo\uk, ki 
ceman 69 adet kefeli ve oturak terazinin alımı açık eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 15.4.938 cuma i'Ünü aaat 15 ta Büyük Po9· 
tane binası birinci katta İstanbul P.T.T. Müdürlüğünde müte,ek
kil Alım Sahm Komiaycnunda yapılacakbr. Muhammen bedeli 
583 lira 75 kuru' muvakkat teminat 43 lira 78 kuruştur. Talih
lerin şartnl\ma ve nümunHini görmek ve muvakkat teminatlarını 
yahrmak üzere çalışma günlerinde mezkur Mtldürlük İdari kalem 
Levazım kısmına eksiltme a-ün ve aaatinde de Komisyona mü· 
racaatları. (1737) 4 - 4 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

11 - 4 - 1938 

FİATLAR (Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Butday ı ert {Ble dur) 
Butday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge Aa.) 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moins) Yukarı (Pluı) 

5 28 -
5 20 -

Zeytin yaa-ı l.ci yemel..lik (Huile d'ol.) 
Suaam (Seume) 
Çavdar (Seiıle) 
Yulaf (Avoine) 
Fasulye ufak (Haricot ıec) 
Burçak 
Pamuk yatı (Huile de cotonJ 
Suum ,, ( ,. ıesame) 

Badem iç 
Tiftik mal 

,, otlak 
İç fmdık (Noiı. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Fındık kabuklu (Noiıettesı 
Güz Yünü 
Darı aarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poilı de Cbevre 
Ceviz içi 
Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Nohut iri(Poiı chiche) 
Kaplıca 

Mercimek (LcntiHe) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,, Trakya ,, Thrace 
Arpa yemlik 
Mııır sarı (Ma'iı jaune) 
Sansar derisi 
Zerdeva ,, 
Tilki 
Tavşan 

Porsuk 

,, 
,, 

GELEN (Arrivaıeı) 
Afion (Opium) k - -

Buğ"day (Ble) 1550 -
Arpa (Orıe) 30 -
Çavdar (Seigle) 45 -
Un (Farine) 23 50 
Mısır (Malı) 45 -
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Faıulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (ıe1ame) 
Ku, yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Poiı Chiche) 

37 25 

Zeytin yağı (Huile d'ol.) 20 50 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fmdık (Nois. dcc.) 
Razmol 
K fmdık (Noiıette) 

3-
2 50 

16 -

4 33 -

34 - -

55 - --
7 30 -

50 52 -

5 5 - 5 10 -

16 10 
330 350 -

GİDEN (Exportation) 
Raı.mol 

Arpa (Orıe) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chiche) 
iç fındık (Noia dec.) 
Un (farine) 
TiftHt 
Yapak (Mohaire ) 
K ceviz 
İç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marcbeı Etrangerı) 

5 25. 

Butday (Ble) Liverpul 4 73 
,. ,, Şikago 3 95 

V k 5 85 ,, ,, in ipe 
Arpa (Orge) Anvera 4 04 
Mııır (Maiı) Londra 4 -
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 1 44 
Fındık (noiı.) G.Hamburg 39 -
K • • 38 -

A·•··'··•AA~AA~A~ôbAAhAAAAbAAAb ~.. . ~ . ~ . . . . . . . . . . . ~ . . . ~ . . . . . 
~ ~ 

:! "DEVRİM" t 
~ v 

:~ Tercüme Bürosu :i: 
~ ~ 
•!• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- •!• 
"!-t hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna- •!• 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. •!• 
~ . •!• Azami ihtimam ve sürat •) 

":~ Fiya'tiar gaye't mütediidir 0!• 
~ ~ 
•!• "MÜNAKASA GAZETESİ" Abonelerine •) 
•!• Hususi tenzilat yapılır ~:• 
~ ~ •!• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •:• 
•!• Tele fon : 49442 !• 
A ~ ! • • • • • . .. • .. • • • • ~ .. • • • . • • • • • • 
Y~YY~~YYYYYYVY~YV~YYYY~YYY 
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Proviıoire 

Lieu d'adjudıcation et du 
Cahier de:1 Cbargee 

Jours 
-

: 

'i 

i 
1 
1 

'. 

il 

1 

1 

:ı 

1 
' 

;l 

1 

1 

1 

) Adjudications au Rabais 
Cons truction-Reparation- Tra v . Publics-Materiel de Construction-Cartographie - - ----
Constr. 4eme pariie au konak gouvernemental iı Publique 6036 51 452 74 Dir. Trav. Pub. Bilcdjık 204-38 15 -

Beu:r:.y uk. 
Acheve ment conııtruction konak gouvernemental a 

Tire. 
Conatru 
Conıtru 

ction Canal a la toilure de Ja caserne. 
ction buanderie et lieu de lcssive au lıati

lnstitut de j!uncs Fılles iı Adana ment 
Adducti on d'eau a la ville Edremit, eaptage, rcparıı.· 

des reservoirs d'enu et achat du materiel ti on 
neces saire pour l'adduction (cah. eh. P. 287). 

ction rlacarda fixes au bun,au fiacal Constru 

,, 

Grc iı gre 
Publique 

Pli cach 

Grc a gre 

2028 94 

1122 40 
3472 -

57390 38 

753 85 

Electr icite-Gaz-Chauffage CentraJ (lnstallation et Materiel) 

lnstallati 
pacha 

on ~lectrique au bourg Mouıtaphn Kemal
(aj.). 

HabHl ement - Chaussurcs Tissus- Cuırs . 

Etoffe p our uniformea d'hiver : 2000 m. 

Gre a gre 44682 -

Pli cach le m. 2 90 

Amcu blemen~pour Habitııtion et Burcaux-Tııpisserie ete. 

Articlcs d'nmeublement pour la maiıon de scıen· 
Bergama. 

Publique 3 56 -
ceı a 

Ar ti el es d'amcublement pour le konak Ataturk. Gre a gre 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 
. 

Charpe nte: 655 m3. Gre a gre 

Traus :p9rt- Chargement Dechargement 

ort de diverses mnrchandıses pour ı'arm e. 
ort d'eııu potable a 10 salines 

Transp 
Transp 

Dıver s 

Voiture pour voicrie : 2 pieccs· ld pour transport 
andc : 1 picce- ld. pour trıınsport de pompe 
sapeur pompier : 1 p. 

de vi 
pour 

Lessive u11e11 : 3 P· 
Gıınls pour etrıcr les chevaux : 1000 p. 

x pour phaeton : 2 tctes Chevau 
Etalon taureau : 27 teles 
Tentes coniques : 130 p. 

Corde goudronnee et n:ıctallique 

1 rovi sions 

Viande de boeuf : 105 t. 
n. d'une prairie. 

en poudre : 6 t. 
Locatio 
Su ere 
Viande de mouton. agneau el boeuf : 6 lots. 

en poudre: 90 t. Su ere 
Riz: 7 o t. 
Su ere en poudre : 20 t. (aj . ). 

R) Adjudications a la surenchere 
Boiı d e sapin 
Charbo n de bois 
Cheva ux : 15 t&t es 

, 
HAFTALIK 

PuLliquc 
Gre a gre 

Publiquc 

" Gre a gre 
Publiqmı 

" Pli cach 

Grc a gre 

Plı cach 
Publique 

" Plı cach 

" 
n 

Gre a grc 

Publique 

" 
n 

985 -

250 -
800 

9750 -

5511 20 

36750 -
2120 
1620 -
8055 

24075 -
14000 -

5500 -

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 
is tanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Orgamdır 

Arzu edenlere meccanen nümu11e gönderilir 
Adres: Galata, Perşembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 
.... __ m.ı __ axm _____ _...-.,_. ... _. .... ._. ______ _ 

85 

4145 52 

56 52 

435 -

246 

375 -

51 38 

1275 -

60 -
731 25 

413 34 

2857 -
15, 
121 50 
604 13 

1805 63 
1050 -
412 50 

, 
492 -

51 35 

" 
lzmir 

Com. Ach Milit. Diarbakir 
Dir. lnstruction Pub. Soyhan 

27-4-38 

b 4-38 
25-4-38 

Min. de l'lnterieur Dir. Reataur. des 30-4-38 
Municipalites 

Vilayet Ankarıı 27-4-38 

11 

15 
11 -

11 -

15 

Muncipılıte Moustapha Kemalpıcha Dans un moie 

Com. Ach. Conımand. G. Gend. Ank. 29-4-38 10 -

Dir. Comptabilite Privıie Vil. lrmir 21-4 38 10 -

Municipalite Diarbakir Un mois a pıırtir du 1-4·88 

Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 

Com. Ach. Milit. Diarbakir 
Dir. Monopolea Ankara 

Municipalıtc Bilcdjık 

Com. Adı. lntend. lııt. Toplıanı~ 
Com. Ach. Mıniıtere Def. Ank. 
Vilayet Sıımeoun 

,, 

{ 
Ad. Gen. Ch. de Fer Etat Ankara 
Bureau d'Exp. Ankara H . padıa 

Coın. Acb. lnt. Maritime Min. Def. 
Nat. Ankara 

Com. Ach . Milit. Vir.~ 
,, Selımiyc 

Com. Ach. Lycce Hııydarpacha 

1 Exp . Ch. de fer Etat Haydarpacha 
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 
Com. Ach. lnt. Ankara 

,, 

Dir. F oretı lzmir 
,, Zongouldak 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

22-4 38 

20-4·38 
29-4-38 

20-4-38 

27-5-38 
16-4-38 
?.8·4-38 
28-4-38 
22·4-38 

21-4-38 

25-4-38 
27-4-38 
25-4-38 
28-4-38 
28-4-38 
19-4-38 
16-4-38 

14-4·38 
14-4-38 
19·4·38 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat az rına 

14 

14 
15 

15 
10 
15 -
15 -
15 30 

14 -

17 -
15 -
15 
15 -
15 -
15 -
11 -

14 -
ıs -
9-

Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 
Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNA KASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en liizümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınız icHbı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel. : 4944 2 

Çarşamba 13.4.938 

Döküm parçaları (İıt. Sular İd.) J\! 64 t 
Yazlık iskarpin (İıt. Sıh. Milu. AEK) '! 651 
Kıhfhk bez (Jodr. Gen. Komut.) ,,! 653 
Tahta ve dilme (MMV) .\! 654 
Oda ln9. (Ank. Val.) ;\~ 654 
Parke döşeme işi (Afyon Vil.) \! 655 
Elizit ·Palu yolunun arasında şoıe ioı. (Elnziğ N. Müd·~ 6 
Osmaniye cezaevinde yap. tamirat •Seyhan N. Müd.) .\ 
Parke inş. (Tirebolu Beled.) X 663 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir 

Hamiş : "No • ., işareti ilanı havi gazetemizin sayısıııı 

Mercredi J 3-4-938 

Morceaux de fonte (Administ. des E ,.ux lstanbul) N. 641 

Chaussures (Com. Ach lJir. Hn. Assist. Soc. Djaghalo 
Plıınche et bois 'quarre (Min. D ' f. Nat.) N. 654 

65
3 

Toilc pour hoıısse (Command Gen. Gend. Ankara) N. 
Constr. chambrc annexe (Vıl. Ankara} N. 654 
Pavage de route (Vil. Afjon) N. 655 
Conııtr. chaussee s route Elazigue·Palou (Oir. Trav. pub 

N. 657 
Rep. penitencier Osmaniyr (Dir. Trav. Pub. Seyhan} N· 
Pavage de route (Mun Tırebolou) N. 66'i 

* Lea nstcrisqucs indiquent une vente par voıe d• sıı 

N. B.- L s Nos indıqu s en rcrard dcı articles •0
'
1 

journal danıı lequel l'nviı a pnru . 

s s ra 

Le rôl de la Milli Reasurans 

Branche accidcnts 

(Suite du numero 666) 

Lcs recetteıı provcnant dcs primes danı la branche aC 

1936 sont de 84288 Ltqs. Les recdtes des µrimcs en ~o 
dt Ltqs. 85112. Le montant des indemnıt·s pnyecs en 
318öu Ltqs et quant a ccll~s qui sont en voie de rcgleJSI 

cC 
sont de Ltqs. 38756. Lcs ııssurances dans la branche • 

1 ete faites, en general, pour 1 s risqucs sııivants : l 
Automobıles 46.33 pour cen 
Risques collectıfs 33.49 ,, 

,, personnels 8.49 ., 
Responaabilite fiaanciere 3 80 " 
Vols 152 ,, 
Bris de vitre 6.32 " 
Avions 0.30 ,, 
Divers 0.25 ,. 

On a paye les pourccntagc suivants pour les difff're" 

ges subis. 
Automobiles 
Risqı..ıes collectHs 
Personnels 
Responsabilite financiere 
Vols 
Bris de vitres 
Divers 

Branche vie 

61.45 pour cett 
18.77 ,, 

11.72 

7.98 
0.08 

,, 

,. 
,, 

Les sommes encaisee et provenant dcs primes dıı 111 

vie en 1936, ıı'elcvent a Ltqs. 589240. Lcs primes e0' 

la meme branche en 1935 ctnient de Ltqc;. 500300 et 
Ltrıs. 329200 Le montıınt d"s ındcmr Hes r~glceı t 

34471 et celles qui sont en voie de reglemcnt sont de 
Les nıısurc' R au point de vue meticr se rcpartissent 

Employes et fonctionnaires 27 03 pour c 
Ouvrierıı 10.84 " 
Negociıınts 24.75 " 
Professions libcrales 11.97 ~ 
Payeans 3.53 " 
Artisnn11 2.47 " 
Militaires 2.23 , 
Rentiera 0.89 " 
Professions di ver ses 16.29 " 

a ıuivre) 


