
,,..- ABONE ŞARTLARI: -, 

r Türkiye icin Kuru$ l 
3 A YLIGI ll50 1 
fj .. 5(1 

12 " 1500 1 Ecnebi memleketler ıçin 
12 aylı~ı 2700 

L 
Sayısı 5 kuruş 

Reamimakbuz mukabili olma· 
yan t•dôyat makbill de~ldi;_J 

PAZAR 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 
il 

o 

GAZETESH 

12 Haziran 1938 

~ iDAREHAN E : -, r . Yoğurtcu han, 1 ci kat 
No . 3 ve 4 

ı Gal~ta: Perşe:nbe pazarı 
iLAN ŞARTLAR! 

l tfarehanemizde görüşiilür 

l"elgr.: lst. MÜNAKASA-" 
T ele fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Umum fVIüteahhit ve Tüccarların Mesleki 
Bu gün Han olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli 

Münakasaıar 

ltı~aat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita ,. 
t • irışaatı 
~r Yeri inşaatı 
'llıda yap. ilıci adet jandarma amba~ı (şart. ~40 kr) 
,~•k hastahaneıinde yap. pavyon ıle korıdorun 

leainden vazgeçilmiştir. 

aç ekı. 

.. 
kapılı z. 

1304 36 
1968 04 

ili J Ki' 'k ı· . . ı ·t H t L Ç ar, ını ve spençıyarı a a , as ane ev. 

i•lık bez: 25000 m. 
0formlu gaz bezı: 10000 m. 

1 

<lrik malzemesi: 1 l lcafem 
'ı>lifik.tör tesisatı 

~ucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

'-llılba: 1000 m. • separeşir: 500 top 

~~ukat, Benzin, . Makine y~gl~ "'.:..._ s_. _ 

ıl1ın: 72 t. (temd) 
11tlıldık tipi kömür: 250 t. (lemd) 

Şişesi 500 ve 1000 gramlık: 100000 nd. 
lltıe otomobili: 1 ad. 
Ot~ 

oz: 1 ad. (ternd) 
~. ve kürek sapı: 4 kalem 

~tl!k, Zahire. Et, ~ebze v. s. 
......____ --

~ ııütü: 7 t. (temd) 
)uıı eti: 1900 k. - le.oyun dalağı: 730 ad. 

tııa eti: 1200 k. 

. Ya~: 13650 k. 
• 96 d t. 
. 'Yağ-: 16920 it. (temd) 
·~. l'i yo~urdu: 34,5 t. 

ttt•n: 32 t. - patıtcı: 49,5 t. 

, 'Yat . 4650 k. 
~tlıç eti: 61 t .• karamın eti: 61,5 t. - kuzu eti: 
d0,5 t. • ıı~ır eti: 23250 k. (temd) 

11 
tya2': 37,5 t. (tcmd) 

: 31 t. - pirinç unu: 3,2 t. · makarna: 10,8 t. · 
~•briye: 2250 k. - nişasta: 1,5 t. · irmik: 3650 

t: hemd) 
b, 3.5 t. (temd) 
~e: 38 kalem (temd) 
bıı: 57 t. 

kapalı z. m. O 2'...? 
aç . ekı . ,, O 42 

2702 
pa:z.. 1200 

aç. eks. 2175 

pu. 

" 3750 

kapalı z . 5650 -
aç. ckı. 2100 -
paz. 7500 
kapalı z. 5075 

aç. eks . 560 -
" ,, 300 -

lcnpalı z. 13650 

" 
14400 

pu. 15566 40 
kapalı z. k. o 19 

n 

" k. 1 15 
aç. eka, 

" 

" 

,, 
.. 15515 

kapalı z . 

4648 -

4 1'1. 50 
315 

202 65 

163 12 

4~3 75 
157 -
562 50 

Turgutlu Belediyeıi 

• 
Nafıa Vekaleti 
Erzurum Lvz. SAi\ 

Tophane Lv:.t . SAK 

" 

Muğla Belediyeııi 
Tarı;u!'I ,, 

Tophane Lvz. SAK 

Sılıfke Jandar. Ok.. Komut. 
Akhisar Be:ediyesi 

Tophane Lvz. SAK 
İzmir Belediyesi 

" 

Gün 

21-6-38 
?1-6-38 
28-6 38 

27-6-38 
27-6-38 

21-6-38 
23-6-38 

26-7-38 

hergün 

Saat 

15 -
15 -
11 

11 30 
11 -

11 -

23·6·38 16 -

27-6-38 12 -
1'1 ·6-38 16 -
1 ıy zarfında 

38 1 o3 Devlet D . yol. Ank. H paşa 27-6-38 ıs -

42 İzmir Belediyesi 21-6-38 16 
50 25 

" 21-6-38 16 
n 5o 

" 21-6-38 16 -
1023 75 l.ı:mir Lvz. SAK 29·6-38 11 
1080 -

" 29-6-38 15 -
1167 48 n 15-6-38 15 -
49 ı tı3 f stanbul Liseler SAK 27-6-38 14 30 
647 10 

" 27-6-38 15 -
401 117 

" 27-6-38 15 30 
4802 13 

" 15·6·38 14 -
2812 50 • 15-6-38 14 30 

719 81 
" i5-6-38 14 45 

31 50 
" 15-6-38 15 30 

1163 62 " 15-6-38 ıs -
406 13 KırklMeli Tüm. SAK 24-6-38 11 

----
MÜ NAK A 

1 
n~aat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

İhale 21.6.938 tarihine nıü~ndif salı günü saat 15 te Tur

gutlu helerliye dairesinde icra edilecektir. 

Taliplerin mezkur gün ve saatte belediyede l.ıulunına!arı. 

Turgutlu Belediyesinden: 

~e ~edelı ke~fi 1304 lira 36 kuru~tan ibaret 1l6 ııın ndnda 

llıdcn yapılacak hela İnşaatı Erzurum Levazim Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
te _Bedeli ıceşfi 1968 lira 4 kuruştan ibaret 1 i2 inci adarfa 
'ç~den yapılacak pazar ycriııin inşaatı 20 gün müddetle Kapah arfla eksiltmeye konulan Çakmak ha.tane1i 2 üney 

eksiltmeye konulmuştur. k h ı 
pavyonu ile koridorun 'imdili i a esinden vazgeçilmi,tir. 

±1±± :s sa 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere anüracaat ediniz ı 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat:__ 

Jstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

25 bin metre sargılık bez alınacaktır. Kapalı zarfla 
ekıiltmesi 27 haziran 938 pazartesi günü saat 1 1 ,30 da 
Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli beher metresi 22 
kuruştur. İlk teminatı 412 buçuk liradır. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni ve· 
ıikalarile beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

• * • 01.' bin metre iyodoformlu gaz bezi alınacaktır. 
Açık eksiltmesi 27 haziran 938 pazartesi günü saat 11 
de Tophanede fstanbul Levazım Amirliği Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli beher metresi 
42 kuruştur. İlk teminatı 315 liradır Şartname ve nümu
nesi komisyonda görülebilir. lsteklilerin kanuni vesikala· 
rile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

~luğla Belediye Riyasetinden: 

Belediye elektrik fabrikası harici tesisatında kullanıl
mak üzere şartnamesinde yazılı olduğu veçh üzere iki 
bin yediyüz iki lira bedeli muhammenli on bir kalem e· 
lektrik malzemesi 3.6.938 tarihinden itibaren 15 gün müd· 
detle eksiltmeye konmuştur. 

ihale 21.6.938 salı günü belediye encümeninde icra edi
lecektir. 

Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin iki yüz iki lira 
altmış beş kuruşluk teminat mektubu veya makbuz ibraz 
etmeleri lazımdır. Hariçten vukubulacak teklifler muayyen 
saate kadar encümen riyasetiue gelmiş bulunacaktır. Pos· 
ta vesaire teehhüründen belediye hiçbir gfına itiraz ve 
mes'uliyet kabul etmez. 

Bu hususta malumat almak istiyenlerin belediyemize 
mürdcaatları ilin olunur . 

Tarsus Belediye Riyasetinden : 

Belediyemizce muhammen bedeli t 200 lira olan am
plifikatör tesisatı şartnamesi dairesinde bir ay zarfında 
pazarlıkla y ptırılacağından iıteklilerin 23 haziran 938 
perşembe gününe kadar belediyemize müracaatları ilan 
olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşrr v ~ 

İstanbul Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 

500 metre 1 yüzlü, 500 metre iki yüzlü muşamba ile 500 
top separeşir alınacaktır. Açık eksiltmesi 26 temmuz 938 
salı günü saat 11 de Tophanede İstanbul Levazım amir· 
liği satmalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. Hepsinin t:ıhmin bedeli 2175 lira, 
ilk teminatı 163 lira 1 ı kuruştur. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v ~ 

Silifke Jandarma Er Okulu Komutanlığmdan: 

Silifke J. okulunun 4 aylık odun ihtiyacı olan 72 ton 
odun pazarlık suretile açık eksiltmeye konmuştur. Tarihi 
ilandan itibaren her haftanın tatil günlerinden maada 
her gününde öğleden evvel ve sonra eksiltmesi yapıla
bileceğinden taliblerin muvakkat teminat paralarile bir
likte okul binasında müteşekkil komisyona müracaatları 
ilan olunur· 



, 

Sayfa 2 

Burnava Aıkeri Satınalma Komiıyonundan: 

Cinıi Miktarı Mevkii 
kilo 

L.M. kömürü 140000 Burnava 
L.M. kömürü 320000 Gaziemir 
L.M. kömürG 60000 Ödemit 

Muuk. U. tahmin 
teminatı 

lira 
105 
252 
48 

tutarı 

lira 
1400 
3.360 
630 

İhal .. i 27.6.38 pazartesi rüo6 .. at 9, 10 ve 11 de açık ekıiltme 
ıuretile yapılacaktır. 

K. ot 374000 Burnava 1052 14025 
İhalui 28.6.38 salı günü .. at 10 da kapalı zarfla yapılacaktır. 

K. ot 79200 Gaziemir 223 2970 
K. ot 100000 Ôdemit 263 3500 

İhaleıi 28.6.38 salı günü Hat 1 1 ve 11.30 da açık ekıiltme 
uıulile yapılacaktır. 

Odun 60000 Öde mit 
,, 60000 Buroava 
,, 120000 Gaziemir 

68 
79 

158 

900 
1050 
2100 

İhale1i 28.6.38 çartamba günü 1aat 9, 10 ve 11 de açık ekıiltme 
uıulile yapılacaktır. 

Tümen birliklerinin ihtiyacı için ayrı ayrı fartnamelerde ve 
yukarıda yazılı te11im mahalleri, alıoaeak miktarı, umum tahmin 
tutarı muvakkat teminat ve münakuaların tekli ve ihalelerinin 
tarih gün ve saatleri yazılı 9 kalem iaıe maddeleri münakaHya 
konmuıtur. 

Bu 9 kaleme ait fartnameler hergün Burnava aıkerl 1atınal· 
ma komiıyonunda görülür ve o~unur. 

Kapalı zarfla münakuası yapılacak kuru ot için isteklilerin 
ihale ıaatinden bir 1aat enel teklif ve teminat mektublarını 
makbuz karıılığı Komiıyona vermİf olmalıdırlar. 

Bu münakualara iştirak edeceklerin Ticaret odalarına kayıtlı 
olduklarına dair vesika ibraz etmeye mecburdurlar. 

İıteklilerin yukarıda her kalemin gölterilen tarih, gün n 1aat
lerde b!ldirilen muvakkat teminat ve teklif mektublarile birlikte 
Burnava Askeri Satınalma Komiıyonuna gelmeleri ilin olunur. 

Akhisar Belediyesinden: 

3750 lira muhammen bedelli Akhisar elektrik fabri· 
kasının bir yıllık 250 ton Zonguldak tipi kömür ihtiyacı 

için kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmışken istekli 
çıkmamasından 23.6.938 çarşamba günü saat 16 ya ka· 
dar bir ay müddet içinde çıkacak ve layik had fiat tek· 
lif edecek istekliye pazarlık suretile verilecektir. 

Bu işe ait ihale ve fenni şartname Akhisar belediye
sinden istenebilir. 

Eksiltme pazarlık suretile yapılacaktır. 
İsteklilerin fenni şartname dairesinde vereceği kömü

rün numune tipinde getirecektir. 
Pazarlık içic tatil günlerinden maada bir ay müddet 

içinde hergün Akhisar belediyesine müracaat olunur. 

• • • 
50 bin kilo çam odun alınacaktır. Bak erzak sütununda 
Çankırı Memleket hast. ilanlarına. 

Müteferrik 

Nitde Aıkeri Satın Alma Komiıyonu Reiılitinden : 

Ciheti askeriyece binek, makineli tüfek ve araba koşumu 
hayvanı mubayaa edilecektir. Alınacak hayvanların 4 - 8 yaıında 
olma11 lazımdır. 

İsteklilerin her gün Tümende komiıyona müracaatları ilan o
lunur. 

Beden yüksekliği 
En aşağı 

l,43 
135 - HO 
( .)2- 137 
138 - 142 
135 - 140 

Göğüı çevresi 
En aıağı 

1,60 
153- 156 
152 - 157 
156 - 160 
155- 160 

Binek hayvanı 
Makineli tüfek beygiri 

,, ,. katırı 

Nakliye kotumu beyg!rİ 
,, ,. katırı 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

50 gramlıktan bin gramhğa kadar 100 bin adet ilaç 
fİşesinin 27 haziran 938 pazartesi günü saat 12 de Top
hanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonun· 
ca kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 5650 lira, ilk teminatı 423 lira 75 kuru~tur. Şart• 
namesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kacuni vesika
larile beraber teklif mektublarını ihale ıaatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

İzmir Belediyesinrlen: 

2 LOO lira hedefi muhammenli ve fenni ~artoamesinde 
yazılı evsafı haiz !\atın alınacak 112 inçelik şase üzerinde 
kurulu yerli yapı::ıı cenaze nakline mahsus bir adet otomobil 
haş kati pli; teki mali ve fenni şartnamesi veçhile açık ek
siltmeye konulmuştur. 

İhalesi 14.6.938 ~:ılı günü t;aat 16 da dır. İştirak etmek 
isteyenler 157 hra 50 .lrnruşlu~ muvakkııt teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu ile ~öylenen gün ve saatte en
cümene gelirl~r. 

MÜNAKASA GAZETESt 

* * * 7500 lira bedeli mahammenli satın alınacak bir 
adet itfaiye tipi komple arazöz işi için 7.6.938 gününde 
yapılan kapalı zarflı eksiltmede ihale yapılmadığından 
mezkür tarihten itibaren iş bir ay pazarlığa bırakılmıştır. 
Fenni ve mali ıartnamesi makine ve elektrik mühendis· 
liğinden tedarik edilir. 

Taıradan istiyenler posta ücretini göndermelidirler. 
İştirak etmek iıtiyeoler 562 lira 50 kuruşluk muvak

kat teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile 
encümenin toplandığı sah ve cuma günleri saat 16 da 
eacümene gelirler. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 5075 lira olan 4 kalem muhtelif 
kazma ve kürek sapı 27.6.938 pazartesi gfinü •aat 15 te 
kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alına· 
caktır. 

Bu iş~ girmek istiyenlerio 380,63 lirahk muvakkat te• 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteah· 
bitlik vesikası •e tekliflerini aynı gün 1aat 14 e kadar 
komisyon reisliğine •ermeleri laxımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire• 
sinden, Haydarpaşada tescil üm •• sevk şefliğinden dağıtı
lacakbr. 

• 
* * 

264000 parça çamqır yıkanma1ı: Bak: lıt. Sıhhi Müe119leler 
A. E. K. ilinlarına. 

Erzak, Zahire~ t:t ve Sebze : 

Çankırı Memleket HutanHi Ba,tabiblitinden; 

Muhammen Muvakka~ 

tutarı teminatı kiloıt Cinıi 

lira Lira K. 
50o 30 50 50000 kuru çam odun• 
252 38 90 800 keame teker 
523 39 26 3000 toaya pirinci 
540 40 50 6000 •Üt, yoturt 
Yukarıda cinı •• miktarları yazılı mevaddın ihale güaü olan 

2-6-938 tarihinde talihleri tarafından ıürülen poyleri haddi liyık 

ıörülmeditinden arbrma. ekliltme •e ihale kanununun 43 üncü 
maddeıi mucibince on ırGn u:ıatılmıtbr. Lki ıartname1i dahilinde 
13.6.938 tarihinde pazartHi giloü ıaat 16 da hük6met binasında 
daimi encümen odasında ibalui icra kılınacaktır. Şartnamelerini 
ıörmek iıtlyen talihlerinin Sıhhat müdürlütline müra~aatları 
illa olunur. 

Kırklareli Tüm Satınalma Komiıyonundan : 

Kırklareli Tümen Birlikleri için 57000 kilo kuru soğan kapalı 

zarfla ekliltmeye konulmuftur. Beher kiloıunun mubammell fiatı 
9 kurut 50 1antim olup tutarı 5415 lira, ilk teminatı 406 lira 13 
kur~ıtur. lhale1i 24.6.938 cuma aünü saat 11 dedir. İıtekliler 
ıartnamesini he' gün Tümen Satınalma Komiıyonunda rörebilir
ler. Talihlerin kanuauo 2, 3 Gncü maddelerindeki vauik ile te
minat makbuzlarını havi zarfların belli rün ve Hatten en az bir 
ıaat evveline kadar Tüm Satınalma Komiıyonuna •ermeleri. 

İzmir Lnazim Amirliti Satınalma Komiıyonundan : 

Miktarı Tahmin edilen tutarı Teminatı muvakkate akçeıi 
Kilo Cinıi Lira Kr. Lira Kr. 

13650 1adeyatı 13650 00 1023 75 
96000 un 14400 00 1080 00 

ihale gün ve ıaatı münakaaanın şekli 
29 haziran 938 çarıamba ıriinü uat 1 1 de kapalı zarfla 

,, ,, ,, ,, ,, 15 ,, kapall zarfla 
Milil civarı ıarnizonlarının ihtiyacı olan yukarıda cinı ve 

miktarı yazılı iki kalem erzak İKİ kıta şartname ile ayrı ayrı 

kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuıtur. 
ihaleleri hizalHında yazılı tarih gün ve uatlerde Miluda H

keri Satınalme komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnameleri her gün komisyonda rörülebilir. 
istekliler Ticaret Odasında kayıtla olduklarına dair vesika gÖı· 

termek mecburiyetindedir. 
Ekıiltmeye iştirak edecekler 2490 uyslı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddeıinde Ye ıartnamede yazılı •e1ikalarıle teminat ve teklif 
mektuplarını ihale uatinden en az bir saat evvel komiıyona 
Termit bulunacaklardır. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

lzmir Müstahkem Mevki kıtaatıoıo kapalı zarf usulile 
münakasada bulunan 16920 kilo sadeyağı ihtiyacına ve· 
rilen fiat pa!ıalı görüldüğünden pazarlıkla satın alınacaktır. 

İhaleıi 15 haziran 938 çarşamba günü saat 15 te Kış· 
lada lzmir Levazım amirliği satınalma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

Tahmin edilen mecmu tutarı 15566 lira 40 kuruştur. 
Teminatı mu•akkate akçası 1167 lira 48 kuruştur. 
Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
Pazarlığa iştirak edecekler 2490 ıayılı kanunun 2 ve 

3 ncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminatı mu•akkatelerile birlikte ihale saatinden evvel 
komisyona müracaatları. 

ı 

12 Haziran 1138 

İzmir Belediyeıinden: 
Çocuk yuvasının 938 mali ıılı ihtiyacı ıçın satııı 

nacak 7000 kilo inek sütünün beher kilosu 8 ku~: 
560 lira muhammen bedelle ve açık eksiltme ile 1 

21.6.938 salı günü saat 16 ya temdit edilmiştir · Ş•. 
mesi baıkatiblikten tedarilr edilir. iştirak etmek is~ 
ler 42 liralık muvakkat teminat makbuzu veya ' 
teminat mektubu ile söylenen gün ve saatte eocii 
gelirler. . . . . 51 

• • • Çocuk yuvasının 938 mali yılı ıhtıyacı ıçıo 
alınacak 1900 kilo koyun etinin beher kilos\I 35 kur · 
665 lira ve 730 adet koyun dalağının beheri 60 18~ 
den 3 lira 65 kuruş muhammen bedel ve açık ek5~, 
ile ihalesi 21.6.938 salı gilnü saat 16 ya temdit edilll'

1 

Şartnamesi başkitiblikten tedarik edilir. iştirak et 
istiyenler 50 lira 25 kuruıluk muvakkat teminat Plak 
ile söylenen gün ve saatte encümene gelirler. 

• * * Darülacezenin 938 mali yılı ihtiyacı için ıatıD 
nacak 1200 kilo dana etinin beher kilo111 25 ku~b 
300 lira muhammen bedelle ve açık eksiltme ile 1 

21.6.938 salı günü saat l6 ya temdit edilmiştir. Ş•~f 
mesi başkatiblikten tedarik edilir. İştirak etmek ist~~ 
ler 22 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuıı.J e( 

banka teminat mektubu ile söylenen gün •e saatte 

cümene gelirler. 

••• .5J 
Kuru ot aahn alınacaktır. Bak: Burnova Asker• 

ilanına. 

b) MÜ Z AV EDE Le 

Ankara Defterdarhtından: 

Ada Paneller 

322 19, 20, 21, 22, 
322 16, 17, 18 
322 S, 6, 7, 8, 9, IO, 11, 12, 

13, 14, 15 
322 l' 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25 26 
331 1, 1.ı, 15 
331 7, 8, 9, 
331 4, 5 
331 1 1, 12, 13 
331 13 
326 l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 
326 8, 9, 10, il 
326 12, 13, 14, 15, 28, 18 
326 19, 20, 21, 22, 23, 24 

1696 Erkek liıe1i hududu ha · 
ricinde bil'umum mebani 
ada dahilinde bulunanlar, 

327 1, 2. 3, 4, 5, 6, 25 
327 7, 8, 9, 26, 22, 23, 24 
327 10, 11, 12, 32, 34 
327 17. 18, 19, 20, 21 
325 1, 2, 20, 21, 4, s, 6, 7 
325 27, 29, 15, 16, 17, 18 
325 8, 23, 10, 11, 31 
323 1, 2, 21, 3, 4, 25 
323 6, 19, 18. 22, 23, 17, 16, 

24, 25, 14 
323 ~. 9, 10, 11, 12. 13 
321 13, 14, 15, 16, 17 
321 l, 28, 27, 3, 4, 5, 6, 
321 il, 12, 21, 22, 23, 24, 18, 

19, 20 
321 7, 8, 26, 30, 9, 10, 29 
340 Ada dahilindeki bil'umum 

Muhammen Keşif 
bedeli 
Lira K. 
1855 
903 

1232 

1781 50 
1862 
1141 
1036 
161() 
1001 
1641 50 
1582 
1596 
14n 
2030 

3144 
1414 
1106 
1197 
1841 
1617 
1540 
1799 
1631 

1155 
1890 
1106 
1631 

1302 
HUO 

mebani. t' 
· ıı • Tıp Fakülteıi inıa edilmek üzere Sıhhat Vekaletine 1 

olunan Nümune haatane1i civarında kain ve yukarda ad• 
11 

ve muhammen kefif bedeli ile dipozitoları yazılı bil'uoııJ 
dükkan, baraka ve bahçe duvarlarının hedmi ve enkazları0', 
lediyece göıterilecek mahale nakli ve ~erinin ~ev~u~ !ol~:. 
viyeıine kadar inşaata mÜHİt bir 'ekılde tenıyeıı ıt• .. ef 
tarihine müaadif cuma günü saat 15 te Defterdarlıkta ıııut 
komisyonda kapalı zarf uıulile arttırmaıı ya!Jılacakbr. 

Arbrmaya girebileceklerin Nafıa müdürlütünden al•' 
fenni ehliyet vesikaları ve dipozito makbuzları ile birlikt• ttl 
geçen günde muayyen saatten bir saat evnl teklif nıo1' 
rınının komiıyona verilmeıi. 

1 
Talipler fenni şartname ve keşif raporlalını ve haritaıııt 

mek üzere Millt emlak müdürlütüne ve Nafıa mildOrlüj'iiO' 
racaat edebilirler. 

Isparta Orman Müdürlüğünden : 
Cinsi : Pırııal çalı. 
Mikdarı hacmi : 888 k~ntaldır. 
Muhammen vahit fiatı: 12 kuru~tur. 

Tutarı: 106 lira 56 kuru~tur. ~ 
Isparta vilayetinin Eğridir kaza~ı dahilinde Kız1ld9 r 

mıuundan 888 kental mikdarında çalı satı:.a çıkarılr111~11 1 ·re' Satış 15.6.938 günü saat 14 de Isparta orman daı 
artırma ile yap.lacaktır. 

Beher kentalın muhammen fialı l 2 kuru§tur. r 
.Şartname ve mukavele projesi Isparta orman idare51 

alınır. 
Muvakkat teminat 8 liradır. 
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Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Terekesine mahkemece elkonulan ölü Danyel Oban
neayana ait fstaobul FincancılarSelamet matbaasında bu· 
lunao ve mahkemece tesbi~ edilen matbaa hurufat ve 
alil, edevah açık artırma suretile 17·6·938 tarihine müsa· 
dif cuma günü saat 14 de satılacaktır. Satış . bitmediği 
takdirde müteakip günde devam edilecektir. isteklilerin 
yukarda göıterilen gün ve saatte mahalJinde hazır bulun
maları ilin olun!.lr. 

İzmir Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 

Kültürparktaki vilayet pavyonunda söktürülen kereste 
vesaire ile dekor işinden artan malzeme açık artırma ile 
satılacağından isteklilerin 13.6.938 pazartesi günü saat 11 
de KültUrparktaki vilayet pavyonuna gelmeleri Han olu
nur. 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Kom. dan: 

Tahmin edilen bedeli 375 lira olan 50 ton yonga askeri fab
rikalar umum MüdürUltü Ankara ıatınalma komiıyonunca 'ı:l 
haziran 938 pazarteıi glnü saat 10 da açık arttırma ile sablacak
br. Şartname para11z olarak komisyondan Yerilir. Taliplerin mu·· 
Yakkat teminat olan 28 lira 13 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaiki• mezkur gün ve saatte komiı
yona milracaatları. 

İst.ınbul Gümrl\kleri Başmüdürlüğünden : 

Fındıklı soğuk han deposunda bulunan bila marka ve 

No. lı kanuni safi slkleti 434 kilo ağırlığında 147 lira 50 
kuruş de~erinde kırık sandıklarda ve fareler tarafından tah
ribe uğrayan hurmalar ekle salim olmadığr cihetle bunların 
sanayide kullanılmak şartile 13.6.938 günü saat 13 de Sir
kecıde Reşadiye caddesinde gümrük satış salonunda 2490 
sayılı kanun hükümleri dairesinde açık arttıı ma ile dahile 
ve harice satılacaktır. İsteklilerden yüzde 7,5 pey akçı>si 
makbuz ile maliye ünvan tezke esi jstcnir, pPy akçelerinin 
. aat 12 ye kadar yatırılmaları mecburidir. 

• 

Selimiye Askeri Satınalma Komiıyonundan : 
13.6.929 pazartesi ıünü saat 14 te Seliıniye Askerlik daireai 

binasındal&.i Tümen Satınalma komisyonunda Selimiye birlikleıi 
bayvanabna aid ahırlarda birikmiş 25 ton ıübrenin pazarlıkla 
aatılacaj'ı ilin olunur. 

-

MUNAKASA GAZETESİ 

İzmir Devlet Demiryollarından: 
Aşağıda miktar ve muhammen kıymeti yazılı idaremize ait 10 

bin adet eski çuval 21 .6.930 salı günü aaat 15 te Alsancak se· 
kizinci işletme komisyonunda açık arttırma suretiyle satılacaktır. 
İsteklilerin işe girmete manii kanuni bir halleri olmadığına dair 
beyannameler ve muvakkat teminatın yatırıldığına mütedair de 
muktezi makbuzlarla muayyen gün ve saatte komisyona müracaat 
etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyondan para1ız alınır. 

Cinsi Mikdarı beherinin muham. kıymeti muvak tem. 
Eski çuval 10000 15.5-16 kuruş 120 lira 

İıtanbul Defterdarlığından: 

İıtanbul kombiyo Müdürlüğünün Dördüncü Vakıf hanında işgal 
ettiği dairede mevcud iki adet Feshane şal örneği halı ile 18 
parçadan ibaret 88,6 metre uzunluğunda Kuku yol keçeai, mu
hammen otuz lira bedel üzerinden açık arttırma usulile satıla· 
caktır. Görmek ve tediye şeraitini öğrenmek i.tiyenlerin her gün 
ve arttırmaya iştirak için de 20.6.938 pazartesi günü saat 14 de 
Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona müracaatları. 

Harta Genel Direktörlütünden: 
Harta Genel Direktörlüğünde depoda ve kıtada birikmiş 60 

kalem kadar köhne ve hurda eşya açık artırma ve pazarlıkla 

satılacaktır. 

lateklilerin 14.6.938 sala günü saat dokuz buçukta Cebecide 
Harta aatınalma komisyonuna gelmeleri. 

~YotLAQI İŞLETME u. M6oUıuUGUNoEN 
Muhammen bedeli 5285 lira olan 2500 kilo muhtelif ebatta 

ambalaj aicimi ile 1900 kilo İngiliz ıici mi 27.6.938 pazartesi gü · 
nü saat 15 te Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma ko· 
misyonu tarafından kapalı zarf uıulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ist<:yenlerin kanunun tayin ettiti vesaik, 396 
lira 38 kuruşluk muvakkat teminat ve reımi gazetenin l .7.936 
T. 3645 No.lu nüshasında intişar eden talimatname daireıinde 

alınmış ehliyet vesikalarını muhtevi teklif zarflarını eksiltme gü
nü saat 14 e kadar komiayon reialiğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki ko-
miıyon tarafından parasız olarak datıtılmaktadır. (3282) 3 4 

r.r- · -- .. · .... ·l* Denizbank "~F-- -· -- ---=----~~ 
l~J Akay İşletmesinden; - --~ı~ 
1
:) -- ~~...-..'""(Ô-- r- (:1 
: :ı 

j~ Adalara~ Anadolu Kıyısına Göç Nakliyatı l~J 

1
:, Yazlığa gideceklerin göç eşyalarını şehirdeki evlerinden sayfiyedeki evlerine ı.:.] 

kadar bütün medeni memleketlerde yapıldığı gibi rahat, em~iyetli ve ucuz olarak 

nakil için İşletmemizin teşebbüsü ile Antalya Umumi Nakliyat Türk Anonim Şirketi 

• • • • 
• 
• 

üyük parça eşaynm n_3kil ücreti «Araba, hamal, vapur dahil» 
120 kuruş 

: Nakliyat Mayısın birinden - Haziranın onbeşine kadardır: 

ı~ 15 Teşrinevvele kadar dönüş için de tatbik edilecektir. 

• 

Aynı kolaylık 15 Eyliilden 

Telefon 24220 .. 23801 

f l 
ı: .. ] 

Sayfa 3 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
17 aded Termograf 
17 ,, Higrograf 
1 ,. Barograf 
2 ,, l kg.lık kadranlı terazi 
ı- Yukarıda cins ve miktarı yazılı aletler şartname

leri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 3220 lira ve muvakkat temi· 

nah 242 liradır. 

ili- Eksiltme 22.VJ.938 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
saat l 1 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye işt!rak etmek isteyenlerin fiatsız tek· 
lif mektubu ve kataloğlaranı münakasa gününden en geç 
üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tü
tün Fabrikalar Şubesine vermeleri lazımdır. 

VI- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3199) 3 -4 

Miktarı Cinsi 

---- -·----Aded kamyon 

• • * 
Taşıyacağı 

yük 

6 ton 

" ,. 3,, 

Mubam. 
bedel 

3860 
2900 

Muvak. Eksiltme 
teminatı saati 

289.50 
217.50 

12 
ıı.30 

1- Şartnameleri mucibince satın a!mak istediğimiz 6 
tonluk J adet ve 3 tonluk l adet kamyon ayrı ayn açık 
eksiltmeye konmuştur. 

H - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 
larmda gösterilmiştir. 

lll- Eksiltme 22.VJ.938 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

lV- Şartnameler parasız olarak hergilo sözü geçen 
Şubeden alınabi lir. 

V- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme ıçın 

tayin edilen gün ve saatlerde yukarıda adı geçen Komis-
yona gelmeleri ilan olunur. (3343) 2 - 4 

Kapalı Zarf Usulile Yapı Eksiltmesi 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
1- Ankarada Bankalar Cnddesinde Osmanlı Bankası itlisa· 

tindeki Vakıf arsa üz.erine yaptırılacak Borsa, Vakıf Paralar Mü
dür\üğü ve aparhman binası inşaatı maa müştemilat toptan gö· 
türü olarak kapalı zarf usulile ek~iltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın maa müştemilat keşif bedeli 196432 lira 33 
kuruştur. 

J - Bu işe aid proje, fenni ve hususi şartname ile eksiltme 
şartnamesi ve mukavele projesi 9 lira 82 kuruş mukabilinde An
karada Vakıflar Umum Müdürlüğü İnşaat Müdürlüğünden, İstan· 
bulda Vakıflar Başmüdürlüğü Başmimarlığından, İzmirde Vakıflar 
MüdürlüA"ünden alınabilir. 

4 - Eksiltme .27.6.9~8 tarihine rastlayan pazartesi günü aut 
15 te Ankarada İkinci Vakıf apartımanda Vakıflar Umum Mü· 
dürlüğü İnşaat Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 

5-- Muvakkat teminat 11071 lira 62 kuruştur. 
6- Bu eksiltmeye girecek olanlar 1938 ıene.ine aid Ticaret 

odası vesikası ve 1938 yılına aid olarak Nafıa Vekiletinden al· 
mış ve en aşağı yüzbin liralık tek bir bina inşaatını yapmış ve 
muvaffak olmuş bulunduğunu bildiren yapı müteahhitliği vesikası 
göstermesi ve bizzat Yüksek Mimar veya İnşaat Mühendisi ol· 
maaı veya bunlardan biri ile müştereken teklif yapıp mukavele· 
yi birlikte imza etmeleri lazımdır. 

7 - Teklif mektubları 27 haziran 1938 pazartesi a"ÜnÜ saat 
14 e kadar Vakıflar Umum Müdürlüğü İnşaat Müdürlüğünde mü· 
teşekkil Komiıyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir . 

8- Kapalı zarfların ihzarında, teklif mektubunun yazılışında 
bu zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde talibleri'l 
2490 sayılı kanunun 32, 33 ve 34 cü maddelerine harfiyen riayet 
etmeleri lüzumu ilin olunur. (3371) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

: Eşya Tarifesinde T enzilit : 
• 
• • 

f iJ 1 

(il 
1 Leyli Tıp talebe yurdunun 1938 yılında yıkanacak 264000 par· 

ça çamaşırının yıkanması kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
1- Eksiltme: Cağ'aloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü

dürlüğü binuında kurulu Komiayooda 20.6.938 pazarteai günü 
, 1&at 16 da yapılacaktır • [ .. :] 

' Eşya tarifesinde l-Mayıs-938 

• mıştır. 

• 

tarihinden başlamak üzere aşağınaki tenzilat yapıl-

6 kuruştan 25 kuruşa kadar 2,5 kuruş 
26 " 50 " 
51 " 100 " 

101 
" yukarı fiyatlarda 

5 
7,5 

10 

" 

(~] 
f ~I 
(:) 

ı~ı 
l .... .. -. . . . . --. . .... -.----·-.~---~-~::; .... '."-_____ .. _________ . ---':----~~. -- ----~ 

2- Yıkanacak her cins çamaşırın beher parçasının muham· 
men fiatı şartnamesinde yazılıdır. 

3 Muvakkat garanti: 546 lira 69 kuruştur. 
4 İstekliler şartnameyi herırün Çenbeılitaş civarında Fuatpa· 

şa Türbesi karşısında Yurt Merkezinden parasız o 'arak alabilirler. 
5 istekliler cari ıeneye aid Ticaret odası ve1ikasile 2490 sa· 

yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektublarile birlikte ihale saatinden bir uat 
evvel teklifi havi zarflarını Komisyona vermeleri. (3256) 

imtiyaz aahilti ye , ... ifMri 
Direlrtari: lunaiJ Girit 

8a11Sdığı 7er: ARTUN Baaımevı 
Galat• Billij.,. solmılr No. IO 
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ABONNEMENTS: Quotidieo des Adjudicationı 
ADMINISTRA 'l ıUl'-

Yille et Province 
J MOISl Ptn. 450 

6 .. " 850 
12 .. " 1500 

ı Etranger : 12 •oİ• Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S 

y oghourtchou Ha n 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Pcrchembe Bazar 

T el6phone: 49442 

Boite Po.tale N. 1261 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ ----·-Pour \a Publieit6 •'adresıer 
a J' Adm •ai.tration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adre.ıe T6legraphique: 
lıtanbul - MÜNAKASA 

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

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Priıı: 
e1timatif -

Cautioa. 
proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Charre• 

Constr'llction-Reparatio~ Trav. Pu'blics~eriel de Construction-~artograpbie 

Construction de deux depôt• &ı Polatli (cah. eh. P. Pli cach 4645 Minist. Trav. Pub. Oep. Conıt. 
340). 

Construction vespasienııe . 

" emplaeement pour marebe 
L'adjudieation coneernant la coıutruetion d'un pa· 

villon et corridor a l'hôpital Tchalcmak a ete 
annulee. 

Publique 

.. 
1304 36 
1968 04 

Munieipalite T ourgoutlou 

.. 
Com. Acla. lntend. Eraouroum 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques - Insb'umenls Sanitaires-Fourn?ture pour Hôpitaux ----- ........... _ --
Toile pour bandage : 25000 m. 
Gaz iodoforme : 10000 ,. 

Pli eaeh le m. O 22 412 50 Com. Aeh. lotend. lıt . Tophane 
PubHque ,, O 42 315 - ,, 

Electricite-Gaz-Chauffage Central 

lnstallation aı:apl fieateur. 

(lnstallation et Matcriel) 

Gre a gre 1200 - Municipalite Taraeuı 
Articleı electriqueı : 11 lotı - 2702 - 202 65 n Moughla 

Habillement - Chaussures - Tissus- Cuira. 

Jours 

28-6-38 

21-6-38 
21·6·38 

27·6·38 
27·6-38 

23-6-38 
21·6-38 

Beure 

11 -

15 -
15 -

11 30 

11 -

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

1 

Toile pour baadaıe : 25000 m. 
Linoleum : 1000 metres- Separeohir (?) : 500 p . 

Combustible - Carburant-Huileı 

Houille Zongouldak :250 t. (aj.). 
Bois : 72 t. (aj.). 

Divers 

Bouteilles pour mcdicament de 500 et 1000 ırammes: 
100000 p. 

Manehes de pelles et pirches : 4 !ot.. 

Auto·corbillard : 1 p . 
Arroseuse : 1 p . (aj.) 

Provisions 
---------~ 

Yoghourt: 34,5 t. 
Oiınons: 32 t . - pomme de terre: 49,5 t . 
Beurre: 4650 k . 
Viande "Dagliteb.,: 61 t. · id. "Karaman,.: 61,5 t. 

id. d'agneau: 20,5 t .-id. de boeuf: 23250 it. (aj) 
Beurre: 37.5 t . (aj) 
Farine: 31 t • poudre de riı: 3,2 t. • macaroniı: 

10,8 t. • pelit pois ete (aj) 
Lait: 3,5 t. (aj) 
Legumes: 38 lota (aj) 
Beurre : 13650 k. 
·f arine: 96 t . 
Beurre : 16920 k. (aj.). 
Oiı,aonı : 57 t. 
Lait de vache: 7 t. (aj) 
Vinnde de mouton: 1900 k. 

• ,. veau: 12CO k. 

Pli each 
Publique 

Gre a rre 
• 

Pli cach 

Publique 
Gre a ıre 

Pli cach 

" 
" Gre a gre 

Publique 

" 

" 
• 

Pli eaeh 

" 
Gre a gre 
Pli cach 

" 
" .. 

le m. O 22 
2175 -

3750 -

5650 -

~075 -

2100 -
7500 -

le k. 1 15 

15515 -
13650 -
14400 -
15566 40 

560 -

300 -

Ah~b~bb~~~~~~b&b~·bbb+b~b· . . . . . . . . . . . ..... . . ~~ . ~ . . ~ . . . 
~ ~ 

i ."DEVRİM" i 
::: Tercüme Bu·· rosu ::: • • 
~ + 
•!• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- + 
•:• hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna- •:• 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. •:• 
·:· h. (• • Azami i tımam ve sürat y + 
•!• Fiyatlar gayet mütedlidir •!• 
$ b 
•!• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine .; 
•!• Hususi tenzilat yapılır •) 
~ + 
•:• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •!• 
•:• Telefon : 49442 •:• 
y + 
~~+~~~++++++++•++•••++++++ 

412 50 
163 12 

423 65 

380 63 

Coıa. Aeh. lnt . Iıt. Tophane 
Com. Ach. lntend. Jst. Tophaae 

Munieipalite Akhi11r 
Command. Eeole Gendar. Silifke 

Com. Aeh. lntend . lııt. Tophane 

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

Municipalite lzmir 

27·6-38 
26-7-38 

11 30 
11 -

23-6-='8 16 
Chaque iour 

27-6-38 

27·6-38 

14-6-38 

ıı 

15 -

16 157 -
562 50 

" 1 mois a partir du 7·6·38 

491 63 
647 10 
401 07 

4302 J3 

2812 50 
719 81 

31 50 
1163 62 
1023 75 
lll80 -
1167 48 
406 13 

42 -
50 25 

22 50 

Com. Ach. Lyeeea lst. 

" 
" 
" 

" 

" 
" 

Com . Ach. Intendance lz:mir 

" 
• 

Com Aeh. Oiv. Kirklareli 
Munieipalite lzmir 

n 

'27-6 38 
27-6-38 
27-6-38 
15-6-38 

15·6-38 
15-6-38 

15-6-38 
15·6-38 
29-6·38 
29-6-38 
15·6-38 
24-6 38 
21·6 ·38 
21 6-38 
21-6-38 

14 30 
15 -· 
15 30 
14 

14 30 
14 45 

15 30 
15 -
11 -
15 
15 -
11 -
16 -
16 -
16 -

,------------------------....._~ 

1. 

HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESi 

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

Telefon: 49442 

Le Münakasa Gazetesi 
lit et depouille pour vous plus de 

50 journaux officiels et non·officiels, 
paraissant a Ankara, en Anatolie, 

en Thrace et a lstanbul 

• 

Sah 14.6.938 

Naftali1:1 (Jandar. Gen. Komut. Ank.) .\: 704 
Gümrük muhafaza binaları int. (Gaziantep Nafııı. Müd.) ,:\! 7o9 
Kaşar peyniri (Ank. Lvz.) .:\! 712 
Keçi deriıi (DDY) ~\: 713 
Motir yağı (MMV) .\~ 713 
Haata taşıma otomobili (İzmir Beled.) N. 714 
Elblıe ve fotin (Ank. Beled.) N. 716 
Tuz nakli (İnhisar. U. Müd.) N. 720 
Maden kömürü (Sinop Beled.) N. 721 ~ 

İnhisarlar mamulatı nakli (Diyarbakır İnhisar. Batmüd.) N. 7 

Süt ve yoğurt (Afyon Kor SAK) N. 722 
inhisar idare binası inş. (inhisar. U. Mild.) N. 722 
Sebze (fst. Ask. Fabr.) N. 722 
Sebze (İamir Lvz.) N. 723 
Erzak (İzmir Beled.) N. 723 
Gaz bezi, pamuk, eter, oksijen, kükürt (fzmir Beled.) N. 7z3 
Ekmek (lzmir Beled.) N. 723 
* Hurda eşya (Harta Gen. Dir.) N. 723 
Mazot (Lüleburgaz Elektr. Şirk.) N. 725 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. 

Mardi 14-6-938 

Naphtaline (Com. Ach . Command. Gen. Gend . Ank.) No 7()4 '(J 
Constr. bit. surveillance douaniere (Dir. Trav. Pub. Gaziantep) 
Fromaıre "Kacber" (lntend Ankara) N. 712 
Peaux de ehevre (eh . de fer Etat) N. 713 
Huı lo pr. moteur (Miniı . Def. Nat.) N. 713 
Auto-ıımbulanee (Municip . lzmir) N. 714 
Chauısures et eoıtumes (Munieip . Ank) N. 716 
Houille (Munieip. Sinop) N. 721 
Tranııport de ael (D ir. Gen . Monop.) N 720 

2
o 

., d'articleı monopolises (Dir. Monop . Diarbalc.ir) N. 1 

Lait et yoghourt (Com. Aeh. Corps Arm eea Afion) N. 722 
Conat. bat. administ. (Oir. Gen. Monop.) N. 722 
Leg-umeıı (Dir . Fabr. Milit . Iıt · ) N. 722 

,, (lotend. lzmir) N. 723 
Proviaion (Munieip. lzmir) N. 723 ,.11 

Etber, aoufre, formol, oxygene, eoton ete. (Mualcip. Izmir) N 
1 

Pain (Municip. lzmir) N. 723 
* Articles bou d'usage (Dir. Gen. Cart. Ank.) N. 723 
Muout (Soe. Elec. Lulebo.,ıaz) N. 725 

---; Le• uteriıqueı indiqucnt une vente par voıo de surenetıcre· 

ARKİTEKT 
AYLIK, MİMARI, ŞEHİRCİLİK VE I 

TEZYiNi SANATLAR DERGIS 

8 ci YIL ~ 
Memleketimiıde, sekiz senedenberi muntazam ve dev•ıı' ~ 

ıurette intişar etmekte olan bu Dergiye abone olunuz ve t• 
veriniz. 

Abone şartları : 
Yıllığı IO lira 
6 ayhğı 5.5 ., 
Nuıhalar 

" 

#. 
Adru : Anadolu h•" , 

Eminönü : l•#ı 
Telefon : 21 

, 

ı 

Bilumum Müteahhit ve Tiiccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde biltaıı 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, to~ 
lu ve tasni.f edilmiş surette ancak "MUNAKAS16 
GAZETESi,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzill1' , 
Rehberiniz dir. Mcnfaatınıı icabı hemen abone le~~ 
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel. : 49 


