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Bu gün ilan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 
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Cin•i Şekli Mubm. bed. Teminat 

') MOnakasaıar 
~aat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

~•ld . S ırıaı ın~atı aç. ekı. 
y'rıııtyada Bestekar Hakkı ııolr.. 14 "ayılı hanenin tamiri paz. 

trkesik lr.öyünde yap. ilk okul binası inş. (temd} 

v.ı. 

aç. elı:.s. 

442 53 
443 55 

11491 79 

~bsucat, Elbise, Kundura, Çamaşır 

:Glbcnt: 1300 m .. kaput bezi: 500 m. 
Oliıı: 5700·6000 çift kapalı z. çifti 4 7 5 

~brukat, Benzin, Makine yagları v, s. 

~~lot, vakum yaR"ı ve valvalin 
Ctıble Zonruldak kömürü: 55 t. 
(} •tya2'ı: 3 t . 
C dun: 35 t. • •Ömikok: 30 t. 
lı: 2000 teneke · mu.ut: 3600 teneke - benzin: 
900 teneke - valvalin: 13V teneke · vakum: 3500 
k. • greı: 700 k. 

~Ilı.in: 1650 litre 
Ol!ıikolc: 1200 t, 

~teferrik 

~•olin kumu: 15 t . 

1\ •11ıyonet: 1 ad. 
1( •ıaı yon: 1 ad. 
•11ıyon: 1 ad. 

,. ıuesi: 2 ad. 
• karoaeriıi: 2 ad. 

~rzak, Zahire, Et, Sebze v . s. 

J.ttrcimelc, patates, şeker, kuru nohut, kuru fasulye, 
1( tt, hız 
1( tçi, sığır veya koyun eti: 11 t. 
t 0 yun eti: 12 t. 
A.rtalc. (hastane için) (temd) 
t 'Pa: 132 t . 
1( klllek, yağ, makarna, sabun, sebıe v .s. 
t 0 Yun eti: 25,5 t. 
~knıelt: 47 t . 
't•rinç: 5,5 t. 
S 0 t teker: 8 t. 
~dtyat: 5,5 t. 

SijS· t: 5,2 t. . kise yoturdu: 30CO ad. 
ıı· •Vri yoturdu: 5,5 t. 

Z.ytin: 1,3 t. - ze1tinyat: 2 t. • sabun: 1,5 t. 
Qtyu peynir: 2,'l t. - kaşar peynir: 600 k. 
!\uru faaulye: 2250 le:. - kuru barbunya: 1 t . • no· 

but: 800 k. - k. mercimek: 500 k. 
Yuırıurta: 53000 ad. • aoğan: 5200 k. 
lJ•: 5,3 t. • makarna: 1250 k. - irmik: 500 k .. şeh
S riye: 350 le:. - pirinç: unu: 350 k. 
tbıe: 25 kale• 

tkınelt: 13 t . koyun eti: 1,5 t. - sadeyat: 700 k. 

E-t: 5 t. 

~iit: 9,4 t. 
t 0 turt: 21500 kase 
kııa~k (cezaevi için) 

t~Qıelt.: 65 t. - francala: 6 t. • koyun eti: 35 t. · 
kuzu eti: 2 t. - lit: 45 t. · yoturt: 27 t. · tnuk 
tavuk ve piliç: 2000 ad. · udeyağ! 4 t. - tere· 
YaR-: 500 le. - zeytinyat: 600 le. - sabun: 5 t. 

Nohut, makaraa, pirinç, mercimek, soda, yumurta, 
kuru fasulya, un, patates, pirinç, v .s. 

~tbıe ve limon: 12 kalem 
llt: 30 t. 

~) Müzayedeler 

Yıldızda eıki çini fabrikuında mevcut makine, alit 
Ve edevatı: 13 kalem 

IC,,,,,k odun: 6592 kental 

aç. ekı. 
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paz. 

aç. art. 

450 -
30000 -

900-

1600 -
2500 -
2450 -
4200 -
1000 -

5280 -

it.. o 47 

" o 10 
" o 23 
,, o 23,25 

" o 97 

2175 -
752 -· 

1075 -

1650 -

948 75 

33 -
33 27 

2237 50 

89 87 
103 13 

1217 - . 

33 75 
2?50 -

67 50 

12n -
18'7 50 
180 -
315 -

75 -

346 -

898 88 
352 50 
94 88 

157 50 
400 13 

48 -
63 94 

139 58 
96 53 
44 25 

108 83 
94 24 

268 11 

163 13 
56 40 
80 63 

486 • 

123 75 

40 

Müracaat yeri Gün 

Isparta Belediyesi 
lstanbul Belediyesi 
Muğla Vıl. Deııizova Ka• 

munu Yer•ik Köyü Muht. 

Niğde Viliyeti 
Emniyet U. Müd. 

Konya Vilayeti 

" Konya Memleket Hast. Başt. 
Niğde Vilayeti 
Adana Pamuk Üretme Çift· 

liti Müd. 

13-6-38 
6-6-38 

26-6-38 

13·6-38 
20-6-38 

10-6-38 
10-6-:i8 
15-6-38 
13.:6-38 
16-6-38 

Ankara Nümune Hut. Başh. 27-6·38 
,, 27-6-38 

Ask. Fabrik. U Müd. Ank. 20-6-38 

İzmir Belediyesi 
,, 
.. 
" ,, 

ı 7-6-38 
17-6-38 
17-6-38 
17-6-38 
17-6-38 

Konya Memleket Hut. Başt. 15-6-38 

Balıkesir Ask. SAK 

" Isparta Vil. Daimi Encüm. 
Niide Aık. SAK 

• Vilayeti 
Yük.s. Müb. Mek. SAK 

,, 
n 

• 
" 
• 
" 
" ,, 
" 

" 
" 

,, 
Kocaeli·Arifiye Köy Efit· 

menleri Kur•u Oir. 
lst. C. Müddeiumum. 

" .. 
Eskişehir C. Müdd~iumum. 
Anlr.. Nümune Hast. Başb. 

" 

" ,, 

lııt. Defterdarlığ• 

Mer1in Ormaa Mühendis. 

20-6-38 
17-6·38 
8-6-38 

18 6-38 
13-6-38 
22 6-38 
22-6-38 
22-6-38 
22-6-38 
23-6-38 
23-6·3~ 

23-6·38 
23-6-38 
24-6-38 
24-6-38 

24-6-38 
24-6-38 

24-6 ·38 
11-6-38 

19·6-38 
16-6-38 
16-6-38 
l'-6-38 
20-6-38 

22-6-38 

24-6-38 
27-6-38 

30-6-38 

11-6-38 

Saat 

15 -
14 -
15 -

15 -
15 -

15 -
15 -
ıs -
15 -
15 -

10 -
10 -

14 -
16 -
16 -
16 -
16 -
16 -

15 -

10 -
10 -
16 -
9 30 

15 -
15 -
15 30 
16 -
16 30 
15 -
15 30 
16 -
16 30 
14 30 
14 

15 
15 30 

16 -
11 -

14 -
15 -
15 -
10 -
10 -

10 -

10 -
10 -

9-

a) MÜNAKASALAR 

İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Muğla İli, Oenizova Kamun!.I, Yerkesik Köyü Muhtarlığından: 

8.5.938 pazar günü kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nan Yerkeıik köyünde yaptıracak 11491 lira 79 kuruş 
keşif bedelli ilk okul binası eksiltmesine istekli çıkmadı· 
ğından buna aid müddet 26.6.938 pazar günü saat 15 te 
ihale edilmek üzere uzatılmıştır. 

Eksiltme 26.6.938 pazar günü saat 15 te Yerkesikte 
İhtiyar Heyeti tarafından Köy Odasında yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltmeye girebilmek için temin:ıtı muvak· 
kate vermesi ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair eh· 
liyet ve müteahhidlik vesikası göstermesi ve Ticaret oda· 
sına kayıdlı olması lazımdır. 

Keşif, proje ve şartnameleri Köy odasından temin 
edilebilir. 

bparta Belediye Riyasetinden: 

İplik fabrikası önünden geçen yoldan Keçeci mahallesi· 
ne ayrılan ve yeni açılan yoluıı, meYcut tesviyei tiirahiye· 
~inin ıslah ve tanzimi ve üzerine adi kaldırım inşası ve yan 
taraf veya yollarının muntazam kenar taşl!tı ırıın yerlerine 
konulmasına aıt yalnız i~cili~i pazarlık suret1 1e yapılacaktır. 

YapılaGak işin ke~if heddi 41~ lira 53 kuruştur. 
İhalesi 13 6.938 p:ızartc i günü saat 15 de belediyede 

encümen huzurunda yapılacaktır. Şartnamesi belediyede her 
gün gö,rülebilir. Taliplerin yüzde 7,5 nisbetindeki 33 lira 
muvakkat teminatı evvelden yatırmı~ oldukları halde encii
menc müracaatları ilan olunur. 

• • • 
Samatyada Aliçelebi mahallesinin Bestekar Hakkı 

sokağında 14 s,eyılı binanın tamiri. Bak 2 inci sahifedeki 
lst. belediyesi ilanlarına. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v :!:_ 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

Elde mevcud nilmunesine ve ıartnamede yazılı vaııf· 
lan daireıinde zabıta memurları için azı 5700, çoğu 6000 
çift fotin kapalı zarf usuliyle 20.ö.938 Paıartesi günü saat 
15 te münakasaya konulmuştur. 

Beher çiftine 475 kuruş fiat biçilen fotinlere aid şart· 
nameyi almak ve nümunesini görmek istiyenlerin umum 
Müdürlük satınalma komisyonuna müracaatları. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2237 lira 50 kuruşluk 
teminat makbuz veya banka mektubunu muhtevi teklif 
mektublarım ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddele· 
rinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 14 e 
kadar komisyona teslim etmeleri. 

Mahrukat Benzin-Makine yağiarı v._!:_ 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Nafıa dairesi ihtiyacı için 1198 lira 30 kuruş muhammen be· 
delli ince mazot, vakul!l yatı n valvalin 15 gtln müddetle açık 
ekıiltmeye çıkarılmııtar. 

Eluiltme 10.6.938 cuma ıinü aaat 15 te Vilayet Daimi Encü· 
meni odaaında yapılacaktır. 

Muukkat 89 lira 87 kuruştur. 
Bu işe ait şartname ve müteferriti evrak Konya Nafıa Mü· 

dilrlütünde görülebilir. 
Talihlerin 938 yılına ait Tiaaret oda•ı veıikası ile 89 lira 87 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~) kuru~uk v~ne makbuzu veya mu~ber b•nka me~ubu i~az 
etmek ıartile yukarıda yazılı gün ve uatte Viliyet Daimi En· 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni 
• • 
ıçın 

lütfen iç saylfelere müracaat ediniz ı 

cümeaine müracaatları lüzumu ilin olunur. 

• • • Nafıa dairesi ihtiyacı olan 1375 lira muhammen bedelli 
55 ton krible Zonguldak kömürü 15 gün müddetle açık ekıiltme· 
ye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 11'.5.937 cuma a-ünü .. at 15 te Vilayet daimi encü-
men oda•ında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 103 lira 13 kuruıtur. 

- ......... 
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İstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 443 lira S:S kuruş olan Sarnatyada Ahı

çelebi mahalle:sinin be.::tekar Hakkı sokağında l •t sayılı 

hanenin tamiri pazarlığa konulınu~tur. Keşif evrakı En
cümen kalcmiıı<le görüle:hilir. İ:;tekliler 2490 N. lı ka
nunda yazılı vesika VP. ~:-\ lira '2.7 kurn:;ıluk ilk teminat 
makbuz rnya mektubıle beraber 6-6·938 pazarte~i gü11ü 
saat 14 de Daimi Enciimenrl.c bulunmalıdırlar. 

Adana Pamuk Üretme Çiftliği :\1üdürlüğünden: 

Müessesemizin şubat 1939 ayı sonuna kadar olan aşa
ğıda cins ve miktarları yazılı yanıcı maddeler ihtiyacı 

kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 
Cinsi Fiatı Asgari Azami 

Gaz 280 kr. 1600 Tn. 2000 Ten. 
Mazut 145 ,, 3200 ,, 3600 ,, 
Benzin 305 ,, 700 ,, 900 ,, 
Valvalin 68.0 :' 11 O ., 130 ,, 
Vakum 40 " 3500 Ki. - kilo 
Gres 24 ,, 600 ,, 700 ,, 

Tutarı 

5600 
5220 
2745 
884 

1600 
168 

lira 

" 
" 
" ,, 
" 

Muhammen bedeli 16217 lira ve muvakkat teminat 
1,217 liradır. Şartnamesi Adanada Pamuk Üretme Çift
liği Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir. 

Eksiltme Adanada pamuk Üretme çiftliği müdürlüğün
de mubayaa komisyonu huzurunda 16 haziran 938 tarihi
ne müsadif perşeT1be günü saat 15 te yapılacaktır, 

İsteklilerin 2490 sayılı kanun ah!tamı daire~inde tayin 
edilen günün saat on beşine kadar teklif mektublarile 
komisyona müracaatları. 

• • • 
35 t. odun ile 30 t. sömikok kömürli alına aktır. Bak: erzak 

sütununda Niğde Vil. ilanına. 

• • • 
Odun ve gaz alınacaktır. Bak: erzak sütununda Giruun Mem· 

leket Haatanesi ilinı'la. 

Müteferrik 

İımir Belediyesinden: 

1600 lira bed~li muhammenli ve evsafı fenni fartnameııinde 

yazılı belediye fen heyeti için aatın alınacak bir kamyonet, ma
kine ve elektrik mühendisliğinden tedarik edilecek maliye ve 
fenni şartnamesi veçbile açık eksiltmeye kotulmuştur. İhalesi 
17.6.938 cumP. günü saat 16 da Belediye encümeninde yapılacak
tır. İştirak etmek isteyenler 120 liralık muvakkat teminat makbu· 
zu veya banka mektubu ile söylenen rün ve saatte encümene 
gelirler. 

• * • 250 ) lira bedeli muhammenli ve evsafı fenai şartname

sinde yazılı temizlik servisinin sulama işlerinde kullanılmak üzere 
aatın alınacak 1 adet kamyon şasesi makine ve elektrik müben· 1 

dialiğinden tedarik edilecek mali ve fenni şartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 17.6.938 cuma günü saat 
16 da Belediye encümeninde yapılacaktır. İştirak elmek isteyen
ler 187 lira 50 kurutlulc muvakkat teminat makbuzu veya banka 
mektubu ile söylenen gün ve saatte encümene relirler. 

• * * 2450 lira bedel muhamenli ve evsafı fenni şartnamesin· 
de yazılı temizlik servisinin çöp naklinde kullanılmak üze. 
re satın alınacak bir kamyon makine ve elektrik mühen· 
disliğinden tedarik edilecek mali ve fenni şartnamesi 

veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 17 .6.938 cuma 
günü saat 16 da belediye encümeninde yapılacaktır. İşti
rak etmek istiyenler 180 liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelirler. 

• • * Beheri 2100 liradan 4200 lira bedel muhamenli 
mezbaha idaresinin et ve buz nakliyatında kullanılmak 

üzere satın alınacak iki aded kamyon şasisi açık eksiltme· 
ye konulmuştur. Mali ve fenni şartnameler makine ve 
elektrik mühendisliğinden tedarik edilir. Açık eksiltme 
ile ihalesi 17 .6.938 cuma günü saat on altıda belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

İştirak etmek isteyenler 315 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat mektubu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelirler. 

• • • Beheri 500 liradan bin lira bedeli muhammcnli 
mezbaha idaresinin et ve buz nakliyatı işleri için satın 
alınacak iki adet kamyon karoseriıi açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Mali ve fenGİ şartnameleri makine ve elektrik 
mühendisliğinden tedarik edilir. Açık eksiltme ile iha:esi 
17.6.938 cuma günü saat 16 da Belediye encümeninde 
yapıiacaktır. İştirak etmek isteyenler 75 liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka teminat makbuzu veya ban
ka teminat mektubu ile söylenen gün ve saatte encüme
ne gelirler. 

MÜNAKASA GAZETESl 4 Haziran 1938~ ~ 

Erzak 
Niğda Vilayeti Daimi 

Encümeninden: 
Kg. Cinsi beher kilosunun 

muham. bedeli 

9000 
4000 
2200 
460 
200 
350 
900 
~00 

500 
250 

4 
550 
250 
250 
ıo 

150 
400 
350 
200 
500 

2000 
300 
300 
400 
300 
350 
250 
400 
150 

6500 
5000 
800 

35000 
30000 

Hu ekmek 
koyun eti 

kuruş s. 
10 
25 
22 Toaya pirinci 

Erimit sadeyağı 
Zeytin yağı 

80 
60 

Tuz 
Keıme şeker 
Fabrika unu 
Makarna 
Kuru üzum 
çay 
kuru faaulya 
Nohut 
mercimek 
nitaata 
tel tebriye 
bulgur 
sabun 
domates salçası 
aoğan 

patatu 
domatea 
lahana 
teze faaulya 

5 
32 
15 
30 
12 

400 
10 
10 
10 
30 
30 
10 
45 
2o 
5 
5 
4 
5 
4 

pırasa f: 
kabak 3 
ıspanak 5 
patlican 7 
taze bakla lo 
inek südü 12 
inek yoğurdu 12 
gazyağı 20 
odun 2 
sömikok 
kömürü 3300 

500 metre kefenlık 
lik kaput 30 

1300 metre tülbent 15 
Niğde Memleket has~aha-

nesine senelik olarak alınacak 

36 kalem erzak ve saire açık 

ellAiltmeye konulmuştur. 
İsteklilere bu erzak parça, 

ŞİRKETİ .HA YRİYEDEN: 
Muhim ilin 

Fevkalade tenzili aylık abonman kartlarımızın yenisi bermutat haziran \ 1 inden 
itibano· mer'iyete gireceğinden şimdiden merkezi idaremizle Kaprü-Boğaz ve Köprii· 
Üaküdar iskelelerindeki gişelerde bu ayın 11 ine kadar satılığa çıkarılmıttır. 

Sayın halkımıza başkaca fevkalade kolaylıkla 
Yaz mevsimıni Boğaziçinde geçirmek isti yenlere ayrıca tenzilatlı 3 aylık kart aboo· 

mantar ihdaa edilmiştir. Bu kartların birinci serisi itbu haziranın 11 inde, 2 inci ıe· 
ri!i de mekteblerin umum tatil başlangıcı nazara alınarak Boğaza daha reç nakletmek 
istiyenleri de müstefid kılmak üzere temmuzun birinci güoündeıı ilibaren 3 ay için 
muteberdir. Bu kart abonmanbmn her iki serisi de Üsküciardan (Üaküdar dahil) Çu" 
bukluya, Rumelibisarından (Rumelihiaarı dahil) İatinyeye kadar yüzde 40 Paşababçe, 
Beykoz ve Yeniköyden Kavaklara kadar yüzde 50 tenzilata tabi tutulmuştur. 

Yozde 40 tenzilatı havi kartların 3 aylık bedeli 
Rumelihisarı ile Üsküdardan Vaniköyüne kadar birinci 

mevki (1980) kuruş yerine (1188), ikinci mevki (1575) ku· 
ruü yerine (945) kuruştan ibarettir. 

Çubuklu ile Emirgan ve lstinyeye kadar birinci mevki 
(2340) kuruş yerine (1404) kuruş, ikinci mevki <1980) ku
ruş yerine <1188) kuruştur. 

Y eniköy ve Paşabahçeden Boğazın her iki müntehası 
olan Kavaklara kadar birinci mevki <3150) kuruş yerine 
( 1575) kuruş, ikinci mevki <2700) kuruş yerine ( 1350) ku
ruştur. 

V. ergi ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkide kanu
nen tediyesi İcab eden (234), ikinci mevkide ( 195) kuruş, 
işbu kartların yukarıda yazılı tenzilatlı fiatlarında dahildir. 

İzhar edilen fazla rağbet karşıs•nda muhterem yolcularımızdan bu kartları tedarik 
etmek istiyenlerin bir an evvel müracaatları rica olunur. 

Bu kartları hamil olanlar aynı günde mükerrer seyahat yapabilecekleri gibi pazar· 
ları da mıntaka farkı aranmakıızın Botazın her iskelesine gidebileceklerdir. 

parça veya talep vukuunda __ .t 
toptan olarak verilecektir . men bedelin yüzde 7,5 unu mu- 13.6.38 pazartesi günü saat peylerini sürmek üzere i~ 

Ekailtmeye girecekler her er- vakkat teminat olarak getire· 15 te ihale edilecek olan bu er- lerin daimi ensümene gellll"" 
zalcın hizasında yazılı muham- ceklerdir. zakın teraitini anl•mak ve ri ilin olunur. 

--~~..-;,;;---------------~--------------~~~~:s::=:::~~~-~~~~~~~~~--~~~ 
b) MÜZAYEDELER 

Çankırı Orman Müdürlüğünden : 

llıraı: kazası dahilinde ll111lık devlet ormanından 768 kental 
çam ankaza odun satışa çıkarılmıştır. 

Satış 7.6. 938 aalı günü .aat 14 de ÇMkırı orman idaresinde 
yapılacaktır. 

Beher kantal çam odununun muhammen fiatı 6 kuruştur. 
Şartname ve mukavelename projeleri Çankırı orman idaresi 

ile Ankara orman Umum Müdürlüğünden alınır. 
Muvakkat teminat 345 kuruştur · 

Satış umumidir. 

Liseler Ahm, Satım 
Komisyonundan: 

ilk Eksilt-
Cinsi Miktarı Be hep kilo teminatı Eksiltme- menin 

kilo tahmin B. nin yapılacağı şekli 

kuruş lira kuruş gün ve saat 

Sabun IO 400 33 257 40 7.6.938 .. ıı 14 açık 

Zeytin 10 750 32 258 7.6.938 salı 14 30 ,, 
Reçel 7 150 40 2'M 50 7.6.938 salı 15 

" 
Soğan 32 000 4 

355 88 7.6.938 salı 15.30 ,, 
Patatea 49 500 7 

Mangal kö. 34 000 5 127 50 7.6.938 salı 15.45 ,, 
----~~~~~~~----~· ---~ 

Odun 1 .400çeki250 
352 50 7.6.938 salı 16 (gürgen) 

Odun 400 ,, 300 
,, 1 

(mete) 

Komiayonumuza bağlı yatılı lıselerin mayıs 939 sonuna kadar 
ihtiyacları olan yiyecek ve yakacakları eksiltmeye konulmuştur 

Bu hususta gerekli durum yukarıya yazılmıştır. 
Eksiltme istanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde Liseler 

Muhasebeceliğinde toplanan Liseler Alım Satın Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuzu ve 938 yıh Ticaret Odası ve
sikalariyle belli gün ve yanlarında göaterilen ı;aatte komisyona 
gelmeleri. 

Teminatlar İstanbul Liseler Muhasebeciliğin• yRtırılacaklır ve 
şartnameler Liseler Alım Satım Komisyonu Selcreterliğınden görü- , 
lüp ötrenilir. (2914) 4-4 

ı 

·.,; 'j. ıiıi ''" ,\ .. , 1 . .· • 

~ .·: ·~::ı.st~b~ı· ~elediyesi llantarı . 1 . 1:. :ı::. . ' . . \ . 
il •. • . • ıl. • 

P. Köprünün 
• 

Kadiköy iskelesinde 
Kiralık Dükkanlar 

Senelik muham. ili' tı 
kirası ~ 

Köpri1nün Kadıköy iskelesinde 
3 l 84 N. dükkan 

Köprünün Kadıköy iskelesinde 
32 86 N. dükkan 

Köprüniiu Üsküdar iskelesinde 
23 66 N. dükkan 

1800 .~ 

2400 

420 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı ol~ 
mahaller ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık artırlll1~. 
konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde ı6 1 
lebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat ınakb"t 
veya mektubile beraber 16.6.938 perşembe günil "' 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3298) 

** 

Senelik muham. ilk tı 
... 111ill~ kirası ~ 

Heybeliadaa Ay Yıldız sokağında 
(eski zabitai Belediye kulübesi) 
baraka 

Burgaz adasında Gezinti caddesinde 
gazıno 

16 ı,~ 

60 
Köprü altında Eıninönü Haliç ta· 

rafında lO 29 N. oda 228 11,ıOJı 
Yukarıda semti, senelik muhammen kirarları Y'"1 

olan mahaller ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık .. ~.rt~ 
maya konulmuştur. Şartnameleri Levazım MiidürlüguO t 

görülebilir. istekliler hizalarında gösterilen ilk terJJİ~:a 
makbuz veya mektubile beraber 16.6.938 pertembe ~ug9) 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar (B) (32 

\ 



Giresun Memleket 
Hastanesinden: 

• Atağıdaki li.tede gösterilen 
'-tanemizin 938 ıenesi yiye-

ttl.; .... - d'~ .
1 

yeıaıresı encumen aımı 

:• iyet kararile 20 gün müd
ttle eluiltmeye çıkarılmıştır. 
11.6.38 gününe tesadüf eden 

tıı'-la ıünü ihalesi icra kıhna
;'lından almak isteyenler yüz
..,' 7,5 kurut depozitosunu ver
~~ suretile encümen daimi 

'Yete veyahut hastaneye mü
i;'•t eylemeleri ilin olunur-
~ ~kın cinıi Miktarı 
lı/'llci ekmek 1000 
t.,

1
11ci ekmek 700 

rı. t "•nç Toıya 1500 
~"ıııe teker 500 
~y 5 
~ t 2000 
l °turt 1500 
tıı 2()0 

tıı,.u - h 

"' llZUm 60 
~ tday unu 60 
~ •l.:•rna 200 
~tu bamya 5 
&.bun 300 
& deyağ 400 
lılıur 150 

~tinyağ 50 
t }'tin 100 
~ lıtu yaslı fasulya 250 
~tates 600 
t hn 500 
g 0Yun eti 3600 
'lça 80 

~, ... 
~· •nç unu 40 
~·•••ta 25 

Oh ut 150 
~'"cinıek J50 
~•ın 35000 
&c.lYağı 20teneke 
IGd, t50 

Piitge JOO 

Monakasa Gazetesi 

Liseler Alım, Satım Komisyonundan: 
Cinıi 

Ekmek 

Dağlı<; eti 
Karaman eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Sadeyağ 

Miktarı Beher ki. İlk teminatı Eksiltmenin yapı
lacağı gün ve saat kilo tahmin B. l.:.ira Kr. 

420,000 

61 ,000 
61.500 
20.500 
23,250 
37,500 

kuruş 

ıo 1 3150 00 

471 40 4802 13 

47 
35 

6 6/ 1938 Pazartesi 
saat 14.30 da 

6 6/ 1933 Pazartesi 
saat 14,45 de 

100 ,-2812 50 6 6/ 1938 Pazartesi 
saat 15 te 

Eksiltmenin 
şekli 

Kapalı zarf 

.. 

,, 

" " 

Şartname 

bedeli 
kuru' 

210 

355 

188 

150 Toz şeker 72,000 
30
28 ı 1956 38 6,6 ltJJ8 Pazartesi 

Kesme şeker 19, 750 saat 15, 15 de 
38 kalem~y-;;·-------~~..;.;;.~:-------~---~------~---~--~--~ 

sebze 274,700 kilo 
399,800 adet 
58,300 demet 

Tüvenen M. 
kömürü 

Krible 
Tilrk Antrasiti 
Pirinç 

Beyaz peynir 
Kaşar n 

Yumurta 

Nohut 
K. çalı fasulya 
K. barbunya fas. 
Yeşil mercimek 
Kırmızı 

" 
Un (Ekstra) 
Pirinç unu 
Makarna 
Şehriye 
Nişasta 

İrmik 

2,070 ton 1100 
100 ,, 1500 
25 .. 2500 

47,500 

17,100 
8,950 

370,000 adet 

7,850 
23,500 
11,000 
5,000 
3,000 

31,000 
3,200 

I0,800 
2,250 
1,500 
3,650 

24 1 

45 1 
70 

14 
17 
10 
17 
12 

15 
20 
25 
25 
21 
20 

31927 L. 2394 53 6 6 1938 Pazartesi 
saat 11 de 

1867 13 

855 00 

1067 ıs 

416 25 

555 30 

719 81 

7 6/ 1938 Salı 
ıaat 16,30 da 

6 6, 1938 P-;;;;tesi 
saat 15,30 da 

6 ö 1938 Pazartesi 
saat 15,45 de 

6 6/1938 Pazartesi 
saat 10,30 da 

6 6 1938 Pazartesi 
saat 16 da 

6 6 1938 Pazarteıi 
saat 10, 15 de 

34,500 Silivri yoğurdu t7 ı 439 88 1 Ö H>38 Salı 
_ saat I0,31lda 

" " 160 

,, ,, 

" .. 

" " 

• " 

• " 

n ,, 

,, ,, 

,, ,, Süt 49,000 12
5 

1 489 76 7 6 1938 Salı 
Kase yoğurdu 13,000 saat y0,45 de 
-Ziytiny.;ğ---~İ3::"',7::50~--~50,.,,,_..;ı-~5-15..._6 ..... 3 ___ 7J6 1938-s-.ı~ı~---,,---,, -----

saat 11 de 
-T;;cya~ •-m-· 4,(i50 1 IO 1 383 63 -7ı6/19JB-S';h" '- n " saat 11 ,45 de 

Bütün Müteahhit 

l'Gccarlarm mesleki 
~ttesi dir. 

ve Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin Mayıs 939 ıonuna kadar ihtiyacları olan yiyecek ve yaka-
c2kları. ekıiltmeye konmuttur. Bu hususta gerekli durum yukarıya yazılmıştır. 

ga- . Eksıltme lstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan 
Lıs~ler Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

Telefon: 49442 ,...._ ____ , ı.~tekliler ilk teminat makbuzu ve 938 yılı Ticaret Odası vesikalarile 2 -t90 sayılı Artırma
~ksutme . kanununu~ tarifatı dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını yukarıda yanlarında göste• 
r len bellı saatt~n bır saat evveline kadar Komisyon Başkanlığina makbuz mukabilinde vermeleri. 

T~minatları lstanbul Liseler Muhasebeciliğine yatırılacaktır ve şartnameler Liseler Alım, Satım 
'-, Komısyonu Sekreterliğinden görülüp öğrenilir. (2916) 4 - 4 
~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~ 

Miktarı Muham.~ İlk 
bedeli teminat 

~ kilo K. S. L. K. 

~tciınek 200 15 ~ 
~ lıtı.a fasulya 2000 15 22 50 
~but 1000 1 1 8 25 

4ıtp s • 4200 5 50 17 33 
~'rtıan 2500 2 3 75 
~Y•ğı 800 16 50 9 90 

İhale günü 

17.6.938 cuma snat 15 te 
,, 

" " 
" ,, 

" 
" " " 
" " 

., 

" " " ~ • 3000 8 18 
~Ptk 2200 4 50 7 43 " " ., 

ti Cureba Hastahanesine 938 senesi için lüzu~u ola~ yuk~rıda 
>t"• \re miktarları yazılı 8 kalem levazım ayrı ayrı açık eksiltme
v,ltltonulmuştur. ihaleleri yukarıda yazılı gün ve saatte lstanbul 
~t •flar Bafmüdürlüğü binasında toplanan Komisyonda yapıla-

•lttır. 
Ş•rtnameleri hergün Levazım kaleminde görülebilir. (3133) • 

tıı P.tuhammen bedelleri ile miktar ve vasıflerı afağıda yazılı 3 
8.6~~p ll1alzeme . ve heş!a her gurup ayrı ayrt ihale edilmek üzere 
~•h· ~ pazartesı gunu saat on buçukta Haydarpaşada gar binası 
~,~t•lındeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alına-

ıt. 

~tSu ite girmek i.teyenlerin her gurup hizasında yazılı muvak
tGıa~'rninat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme 

& •~atine kadar Komiıyona müracaatları lazımdır. 
'-lctu lfe ait ,artnameler Komisyondan parasız olarak dağıtıl

•dır. 

«ft 1- 1000 adet reflektörlü karbit lambası, 4300 adet tek ve 
~'l.:lclcarbit limba11 memui muhammen bedeli 2510 lira ve mu-

2 at teminatı 188 lira 25 kuruştur. 
•ıt :-- 7000 adet küçük hasır süpürte ile 20.000 adet büyük ha
~61~PÜrğe muhammen bedeli 3685 lira ve muvakkat teminatı 

3 
•ra 38 kuru,tur. 

"11ı - 5000 aJet kömür küfesi muhammen bedeli 2500 lira ve 
••klcat teminatı 187 lira 50 kuruftur. (1960) 4 4 

Dünyanın Tanıdığı Işıklı Kopya Kağıdı ! 

Yerli Türk Mamulatı 

Türt Ozali~ fa~ritası 
\ 

Osman Bayraktar ve Ortağı 

" Münakasa Gazetesi,, sizin ıçın Anka
rada, T rakyada, Anadoluda ve lstanbulda 
çıkan 50 den fazla resini ve gayrı resmi ga
zeteleri okur ve tetkik eder. 

imtiyaz aabibj ve yazı itl«i 
Direktörü: lımail Girit 

Bası!dıiı 7er: ARTUN Ba.._..,.., 
GAlahı Billür ~ No. 10 

• 

/İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

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

1-Yukarıda cins ve miktara yazılı iki kalem malze· 
me şartnameleri mucibince pazarlıkİa satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 9.Vl.931 tarihine rastlıyan perşembe 
günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Ahın Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınaailir. 

iV - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
ıaatlerde yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (3055) 4 -4 

* * • 
l- İdaremizin Gaziantep Baımüdürlüğüne bağlı Akça· 

kalede şartname ye projesi mucibince yaptırılacak 
idare binası inşaah kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon
muştur. 

il- Keşif bedeli 10606 lira 81 kuruş ve muvakkat te· 
minatı 795.51 liradır. 

lll- Eksiltme 13.VJ.9.l8 tarihine rastlıyan pazartesi gü
nü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - Eksiltmeye iştirak etme~ istiyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay· 
rıca vesika alması lazımdır. 

Vl- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile İn· 
şaat Şubesinden alınacak ehliyet vesikasını ve yüzde 7,5 
güvenme parası veya mektubunu ihtiva edecek olan ka
palı zarfların ihale güoü en geç saat 14 e kadar yukarı· 
da adı geçen Komisyon Başkanlığın'! makbuz mukabilin
de verilmiş olması ve posta ile gönderilecek mektubların 
da bu saatte Komisyonda bulundt1rulması lazımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3115) 3-4 

• • • 
1- Ahırkapı Bakım evinde mevcut 60-1 kilo Hurda çin-

ko pazarlıkla satılacaktır. 
11- Pazarlık t 7. Vl.938 tarihine rastlayan cuma gü

nü saat 14 de Kabataşta L~vazım ve Mubayaat Şubesi 
Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Satılacak mailar mahallinde her gün görülebilir 
iV -- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 15 teminat paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona müracaatları ilin olunur. ( 3198) 2-4 

• • • 
1 - 1938 İzmir Fuarında şartname ve projesi muci· 

hince yaptırılacak İnhisarlar pavyonu inıaatı kapala zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

il- Keşif bedeli 13568 lira 50 kuruş ve muvakkat 
teminatı 1018 liradır. 

ili- Eksiltme 16Vl.938 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat t I de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler 68 kuruş bedel mukabilin· 
de İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile İzmir ve An· 
kara Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikioi ihale gününden 3 gün evveline kadar İchi
sarlar Umum Müdürlüğü lntaat Şubesine ibraz ederek 
ayrıca münakuaya iştirak vesikası almaları lazımdır. 

Vl - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 ci 
maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve yüzde 
7,5 güvenme parası veya mektubunu ihtiva edecek kapa· 
lı zarfların eksiltme gürıü en geç saat 1 O a kadar yuka
rıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. (3200) 2-4 

ıı 
Eksiltmeye konulan it : 

1 - Tokatta Kazovaaının ıulanması için yapılacak Gömenek 
regölatörü ile ıulama kanala infaat ve sınai imalatı; keşif bedeli 
(1.225.000) liradır. 

2 - Sksiltmeye 10.6 938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
15 te Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğil Su ekıiltme komis
yonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 İstekliler ; ekıiltme ıartnamesi, mukavele projesi, bayın· 
dırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (50) 
lira mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (50.500) liralık mu
vakkat teminat ve (400J bin liralık Nafı& Su işlerini veya buna 
muadil Nana itlerini taahhüt edip munffakiyetle bitirditine ve 
bu kabil nafıa İflerini batarmakta fenni kabiliyeti olduğuua ~air 

Nafıa Vekilatinden alınmıf müteahhitlik veaikaaı ibraz etmesi, 
isteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
..at evveline kadar Sular· Umum Müdürlüğüne makbuz mukabi· 
Jinde vermele"i lizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ( 1342) (2673) 4 - 4 
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Adresae T ~le,.raphique : 
letanbul - MÜNAKASA 

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

Mode Prix Cautioa. Ueu d'adjudication et du 
Cahier dea Cbarreı 

Jours Heure d'edjudicet. .. tiaatif proviaoire 
~~~~~~~--

A) Adjudicatioos an Rabais 

Conıtr'lction-Reparation-Trav . Publicı·Materiel de Conı!!_uction-Cartographie 

Main• d'oeuvre pour conıtruction de pavea Publique 442 53 33 - Muaicipalite lıparta 
Reparation habitation a Samalia rue Hakkı No Grc iı rre 443 55 33 ~7 1 Com. Pera. Municipalite 

13-6·38 
latan bul 6-6-38 

15 -
14 -

14. \ Oir. Econom. 11 ,, 
Con1truction bitiment ecole Prima:re au villare 11491 79 Mouhtar Vil. Yerkesik Vil. Moughla 26-6-38 15 -

Yerkesik {aj .). 

Habillement - Cbaussureı - Tiasus- Cui!!:. 

Toile pour bandage : 1300 m.· ld .- capoutc : 500 

m . 
Bottineı : 5700-6000 paires 

Combustible - Carburant-Huiles 

Houille criblce : 55 t . 
Mazout, vacoum et valvalin. 
Boiı : 35 t .- Semi·coke : 30 t . 
Pı'trole : 3 t . 
Petrole: 2000 bidona- - Maaout: 3600 bido•ı· Ben· 

zine: 900 bidons· Valvaline: 130 bidons- V acoum: 
3 ,5 t.· Grai11e : 700 k. 

Benzine : 2500 litrea 
Semi·coke : 1200 t . 

Divers 

Sable caoline : 15 t . 
Camionnette : 1 p . 
Camioa : 1 p. 
Camion pour tranıport voiric : 1 p. 

" " ,, viande et rlace. 

" ,, ,, " ,, " : 2 , . 

Provisions 

Lentillea, viande , ıucre , baricotı secı, ıel ete. 
Viande de mouton , boeufa ou chevre. 
Viude de mouton : 12 t. 
Orr• : 132 t. 
Proviaionı et legumeı 

,, pour l'hôpital Rerional lıparta . 

Viande de mouton , pain, riz et ıucre . 

Beurre , lait, yorhout, olıves aavon et İluile d'olivH 
Proviıion et legumes. 
Paia : 13 t .- Viande de mouton : l,S t.· Bcurre : 

700 k. 
Viande: 5 t.· Lait : 9,4 tonaes- Yorhourt : 21500 

taases 
Pain pour le penitencier Eakicbebir 
Pain, viande, pouleı, savo•, beurre, lait, yorhourt 

ete. : 11 lota. 
Provlsiona: 20 lots 
Legumes : 12 lota 
Sel : 30 t. 

8) Adjudications a la sureochere 
Boiı de aapin 6592 quent. 
Machinea et accessoire1 .!e trouvant fabrique de 

faieaces a Yiıldıs : 13 lotı 

- , 

Pli cach la p. 4 75 

Publique 

.. 
" 
" Pli cach 

Publ ıttue 

Pli cach 

Publiquc 
Publique 

• 
• ,, 
• 

Publique 

• ,, 

" 
• 
" 
" 
" ,, 
,, 

" 

" 
• 

,, 
• 
" 

Publique 
Gre a gre 

1375 -
1198 30 

16217 -

450 -
30000 -

900 -
1600 -
2500 -
2450 -

4200 -
1000 -

5280 -

ı650 -

948 75 

··~·············~········· i "DEVRİM" i ~ . 
ı Tercüme Bürosu ; 
~ . 
•!• Her liııandan ve her tiirlü tercilme işleri ve bil- + 
.:.., hassa münakasa ve mtizayedelere müteallik şartna- •) 
•!• melerin tercümesi derühte edilir. •) 
~ . 
•) Azami ihtimam ve sürat + 
+ Fiyat:ıar gayet: müt:edlldir .... 
·:· 
•) "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •) 
•> Huıuıi tenzilat yapılır + 
+ + + Adres : Galata, Perıembe Pazatı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •) 
•:• Tele fon : 49442 •:• 
+ • 
++•~······················ 

2237 50 

103 13 
89 87 

1217 -

33 75 
2250 -

67 50 
120 -
187 57 
180 -
315 

75 -

346 -

486 

ı23 7S 

40 -

Vılay•t Nirhde 

Oir. Gen . de Sorete 

Vilayet Kon!a 
,, 
.. .Nirhde 

Cbef Med. Hôp. Rer . Konia 
Oir. Ferme Cultivage Coton Adana 

Chef Med. Hôp . Modele Ankara 

" 

Com. Ach. Dir. Gen. Fahr. Milit. Ank. 
Municipalite lzmir 

,, 

" 
" 
• 

Chef Medecin Höpital Rer. Konia 
Com. Ach. Milit. Balikeair 

" 
Com. Acb. Milit . Ni&-hde 
Vilayet Nırhde 

., Isparta 
Com. Ach. Ec. lnr. Gumuchsouyou 

" ,, 
Dir. Ecole Normale Kodjaeli-Arifiye 

Procureur Gen . lst .. bul 

., Eskichehir 
Cbef Med . Hôpihl Model Ankara 

" 
" 
" 

Oir. F orCtı Merıine 
Def terdarat lstanbul 

ıJ-6-38 

20-6-38 

10-6-38 
10-6-38 
13·6·38 
15·6 ·38 
16-6-38 

27-6-38 
27-6-38 

20-6-38 
17-6-38 
17-6-38 
17-6-38 
17-6-38 
ı 7-6-38 

15-6-38 
20-6-38 
17-6-38 
18·6-38 
13-6-38 

8 -6·38 
22-6-38 
23-6-38 
24-6-38 
11-6-38 

15 -

15 -

ıs -
ıs -
15 -
ıs -
15 -

10 -
10 -

14 -
16 -
16 
16 -
ı6 -
16 -

14 -
16 -
10 -
9 30 

ıs -
t o -

15-16 -
15-16 
14-16 
11 -

19-6-38 H-16 -

16-6-38 
20-6-38 

22-6-38 
24-6-38 
27-6-38 

11-6-~8 

30-6·38 

16 -
10 -

10 -
. 10 -

10 -

9 

r--------------------~----------..... 
HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 

... 

Arzu edenlere meccanen numune gönderilir 
Adrea: Galata, Perıembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 7 

Telefoa: 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 

Pazartesi 6.6.938 

Betiktaı tahıil ıubeai tamiri dıt. Beled.) ,., ; 705 
Benain (Kültür Bakan.) .,; 705 
Kitap bashrılmaaa. (Matbuat U. Mild.) .,! 705 
• Muhtelif tahta (lnhiaar. U. Müd.) J'~ 705 
Limon ve yumurta (Tophane Lvz.) .\"~ 706 
• Kasıntı ipi (inhiıar. U. Müd.) ,, ; 706 
Saman (Tophane Lvz.) .\! 707 
Demir direk (Mu.tafa Kemalpaşa Beled.) ,,; 707 

1 
Kumkapı limanının taranarak temizlenmeıi ve Mendirek 

(İıt. Deniz Tic. Müd.) J\: 707 
İlk okul binası tamiri (Hacılar Beled.) .,~ 708 
lnhiurlar mamulatı nakli (Samıun İnbiı. Müd.) ·'! 708 
Ekmek (Kaıtamonu C. Müddeiumuıa.) .\~ 708 
Şoıe tamiri (Zonguldak Val.) ., ; 709 
Kereate (Deniıbank İst. Şube1i) ,, : 710 
Ekmek (Ödemit C. Müddeiumum.) .\! 713 
içme ıuyu (Konya Jnbiaar. Başmüd.) _,; 712 
Tuz ve ıu nakli (Konya İnhiaar. Başmüd.) .\! 712 
istinat davarı inş. (Zonguldak Val.) "'; 714 
Kule inş. (Sinop C. Müddeiumum.) ·'~ 714 
Mantar (İnhiı. U. Müd.) .,! 678 
Tereyağ, tuuk Ye piliç (İıt. Komut.) ,,; 698 
Muhtelif kasaların haritaları yap. (Antalya Beled.) ~\! fiJ 
Şose tamiri ile toprak teniyesi (Ank. Va.l.) .,! 700 -,C 
Paltoluk kumaş, kefenlik ile kaput bezi (lzmir Menıl-

Battab.) .\! 701 
iç ve dış lastiği (DDY) .\: 701 
Yem torbası ile kilim (jandr. Gen. Komut. Ank.) .\! 7o'l 
Ekmek, et, yumurta Y.e. erzak (tat. Liaeler SAK) J\! 7(fl 
Sığır eti (Ank. Ln.) .\! 702 
Karbit lambaaı, aüpürre ile kömür küfesi (DDY) X: tOıf ..ı 
Dizel motörlü santrifuj tulumba (Gaziantep Fıstık lıtal• pr 
Odun (DDY) _, ; 704 
• Çam •tacı (Bahkeair Orman Başmüd.) J\! 704 
• Gübre (lıt. Beled.) .. \! 714 
Sıfat iataayonu inş. (Ordu Nafıa Müd.) .'ı! 714 . fi~ 
Jandarma karakolunun tamiri (Kara Jaadar. Komut.) ~ 
Havuz tamiri (Diyarbakır Urayı) .\! 715 1ıS 
Otomobil ve araba plakası imali (Diyarbakır Urayı) Jt! 
• Elektrik ampulu (İat. Gümr. Başmüd.) .\! 715 
Süt (Tophane Ln.) .~; 716 
Sadeyağ (Edirne Tuğ.) .\! 716 (' 

r 
• Gübre (S~limiye Ask. SAK) No 717 
Belediye matbaaaıoda yap. tamirat (İst. Belediyeai) No 

111 ~ 

Lundi 6-6-938 

Bouchona de liege (Dir. Gen . Monopoleı) No '78 
Beurre et pouleı (Command. latanbul) No 698 
Pre ıentation cart• actuelle divera bourgı (Vıl. Antali•) ~ 
Rep. de cbaussee et tra vaux de nivellement (Vıl. Ank.•'' ~ti 
Etoffe pour paletot et toile pour linceul et capoute (HoP· 

No 701 
Chambre a air et pneux (Cb. de Fer Etat) No 701 ~ 
Kilims et sacs a fourraıe (Command. Gen. Gend. Ank·) 
Pain. viande , oeufs et autres provisiona (Com. Aclı. Lyctf' 
Viande de boeuf (lntend. Ankara) No 702 " 
Balais, couffes pour cha!'bon et lampe a acetylene (Ch· 

No 704 fi 
Pompe a moteur Diesel (Dir . Station Noiaettes Ga:ıiaot•P) 
Boiı (Ch. de Fer Etat) No 704 
• Bois de sapin (Dir. Foretı Balikeıir) No 704 
Rep. bureau fiıcal Bechiktache (Muaicipalite lıtan bul) N° 
Benzine (Miniıt. de L' lnstruction Publique) No 705 
lmpreaıion de livrea (Dir. Gen . de la Presıe) Ne 705 
Citrons et oeufı (lntend . Tophane) No 705 
• Corde (Oir . Gen . Monopoles) No 706 
Paille (lntend . Tophane) No 707 1 
Poteaux de fer (Municipa:ite Mouatapha Keaalpacha N° &" 
Ora&-uage port Koumkapou et construcfion jetee ıur 

eparpilles (Dir. Commerce Maritime) No 707 
Re p. bit. ccole Primaire (Municip. Hadjilar) No 708 1 
Transport articles monopolises (Oir. Monopole• Sa••00 

Pain (Proc. Gen. Kastamonou) No 708 
Rep. de chausaee (Vil. Zongouldak) No 709 
Charpente (Dir. Denizbank Suc. lst) 710 
Pain (Proc. Gen. Eudemiche) No 713 
Eau potable (Oir. Monopoleı Konia) No 712 
Transport d'eau et Hl (Dir . Monop. Konia) No 712 
Conatr. mur d'appui (Vil. Zonrouldak) 7ı4 

• Fumier (Municip. lıtanbul) No 714 
Constr . ıtatio11 (Dir. Trav. Pub. Ordo11) No 714 N 1 

,, bat. gendarmerie (Commad. Gendarm. Kars) 
0 

~cp .. ba~sin (Municip. Oiarbakir) No 715 . O•' 
Fabrıcatıon de plaques pour auto et voiture (Munıc•P · 1 ı~ 
* Ampoulea electriques (Dir. VentH Douanes lst.) No 
Lait (lntend. Topbane) No 716 
Beurre (Bri&-ade Edirne) No 716 

• Fumier (Com. Ach. Milit. Selimiye) No 717 711 
Rep. bat. imprimerie municipale (Muaicip. lıtanbul) No 


