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Cl) Münakasaıar 

1 
~at, Tamirat, Nafia işleri, 1\1; !zcrnc, Harıta 

Vila 
( Yetler evi meydanı altında yap . .arşiv tesisatı 

A.b f•rt. 179 kr) 
h"•tli yatı mekt. ilaveten yap . hamam, çamaş•r-

S •ne ve mutbah inş . 
tliın· . . . C •ye kışlasının hama~ kazanı ıle ç:ıt111 tamırı 

Sılıteba halt. yap. dahiliye anfisi tesis. (şut. 257 kr) 
\'••·Kayıcri yolunun ile Sıvu-Samıun yolunun a· 

A. rasııada menfez inş. : 6 ad. 

hı vil. mrk. yap. hükumet binuı temel ve bod
Ber?ın katı inş. 
~tri kaza11 mrlc. yeniden yap. hükumet konağı inş. 

··Edirne yolunun Sılivri kasabası dahilinde isabet 
tdcn k11mında yap. beton asfalt kaplamalı şose 

I> "e teferruatı inş. (şart. ı48 kr) 
reva t . S k n orıum ve • anatorium arazısinde mevcut eu 

uyusunun tamir, derinleştırilmesi ve suyun yük
t·'tltilmcıi iti 

ıhanbeyli kazasında Yavşan tuzlası idarehaneııinde 
l\:•p'. tamirat 

fehırdekı Vişneli der~ suyunun Akşehir çayı na 
batlanmuı işi 

kapalı z. 35704 33 

2030 85 

aç. ek•. 879 60 
kapalı z. 51289 16 
aç. ekı. 2829 16 

.. 9988 97 

kapalı z. 20005 44 

" 
29667 58 

paz. 1366 75 

aç . eks. 1854 

3727 30 

~lu, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane.Lev 
tc~a: 4 kal. - --

aç. eks. 2335 

~ktrik-Havagazı-Kalorif cr (tesisat ve malzemt:!si) 
llq~ ti ·. lı porselen fincan: 50000 ad. 
S ~lttrık teıiaatı için malzeme 

- ta kablosu: 256 kim. 

~ucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s, 
F· - -
~ren~ gömle2'i: 17830 ad. (şart. 214 kr) 
1\ ltıerıkan bezi: 820 m. - makara: S düzine 
l\~ndura: 2500-30000 çift (şart. 705 kr) 

0•ele: 100 k. 

~ste-Tahta v. s. 

'raht • 20 ~ a. m3 • dilnıe: 10 m3 
eşe cinsinden telefon dire~i: 2190 ad. 

~at, Benzin, Makine ~agları v, s. 

~lllikok kömürü 
l\•rd'f ı : 2000 t . (şart. ~49 kr) 

~ferrik 
~ahruti çadır: 130 ad. 

F •kara: 5 düzine (bale: mensucat sütun.) 
N~Yton koşumu at: 2 baş 

kapalı z. 12500 -
aç. ckı. 4315 
kap. z. kim 84 50 

kopalı z. beh . 2 40 
paz. 497 ıo 

kapalı z. çifti 4 70 
paz. 

aç. eks. 
paz . 

aç. ekı . 

paz. 

kapalı z. 
pa:ıı. 

,, 

1317 
16425 -

3920 -
49800 -

97SO 

1 •tel: 2 t 
tf . · paz. 

1\-••yc arozözü: 1 ad. kapalı .z. 
:ısoo -
6780 -

~llele: 100 k.-kabara çivisi: 25 k. · bakır: çivisi 15 k . µaz. 
•plik: 15 yumak 

~Zak, Zahire, Et, ·" ebze v. s. - - -
~Uzu -eti: 5-7 t . 
1' •:ı:e balda: 13 t.-ıemi.zotu: 4,6 t. · taze .ııoğan: S,6 t . 
l' '\'uk: 1000 ad. 

ıı:ı:e bl\kla: 20 t. 

b) Müzayedeler 

l(\lll•nılm~ kalın çul: 13881 lt~karta çul: 3385 
N k • iıkarta çul ve kanaviçe, ip, ince kınnap v .s. 

~ •fıa garajında bulunan eski kamyon ve otomobil 
fo'~: ltömürü: 36140 kent. 

t ıplig-i: 82 balya 

aç. eks. 
µaz . 
:ıç. eks. 

paz. 

nç. art. 
kapalı z.. 
aç. art. 

k. o :ıs 
1231 92 
600 

2400 -

600 -

2677 83 

(ı6 

3ö l ı 46 
212 20 

749 ı7 

1S04 -
2:?'2S 07 

ıo2 so 

139 -

279 5S 

937 50 

1623 

3209 40 

7-l 57 
8300 -

1231 88 

3735 

731 25 

262 so 
SHO -

183 75 
92 40 
4:> -

!80 -

841 

Dahiliye Vekaleti 

Ahmetli Köy Muhtar. 

lıtanbul Komut. SAK 
lst. Üniversitesi AEK 
Sıvas Bayındır. Dir. 

A2-rı Nafıa Müd. 

Beşiri Kayma kamlı2'ı 
l.t. Nafıa Müd. 

22·4-38 

ı 1-4-38 

ıs-4-:i8 

18·4-38 
14-4-38 

25-4-38 

?5-3-38 
~9-4-38 

Prevant. ve Sanator. Dir. ı2-4·38 

Konya Kültür Oir. 16·4·38 

,, Viliye i 22·4-38 

Anlt. Mrk. Hırı . Mües SAK 16-4-38 

PTT Lvz. Müd. Ank. lst. 25-5-38 
Kırkağaç Bakırköy Muhtar. 25·4-38 
Jndr. Gen. Komut. Ank SAK 14-4-38 

M. M. V. SAK 
lıtanbul Beledı yeııi 
M. M. V. SAK 

Ankara Lvı. SAK 

M. M. V. SAK 
Kırklareli PTT Müd 

28-4-38 
14-4-38 
26·4·38 
l\1-4-38 

13-4·38 
18-4·38 

Ank. Mrk . Hıf7.. Miies. SAK 21-4 ·38 
M. M. V. Deniz Mrk. SAK ı4-~-38 

Dev:.!t O. vol. Ank. H . paşa 22·4·38 
İstanbul Belediyesi 14-4-38 
M. M. V. SAK herrün 
Askeri Fabr. U. Müd. Ank. 25-4-38 
Konya Ere~li Belediyesi 25-4-38 
Ankara Lvz. SAK 10 4-38 

Edirne Kültür Dir. 
Selimiye Ask. SAK 
lstanbul Komut. SAK 
Ankara LV7.. SAK 

İzmir lnhiı . Başmüd. 

Sıvas Bayındır. Dir. 
Kırklareli Orman M~mur. 
Feriköy Maliye Şubcıi 

18-4-38 
25-4-38 

15·4 -38 
:ıs 4-38 

ıs-4-38 

14-4-38 
lS-4-38 
15-4-38 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere •nüracaat ediniz ı 

15 30 

15 
16 
15 -

15 

ıs 

15 

ıs 

12 -

ıs -

11 -

15 -
17 
10 -

11 -
14 -
ıs -
ı4 -

10 
1 l 

11 
11 

15 30 
14 -

14 -
ıs -
ı4 -

15 
15 -
15 .:>O 
ıs -

ıs -

15 -
16 

ı4 -

İn aat . Tam· rat·Narıa işlcii ve Malzemesi- ar it l 

Dahiliye V ekaletiııden : 

Vilayetler evi meydarıı a)tmda yaptınlacak arşiv te-
sisatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur .. 

Muhammen keşif bedeli 35704 lira 33 kuruştur. 
Muvakkat teminat 2677 lira 83 kuruştur. 
Eksiltme 22.4.938 cuma günü saat 15,30 da Vekalet 

bioasmda toplanan Sahnalma Komisyonunca yapılacaktır. 
İstekliler bu işe ait şartname, proje ve evrakı 179 ku· 

ruş bedel mukabilinde Vilayetler İdaresi Umum Müdürlü
ğü Levazımmdan ahrlar. 

İstek)il,.r eksiltme 1şartnamesinin 4 ün<:ü maddesinin 
"E,, fıkrasmda yazılı vesaiki ibraza mecburdurlar. 

İstekliler teklif mektublarım yukarıda yazıh saatten 
bir saat evveline kadar Vekalet Satınalma Komisyonu 
Reisliğine makbuz mukabilinde teslim ederler. 

Posta ile gönderilecek teklif mektubları yukanda 
yazılı saatte Komisyon Reisliğine gelmiş bulunması 

şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

İstanbul Üniversitesi Artırma, Eksiltme ve 

Pazarlık Komisyonundan: 

51289 lira 16 kuruş ke-şifli Gurebada yapılacak ikinci 
Dahıliye Anfısı inşası vahidi fiat üzerinden kapah zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait evrak ve şartnameler şunlardır: 
Eksiltme şartnamesi 
Mukavele projesi, bayındırhk işleri genel şartnamesi, 

Ozel şartname, keşif cetveli, proje. 
İstiyenler bu şartnameyi ve evrakı 257 kuruş bedelile 

Rektörlükten alabilirler. 
l:'..ksiltme 18.4.938 pazartesi günü saat 16 da Üniver· 

site Rektörlüğünde yapılacaklar. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3814 lira 46 
kuruş muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşa
ğıdaki vesikaları göstermesi lazımdır. 

1937 senesine ait 50 bin liralık Baymdırhk Bakanlı· 
ğmdan alınmış iuşaat müteahhitlik vesikası ibra~ edecek· 
tir. 

Teklif mektubları yukarıda yazıh saatten bir saat 
evvel Ko.nisyo ı '°3a~':ea:ılığı 11 m u:b:.ız mıkabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların en geç 
yukarıda. yazılı saatte kadar gelmit olması ve dış 
zarfının mühür mumile iyice kapatılmış ol.nası şarttır. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. 

İstanbul Komutaniığı Satrnalına Komisyonundan: 

Selimye kışlasmm hamam kazam ile giyinme mahalli
nin çökmekte olan çahsmın bir kısmı tamir ettirileceğin~ 
den açık eksiltme ile ihalesi 15 nisan 938 cuma günü 
saat 15 te yapılncal:.hr. Mubammon keşif bedeli 87!1 lıra 
60 kuruştur. İlk teminat makhnz veya mektublariyle 2490 
sayıla kanunun 2 ve 3 üııcü maddelerinde yazılı ve;ikala· 
riyle beraber ihale g ' nü vakti muayyeninde Fmdıklıda 
komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Preventorium ve Sanatorium 

MuYakkat teminat 
Lira kuruş 
102 50 

Direktörlüğünden: 

Keşif bedeli 
Lira kuruş 

1368 75 
Hazırlanan keşfine göre Preve torium ve· Sanatorium 

arazisinde mevcut su kuyusunun tamir, derinleştirilmesi 
ve suyun yükseltilmesi işi 12.4.938 tarihine tesadüf eden 
sah günü saat 15 tc İ<:tanbul Cağaloğlunda yüksek Mek· 
lehler Muhasebeciliği biııasındı< pazarlıkla talibine ihale 
edilec~ktir. 

Bu kuyu inşaatım yapmak isteyen müteahhidin müna· 
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kasa gUnünden bir gün evvel saat 15 - 17 arasında YUk· 
sek Mektebler Muhasebeciliğinde müteşekkil komisyona 
müracaat ederek bu gibi işler yapabileceiine dair vesika 
göstererek ve pazarlJğa girmek için bir ehliyet vesikası 
alacaktır. 

İsteklilerin pazarlığa başlamazdan bir saat evvel de
poiztolarını mezkur Muhasiblik Teznesine yatırmış bulu
nacaklardır. 

Keşfi görmek ve daha fazla taf~ilat almak için Direk
törlüğüne baş vurabileceği ilin olunur. 

Ahmetliköyil Muhtarlığından: 

Ahmetli yatı mektebi için ilaveten 2030 lira 85 ku· 
ruş bedeli keşifli hamam, çamaşırhane ve mutbak yaptı· 
rılacaktır. Buna ait plin ve keşifnamesi Ahmetli nahiye 
merkezindedir. 

Açık eksiltme ve artırma kanununa göre, talihlerin 
yüzde 7,5 teminat akçeaile veyahut banka mektubile iha· 
le tarihı olan 11 nisan 938 pazartesi günü Ahmetli köyi\ 
ihtiyar heyetine müracaatle ihaleye iştirakleri ilan olunur. 

l~tanhul Nafıa \iiidiirlüğlinrlen: 

29 ni rın 938 cuma günü arıt 1.) te 1 tanhul Nafıa mü
dürliiğiinde ek iltme komisyonu oda ında 29667,58 lira k~
şif hedelJi f ... tanhul-Edirne yolunun ifü•ri ka-.aba ı dahiline 
i abet eden kısmında yapılacak beton n falt kaplamalı şose 

ve teferruatı inşaatı kapalı :rnrf u ·ulılc ek-.iltmeye çıkarılmış· 
tır. 

Mukavr.lc, eksiltme. bayındırlık işleri, ge.ııel husu~i ve 
fenni şnrtıınıneleri beton a~falt, fenni şartnamcsilc keşif ve 
. lsilei fiat c«·tvelleri ve buna mütefı·rri diğer evrak 148 kuruş 
mukabilinde daire:-ıinde veriJecektir. 

:\fovakkat teminat 2225 lira 07 kuruştur. 
1 tekliJcriu teklif mektuLları \'e t'n az 20 hin liralık hu 

işe henzcr iş yaptığına dair Nafıa vekaletinden yazılmış eh
liyet ve Ticaret oda ı ve-.iknlarmı havi kapalı zarflarını İs
tanbul Nafıa müdürlüğüne 29 nisaıı 938 cuma günü saat 
l4 e kadar vermeleri lazımdır. 

Sivas Bayındırlık Direktödüğünden : 

Eksiltmeğe konulan iii: Sivas-Kayseri yolunun 4+950 
6+32.>, Siva -9am::,un yolunun 10+686, 10+8 t O kilometre
leri arasındaki yeniden inşa edilecek 6 mcnfezdir. Bü i~in 
ke'iiif bedeli 2829 lira 16 kuru~tur. 

Ek iltınc 14.4.938 tarihindt perşembe günü aut ıs te 
\: iluyet daimi em·üınende açık eksiltme uretile yapılacaktır. 

Talipler keşifmıme ve huna bağlı diğer cvı akı hergün 
Sivas afoı Müdurlüğüııde görebilirler· 

Ekjltmf'ğc girchılmek için talıpleı ;n 212 lira 20 kuruş
luk muvakkat t minat vermeleri ve ehhycti fenniye vesika
Jm ile ticaret oda ı sicil varnkalarının iurazı lazımdır. 

Ağrı Nafıa Müdiirlüğüııden: 
Eksiltnıe)e konulan iş: Ağrı villi)t'lİ merkezinde yapıla

cak hiikiimd hinası tt"'mel ve hodı um katı inşaatı 1-.:e<:if he-' . 
deli 9988 Jira, 97 kuru~tur. 

Ek iltme 23.4·38 palartesi giinü ı ll 15 tc N ıfıa miid ğü 
ocfa ınd.ı ve heledıye oda-.ında toplanacak komisyon tarafın
dnn açık eksiltme ile yapılacaktır. 

Şartname, keşif, plan ve buna mü teferri evruk Ağrı Na. 
fıa müd.de görebiJirler. 

Eksiltmeye girf'bilmek için 749 liıa ı7 kuruşluk muvak
kat teminat verilrnesı ve i\'afw \ ckaletindı·ıı alııımış olan 
uıiil"alılıitlik ve ika-.ile tiı·a ı et otla-.ı \ l' :) İkas ı gö~terilnıe::-i la
zımdır. 

Betiri Kaymakamlıtından : 

Beşiri kaz.ası merkezine yeniden yapılacak olan 20005 lira 44 
kuruş bedelı keşıfli hükümet konatı inşaatı kapalı zarf uıulile 
ekıiltmcye konulmuştur. 

Eksiltme ırünü 25 ninn 938 pıııartesi günü saat 15 te teabit 
edilerek Beşiri Kaymakamlık makamında yapılacaktır. 

isteklilerin evral:ı fcnniycıini Siirt Nafıa Müdürlüğünden ve 
Beşiri KaymakamlıA-ında okuyabilirler. 

Muvakkat teminRtı 15Q4 liradır. 

İsteklilerin resmi gazetenin 7.5.936 rün ve 3297 sayıh nüıhııun· 
da çıkan talimatnameye göre vesikalarını ha:ıarlayıp 2490 aayılı 
kanunun 32 nci maddesi mucibince teklif mektublarını birinci 
madde.:lc yazılı gün ve saatten bir aaat evveline kadar komi•yon 
reisliğine göndermeleri. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. 

Konya İnhisarlar Başmüdür) üğüdden: 
Cihanbeyli kazasında yavşan tuzlası idare hanesinde 

yapılacalı: 1854 lira bedeli keşifli tamirat 2.4.938 tarihinde 
açık eksiltmeğe konulmuştur. 

Bu işe ait şartname vesnir evrak şdolardır. 

MÜNAKASA GAZETESi 

A- Eksiltme tartnamesi, 8- Fenni şutname C- Ke- Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v.s. 
şif varakası 

isteklilerin bu evrakı Konya İnhisarlar Başmüdürlüğü 
Muhasebe şubesinde görebilirler· 

Eksiltme açık ekıiltme uıu liyle yapılacaktır. 
İhale 16 nisan 938 cumartesi günü saat 12 de Konya 

İnhisarlar başmüdürtüğü odasında yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 139 lira muvak

kat teminat vermeleri ve bundan başka bu gibi işleri 

ba,,ardığma dair nafıa vekaletinden musaddak ehliyetna
me ve itibari mallerini göıterir ticaret odası Yesikalarını 

ibraz etmeleri mecburidiir. 

Konya VIIAyeti Daimi Enctimeninden : 

Eksiltmeye konulan it! Akt~hirdeki Vfıneli-Dere ıuyunun Ak
tehir Çayına batlanmuı itidir. 

Ke,if bedeli 3727 lira 30 kuru,tur. 
İhale 22 nisan 938 cuma günü Hat 15 te Vilayet Daimi En-

cümeni oduında yapılacaktır. 

Bu işe ait fenni evrak Konya Nafıa Müdürlütünde görülebilir. 
Muvakkat teminat akçeai 279 lira 55 kuruttur. 
İateklilerla bu i'i yapabileceklerine dair Konya Nafıa Mü~ 

dllrliltilndea alınmıt VHİka ile Ticaret odasına kayıtla oldukları
nı gösterir veılkalarını ve yukarıda yaulı mutebf!r Banka 

mektubunu ibraz etmek ,artlle yukarıda yazılı gün saatte ve 
Villyet Daimi Encümenine müracaatları Hizumü illıı olu

nur. 

• * • 

fstanbul jandarma konağında yeniden yapılacak te
mizleme evi inşaatı. Bak: İst. Nafıa Müd. ilanlarına. 

ffaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müe:;sesesi Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden 

Muhammen bedeli 2335 lira olan 4 kalem ecza 16 
nisan 938 cumartesi günti açık eksiltme suretiyle saat 1 1 
de satın alınacaktır. 

Taliplerin yüzde 7,5 üzerinden muvakkat teminatlarını 
hudud ve sahiUer sıhhat umum mlidürlüğiinün veznesine 
yatırmaları lazımdır. 

Şartname hergün muhasip mutemedliğinden meccanen 
temin edilir. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. -==- -. ... _..... ___ _,,_ 

Kırkağaç Bakırköy Muhtc.rlığından : 

Kırkağaç Belediyesinin elektrik santralından Bakırkö· 
yüne elektrik cereyanı almak ve köy içerısini terıvir et
mek için keşifnamesine göre lazım olan elektrik tesisatı 
malzemesi açık eksiltme ile aatın alınacaktır. 

İhale 25 nisan 938 pazartesi günü saat 17 de Bakır
köy odasında yapılacaktır. Keşif bedeli 4315 liradır. 

Şartname ile alınacak malzemenin liatesini daha ev
vel görmek ve almak isteyen talihlerin Kırkağaç beledi
yesi elektrik idaresine müracnatlara ve ihale saatinde de 
t~minat mektup veya akçesile Bakırköy odasında hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

P. T. T. Levaum Müdürlüğünden : 

İdare ihtiyacı için 50 bin adet 2 No.lu porselen fin· 
can kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedel 12500 muvakkat teminat 937,5 lira 
olup eksiltmesi 25 mayıs 938 çarşamba ıünü saat 15 te 
Ankarada PTT Umum Müdürlük binaıındaki Satınalma 
Komisyonunda yapılaca~tır. 

İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mek
tubunu, kanuni vesaikle beraber müteahhitlik vesikasını 
ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 
14 e kadar mezkür komisyona vereceklerdir. 

Şartnameler, Ankarada PTT Levazım, İstanbul Beyoğ
lunda PTT Ayniyat Şube MüdiirlUiündcn parasız verilir. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Sahnalrria 
Komisyonundan: 

Bir kilometresine 84 lira 50 kuruş kıymet biçilen Ordu 
tipi Yasıf ve örneğim, uygun ilti yüz elli altı kilometre 
ağır sahra kablosu kapalı z .. rf usulile 14.4.938 perşembe 
günü saat 1 O da salın alınacaktır. 

Şartnamesi par&sız olarak komisyondan alınabilecek 
olan bt eksiltmeye girmek isti yenlerin 1623 liralık ilk 
teminat ve kanun ve şartnamede yazılı vesikalrrı muhtevi 
teklif ınektublarmı en geç belli gün saat dokuza kadar 
komisyona vermiş olmaları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonund•
0 

ııo 
Her bir tanesine tahmin edilen fiatı 240 kurut 

0 
k• 

17830 tane firenk gömleği kapalı zarfusulile rnii11 ~116 
saya konulmuştur. İhalesi 4!8 nisan 938 perşembe gtıı•' 
saat 1 l dedir. İlk teminatı 3209 lira 40 evsaf ve şat t<o' 
me bedeli 214 kuruş mukabilinde MMV Satınalın• }'Ilı 
misyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin ~490 s\ıe 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen ve•

111 eıı 
teminat ve teklif mektublarile birlikte ihale saatinde~ yo· 
az bir saat evvel Ankarada MMV Satınalma Ko1J1'5 

nuna •ermeleri . 

* • • Beher çiftine tahmin edilen fivntı 470 kunt; 
0~~ ; ·n~~ 

25 bin ila 30 bin çift kündur l kapalı zarf u ·ulile nıu 
saya konulmuştur. g3(Jl 

İhalesi 26.4.938 sal:l giinii :-;rnt ıs te<lır. llk teın;na\ı.\· 
liradır. Evsaf ve şartname~i 705 kuruş mubbilinde M:

1 
rı 

satırıalma komisyonıındnn alınır. Eksiltmeye girecek ~le 
249 J sayılı l:anııııun 2 ve 3 üncü ın:ıddeleriııde gö::tcrı 

0 
vesaikle teminat ve teklif ınektuhlarile birlikte ihıı.le ~aııtıal· 
den en a;,, behemehal L :--aat evvel Ankarada MM V atıfl 
ma kornisyonuna vermeleri. 

• • * ,o 
820 m. amerikan bezi ile 5 diizine makara alınaca 

Bak: lst. Belediyesi ilanlarına. 

Kereste, tahta ve saire 

d .,: 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyoaun 8 

·ı· ~ 
İhale bedeli 1347 lira olan 20 metre mikabı tahta ~·J 

10 metre mikabı dilme açık eksiltme suretiyle miiıeab 
nam ve hesabına salın alınacaktır. d• 

Şartnamesi ber gün MMV satın alma komisyonutJ 

görülebilir. 1 · 
Eksiltmesi t 3 nisan çarşamba g=inü saat 10 da yapı;, 

cağından talib olanların mezkür gün v~ saatte yukarı 
yazılı komiayona müracaatları ilin olunur. 

Kırklareli P. T. T. Müdilrlüiündıı:n: 

Kırklareli Dereköy nahiyesi Kurudere ormanından ke~il~İ 
ve Çorluya teılim edilmek tartile idari ve fenni şartnaıne• 111 fol 
evsafa havi 8 metre tulünde 2190 aded mefe cinsinden tel• 1 
direti 2~90 uyılı kanunun 9 ve 46 nca maddelerinin R fılı'' 
na ıröre on gün müddetle pazarlığa konulmuttur. , 

Muhammen bedeli 16425 lira, muvakkat teminatı 1231 lır'\, 
kuruş olup pazarlığı 18.4.938 pazartesi günü saat 11 de K1rl< 
eli PTT Müdürlüğünde yapılacaktır. b 

İsteklilerin muvakkat terrinat makbuz. veya banka ınektılg 
Ticaret odası vesikasındnn başka müteahhidlik vulkalarile 0 

saat 11 de Koıni,yonda bulunmaları. .. d'' 
Fenni ve idari şartnameler Kırklareli PTT Müdürlül'uıı 

para11z verilir. 

ahrukat Benzin-Makine ) ağlan v. , 

M. M. V. Deniz Merkez Satmalm~ Komisyonunda il: 

1- l'ahmin edilen bedeli 49800 lir o) n 2 bin tO 
kardif kömürünün pazarlıkla miinakasası J .:l.4.38 taribi1'3' 
müsadif perşembe gümi saat l I de vekalet binas nda fil 
teşekkil h:omisyonumuzda icra edilecektir. 

2 - 249 kuruş bedel ile şartnamesini almak isteYe ( 
ler 1-ıergiin ve münakasaya girmek isteyenlerin de f11e

0
j 

kiir gün ve saatte 37 35 liralık ilk teminatları ve ktı11ıJ 
belgel~rıle komisyonumuza müracaatları. 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha MüeuHi Satıoalma Komisyonuııd'11 

Muhammen bedeli 3920 lira alan aömikok kömürü 21.4·9~ 
perşembe günü uat 1 l de açık ekıiltme suretiyle satın alın•c' 
tır. . ~ 

Tnliplerin yüzde 7,5 üzerinden ~uvaldı.at teminat akçesİ11 1 ıı' 
dud ve sahiller sihhi umum müdü lük veznesine y.ıtırmaları 
zamdır. 1 

Şartname herırün mecannen muhaaip mutemetli~inden tefti 
edilir. 

Müteferrik 

Uıwlct Ü<'miryolları \ c Lmıaııları 1şletınr' Pınurn İdaresiıldt 
\1uhııınınr·ıı hecleli 9750 lira olan 130 a lct mahruti 

dır 22.4.938 cuma günü saat 15,30 da kapnlı.ııznrf u'aıl 
Ankarada idari' hina,ında ~atın alınaı~aktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 7:~ l ,25 liralık 
ıninat 1le kanunun tnyiu elliği vebiknlurı vr. 
hitlik \ e~ikası ve teklifl('rini ayni gün saat 
komisyon rei~liğiııe vermeleri lfızınıdır. 

1 
nıuvakknt 

afia müte 
14 30 a killi 

1 



MÜNAKASA GAZETESi 

artnnmeler para8ız olarak Ankarada malzeme dairc<:İn· 1 

~ıı, HayclarpaşacJa Te ellüm ve sevk ~efligin<len <lağrlıla - b 
~lır. z L 

Q Konya Eretli Belediye Reisliğinden : 
't tlediye itfaiyesi için kapalı zarf uıulile bir arozöz aatın alı
c,ktır. 

~tıhaınmen bedeli altı biıı yedi yüz sekaen liradır. 
e İh "'••~kat teminat bet yüz seksen liradır. 

~ l" lleıı nisanın 25 nci paurleıi günü saat 15 t~ Belediye Oai· o .;.ıı -
Ş cuıneninde yapılacaktır. 

•ıa ~rtnanıesi belediye yazı itlerindedir. İıtiyenler oradan para· l •bilirler. 
14 •liblerin tekliflerini teminatlarile birlikte ihale günü uat 

t kadar Belediye Reialitine vermiş bnlunmaları lazımdır. 

.\ .\tıkara Levazım Amirliti Satınalıua Komiıyonundan : 
~t llkara Gedikli okulu için atatıda cinı ve miktarı yaııh dc:Jrt 
••ıı ~undura malzemeıi pazarlıkla al!nacaktır. Pazarlık 10 ni · 
t~ saat 14 de Ankua Levazım Amirliti Satınalana Komis· 

1111da yapılauktır. 
Cinıi Miktar\ 

l<aıele 100 kilo 
Kabara çivi 25 ,. 
Bakır çivi 15 ,, 
Yumak iplik 15 aded 

!~illi Müdafaa V t:kaleti Satmalma Komisyonundan: 
~h 1 tane fayton koşumu at puarlıkla aatln alınacaktır. Satılık 
~ ' 11' olaabar hayvanlarile birlikte hergün ıaat 9 dan 16 ya 
~ lt MMV satınalma komiıyonuna milracaatları. 

keti Fabrikalar Umum MüdOrlütü Sahnalma Komiıyonundan 
A..kl' •~tnin edilen bedeli 3500 lira olan 2 ton nikel Ankarada 
~.4ttı Fabrikalar Umum Müdürlüğu Sabnalma Komiıyonunca 
~'1·938 pazarteıi rünü ıut ı• de pazarlık ile ihale edilecektir. 
'-t :"nıe parasız olarak Komiıyondan verilir. Talihlerin muvak-

1• tt 3 trQinat olan 262 lira 50 kurut ve 2490 numaralı kanunun ı 
d \qt tnaddelerindeki ve11tikle mezkQr gün ve saatte komisyona 

'c•atıarı. 

Edirne Kültür DirekWıliiğüuden: 

M uhamıncn tık Kırdırmanın 
Azı Çoğu be leli teıniuatı günii saat 

c:~ eti 5000 7000 k. 35 kş. l Bd 75 l 8 .4.38 15 
atılı orta okulların ~lavı 9;-m ~ouuııa kadar ihtiyadarı 

ıı . , 
ı.9 ltlıkdarı yukarda y.ız ıl, kuzu eti görülen liittim üzerine 

38 tarihinden itibaren y<midcn lS ~lin müddetle eksilt· 
~t ~onulmuştur. lsteklil crın 2490 sayılı knrıun hlikiiınle

t,. l!ore ve aik ve tcıninntlsrile birlikte helli güıı vı~ sa· 
l\i.iltiir dircktörliiğiindc toplanacak komi~yoııa gelmeleri 

il \lrtrıaınryi görmr k i::!tcyerılerin de pazardan maada lwr 
1

11. öğretmen okuluna başvurmaları ilaıı olu nur. 

Ankara Levaıım Amirliği Satınalma Komiıyonundan : 
~~llkara guaitonu birlik ve m~eueseleri için 20 bin kilo taze 
~·~ •çık eksiltmesi 25 nisan 938 1aat 15 tc Ankara Leva· 

Lt tllırliği Satınalma Koınisyonunda yapılacaktır. 
i ~ammen bedeli 2400 lira, ilk teminatı 18 liradır. Şartna 
t~ 1(0 rnisyonda görülür. Kanuni vesika ve teminatla belli va-

0ıniıyonda bulunulmuı. 

Seı· . Selimiye Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 
, •ıtııye Tüm birliklerile Haydarpata Haıtanesi ve Karadeniz 

1~'~daki birliklerin 1 mayıı 938 den Haziran 938 sonuna ka· 
~Yaclım bulunan 13 bin kilo taze bakla 4600 kilo semizotu 
~t kilo tazf': soğanın tahmini fiah 123 lira 92 lcuruş olup 
~h 7,5 teminatı 92 lira 40 kuruştur. 
1\ ı.ı sebzenin Selimiyede Ask~rlik Dairesi binaınndaki Sahnal-
0ttıisyonunca 25.4.938 pazartesi ıünü saat 15 le açık eksilt· 

lııı.ıı·ı 
~l\libı e .Yn~ılacııkhr. 
l' lcrın ıhale gün ve saatinden evvel muvakkat teminatla· 
~-~rQen Muhasebe veznesine yatıırmaları lazımdır. 
't\ '~lerin sebtf' işlerile alikadar bulunduklarına dair resmi 
ş, •braz eylemeleri 'tarttır. 

ttııarrıe her~ün Komisyonda görülebilir. 

lıtanbul Komutanlığı Sahnalma Komiıyonundan: 

~~-ı~ .... - 1 b" k G- - 1 t . . 1000 t ~., "unu ta i ı çı rnıyan umuşıuyu ıa• anesmın a• 
ıı, "'tun pazarlıkla ihalesi 15.4.38 cuma günü ıaat 15,30 da 
ş:'ktır. Muhammen bedeli 600 liradır: İlk temi~a~ı 4~. lira
it ~tıaıne.i herfÜn öğleden evvel komısyonda gorulebıhr. İs· 
ııll tın ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 sayılı ka· 

~il ~. 3 üncü maddelerinde yazılı veaikalarıle beraber ihale 
~t~'kti muayyeninde Fındıklıda ıabna)aa komiıyonuna gel-

' ·= ·:.ı:s:aw:: -=s=nnr 

ı~ lstabul Nafıa Müdürlüğünden : 
~938 cuma günö .aat .ı 5 te İatanbulda Nafıa Müdiirlüiü?· 
)' 0-t lira ketif bedelli lıtanbul Jandarma konağıııda yenı
~ıı~•lacak temizleme evi İnfaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

'\'ele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, husulİ ve feDni 
\~titri, proje, keşif hulaaaıile buna müteferri di~er evrak 

~ıı:dt görülecektir. 
!\~'~kat teminat 472 liradır. . 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

Satınalma Komisyonundan: 
67 kalem köhne masn ve sandalya gibi eşya 15.4.938 

cum günü s:-.at 11 de pazarlıkla satılacaktır. 
Tasınlanan tutarı 50 lira ve ilk teminatı 8 liradır. 
Köhne eşya Muhafaza Basmiidürlüğü ambarında gö· 

rülebilir. 

İsteklilerin teminat makbuz' arile o gün Galata eski İt· 
halat Gümrüğü binasındaki Komisyona gelmeleri. 

İzmir lnhi::,arlar Ba~miidiirluğüııden: 

A ı ... ırnc,\ktaki d~pularııııızJa mevcut miktar. muhammen 
fıat ve teminatlım a~ağıda yazılı çıı 1 ve kınaplar paıarlıkJa 
satılacaktır. 

f -.tekliJerin 18.4.938 giinü saat 15 te haşnıiidürliiğümüz
,! l.i ko mi~rnna gdrneleri ilan olunur. 
Mi~tarı Muhanı. fiatı Tcıııiııatı 

kilo K. Lirn K. 
1388 t 10 1 oı 11 knlJanılmıı kalın çul 
338.5 :~ 7 62 J ... karta çul ve kanaviçe · 

6 78 6 3 o l )) ipi i 
5548 1 l 58 35 » ince kınap 

23490 173 I~ 

Cin i Nev'i 
Meşe kömiir 

Kırklareli 

Kırklare li Orman Memurluğundan: 

.\1uhaınrnen vahit fiatı Kental 
36140 31 kuruş 

vilüvetiııin Dr!ınirkö)· kaza:5ı dahilinde San uöl . o 
Kapan göl Bıçkı df're devlet onnanıııdaıı 36140 kental meşe 
kömiirü kapalı zarf u::ıulile artırmaya çıkarılmı~tır. 

Satı~ 15 ni.,aıı 938 cuma günü saat 16 da Kırklareli or
maıı idaresinde yapılacaktır. 

Muhammen vahit fiatı meşe kömürünün kentali 31 ku· 
nıştur. 

Şarlııame ve mukavelename projderi Edirne, Kırklareli 
ve Demirköy orman idarelerindeıı alımr. 

.\1uvhkkut teminat 841 liradır. 

Satıi' umumidir. 

Sıvu Bayındırlık Direktörlüj"ünden 

Nafıanın halen elinde bulunan Benz Merıedea markala kanı
yoıı ile Nafıa garajında bulunan eski bir kamyon ile ve iki Te· 
ııezzüh otomobili muhammen 600 lıra bedelle ve 14.4.938 per,em· 
be giinü saat 15 te Vilayet Encümeninde ihale edilmek üzere 
31.3.938 den itibaren açık artırmaya konulmuştur. Taliblerin yev
mi mezkurde Vilayet Encümenine müracaat eylemeleri. 

Feri köy Maliye Şubesi Ta hı il Şefliğinden: 

Şubem i ze kazanç vergisinden borçlu jüt mensucat dokuma 
limited şirketinin İstanbul ithalit gümrüğü Beşiktaş antrepoıun
da mevcut ve mahçuz 82 lıalya Jüt ipliği 15.4.38 cuma gününde 
ıaat 14 de satılacaktır. 

İsteklilerin o gün Beşiktaş antreposunda bulunmaları ilan o· 
lunur. 

Çatalcanın Büyükçelmıece, Şilenin Teke ve Beykozun 
Bozhane köyü yatı okullarına 820 metre amerikan bezile 
5 düzine makara pazarlığa konulmuştur. Bunların hepsine 
497 lira 10 kuruş fiat tahmin edilmiştir. Numuneleri ve 
şartnamesi Levazım Müdürliiğünde görülebilir. İstekliler 
2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 7 4 lira 57 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 14.4.938 per· 
şembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(İ) ( 1934) 

İstanbul P.T.T. Müdürlüğünden: 
İdare İhtiyacı için 29 adet iki kiloluk, bir adet 5 kiloluk, 

12 adet 10 kiloluk, 15 add 20 kiloluk, 12 adet 50 kiloluk, ki 
cema n 69 adet kefeli ve oturak terazinin alımı açık ekıiltmeye 
konulmuştur. Ek iltme 15.4.938 cuma i'Ünü saat 15 te BGyük Poı· 
tar.e binası birinci katta iıtanbul P.T.T. M<ldürUiğünde mütetek· 
kil Alım Satım Komiaycnunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
583 lirn 75 kuruş muukkat teminat 43 lira 78 kuruştur. Talih
lerin fartname ve nümuneııinl görmek ve muvakkat teminatlarını 
yalırmnk üzere çalışma günlerinde mezkur Mftdürlük İdari kalem 
Levazım kısmına eksiltme gün ve saatinde de Komiıyona mü· 
ucaatları. (1737) 3 4 

Sayfa 3 
n _ zncmn 

Uyu,turucu Maddeler inhisarı bedellerini bef eene 

zarfında ademek üzere aldıöı 1934 ve daha evvelki 

seneler mahsulO konsinye afyonların bakiye üç 
aenellk tekaltlerinl defaten ödeyecektir. 

Uyuşturucu Maddeler 

İnhisarından: 
Senelik aatıtlarımızı11 yüzde 30 una iştirak ettirmek ıu· 

retile bedelleri ödenmekte olan 934 ve daha evvelki seneler 

mahıulü konıinye afyonların iki senedenberi verilen takıit· 

lerle takriben n111f bedelleri tediye olunmuştur. 

MezkOr Afyon ıahiblerine mahza bir yardım olmak üzere 

geri kalan üç ıenelik taksitin 1 Nisan 938 tari~inden itibaren 

def'aten 6denmesine karar verilmiştir. 

Alikadarların ellerindeki ayniyat makbuzlarının sıra No. 

larına nazaran aşatıda gösterilen tarihlerde İstanbulda İdare· 
mize müracaatlan lüzumu ilan olunur. 

İıtanbul haricinde müesııcı oldukları için bizzat müracaat 

edemiyeceklere ait olan bakiye bedeller bundan e·:vel yapıl· 

dıJı ribi Banka vaıitasiyle kendilerine havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemiyenlerin müra· 

c:aatları tediyatın ıonuna bırakılacaktır. ( 1929) 1 3 

No. 

1000-1015 
1016 - 1030 

1031 I045 

1046 1060 

1061-!075 
1078-IOW 
1091-1105 

1106 ti 20 
1121-1135 

1136-1150 
1151-1165 
1166-1180 
1181-1195 
1196-1210 

1211 -1225 

1226-1240 
1241 - 1255 
1258-1270 
1271 1285 

1286-1300 

1301-1315 
501 520 

521 540 

541 560 
561 - 580 
581-600 

601 - 620 

Tarihi 

l Nisan 938 

4 ,, " 

5 ~ " 
6 " ,. 
7 
8 

11 

12 
13 

14 

15 

18 
19 

20 

21 
2.ı! 

25 
26 
27 

28 
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2 Mayıs 938 
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4 
5 

6 
7 

" 
,. 
,, 
• 

" ,, 
,, 

" 

Gün 

Cuma 

Pazarteıi 

Salı 

Çartamba 

Persembe 

Cuma 

Pazarteıi 

Sah 

.Çarşamba 

Pertembe 

Cuma 

PazartHI 

Sah 

Çartamba 

Pertembe 

Cuma 

Pazarteıi 

Salı 

Çar,amba 

Perşemlıte 

Cuma 

Pazartesi 

Sah 
Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

Cumarteıi 

st. Tica et ve Zahire Borsası 
[Bourse du Coınmerce et des Cereales d'lstanbul ] 

7 4 - 1938 

FİATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Hutday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday ıert {Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
A:-pa Anadot (Org c An.) 
Arp ı y emlık 

Mısır sarı (Ma'is jaune) 
Kuş yemi (Millet) 
Yapak Anadolu (Mohaıre) 

,, Trakya " Thrace 

Aşağı (Moins) Yukarı (Pluı) 

5 28 
5 20 -

5 2 50 
7 14 -

4 2 

7 15 -

Z'!ytin yağı l.ci yemeklik (Hııile d'ol.) 
Susam (Sesame) 

38 -
16 27 50 

42 
16 30 -

--- .-~~~~---------....-.......,.._ .. __ 
GELEN {Arrivages) 

Afion (Üpium) k -

Buğday (Ble) 3-15 
Arpa (Orgc) 
Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 
Mısır (Ma'is) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot ıec) 
Pamuk lCoton) 
Yapl\k (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susnm (ae1&me) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 

ı B. Peynir (Fromage B.I 
Tiftik 
İç fındık (Noiı. dec.) 

56 

9 

20 

1 25 
1 25 

23 -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (mıllet) 
Nohut (Poiı chiche) 
İç fındık (Noiı dec.) 
Un (farint-) 
Tıfti'· 
Yapak (Mohaireı 
K ceviz 
İç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etrangers) 

23 50 

Buğday (Ble) Liverpul 4 49 
" ,, Şikago 3 75 
., ,, Vinipck 5 68 

Arpa (Orge) Anvcn 4 -
Mısır (Mais) Londra 3 89 
Keten t.(Gr.Lin.) n 1 33 

"' .lıterin en az 5 bin liralık bu it• benzer iş y1tptıjına daır 
~t11lden almıf olduğu vesikalara istinaden İıtanbul ehliyet 

)ılına ait Ticaret oduı vesikalarile gelmeleri. (1680) 
Imtiyez sahibi Ye yazı itleri 

Oir l<törü: lımnil Giriı 

'Ba&ı!dığı yer: ARTUN Basıme-vı 
1 

Razmol 
C: lnt" Rillis,. ..olaılc Nn. 10 K fındık (Noiıetle) 

Fıudık (noiı.) G.Hamburg 39 -
K • .. 38 -
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" ., " 
" 

850 
l500 

Etrımgcr : 12 moia Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 

\IENDREDl 

Quotidien des Adjudication11 

•• 
UNAKASA 
GAZETESİ ----·-

ADMINISTRA"' ıu 

Y oghourtchou Han 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe sıııar 

Tel~phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adre111e T~legraphiqt.ıe: Pour la Publlcit~ s'adrcaser 
a I' Admini tration J ournal Prof essionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l' E tat lstanbul MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabaıs 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eatimatif 

Caution. 
Provisoire 

Lieu d'adjudieation et du 
Cahier des CharKe• Jours Heurc 

CpnstrYction-Reparation- Trav Publics·Materiel de Construction-Cartographie 

lmstallation pour archive &l.IX maiaons des vilayetı 
{eah. eh. P. 179). 

Con1truction buanderie et lieu ele leasive au biti
ment eeole interne Ahmetli. 

Conatruction de six archea s route Sivas·Kaiueri· 
Sivas·Saasoun. 

Reparation toiture et ehaudron du bain a la ca
ıerne Selimiye. 

Construction pavillon iı. l'hôpit;ı l Goureba (cah. eh. 
P. 'JS7). 

Construction konak gouvernemental au bourg Be
chir i. 

Construction fondamentale et rez·de·chauısee du 
konak gouvernemcntal a Agri. 

Conıtruetion de ehau!lsee en asphalte • route la
tanbul·Edirne (eab. eh. P. 148). 

Construetıon puit, renforcement et elevation do 
l'eau. 

Reparat:on au bitioaent adminiatratif de la saline 
Yavehane. 

Raeeordement de l'eau .. Viehneli,, a la riviere Ak
cbehir. 

Pli cach :15704 33 

Publique 2030 85 

" 
2829 16 

879 60 

Pli eaeh 51289 16 

" 
20005 44 

Publique 9988 97 

Pli cach 29667 58 

Grc a gre 1366 75 

Publique 1854 -

3727 30 

2677 83 

212 20 

66 -

3814 46 

1504 -

749 17 

2225 07 

102 50 

139 -·· 

279 55 

Miniatere de L'lnterieur 22-4-38 15 30 

Mouh•ar du Vıllag-e Ahmetli 114-38 

Oir. Trav. Pub. SivH 14-4-38 !5 

Comm. Ach. Command. lıt. Findikli 15-4-38 15 

Com. Ach. Universite lst. t 8-4-38 16 

Kaymakaoıat Bechiri 25-4-88 15 

Dir. Trav. Pub. Arri 25-4-38 ıs 

• Iat. 29-4-38 15 

Oir. Preventorium et Sanatorium 12-4-38 15 

Oir. Monopole• Konia 16-4 38 12 

Vilayet KoAİa 22-4-38 15 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques · lnstruments Sani!~ir~.::.F~rn?ture pour Hôgitaux 

Produits pharmaeeutiquea : 4 lota. Publique 2335 - gir. Hyı. AHist. Soc. Ank. 16·4·38 11 -

Eledricite·Qa~ Chauff age Central 

lsolateurs en porcelaine No 2 : 50000 p. 
Materiel pour installation cleetrique. 
Cable de campagne : 256 kim. 

(lnstallation et Materiel) 

Habillement - Choussures Tissus- Cuirs. 

Chemises : 17830 p. (eah. eh. P. 214). 
Toile amcrieaine : 820 m.- Bobines : S douzaines. 

Chaussures : 2500-30000 paires (cah. eh. P. 705) 

Pli eaeh 12500 
Publique 4315 -
Pli eaeh le kim. 84 50 

Pli caeh l.ı p. 2 40 
Gre a rrc 497 10 

Pli eaeh la p. 4 70 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Planche : 20 m3- Bois equarre : 10 m3. 
Poteaux telephoniques en bois de aapin : 2190 

pieces. (aj ) 

Combustible - Carburant-Huiles 

SeDıi·eoke 
Cardiff : 2000 tonnes (eah. eh. P. 249). 

L>ivers 

, Bobines: 5 douzaines (voir Tisıus). 

Arroseuse pour sapeur·pompier : 1 p. 
Niekel : 2 t . 
Chevaux de trait : 2 tetee. 
Cuir: 100 k.- Ctoua deı cuıvre: 15 k.- Fil 

lot1ts- Clou a tete larre : 25 k. 
Tentes eonıqucs : 130 p. 

Vian-ie d'agneau 5,7 t. 
Legumes : 3 lots 
Poulcı : 1000 p. 
Feve• : 20 t. 

B) Aöjudications a la surcnchere ---
Canevaırı, eorde, fieelle ete. 
Charbon de boi~ : 36140 qu nt. 
Camion et auto 

15 pe· 

Publique 1347 -
Grc a rre 16425 -

Publique 3920 -
Gre a rre 49800 -

Gre a gre 

Pli each 
Gre a rrc 

" 
" 

Plı cach 

Publique 
Gre a rre 
Publique 

Gre a gre 
Pli oaeh 
Publique 

6180 -
3500 ·-

9750 -

1231 92 
600 -

2400 -

liOO 

937 50 

1623 -

3209 40 
74 57 

8300 -

1231 88 

3735 -

580 -
262 50 

731 25 

183 75 
92 40 
45 -

180 -

841 

Dir. Economıt PTT. Ank. et Ist. 25-5·38 
Mouhtar Vil. Bakirkeuy Kırkaırhatch 25-4·38 
Com. Ach. Command. G. Gend. Ank. 1'4-4-38 

Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ankara 

{ 
Com. Pcrm. Municipalite Iıtanbul 
Oir. Eeonom. • ,, 

Com. Aeh. Min. Dof. Nat. Ankara 

Com. Aeh. Min . Def. Nat. Ank. 
Dir. P1 T. Kirklareli 

28-1-38 
H-'4-38 

26-4-38 

13.4 38 
18-4-38 

Com. Aclı . Dir. Hyg. Auiıt. Soe. Ank. 21-4-38 
., ,, lnt. Marit. Min. Def. Nat. 14·4-38 

15 -
17 
10 -

11 
14 

15 

10 - 1 

11 -

11 
11 

{ Com. Perm. Muaicipalite Iatanbul 14·4·38 14 -
Dir. Econom. ,, ,, 

Municip. 1\onia Ereghli 25-4-38 15 -
Com. Ach IDir. Gen. Fabr. Milit. Ank . 25-4-38 14 -
Com. Aeh . Min. Def. Nat. Anbra Chaque jours 
Com. Ach . lnt. Ankara 10·4-38 14 _ 

f Ad. Gen. Ch. de Fer Etat Ankara 
l Bı11eau d'Exp. H.f.oaeha 

Dir. lnıtruction Publique Edirne 
Com . Ach. Milit. Sclimiye 
Com. Acb.. Command. Ist. Findildı 
Com. Acb. Int. Ankara 

Oir. Monopoles lzmir 
Dir. Foret Kirklar~li 
Dir. Trav. Puh. Sivas 

22-4-38 

18-4-38 
25-4-38 
15-4-38 
25-4-38 

18-4-38 
15·4-38 
14-4·38 

15 30 

15 -
15 -
15 30 
15 -

15 -
16 -
15 -

Cumartesi 9.4.938 

Kiliate teaia edilecek bus fabrikaaı (Kilia Beled.) S• ~Z ~ 
Diyarbakır liaesinde yap. pnyon in,. (Diyarbakır N• 1

' 

,,; 650 ~ır 

Biamil hükumet konağı llirinci kat ve çab int· (Diy•rb' 
.\! 658 

İoönG kampı makine dairesi inşaatile au tesis. (TH1' 
1-0~ 

,,. 660 

Arka çantaaı tamiri (Ank. Lvı:.) .~• 663 

., Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittır• 

Hıuniş : "No.,. işareti ilanı havi gazetemizin say1"
101 

Samedi 9-4-938 

Inataliation fabrique do glacc a Kilia (Municipalite l(ilı5l ,~ 
Coıııtr. pavillon au lyeıh' Dıarb:ıkir (Dir. Trav. Pub. D•.• ili 

" d'un etage ot toituro au konak rouverncmental ll 

Trav. Pub. Üiarbakir) N. 658 ı' 
lnatallation d'eau et eoostruction lieu pour maehine au c• 

(Lig11e Aviation Turque Sue. Ankara) N. 660 
Rep. havresaes (lntend. Ankara) N. 663 

"' Le1 aateriaqueı indiqucnt une venle pnr voıe de 811
' 

N. B.- Lea Noa indiquea esı reırard deli articles '
0 

jouroal dana lequel l'aviı a p:ıru. 

'' E i 
,, 

Tercüme Bürosu 
Her lisandan ve her türlü tercüme işler• 

hassa münakasa ve müzayedelere müte3UI~ 
melerin tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat ·d 
Fiyatiar gayet mütedi'.; 

"MÜNAKASA GAZETESİ" Aboneler• 
Hususi tenzilat yapılır 

ı-1'1> Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Y oğurtçıJ 
Tele fon : 49442 

.. • ~ ~ +• .~ .,. ................... . 

-,----------------------~ Bilumum Müteahhit ve Tüccarlar'' 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahiliPÔ~ 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gU~> 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MU 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin eJlb4 
Rehberiniz dir. Menfaatımı icRbı hemen 'ı 
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. fe 

~------------e... ______ ...,,, 
,~------~arm----=--

HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAıe 
İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğirıi~ 

Arzu edenlere meccanen nümune g~ 
tY 

Adrea: Galata, Perşembe Pazar, YoğurtcL1 

Telefon: 49442 ... ______________________ _,, 


