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ilk okul inşaatı olup bedeli keşfi 64485 lira 55 kuruştur. 
Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır : 

~at ·(· · .:.. ~ 1.rni nıt·N \ha isleri ve Mal ıemesi- i·hrif ·: 
ı --- . ---- --
't"llb"ı L evazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

~~t-t: ~.llhane..ıe ·ı 8 3 938 "s Q ı ti No.lu dikiınevinin tamiri 2 . · pa· 
~ 1 g·· 
~~'ttı A unu saat 14 de açık eksiltmesi Tophanede Le 
~f b~d t'İrliği Satınalma Koıni ... yonunda yapılacaktır. Ke
t l.lt-'1şt e 1 3762 lira 23 kuruştur. İlk teminatı ı79 lira ~7 
~klile~r. Şartname ve keşfi Komisyonda görülebilir. Is· 
~~lllıet l\ kan!.lni vesikalarile beraber belli Komisyona 

eri. 

Kayseri Vilayetinden: 
t~Silt 

tıleye konulan iş: Kayseri merkezinde yapılacak 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B- Mukavele projesi, 
C - Baymdırlık işleri genel şartnamesi, 
D Yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi, 
E- Hususi şartname. 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, 

G - Proje grafik vesair ilişik evrak. 
İstiyenler bu şartaameleri ve evrakı Kayseri Vilayet 

Daimi Encümeni kaleminde görebilirler. 
Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır· 
Eksiltme t .4.938 cuma günü saat 16 da Encümeni Vi-

layette yapılacaktır. 
Eksiltmiye girebilmek ıçın isteklilerin 48,}6 lira 41 

kuruş muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşa· 
ğıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. Nafıa 
Vekaletinden tasdikli ehliyet vesikası ve fenni mesuliyetl 

alacak diplomalı mühendis, mimar ve a fen memuru is
tihdam edeceklerine dair Noterlikten tasdikli taahhüdname 

Teklif mektubları yukarıda yazıh saatten bir saat ev
veline kadar Encümeni Vilayete getirilerek Eksiltree Ko
misyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos
ta ile gönderilecek mektubların nihayet muayyen saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür murnile kapa
tılmış bulunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez. 

Bursa Yenişehir Belediye Riyasetinden: 

Kn"'abanın tahmiden 80 hektar meskun ve 30 hektar 
gayri meskun olmak ~zere cem'an J 10 hektarlık hali ha· 
zır haritasınm me:;kiin mahallin hektarı :iO lira, gayri 
meskun yerlerin hektarı 13 liradan olarak 1990 lira mu
hammen bedelli ve 30.3.938 çarşamba günü saat 15 te 
Yeni şehir Belediyesinde ihalesi yapılmak üzere açık ck
siltmiye konulmuştur. 

Talihlerin ihaleye girehiımesi için Nafıa Vekaletinden 
musaddak harita mühendisi vesikasını ibraz etmeleri meş· 
ruttur. 

İhaleye iştirak edeceklerin muhammen bedel üzerin· 
den yüzde 7 ,5 depozito olarak nakid veya teminat mek· 
tubu vereceklerdir. 

Fazla tafsilat almak i -:tiyenle r Yenişehir Belediyesine 
miiracaat etmelidirler. 

Ödemiş Belediyesinden: 

Eksiltrııeye çıkc.rıl..ın iş: Ôdt!mişte yaplarılacak demir çatı ve 
örtüsüdür. 

Keşif bedeli 1336.l lıra olup muvakkat teminat I002 liradır . 

Ek•iltme )tapalı zarf usuliledir. 
Eksiltmeye girmek için 2490 numarala kanun hükümlerinde 

yazılı evsafı haiz olı:r.ak ve huna müınesil işler imzasız v~ nok
sansız yapmış bulunmak veynhud Nafıa Vekaletince mfüıeccel 

me11ul mühendis göstermek lazımdır. 
Tek1if m~ktubları 4.4.938 tarihine tesadüf eden pazartesi günü 

1&at 15 te Ödemiş B~lcdiycsinden Daimi Encümene .-erilmiş ol
ması şarttır. 

Teklif mektubları 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunun 32 
ve 33, 34 üncH maddelerindeki tarifata uygun olarak verilmek 
veya gönderilı.ııek lazımdır. 

. Eksiltmeye ait proje ve teferruatı beş yôz kuruş mukabilinde 
Ödemiş belediyesi baş katibliğinden alımr. 

Manisa Cumhuriyet Halk Partisi İlyönkurul Başkanhğmdan: 

18.3.938 cuma günü saat 14 de Maniaa Cumhuriyet Halk Par
tiıinde 6657 lira 50 kuruş keşif bedelli ttadyıa n ib,üıı duvarları 
in,rıatı açık eksiltme usulile ih!ıle edilecektir. 

Şartname plan ve diğer e vrak partide görülebilir. Muvakkat 
teminat 499 lira 32 kuruştur. İsteklilerin Ticaret odast veaikası 
ile Nafıa Müdürlüğünden alınmış ehl:yet vesikasım hamilen yu
kıırtda yazılı gün ve saatte ha:ıır bulunmaları ilan olunur. 

Kuşadası Şirince Belediyesinden: 

Belediyemizce yaptırılacak Şirince ilkokulu binasında 29 pen
cerenin demir çerçeveleri ile antredeki çah tamirat işi 2 3.38 den 
itibaren 15 gün müddetle açık eluiltD!eye çıkzı.ralmıştır. 

Keşif bedeli 794 lira 48 kuruştur. ihalesi l 7.3. 'r\8 tarihine rast
lıyan perşemb~ günü saat 16 da Şirince belediyesi encümeni hu
zurile yapılacakbr. 2490 sayılı kannn hükümlerine göre istenilen 
vesaikio muayyen saatt::ın önce belediye encümenine ibrazı la
zımdır. Şeraiti anlamak isteyenlerin İzmir kültür direktörlüğüne 
Kuşadası kültür işyarhğına ve Şirince belediyesine müracaatları 

ilin olunur. 

• 
• * 

Ve:ınecilerde Kuyucu Murat medresesi tamiri, Belediye 
matbaasının kağıt odasının zeminine beton yap. ile Karaaiaç 
müessesalı satış ~alonun tamiri. Bak: 2 ci sahifede İst. Beledi

yesi ilanlarına. 
~~~~'!"!!!!'!!.'~"!'-..... , ..... ~~~~~-~._-.~~~~~-~~~!"!'"'~~~~-:=.-=-

İlaçlar, l(linik ve İspençiyari -alat:__ 

li:)tanlı11l Üni\ı'r::-itc~i A.E.P. Komisyonun<Jan: 

Birinci ~iriiıji kliniğe alınacak tıbbi aldin açık ek:,:ilt· 
mesi :....l.3.9:38 pazarte::;i günü ::;aal 15 te yapılac.ıktır. 
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Sayfa 2 

İsteklilerin 2490 sayılı ihalat kanununda yazılı belgeleri 

ve 1755 lira muhammen bedelin teminatı olan 140 liralık 
makbuı,larile komisyona gelmeleri. Liste ve şartname hergün 

görülebilir. 

Kereste, tahta ve saire 

Uzunköprü Belediyesinden. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıtı İstanbul Sahnalma 
Komiıyonundan: 

1- 1639 tane ekmek torbaı11n1n 18.3.38 cuma günü ıaat 11 de 
müteahhidi nam ve hesabına eksiltmesi yapıla.aktır. 

2- Taımılanan tutarı 2048 lira 75 kuruş ve ilk teminatı 154 
liradır. 

3- Şartname ve eV1af komiıyondadır. Girülebilir. 
4 - iıteklileri• gün ve aaatinde ilk teminat makbuzlarile bir· 

lilde Galata eski ithalat gümrOtG binasındaki komisyona gelme· 
leri. 

• • • 
Araba levazımı alınacaktır. Bak: 2ci 1ahifedeki İıt. Beled\yeıi 

ilanlarına. 

* • • 
Konservatuvar için nümune platı alınacaktır. Bak: İst. Bele· 

diyesi ilanlarına. 

et 
,~ m 

!1!JI! -

Uzunköprü elektrik tesisatında kullanılmak üzere 340 
adet ahşap direk 21.3.938 pazartesi günü saat 15 te açık 
eksiltme suretile satın alınacaktır. Muvakkat teminat 255 
liradır. İhalesi U%unköprü Belediye Daimi Encümeniuce 
yapılacaktır. Fenni şartnameler Sazmaş elektrik Şirketile 
İstanbulda T. Maarif C. Resmi ilan işleri Bürosuna gön· 
derilmiş olduğundan istekliler bu şirketlere müracaatle 
fenni şartnameyi görebilirler. Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

Nakliyat: Boşaltma· Yükletme ve s. 

Denizhank İzmir Şubesi Müdürlüğünckn: 

İ::ıtanbulda gönderilecek kasaplık hayvanların vapurlara 
yükleme komisyonculuğu işi 16 mart çarşamba gününden 
itibaren irlaremiz tarafından yapılacak ve şimdiye kadar hu 
işlerle uğraşan komisyoncular badma bti işle iştigal edmeye
yecektir. Bu işe karştlık olmak üzere kasaplık küçük haş 
hayvan ve yavnılarınm bedelinden ıki buçuk büyük baş 

hayvan ve yavrularının beherinden on kuruş alınacaktır. Faz
la izahat almak isteyenler işletme servisine müracaat edebi· 
lirler. 

Mahrukat Benzin-Makine yaı?lan v. s. 

• 
* * 

58 t. odun alınacaktır. Bak erzak sütününda İıparta Aıkeri 
aatınalma komiıyonu ilimna. 

Müteferrik 

İzmir İskan Müclürlüğünden: 

Göçmenler için pazarlıkla ve mahal.inde peşin para ile 
külliyetli miktarda çifte elverişli öküz ve beyğir :;atın ahnn
caktır. 

Şartnamesini görmek ve fazla izahat almak isteyenlerin 
hergün vilayet iskan müdiirlüf!üne müracaatları. 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komisyoaundan; 

Beherinin tahmin edilen bedeli 15 lira 50 kuruş olan 
2500 adet bidonun pazarlıkla münakasası 21 mart 938 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 11 de Vekalet bina· 
sında müteşekkil komisyonumuzca icra edilecektirl 
2~ 194 kuruş mukabilinde şartnamesini almak istiyen· 

lerin hergün ve münakasaya girmek istiyenlerin de mez· 
kur gün ve saatte 2906 lira 50 kuruşluk teminat rnek
tubları ve kanuni belreleriyle birlikte komisyonumuza 
müracaatları. 

Ankara Valiliğinden: 

4-6 yaş ve yüksekliği 1,3Q- l ,43 arasında olmak ve h~r 
türlü hastalıktan salim ve koşum vasıflarım haiz iki at 
28.3.938 pazartesi günü saat 10 da p1zarlıkl:ı sahn alı· 
nacağından isteklilerin hayvanlarını ayni saatte vilayet 
sıhhat müdürlüğü dairusinde müteşekkil komisyona gös· 
termeleri. 

Milli Miidafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Bir kilosnna tahmin edilen fiatı 250 kuruş olan 16000 
kilo yün çorap ipliği kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. Şartnamesi 200 kuruş bedel mukabilinde satılmakta
dır. Talihler hergün Komisyona müracaet edebilirler. İlk 
teminatı 3000 liradır. İhalesi 31.3.938 perşembe gunu 
saat 11 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanu
nun 2 we 3 üncü maddelerinde yazıh vesikaları ve ilk 
temiuatlan ile birlikte teklif mektublarım ihale saatinden 
en az bir saat evvel Ankara MM Vekaleti Satıoalma 

Komisyonuna vermeleri. 
* * • Heyeti Umumiyesine tahmin edilen fiyatı 21,000 

lira olan beş milyon tane muhtelif ebatta ve numarada 
nal mıhı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur Eksiltme
si 5 mayıs 938 perşembe gunu saat 15 te Ankarada 
MMV Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 
parası:& olarak mezkur Komisyondan ahmr. lık teminatı 
1575 liradır. Eksiltmeye girecekler kanuni tP.minat ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel
gelerle birlikte teklif mektublarım ihale saatinden bir 
saat evvel Ankarada MMV Satmalma Kominyona verme
leri. 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Tümen birliklerinin ihtiyacı olan 55300 kilo bulgur 
kapalı zarfla eksiltmesi 14.3.938 saat 14,30 da yapılacak 
tar. Muhammen bedeli 77 42 lira ilk teminatı 580 lira 65 
kuruştur. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere hergün 
eksiltmeye iştirak iç!n belli gün ve saata teminatları ve 
kanuni v&sikalarile Löleburgazda Tümen Satınalma Ko
misyonunda bulunmaları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyon undan : 

İstanbulda bulunan birlikleri ile Hadımköy, Çanakkale 
ve Geliboluda bulunan birliklerin un ihtiyaçları için 1400 
ton kadar buğday kırdrrılacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
28.3.938 pazartesi günü saat 15 te Tophaneae İstanbul 
levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır . 
Tahmin bedeli 9294 lira 62 kuruştur. İlk teminatı 697 
lira 12 kuruştur. Şrrtnamesi komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektublarını 
ihale saatinden bir saat evvel komisyona verm~leri. 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

İstaabul komutaalı(ı birlikleri hayvanatı için 80 ton yulaf aa· 
tın alınacağından açık ekıiltme ile ibale1i 23.3.38 çarşamba gü
nü saat 15 te yapılacaktır. Muhammen kıymeti 4600 liradır. İlki 
teminatı 345 liradu. Şartnamesi hergün öğleden evvel komiıyon· 
da görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektublarile 
2490 ıayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı veıikalarile 
birlikte ihale günü vakti muayyeniode Fındıkhda komutanlık H

tınalma komisyonuna ıelmeleri. 

Ankarn LevJzım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

Ankara Garnizon miiesseaeleri için 50 bin kilo koyun 
etinin kapalı zarfla eksiltmesi :30 mart 9:38 saat 15 tc An
kara levazım amirliği satınalrna komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 22500 lira ilk tüıninatı 1687 lira :JO ku
ru;ştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. Kaııuni vesika
larda lıulunan teklif mcktublarını saat 14 e kadar komisyo· 

na vermeleri. 

Isparta Askeri Satınalma Koınişyonundan; 

Muvakkat Tabmin 
teminat bedeli 

Kıtası Cim;i Kilosu l ,ira K. S. ~ekli 
Isparta Pilavlık pirinç 16800 331 28 Açık 

!halesi 14.3.938 pazartesi günü saat 11 <ie yapılacaktır 
Burdur Sığır eti 7900 119 20 n 
Tefenni Kuru ot 61400 242 5 » 
Fethiye Odun 58000 33 75 » 
Tefenni Sığır eti 11000 t 57 t 9 Pazarlık 
İhalesi 17.3.938 perşembe günü saat 10-15 yapılacaktır 

Beş garnizon için eksiltme ile satın alınacak mevaJdm 
cins ve miktarları ile ihale gün ve saatları ve eksiltmenin 
ne suretle yapılacağı ve teminatı ile muhammen fiatları yu
karıda gösterilmiştir. 

lsbu eksiltmeler Isparta Tüm Komutanlığı bina::.ındaki 
satınalma komi~yoııunda ihaleleri yapılacağından şartnamele
ride komisyondadır. 

İsteklilerin listede yazılı gün ve saatlara kadar teminat 
makbuzlarile birlikte komisyonumuza müracaat etmeleri ilan 

olunur. 

Marmara Ü!:-isÜbdhı i K. Satınalma Komisvoırnndan: 
Tahmini fiah İlk teminatı . 

Cinsi Kilo Kuru~ Lira K. Tarihi Saatı 

Zeytin 5000J 27 )012 50 18.3.9:ın 15 
Zeytinyağı 50000 50 1875 )) 16 

Komutanlı"- deniz erlerı ihtiyacı iç;ıı yukarıda cinsleri \e 

• 

Istanbul Belediyesinden: 
Balat atölyesine lüzumu olan araba levazımı pa· 

zarlığa konulmuıtur. Bunların hepsine 54 lira 51 ku· 
ruş bedel tahmin edilmiştir. Evrakları Encümen kale· 
minde görülebilir. İstekliler 4 lira 9 kurutluk ilk te· 
minat makbuz veya mektubile beraber 14.3.938 pa
zartesi ıünü saat 14 de Daimi Encümende bulunma
lıdırlar. 

• "' * 

Belediye matbaa.ının kaiıt odasının zeminine 
beton yapılması 

Ketfi İlk 
telli· _,., 

65 
Karaağaç naüeaaeıatı satış aalonu iç ve dıtının 

tamiri 380 28 50 
Veznecilerde kuyucu Murat ntedre1eai tamiri 92 96 6 98 

Yukarıda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı pazar· 
!ığa koaulmuştur. Evrakları Encümen kaleminde l'~rülebHit• 
istekliler hizalarında ~österilen ilk teminat makbuz veya ınek· 
tubile beraber 14.3.938 pazarte1i 2"ÜDÜ saat 14 de Daimi En· 
clmeode bulunmalıdırlar. 

~-------------------------} 

öı 
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ınik~arları yazılı iki kalem yiyecek maddeleri kapalı z.ırl 
usulıle satın alınacaktır. Eksiltmeleri hizalarında gösterıle~ 
gün ve saatlerde İzmitte Tersane kap.sındaki komisyon b1' 

nasında yapılacaktır . Bu işe aid şartnameler bcdelsız oJarııi ~ ... 
komisyonumuzdan alınabilir. İsteklilerin ayrı ayrı hizalarınd' 
yazılı ilk teminatlarile birliktP. kanuni vesikalarını havi te~' 
lif mektubl~rını muayyen gün ve saatlerden bir !:mat e-vve" 
linP, kadar komisyon başkanlığına vermeleri. 

_J 

~)-~-9~-~ _V ~ D E L Ej 
Seyhan Defterdarlığından: 

Karataş dalyanının balık avlama hakkile balık rüsurJJıı, .... , 
15.2.941 sonunda hitam bulmak üzere avlama ıne\l'tıv; 

itibarile 938·940 üç senelij'i 2490 numaralı kanun nıu~ı' 
hince_ ve kapalı zarf us~lile arttı~maya ç~karılmıştır· ~~ 
senelık muhammen b..!delı 30000 lıradır. lha lesi 30.3·~~ 
tarihine musadif çarşamba günü saat 15 te Seyhan pe 
ter~arlığı.nd~ topla~~n Komisy~'.ıda icra kılınacaktır. ·~ 

lsteklılerın şeraıtı anlamak uzere Seyhan Milli E11>l• 
Dairesine müracaat etmeleri ve muayyen gün ve saatteO 
bir saat evveline kadar teklif mektublarını KornisY0~ 
Rçisliğine vermeleri ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundll11:. 

Süvari binicilik okulunda biriken 6 adet hayvan deriıi t6•3:. 
çarşamba günü saat 15 te Tophanede levazım Amirliği aatııı111 11~ 
komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. Tahmin bedeli 120 aıııt 
tur. İsteklilerin belli 1aatte komisyona gelmeleri. 

fil 
Konservatuvar ıçın lüzumu olan ~75 tane tek tc-r'~p' 

nümune plağı açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların be,
sine 1531 lira bedel tahmin edilmiştir. Li~tesile şartjı 
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler ı jl~ 
sayılı kanunda yazılı vesika ve 1 14 lira 83 kuruşlulc 

1
t 

teminat makbuz vey.ı mektubile beraber 28.3.938 P8~1,, 
tesi günü saat 14 de Daimi Encüınende bulunmalı~) 

~-~~~~~~~u~r=~~m-~a~·~~~~(~ 
"Münakasa Gazetesi,, sızın için Aı1~9; 

rada, Rumelide ve Is tan bulda çıkan 50 d~, 
fazla resmi ve gayrı resmi gazeteleri 01' 
ve tetkik eder. 

Tiyatrolar 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 

ımı 11111111 

'l 111 'il,.,, 
l ııııı ıı il .ıı. 
Yazan: 

Pandeli Horn 

Bu akpm 

saat 20,30 da 

FİDANAKİ 
dram 3 perde 

Türkçeıi 

Fahri Kolin 

051 
ESKİ FRANSIZ TIY A 'fit 

KOMEDi KlS.ril 

Bu akşam 
aaat 20,30 da 

DALGA 
komedi 3 perde 

Yazan 
Ekrem Reşit 



MÜNAKASA GAZETESi 

ö Ölçülerin muayenesi hakkında ilan 
lçüler n· 

~ldı Vcr'l ı~a.mnamesinin 17 inci maddesi mucibince 938 senesi İkincikanun ayı içinde kayJedilaıiş ve sahiplerine müracaat 

A.\'E:N~~ş' ol".1". ölçülerin 938 senelik muayeneleri 15.3.938 gününde başlıyaoaktır. 
t._ l9.3{) . GETiRiLECEK ÖLÇÜLER : 
2 3enel~lk veya Hnelik muayene damgasını latıyan bütün ölçüler. 
~ Sah· ık ~uayene damra•ı silinmiş veya okunamıyacak kadar bozulmuf bütün ölçüler. 
OtçU ~~lerı tarafından ayarından veya damgasından şüphe edilen ölçüler: 

•ddcye ~a ~ple.rinin müşkiilita maruz kalmamaları ve ;şlerin çabuk yaptırmaları için ellerindeki müracaat kawıdında yazılı üç 

A.şatıd:o dıkkat etmeleri Ye ölçülerini biı:ıat muayeneye getirmeleri temenni olunur: 
. Yazılı ı\inlerde Ayar Memurları mıntakaiarı içindeki semtlerde ölçüleri muayene edeceklerdir. l B) (1310) 

~iN() 
N(J GURUP MERKEZİ : 

IS..~938 ıününden 
~'focLu 

GURUP MERKEZi : 

15.3.938 gününden 
18.4.938 
6.5.938 " 

20.S.93S 
,, 

4.6.938 " 
18.6.938 

,, 

8.7.938 " 
20.7.938 " 

9.8.938 
.. 

22.8.938 
,, 

~ Aı l'i 
.. 

li GURUP MERKEZi; 

15.3.938 gününden 
16.4.938 

" 6.5.938 
" 16.5.938 

l J.6.938 
.. 

22.6.938 
,, 

28.6.938 " ,, 
8.7.938 ,. 

18.7.938 

!\.\Del( .. 
,, 

Oy GURUP MERKEZi: 

15.3.938 rününden 
21.4.938 

" 2.5.938 ,, 
26.5.938 

" 6.6.938 ,, 
16.6.938 ,. 

1.7.938 .. 
11.7.938 .. 
16.7.938 

" 20.7.938 .. 
22.7.938 ,, 
27.7.938 

" l.8.938 ,, 
6.8.938 

" 16.8.938 .. 
22.8.938 ,, 

~ 26.8.938 ,, 

31·8-938 

16.4.938 
4.5.938 

18.5.938 
2.6.938 

15.6.938 
6.7.938 

19.7.938 
8.8.938 

20.8.938 
31.8.938 

15.4.938 
5.5.938 

14.5.938 
16.6.938 
21.6.938 
27.6.938 

7.7.938 
16.7.938 
31.8.938 

20.4.938 
,10.4.938 
25.4.938 
5.6.938 

15.6.938 
30.6.938 
9.7 .938 

15.7.938 
19 7.938 
21.7.938 
26.7.938 
30.7.938 

5.8.938 
15.8.938 
20.8.938 
25.8.938 
31.8.938 

gününe kadar (Beyazit ayar Memurluğunda) 

.. .. (Beyoğlu Kaymakamlığında) 

" .. (Galata Nahiyesinde) 

" " (Taksim Nahiyesinde) 
,, ,, (Şişli Nahiyesinden) 

" " (Hasköv Nahiyesinden) 

" 
,, • Beşiktat Kaymakamlığında) 

" " (Arnavutköy Nahiyesinde) 

• " (Sarıyer Kaymakamlığında) 

.. " (Yeniköy Nahiyeıinde) 

" " (Beyoj'lu Kaymakamlığında) 

,, ,, (Fatib Ayar Memurluğunda) 
.. ,, (Eyup Kaymakamlıjında) 
,, ,, (Şehiremini Nahiye•iade) 

" 
,, (Samatya Nahiyesinde) 

tt " (Bakırköy Kaymakamlıjında) 

" " (Yeşilköy Nahiyesinde) 

" " (Çatalca Kaymakamlıtında) 
,, 

" (Silivri Kaymakamlığında) 
,, 

" (Fatih Ayar Memurluj'unda) 

,, ,, Kadiköy Ayar Memurluğunda 

" " ~renköy Nahiyesinde 
,, Usküdar Kaymakamlığında 

" 
,, Kısıklı Nahiyesinde 

" " Beylerbeyi Nahiyesinde 

" " Beykoz Kaymakamlığında 
,. ., Büyükada Kaymakamlığında 
,, 

" HeybeEada Nahiyeıinde 
,, • Bı~rgaz adasında 

" " Kanah adada 

" .. Maltepe Belediyeıinde 
it tt Kartal Kaymakamlırmda 
,, Pendik Belediyesinde 
., 

" 
Yalova Kaymakamlığında 

,, 
" 

Şile Kaymakamlığında 

tt " 
Agva Nahiyesinde 

,, ,, Kadıköy Ayar Memurluğunda 

-.:: ::::e: E -~~~~--· 
a.;tı~~[~"'pE' 

r--------------------------~ ~arlar U. Müdürlüğünden: 11 

kasın~: Şartnamesi mucibince Paşabahçe Müskirat Fabri· 
l>~Jı 2: Yapılacak üç demir çatı ve diğer tamirat işi ka· 

il ~rf usulile eksiltmeye konmuştur. 
l~lllitı ; Keşif bedeli 20919 lira 37 kuruş ve muvakkat 

ııı" 1 1569 liradır. 
~Utıij Eksiltme l 4.3.938 tarihine rastlayan pazartesi 
a· silat l ltıdtk· 5 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube-
-Ytı1 g~· Alını Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar 

ıv Unde nihayet saat 14 e kadar verilmelidir 
:ilt l Şartnameler 53 kuruş bedel mukabilinde İnhisar· 
~" e11az littde ıın ve Mubayaat Şubesile Ankara Başmüdürlü-

V n alınabilir. 
:~ \>~;:ik~k.si!tm~ye işti~ak etmek isteyenlerin fenni evrak 
•ca \> . ıoı lnhısarlar inşaat Şubesine ibraz ederek ay· 

v1 ~sıka ahnaları lazımdır. 
ttıildded Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile 5 nci 
l~lttina.t e Yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat 
l>ilh 2: Parasını veya mektubunu ihtiva edecek olan ka-
h~~ç s:rfıarın yukarıda yazıldığı veçhile eksiltme günü en 
tı~ lllukt ~~ e kadar Al:m Komisyonu Başkanhğına mak· 

abıluıde verilmiş olması lazımd.r. ( 1090) 4-4 

. Nulll * * • 
'1•~ Utıesi mucibince 36000 kilo 70XIOO eb'adında 
ıSo k~balaj kağıdı 7000 kilo içki bandrol kağıdı ve 

11....._ P Panıuk kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 
~aat 

14 
•zarlık 24.111. 938 tarihine rastlıyan perşembe günü 

"'-lııtt ~ de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
l •"\.o • tı_ N~ısyonunda yapılacaktır. 

• * • 
1 Pc.şabahçe Müıskirat Fabrikası ıçm şar!namesi mu· 

cibince 6000 ton Kriplc maden kömürü pazarlıkla satm 
alınacaktır. 

11 - Pazarlık 18 lll 938 tarihine rastlıyan cuma gunu 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III Şartnameler parasız olarak hergüa ~özü geçen 
Şubeden alınabilir. 

l V- i~teklilerin pazarlık için tayin edi!en gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gel 11eleri ila!'l olunur. ( 1203) J-4 

.. 
• * 

1- İdaremizin CibaJi F ahrikası ıçıo şartnamesi mu· 
cibince satın alınacak bir adet elektrikli seyyar vinç açık 
eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhammen bedeli 40üO lira ve muvakkat temi-
natı 300 liradır. 

Ill - Eksiltme 25.lil.938 tarihine rasthyan cuma günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak. etmek isteyenlerin fiatsız tek· 

lif ve kataloğlarını eksiltme gününden bir hafta evYeline 
kadar Tütün Fabrikalar Şube!5ine vermeleri lazımdır. 

VI - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Alım Ko· 
misyonuna gelmeleri ilan olunur. ( 1302) 2 - 4 

lV ...._ İ unıuı:aeler hergün sözü geçen Şubede görülebilir. 
illt~ Yü st~klilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa· 
Çtrı l\.o 2:~e 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge· 

ltıısyona gelmeleri ilan olunur. (1264) 2 - 4 
imtiyaz aahibi ve yazı işleri 

Di,....ktörü: İ•D'tlil Girit 

r..ı ••• e;ıı.; ••• k~k lh ,: 1 
Basıldığı yer: ARTUN Baaı.....,i ı 

l 

(Suite de l.:ı 4.; me pag-e) 

Rcp. tcruse au pavillon du Vil . (Vil. lzmi%) N . 621 
Viande de boeuf (Intend. Izmir) N. 624 
Toile americaine et bobin marque chaine (Municip. lıt.) N. 624 
Tables, fauteuils et armoiree (Municıp. lst.) N. 624 

Cons.tr. toi ture en fer a la fabrique de spiri tueux a Pachababtchc 
(Dır. Gen. Monopoles) N 624 

Demolition prieon a Atmeydan (Dir. Biens Nat. Ist.) N. 625 
Constr. konak gouverneınental a Malatia (Dır. Trav p b M l . 

N. 625 . u . a alıa) 

Chevaux de trait el bocuf (Dir. Etabliıseıaent Imınigres Kodjae:i) 
N. 625 

Bcurre (Di v. Lulebourg.az) N. 621 
Articlcs electriquea (Ch de Fer Etat) N . 621 
Travaux de canalisation et nettoy.:ıge a Kazlıtchechme (Mun lstanh.) 

N 622 
Vet••ent a l'hyperite graiueux (Min. Def. Nat.) N. 622 
Youfka (lntend. Ankara) N 623 
Rep. des ponts "Delitchay., et •S.lavat,, (Vıl. Konia) N. 623 
Conatr. arches s route Konia-A.kcbehir (Vil. Konia) N . 623 
Articles 6lectriques (Ch . de Fer Etat) N. 623 
* Manche de Hn, haut·parleur ete . (Municip. lstan hul} N. 624 
Articles photographique (Dir. Surveil. l>ouan İst.) N. 635 
Tables, trepieds, chaises, tableaux pour carte (Comman.ı. Academie 

de Guerre) N. 635 
Construction porte et vitrine au ,;alon de vente municipale (Mun. 

Is tan bul) N. 036 
• Bois et cha.rbon de b"is (Dir. Foret Kirklareli) N . 636 
Plaques en c maillees (Min. Def. Nat.) N. 636 

... [ t . . . ~es as erısqu"• ındıquent unt' vente par voı• de surenohere. 

N. B.- Les Noıt indiqııeıı en regard des :ırticles ıont ceux dtı 
iournal dans lequel l'a.vis a paru . 

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

11 - 3 - 1938 

FİA TLAR ( Cours officiels) 
Afi on (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday seri: lBle dur) 
Buiday kızılca (Ble roux) 

Arpa Anadol {Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Yulaf (Avoine) 
Mısır sarı (Ma1s jaune) 
Peynir kater (Frooıage kachcrc) 
Nohut iri(Pois chiche) 
Kaplıca 

Güz Yünü 
Darı sarı (millet j•une) 
Keçi kıh (Poilı de Cbene 
Badem iç 
Ceviz içi 
Susam (Sesame) 
Mercimek (LentitleJ 
Faaulye ufak (Haricot sect 
Burçak 
iç fındık (Noiı. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Fındık kabuklu (Noi•ettesl 
Pamuk yağı (Huile de coloo> 
Susam ,, ( ,. sesame) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,. Trakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moin•) 
480 

5 28 
5 20 -

4 - -
4 17 

55 
7- -

34 -

Yukarı (Plus) 
520 - -

5 34 -

Zeytin yağı l.ci yeme&.lik (Huilc dol.) 
Tiftik mal 

44 

,, oıilak 
Sansarderisi 
Zerdeva .. 
Tilki 
Tavşan 

Porsuk 

.. 
,, 

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium) k 

Buğday (Ble) 
Arpa (Orıe) 
Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 
Mısir (Mala) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu ( Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentillc) 
Nohut (Poiı Chicbe) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromag·e B.) 
Tiftik 
İç fandık (Noiı. dec.) 
Rum ol 
K fındık (Noisette) 

-105 -
130 -

125 25 
3 -

30 -

5 50 

30 50 
44 75 
3 75 
J 75 

GİDEN (Exporte.tion) 
Razmol IOI 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (ınilletı 
Nohut (Po:ıı chiclıe) 

İç fındık {Nois dec.) 
Un (farine) 
Tifti~ 
Yapak (Mohaire ) 
İç ceviz 
İç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marcbes Etrangers) 

63 
4 -

2 
19 -

Buğday (Ble) Liverpul 5 03 

" ,. Şikago 4 03 
,, ., Vinipek 5 47 

Arpa (Ürie) Anven 4 12 
Mııtr (Mals) Londra 3 66 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 66 
Fındık (oois.) G.Hamburg 39 

K ,, ., 38 -
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Quotidien des Adjudicationr. 
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GAZETES 
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ADMINISTRA 1 ıvı 

Yoghourtchou Hon 
ler Etage, N. 3-4 

Galata Perchembe Baı•' 

Telephone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Pour la Pablicit~ ı'adreHer 
a l' Administration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adreaae T ~lerraphique : 
ır t nbul MÜNAKASA 

T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Modc 
d'adjudicat. 

Prix 
c.timatif 

Cautioa. 
Proviıoire 

Ueu d'adjudıcation et du 

Cahier des Charge! Jours Heure 

Cqns1tru~ction-Reparatioo- Trav . Publics-~~teriel de Construction-Cartographıe 

Conıtruction toiture en fer (cah . eh. L. 5) Pli cacb 13363 - 1002 - Manicipalite Eudemiche 4·4-38 15 -
,. ınur d'appuı au ıtadium Publıque 6657 50 499 52 President Maison du Peuple a 18-3-38 14 -

lnstallatıon de ı-rilleı a 29 fenetres et toiture au 
bltiment de l'ecole Priıaaire Cbırindje 

Reparation maiıon de couture a Tophane 
Presentation cart• actuelle du bourg Yen ichehir 

80 hectarea 1-ıabites et 30 hectarea inhabite~ 
Conııtruction batiıaent ecole Primaire a Kaisst-ri 
Construction en beton a la chaınbre de papıer de 

l' ımprimerie municipale 
Repar. au salon de veate a l'Institut Karaagatch 

,, medreae Kouyoudjou Moorat a Veznedjiler 

.. 
" ,, 

Plı cach 
Gre a gre 

" ,, 

794 48 

3762 23 279 47 
1990 -

64485 55 4836 41 
65 4 88 

380 2~ 50 
92 96 6 98 

Maaisu 
Municipalite Chirindj~ a Kouch11da 17-3 38 16 -

Com. Ach. lnt lst . Tophane 28·3-38 14 -
Municipalite Brousse Yenichelı ır 30-3-38 ıs -

Vilayet Kalsseri 1-4-38 16 -
{ Com. Perm. Municipalite ls tanbul 

Dir. F.conom. • " 

14-3-38 14 

ide• 14-3-38 14 

" 14-3-38 14 

Produits Chimiques et Pharmnceutiques · lnstruments Sanitaires-Fourn~ture pour Hôpitaux 

Medicamentı pour l'atelier de cbirurgie Publique 1755 -

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Poteaux en boia pour inatallation electrique : 340 
pieces 

Transport- Cbargcmcnt Dechargement 

Cbarrement aux bateaux d .. aıaimaux pour bou· 
ciıı.,ie 

Combustible Carburant-Huiles 

Boiı : 58 t . 

Divers 

Publique 

Publique 

Grt' a gre Chevaux et hoeuf pour immigres 
Bidons : 2500 p (cah. eh . P. 194). 

" la p. 15 50 
Fıl de laine pour chaussette : 16 tonneı (c:ıh . eh Pli cadı le k . 2 SO 

L. 2). 
Clouı pour fer a cheval : 5 milliona 
Chevaax de troııt : 2 p . 

.. 21000 -
Grc a gre 

Saca a fourrage: 1639 p. 2048 75 
Materiel pour Yoiture oecessaire ı:mır l'atelier de 

reparation a Balat 
Gre a gre 54 Sl 

Plıqueı modeles pour le conaervatoire 875 p. Publique 1S31 -

Provisions 

Bles conca11eıı : SS,3 t . 
Concıunıe de bles: 1400 t 
Riz pour pilav: 16,8 t. 
Viande de boeuf : 7 ,9 t . 
Foin: ~.6 t. 

Pli cach 7742 -

.. 9294 62 
Publique 

- ... ,, 
- ~ 

Viande de boeuf : 11 t 

Olives: 50 t. 
Huile d'olives: 50 t. 
Viande de mouton 50 t. 
Foia : 80 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Peaux : 6 p. 

,, 
Gre a rre 
Plı cach 

,, 
" Publique 

Gre a gre 

La loi sur l'encouragement de l'industrie 

22500 
4600 

D'apr~s lea articles 30 et 35 de la loi sur l'encouragement de 
l'induıtrie, leı etablissementıı industrielı devaient remeUre au gou
vernement, au cours dea 2 premiers moi11 de l'annce finıı.nciere, la 
liste de leurs travailleura . Les dits articleı ont ete modifies. L'an· 
nee comınerr.iale :ı ete adoptee au lieu de celle financiere, le delai 
expire done aujourd'hui. Tous les etablıs.sements qui n'auront pas 
remitt leur1 listes de travaiUeurs, ıc verront rt'lirer provisoirement 
pour une duree de 3 anı leur autorisation. 

La production du chocolat est en baisse 
w 

La production du chocolat avait atteint en 1931-32 1200000 kg. 
Ce chiffre a subi une chute ıtoudaine en 1933. En 1934, on produi· 
sit 400000 kgs ; 300000 en 1935 et eıafin au coun de l'annee finan· 
cii-re 1936, cette productıon etait desceade jusqu'a 255000 lı::gs. 

Le• r aiııons de cette haisse aont m11ltipleı. il faut citer notam
.. ent l'impôt de consommation que l'on a coınmence a percevoir 
ıur le chocolat ver1 lıı. fin de 1933. Les fabriques au lieu d.'aug · 

-

140 - Com. Ach. Universite lıt. 21-3-38 15 -

255 - Mun. Onounkeupru lıt . S . Sa:ımacha 21-3·38 ıs -

Oir. Denizbanlc Suc. lzınir 16-3-38 

33 - Com. Ach. Mılit. Isparta 17 3-38 14 -

Dır. Etablııııement lmmıgrcs lzmir 
2906 50 Coru. Ach. Mın. o~f. Nat. An kara 2 1-3-38 11 
3000 Com. Ach . Min. D ' f. Nııt. Ankara 31-3-38 11 -

1575 
" 5-5-38 15 

Vılayel Ankara 28·3 38 10 -
154 - Com. Ach. Comm. G Surv. Douan lst. 18-3-38 lL 

4 09 f Com. Perm. \'Junıcipıı lite lst:ınbul 14-3-38 14 
l -Dir. Ecom. 

" " 114 83 idem 28-3-38 14 

580 6S Com Ach. Oiv. Lul ebourraı. 14-3-38 10 30 
697 12 Com. Ach. lntend. Iıt. Tophane 28-3-38 ıs -
331 - Co•. Acb. Milıt. Isparta 14-3-38 11 
119 - ., 17-3-38 10 
24~ - • 17-3-38 11 
1S7 -

" 17-3-38 15 
1012 50 Com. Acb. Coıaıaaad. Naval Marmara 18-3-38 ıs 
1875 -

" 
18-3·38 16 -

1687 50 Com. Ach. lntendance Aakara 30-.3·37 ıs 
34S - Com•. Ach. Commancl. lst. Findildi 23·3·38 15 

C••· Ach. lntend. lst. Tophane 16-3-38 15 -

menter les prix ont tliminue la qııantite et rate la qualite. Comme 
consequence de cet etat de choses, la conıommation a diminuı>. 
Aaparavant, oa achetait du chocalat juıque dırnı lu villages de la 
banlieue des villes. Aujoıırd'bui la consommation a diminuı! dana les 
villee meme d'une façon frappante et si l'on continue neglirer la 
qualite, il est certain qu'elle diminuera encore . il importe de souli
gner que les fabricants ont toua les tortı ea l'occurence car le gou
verneı:aent pour contreb:ılancer l'ımpôt sur la conıommi'ltion, a in
troduit une rcduction - si D'.inimc soit·elle - !!Ur les matieres 
prcmieres. 

Le Münalcasa Gazetesi 
lit et depouille pour vous plus de 

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

en Roumelie et a Istanbul 

Avis Officiels 
NOTE 

1
:: 

Baisse du prix de l'alcool au 15 Mars 
. L 'alcaol pour Eau de Coloıne dea Monopoleı ıer• 1 

PıHtreı au lieu de 140 Pia.treı le litre. Lu debitaııt• ~ 
tue"x pourront l' acheter au prix de 90 Piaatrea le litre 
vendre au public i IOO Pia.trea. 

Lea bouteilJea de 50 centilitreı d' alcool de toilette f 

Pia.treı au lieu de 70. 
Le litre d'alcool iı bruler baiaaera de 76 i 50 Piaf 

le public et de 68 a 45 Piastrea pour les debitanta. 
L'alcool iode baisaera de 120 i 90 Piaatrea le litre· 
L'alcool pur vendu juaqu'iı preıent 130 Pia.treı le litt' 

leı hôpitaux, ecolea, pharmacieı, laboratoireı pbarmac•~ 
BUX etabliuementl officiel.s sera vendu dorenavaot 90 f'I 

litre aux memea etablissementa. 
mznn • 

Pazartesi 14.3.938 

Demir köprü inş. ve montajları {Nafıa Vek.) ~\'; 592 
Sarı n beyaz pan:uk ipliği (Aak. Fabr.) ' ;. 613 
Koyun eti (İzmir Emr. Sar. Haat.) J'! 617 
Kereıte, civata, •taç vidası, zımpara kiğıdı, tel, çiti 

kerpetİ• v.ı. (İzınir İnh. Tüt. Fabr. Müd.) .X• 819 
Kışlık elbiaelik kumat (MMV) X· 620 
Benzin (MMV) .:\! 621 
Prevantoryum ve sanatoryumda yap. mecra ve temizleri'' 

au inf. (Prevant. ve Sanator. Dir.) JY• 621 
Kültürparktaki Yit. pavyonu teruının tecridi (İr.mir v.ı.ı 
Sadeyat (Lüleburgaz Tüm.) .\i 621 
Elektrik malzemesi (DDY) ·' - 621 
Kar.lıçeşme mecra kaaalının tamiri, tadıl ve temir.leme 

Beled.) J\~ 622 
Yağla kumaştan mamul iperit elbisesi (MMV) .\~ 622 
Yufka (Ank. Lvz .) \ 623 
Deliçay ve Salavat köprüleri tamiri (Konya Vil.) X: 623 ) 
Konya-Akşehir yolunun arasında menfez inlJ. (Konya Vı1• 
Elektrik malzemesi (ODY) ., : 62.~ 
• Hortum, bahçe rekoru, hoparlör v.s. efya (İst. Beled.) \' 
Satır eti (İııınir Lvz.) .\~ 624 ffJ' 
Yerli amerikan bezi ile zincirli makara (İst. Beled.) ·'~ 
Man, dolap ve koltuk (lat. Beled.) .Y• 624 
Paşababçe müakirat fabrilcaaıoda yap. demir çatı ve diP 

rat (İnhiı. U. Müd.) .,: 624 
Sultanahmette Atmeydaoında kiin umumi 

yıkılma İfİ (ht. Defter.) .;'! 625 
hapishane lı 

Malatyada bük6met lcooatı inş. (Malatya Nafıa Dir.) 
Kotum beyriri ve ökü:ı {Kocaeli iıkin Müd.) .Y• 625 
Harici elbiıe (İst. Bölge San. Ok.) Y 626 

\"" 
Yulaf (Çorlu Kor SAK) 626 1 
Radyo makineai ve teıiı. (Prevant. ve Sanator. Dir. ) ~' 
Şirürji kliniti İnf. (İıt. Ünivers. Rekt.) :\~ 629 
• Safi ipek ıneosucat (iat. Gümr. Başmüd.} .\~ 632 ~ p 

• Meşe kömürü ve odun (Samsun Orman Başmühend.) 
• Eczayı tıbbiye (Kulekapı Maliye Tah. Şub.) -'~ 633 ") 
Fotoj'raf rnalzemeai (Gümr. Mub. Gen. Komut. fıt. SA ; 
Masa, harita tabloıu, sandalya, airara aehpuı (Harb ,Alı 
mut.) .,: 835 rJ 
Mezat idare.ine yap. camekin TC kapı (İ.t. Beled.) ~~ 
* Mete odunu ve kömür (Kırklareli Orman Müd.) .~~ Oo1" 

Emaye levha (MMV) .:'! 636 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir· 

Hamiş : "No.,, işaretı ilanı havi gazetemizin aayısını 

---.J~ 

Lundi 14-3· 1938 

Costumes (Com. Ach. Ecole Art lıt.) N. 625 
Foin (Com Ach. Corps Arm ·• Tchorlou) N. 626 i 
Machine radio et installation (Dir. Preventorium et Sanat0'

1 

Constr. clinique chirurgie (Dır. Univeraıte) N. 629 
* Soie artificielle (Dir. Ventes Douanes lst.) N. 632 
• Bois et charbon (Dir. Foret Samsou•) N. 633 J 
• Produits pharmaceutiques (Cbef Burcau Fiııcal KoulekııP0 ~ 
Conıtr. et montare d'un pont ıaetııllique (Min. Trav. pub) 
Fil de coton blanc et jaune (Fabriqueıı Milit l N. 617 
Viande de mouton (Hôp Malad. Contar. a l:ımir) N. 617 I 
Charpente, boulon, scie, t~nailles, clous, fıl metallıque ete· 

rique de tabacı Monop. lzmir) N. 619 
Etoffe pr. uniformes d'hiver (Miniı. Def. Nat .) N. 621 
Benzine (Minis. Def. Nat.) N. 621 1 
I"rav. de canalisatıon et nettoyaıe d'un po•İt (Dir. Prevell 

natoriuın) N. 6i21 

(Lire la suıte en 3me pıge) 


