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saat 15 te Defterdarlıkta müteşekkil Komisyonda ihale 
edilmek üzere açık eksiltmeye konmuştur. 

at · TamiratwNafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Ankara Defterdarlıj'ından : 
lledeı· k . 
ı· 1 eııf Muvakkat teminat 
~ra kuru, lira 

Erl7 90 70 
bt.._-. •~eıut nabiyeıinde 918 lira bedeli keşifli IO adet 
tt llatın evi ile 1 adet çoban evi tamir ettirileceğinden 

'1 1lcibi ketif ve ıartname 17.3.938 perıembe günü 

İsteklilerin keşif ve fartnamesini görmek üıere Def· 
terdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 

Rize Narenciye Ye Çay Fidanlıkları Müdürlütündu: 

Rize Narenciye fid•nlık bahçesinde yapbrılaeak iki adet fi · 
brelik ketif bedeli 531 lira 56 kurut olup 19-2-938 tarihinden iti
b•ren açık ekiltınej'e konulmuıtur. 

Bu ite ait ketif meaaba ve proje ile tartnameyi rlrmek iı · 
teyenler Fidanlık Müdürlütiae müracaat etmelidir. 

f' &L&i & as • 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

IOtf'en iç saylfelere müracaat: ediniz ı 

İhale 7-3 938 pazartesi günü ıaat 14 de Fidanlık Müdürlütün· 
de Komiayon huzurunda yapılacaktır. 

Munkkat teminat 40 liradır. 
Taliblerin Ticaret Odasında kayıtlı olması ve bu iti yapabi· 

leeeklerine dair ehliyet YC1ika11 bulunma11 şarttır. 
İıteklilerio YCsikalara , muvakkat teminatın malsandığına ya

tırıldııtına dair makbuz veya banka mektublarile ihale günü 
muayyen aaata Fidanlıktaki Komisyona mlracaatları ilin olunur. 

İzmit Belediyesinden: 

Bedeli ketfi 4898 lira 85 kuruttan ibaret olan 60 metrelik 
rıhtım intaah 2490 oamaralı kanunun hükümleri dairesinde açık 
ekıiltmeye konulmuttur. 
. ihale: 5.J.938 tarihine raathyan cumartesi günü ıaat 11 de 
lzmit belediyeainde yapılacaktır. 

Ekıiltmeye ittirak edecek olanların ticaret odasında kayıtlı ol· 
ması ve rıhtım intaabnda ehliyet olduğuna dair Nafıanın ta.dikli 
veıikHı bulunmaaı lazımdır. 

Muvakkat teminat 367 lira 41 kuruştur. lıteklilerin bu baptaki 
ketifname n ıartnameyi İzmit belediyeıindea almaları ilan olu· 
nur . 

Trabzon Belediye Encümeninden: 

Ekıiltme müddeti 10 gün uzatılan IO'ZJ lira 16 kuruş bedel 
kefifii uzun aokak yolu beton kaldırım İnfaatına ihale ıünü yine 
lcimae talip olmadığından ekıi !tıneden 1arf1 nazarla itin bir a}' 
müddetle pazarlıta bırakıldıfı ilin olunur. 

14açlar, Klinik ve ispençiyari al at:__ 

1 tan hul C'nilert;it Rektörlüğü nden : 

Tıp Fakülte i Anatomi Jahoratuva nna ahnacak ıiç kalem 
tıblıi eczanın açık eksiltme~ine verilen fiat yiik ek görüldü
ğünden ayni şerait ıle 7,3.938 pazarte i günü aat 15 tc 
Üniversite Rektörlüğünde tekra r ihale eılilmek üzere açı k 
eksiltmeye konulmuştur. 

Elektrik, Havagazı, ~.!!!~ifer Tesisat ve Malzem. 

İzmir Belediyesinden: 

Belediye bavagazı fabrikası için tek teshin jenaatörlü ve kavi 
gazla ilaveli cihazını havi ve 24 saatte aıgiri 75::>0 metro mikib 
ııaz i.tib1al edebilecek kabiliyette altı takuli vertikal kamaralı 

bir bavarazı iıtihsal ocatının malzeme ve montajı kapalı aarfJa 
ebiltmeye konulmuttur. Şartnameni n fenni kıımında yazıh ol· 
dutu veçbile ocağın müteahhide aid makine alit ve malzeme . 
ıile montıjının bedeli muhammcni 70,500 liradır. Şartnamesi 176 
kurut bedel mukabilinde Havagazı Müdürlütünden tedarik edilir • 
Tafradan iativenler ayrıca posta ücretini de göndermelidirler İ
hale 15.4.938 cuma günü nat 16 dadır Muvakkat temınıtt mik
tarı 4775 liradır. İ11tirak için 2490 nyılı k'lnunun tarifi dairesinde 
hazırlanm•f teklif mektubları'lı ihale günü olan 15.4.938 cuma 
rünü uami uat 15 e kadar encümene verilmektedir. 

GAiatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu Başkanlağmdan: 

Muhammen bedeli İlk teminata 
lira kuruı lira kuruş 

1980 80 148 56 kalörifcr kazanı 
Galatasaray Lisesine alınıp yerine konacak olan mu

hammen mitdar ve ilk teminata yukarıda yazılı kalörifer 
kazanmın 16.3.938 çarşamba günü saat 15 te İstanbul 
Kültilr Direktörlüğü binasında Liseler muhasebeciliğinde 
toplanan Komisyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. Bu işe 
gireceklerin şartnameyi görmek üzere Okul İdaresine ve 
Ticaret odasının yeni sene vesikasile en aşağı bin liralık 
bu gibi kalörifer ve mümasili inşaat ve tamiratım yaptı· 
ğına dair resmi müesseselerden alınmış vesika ve t emi· 
n&t makbuzlarile belli gün ve saatte Komisyona gelmeler i. 

Ankara P.T.T. Müdürlüğünden: 

Merkez postahanesınde bir yük a_an~ii rü yaptırılma::sı a· 
çık P.ksiltmeye konulmuştur. . _ 

Keşif bedeli 2200 lira. muvakk ... t t emınat 16:-> hracl ı r. 



Sayfa 2 
_§ 

Ek3iltme 1.3.938 cuma günü :5aat 15 te P.T.T. müdür
hığü bi n a-.ında toplanacak komi<:yonda yapılacaktır. 

EksiltmeyP. İ:2ti rak edecek olanlar Nafıa vekaleti yapı İş · 
leri ıımum müdürlüğünden lıu i~i yepabileceğine dair alaca
ğı elektrik. müteahhidlik v~:-:-ikasını komisyona ibraz etmiye 
mecburdur. 

• * • 
65 kalem elektrik malzemesi alınacaktır. Bak: 2 inci 

sahifedeki İst" Belediyesi ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v~ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satmalma Komisyonundan: 

Gümrük muhafaza memurları için 50 tane kaputun 
8.3.938 sah günü saat 1 l de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Tasınlanan tutarı: 515 ve ilk teminatı 44 liradır. 

Şartname, evsaf komiayondadır. Görülebilir. 
İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlarile 

Galata eski İthalat gümrüğü binasındaki komisyona gel· 
mel eri. 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satınalma Komiayonundatı: 

Okul talebesi için diktirilecek olan 200 takım elbisenin ima• 
liyesi 16.3.38 pazartesi günü saat 14 de Cağalotlunda liseler mu· 
hasebeciliğinde toplanan okul satınalma komisyonu tarafından 

açık eksiltme ile ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. 
Muhammen fiatı 695 kuruttur. İlk teminatı 105 liradır. İsteklile
rin şeraiti anlamak için Acıbademde bulunan okul idaresine ve 
eksiltme için belli gün ve saatte komisyona müracaatları, ilk te· 
minat makbuzu ve ticaret odası cari yıl belgesinin komisyona 
ibrazı lüzumu ilin olunur. 

Yüksek Mühendis Mektebi Artırma ve Eksiltme 
Komia;yonundan : 

Eksiltmeye konan 
eşyanın cinsi 

Palto 
Elbise 

Miktarı 

50 tane 
50 

" 

Tahmin 
fiatı 

26.20 

" 

Pey Eksiltme 
akçesi tarihi 
98.25 9.3.938 

,, 
" Mektebin 9.\7 mali senesi ihtiyacandan olup yukarıda 

cins, .mikta·r muhammen bedel ve ilk teminatı yazıla pal
to ve elbiseler açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 
hizasında yazılı çarşamba gün saat 14 de yapılacakhr. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün ve eksiltmeye 
gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyundaki mektep 
binası dahilindeki Komisyona müracaatları ilan olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan V:2:_ 

Ankara P, T. T. Müdürlüğünden: 

Mildürlüiümüz vesaiti nakliyesi için UOOO litre benzinin alın
ması işi açık eksiltmeye konulmuttur. 

Muhammen bedeli 2390 lira muvakkat teminatı 195 liradır. i 
Eksiltme 4.3.938 cuma günü saat 15 te P. T. T. müdürlüğü 

binasında toplanacak komiıyonda yaııılacaktır. 
Ekıiltmeye iştirak edeceklerin muvakkat teminatlarını yatır

dıklarına Jair alacakları makbuzia o gün komiıyona müracaat

ları. 

Müteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İtletme Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 1714,5 lira olan muhtelif ebadda Galvanize 
saç ile yassı ve yuvarlak çelik açık eksiltme uaulile 15-3-938 salı 
günü aaat 15,30 da Sirkecide 9 ncu İşletme binasında Satınalma 
Kamisyonu tarafından mubayaa edılecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanuni Yuikalarile ve yüzde 7,5 
niabetinde pey akçalarile Komisyona müracalltları lazımdır. 

Şartnamesi parasız olarak Komisyona verilmektedir. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Çorlu Kor Satınalma Komi::>yonundan: 

Kor merkez birlikleri hayvanatı için 100 ton yulafın 

ıııünaka a ı intaç cdılmı:cliğinclen yeniden kapalı zarf usulile 
alınacaktır. llıaleı:ıi 14.~~.938 pazartesi günü saat )6 dadır. 
ilk pey parası 375 lira olup şartname ve evsafını görmek 
isteyenler l tanbul levazım amirliği satınalma komi::ıyonunda 
görebilirler. Talipler kanunun 2 ve 3 üncü maddeler;ndeki 
belgelerile birlikte belli gün ve aatten bir saat evvel teklif 
mektuplarını Çorluda kor atınalma komisyonuna verilmiş 
bulunmaları. 

Erzurum Askeri 'atırıalnıa Komisyonundan : 

:{(}Ü hin kilo uuıdny "upalı zarfla eksiltmeye konulmuş-

MÜNAKASA GAZETESİ -
tur. Tahmin berleli 172SO lira ilk teminatı 1293 lira 7S kü
ruştur. Eksiltme:)i 17.3.938 perşembe günü -.aat 1 i. ÔP- Erzu· 
rumda Askeri Satınalma lı:omisyoııunda yapılacaktır. Teklif 
me:ktııpları belli gün ve :::aatten bir saat evvel komisyon 
ba~kanlığına verilmi:2 veya po~ta ile gönderilmiş lıulunacak

tır. Şartnamesi hergün komisyonda · görülebilir. 

b) ÜZAVEDELER 

Tekirdat Vakıflar Me.uadan: 

Tekirdatına bağlı Saray Kazasında Mazbut Ayazpafa Vakıf 
Ormanlarında 938 senesi için ayrılan maktadan 30,000 kental 
dikili mete odunu kapalı zarf uaulile arttırmaya konulmuştur. 

Beher kental odunun Vakıflar İdaresine yerilecek tahmin be· 
deli 20 kuruttur. Malaandıtına verilecek ruaum miteahhide aittir. 

Bu aatıtın muvakkat teminatı 450 liradır. 
ihale 21.3.938 pazartesi günü saat 13,30 da Tekirdağ vilayeti 

Vakıflar idaresinde yapılacaktır. 
Buna ait şartname İstanbul, Edirne, Tekirdağ Vize Vakıflar 

idareaile Saray orman idaresinde rörülebilir. 
İsteklilerin teklif mektublarını ve teminatlarını muayyen saat

te kadar Tekirdağ Vakıflar idaresine iÖndermeleri ilin olunur. 

Kocaeli Orman Baş Mühendis Muavinliğinden: 

1- Kocaeli villyetinin Kandıra kazasında Taki hudutları 

şartnamede yazılı koyun ağılı devlet ormanında evrakı keşfiyesi 
mucibince mevcut kayın, gürgen karaağaç ve dişbudaktan ibaret 
9099 kt"ntal karışık enkaz odunu 20 gün müddetle a ı; ık arttır

maya konulmuşt>ır. 
2- Arthrma 11.3.38 tarihine müaadif euma günü saat 15 te 

İzmitte Kocaeli orman baş mühendis muavinliğinde yapılacaktır. 
3- Beher kental karışık odunun muhammen bedeli 7 kuruş· 

tur. 
4 Muukkat temınat 47 lira 77 kuruştur. 
5- Mukavele projesiyle şartnameyi görmek isteyenler An~ 

karada umum orman müdürlütüyle Kocaeli orman baş mühen· 
dia muavinlitinden Ye Kandıra orman mühendisliK"ine müracaat 
edebilir. 

* • • Kocaeli vilayetinin Kandıra ilçeainde vaki hudutları şart· 
namede yazılı Pire dağ devlet ormanından evralu keşfiyesi mu· 
cibince mevcut 257 kental meşe ve kayın, Gürgen ve Gökçen· 
den ibaret 4887 kental karışık odun 20 gün müddetle açık artır

maya konulmuştur. 
Arbrma 11 -3-938 tarihine müaadif cuma günü saat 15 te Ko · 

caeli orman başmühendi a muavinliğinde yapılacaktır. 
Meşe odununun beher kentalinin muhamn en bedeli D kuruş 

ve karıtık odunun beher kentalinin muhammen bedeli 7 kuruş· 
dur. 

Muvakkat teminat 27 lira 40 kuruştur. 
Muka•ele projesini ve şartnameyi görmek isteyenler Ankara· 

da orman umum müdürlüğile kocaelı orman baş mühendis mua· 
vinliğ'ine ve kandıra orman mühendiıliğine müracaat edebilir. 

Bafra Orman İdaresinden: 

Cinai Miktarı ster Muadil kental Mu. vahit fiatı kr. 
Karışık dikili ve 
enkaz odun 596 3580 10 

Samsun Vilayetinin Bafra kazası dahllince Sernüş ormanından 
3580 kental rniktarında odun satışa çıkarılmıştır. 

Satış 4-3-938 cuma günü saat 14 de Bafra Orman dairesinde 
artırma ile yapılacaktır . 

Beher kental odunun muha:nmen fiatı 10 kuruştur. 
Şartname ve muka" elename projeleri Samaun·Bafra orman 

dairelerinden alınır. 
Muvakkat teminat 26 lira 85 kuruttur. 
Satıt umumidir. 

• • • Cinai Miktarı ster Muadil kent&l Mu. vahit fiatı kr. 
Karışık dikili ociun 308 1850 10 

Samsun Vilayetinin Bafra kazası dahilinde Fiyeri ormanından 
1850 kental miktarında odun .atı,a çıkarılmıştır. 

Satış 4.3 .38 cuma a-ünü saat 14 de Bafra orman idaresinde 
artırma ile yapılacaktır. 

Beher kental odunun muhammen vahit fiatı lO kuruttur. 
Şartnam ·~ ve muk•velename projeleri Samau n · Bafra orman i· 

ciarelerinden alınır. 

Muvakkat teminat 13 lira 88 kuruştur. 
Satış umumidir. 

İznik Şarbaylığından: 

Belediyeye aid hamam üzerinden söktürülınüş tahminen 
3500 kilo hurda kurşun l 7 mart 938 gününde ihale edil
mek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Taliblerin kur· 
şunları görmek ve şt:raiti anlamak üzere İznik Belediye
sine müracaatleri lüzumu ilan olunur. 

İstanbul Defterdarlığından: 

1- Ma yarım Burgaz Küçük Çekmece iÖlünün balık avla· 
mak hakkı 1.3.38 tarihinden 28.2.938 tarihine kadar bir sen.liği 

15 ıün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
2 - Sabık bedeli 3420 lira 40 kuruştur. 
3 - Açık arttırma :>.3.38 cumartesi günü saat 10 da iatanbul 

•• verrileri müdüriyetindeki komisyonda yapılacaktır. 

( • 

Istanbul Belediyesinden: 
Tamir atölyesine lüzumu olan 65 kalem elektriJ 

malzemesi pazarlığa konulmuştur, Bunların hepsİ" 
222 lira 60 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Listesi EO' 
cümen kaleminde görülebilir. İstekliler 16 lira 70 ktr 
ruşluk ilk teminat makbuz veya rnektubile herabet 
4.3.938 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bır 
lunmalıdırlar. 

4- Muvakkat teminat 256 lira 53 kuruttur. 
5- isteklilerin şartnameyi görmek ve fula bila-i topl• 

üzere heriÜn av verrileri müdüriyetinde müte,ekkil ihale lı 
yonuna ielmeleri. 

Kocaeli Orman Müdürlüğünden : 

Kocaeli Vilayetinin Hendek kazasındn vaki hudu~l~ 
şartnamede yazıh Dikmen Ormanında evrakı keş~ı~ j 
mucibince mevcut kısmen Devrik ve kPJmeo de Dikıh pjJ 
duğu halde kurumuş olarak mevcud 9 M3 ç.ım ve 9 ~ 
244 1)3 Karaağaç ve 4244 M3 550 D3 Köknar eşÇ; 
bir ay müddetle kapalı zarf usulile arttırmaya koO 

muştur. !"." 
Arttırma 24.3.938 tarihine musadif perşembe ~ 

saat l 5 te İzmitte Kocaeli Orman Başmühendis Mua• 
liğiııde yapılacaktır. 

Karaağacın beher gayrimamul 
muhammen bedeli 700 ve çamın 
kuruştur . 

., . . ,il• 
metre mıKap ıtıba' 

510 ve köknarın 

Muvakkat teminat l 281 lira 70 kuruştur. dl 
Mukavele ve şartnameyi görmek isteyenler Ank_~r• ( 

Orman Umum Müdürlüğü ile Kocaeli Orman Başmube, 
dis Muavinliğine ve Hendek Orman Mühendisliğine ı0il 
racaat edebilir. 

lzınit Belediyesinden: .. j. 
lzmit Belt'diye~inde me\ cut iki i Doyç 'P diğer ik1s1 

1 
(;örtiıw markalı dfüt adet elektrik ınot(irii ile motiirlere 

11 

kaz:ın , 
0

ıliııamo ve tevzi tablosu ve tı:ferruatı toptan ,.e~ 
ayrı ayrı satılığa çıkanlmıştıı. ı 

lha!e l 2.3.938 tarihine rn tlı van rııın arf<' i günü ast l 
uı' İzmit Helediye encümeninde ya pılaca ktır. 

Muhammen beJf'llr>rİ H hin li ra olup yüzde 7,5 mu\'3~' 
kat tt"nıinat 600 liradır. 

l tc kl il erirı hu haptaki ~.ı rlıı crnH»· i görmr k \ e 
mahall inde tetkik etmek iizere lzmit Bel ediye::ıin e 
lan ilan olunur. 

·· rlr~ moto 

.. l'"'' mııra " 

Ankara Defterdarlığından : 

Bir adet Herman Polmer marka mermer perdah rf: 
kinesi 4.3.9:;8 tarihinde cuma günü saat 14 de AkköP~ 
de Necatinin mermer tesviyehanesinde müzayede i1e 

tılacaktır. -
Talihlerin mezkôr saatta orada bulunmaları ilin olun 

' .l~ ' '.. . : . • . 

, ~ -~lstanbul Belediyesi ilanları · 
(, . ' . '' t:ı 1 '. ' ' 1 . ~ ·")_;\ .. "\ . . 

·ıt 
1- Şehrin her tarafında satılacak muhtelif et ne~d" 

ri için, Daimi Encümenin 28.2.938 tarihli toplantasıll fı 
aşağıda gösterilen azami fiat?ar tayin ve tesbit olunmuşt" 

Kararean 40 kuruş 

Dağlıç 47 ,, 
Kıvırcık 50 ,, 
Kuzu 47 ,, 
Sığır 35 " 
Manda 25 " 
Keçi 25 ,. 
Dana 40 " J 

2- Bu Hatlar l mart 938 tarihinden Hib ren ikİOV 
ilana kadar muteberdir. . ,r 

3- Her kasab azami fıatları dükkir.mda büyük b 'ı 
lerle ilan edecek ve her nevi et üzerinde bunların ne' 
ve fiatlarını gösterir çinko veya emaye etiketler bııl111 
durac aktır. ,,r 

4 - Her hangi bir et nev'ini azami fiattan yukarı f 

mak isteyen ve etıkette gerek etin nev'ini ve gerek fi•~ 
nı doğru göstermeyen kasab derhal en yakm zab• 
merkezıne ve ya Nahiye Müdürlüğüne, yahud Kaymak•-' 
lığa haber verilecektir. , 

5 Azami fiattan !1Ukarı et satanların Umuru sel' 
diyeye müteallik ahkamı cezaiye kanununa tevfikan ce~~ 
landırılmaları Daimi Encümenin 28.2.938 tarihli ksrarı 1

' 

tizasından olduğu a lakadarlarca malum olmak üzere ilj 
olunur. (B) ( 1 t ıA) 



,, 

e· ,, 

~arlar U. Müdürlüğünden=l I 
·-. ttik 
8 

idaremizce Çamaltı Tuzlasında yaptırılacak elek-
ltıfist, a~ralınıo şartnamesi değiştirilerek Dizel esasına 
fllıt:a9

111 
olarak yeniden tanzim olunan şartname ve tablo 

k,11 .... 
1 Dıucibioce tekrar kapalı zarf usulile eksiltmeye 

~uştur 
11- . 

h,llıırı Bu tesisatın montajı da dahil olmak üzere mu-
4SOQ 1~0 bedeli sif İzmir 65000 lira muvakkat teminatı 

ıra dır ili . 
ıiln& - Eksiltme 31.111.938 tarihine rastlıyan perşembe 
•illdtk~aat 15 te Kabataşta LeYazım ve Mubayaat Şube· 

iV 
1 Alını Komisyonunda yapılacaktır.! 

llıukab;: Muaddel şartname ve projeler 3.25 lira bedel 
•İyJ, ~ •nde inhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şube-

V nkara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. ... N.; Mtioakaaaya, Hornsby, Roolıton, Sulzer, Deutz, 
fitıtıa) ., Atlas, Benz, Guldner, Krupp, Deutsche W erke 
ftnni arı girebilir. Bundan gayrı girmek isteyen firmalar 
oldukıfartnarnede yazılı takatta bir Dizel tesisatı yapmış 
hisar) ann~ dair idarenin isteyeceği evrakı resmiyeyi İn
hlld ar 1 uz Fen Şubesine ibraz eylemeleri şarttır. Aksi 

~ v~ münakasaya iştirak edemezler. 
r ııarıı - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmalar şart

lifler~y~ uygun olmak üzere ihzar olunmuş fiatsız son tek
ttlki~nı "~edek aksam fiatlarile beraber,, ve projelerini 
kad ~dılınek üzere eksiltme gününden 15 gün evveline 
durı~~ .~nhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesi Mü· 

t İçin dguoe vermeleri ve münakasaya iştirak edebilmek 
~~ril e münakasa gününden azami 2 gün evveline kadar 
•t•ikn tekliflerin kabulünü mutazamman mezkur şubeden v; almaları lazımdır. 
ltıaddı - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaiki ve V inci 
Para ede Yazılı eksiltmeye iştirak vesikasiyle güvenme 
trı gsını ihtiva edecek olaa kapalı zarflar eksiltme günü 
tonu e~ saat 14 e kadar yukarda adı geçen Alım Komis-

aşkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 
(8) (712) 4 - 6 

• • • 
5(~) kilo çekerinde 1 adet baskül 
30o 

l " " 1 " " 
htt - Yukarıd.ı tartma kabiliyeti yazılı 2 adet baskül 

~atnesi mucibince puarlıkL.ı s;:ıtın alınacaktır. 
JI aalltl- Pazarlık 7.Ill.938 tarihine rastlıyan pazartesi gunu 

Alıın ~ te_ Kab&taşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
~· IU 0mısyonunda yapılacaktır. 

Ş11b d- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
e en alınabi!ir. 

t, 
1
Y-isteklilerin pazarlık \Çın tayin edilen gün ve saat 

i't:Uzde 7,5 güvenm~ para)ariyle birlikte yukarıda adı 
en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (888) 4 - 4 

~ 
~ ~~-~~~~~~~~-~~-=-~~~~~~~~~~~ 

~~===========================::==============;ı 

D.D.YottARı İSLETME u. MuoÜRLÜGÜNDEN 
• 

UCUZ ve ACELE 

SATILIK KÖŞK 
•ta ~uhkuyuıu, Mütevelli Çeşme sok.ak N. 11. 15 dönüm 

~ lf! :Zı Üzerine Veysel bey köşkü ıayet ehven fiyatle ace-
tib ••tılıktır. Mezkur köşk iki kat ve birde çatı kat üze· 

1 
bi, ek ~eş. oda, bir matbah, bir heladan ibaret olup ayrıca 

i argır ahırdan ibarettir. 
tor~C•bında 63 dönüm araziıi birlikte sabhr. Görmek ve 
No ll~nıek için Kadalc:öy, Moda caddesi, Zühal ıokak 

ll · Ye ınuracaat. 1 s.,. 
gz mi • • 

lttttt 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
~ii:~kiyc Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 
lu va asa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top· 
CAiE tasni.f edilmiş surette ancak "MlJNAKAS~ 
~ehb ~E.sı,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlu 
q~dil·e~ıoıı dir. Menfaatınız İc<tbı hemen abone kay· 

1111
Z ve dostlarımza tavsiye ediniz. Tel.: 49t42 

1 

MÜNAKASA GAZETESi 
J 

PiYASA HABERLERİ 

Ihrncatıınız idhalfttt:ın 23 milvon fazla , 

1statio;;tik Umum ı\1üdürl iiğü 1937 harici ticaret i:-tatis
tiklerini taınaınlamı~tır. Alınan ııeticder~ nazaran 1937 s~
ne~inde idhalat kıymeti 114 ve ihracat kıymeti 137 milyon 

1 
liraya baliğ olmuştur. Bu mikdarlar 1936 senesirıe nazaran ı 
idhalatta 21 milyon ve ihracatta 20 mil yon lira artış gös- j 
t~rmektedir. İdhalata nazaran ihracat fazlası 23 milyon lira· 

1 
dır. 

Ç~ko~lavakya Memleketimizdeıa Pamuk Alacak 

<_.:ekoslavakva ile hükümettmiz ara~ında "on yapılan tica· 
ret ve kliring anla~masının tatbiL.:ııtı olarak ha:1,ı muhim çe
ko-.l~vak firmalarının yurdumuz<lan ehemıniyeth ınikdarda 
pamuk alacakları anlaşılmaktadır. Alınan hu pamuklar kar
~ılığında Çekoslovakyadan pamuk ipliği ve pamuklu dokuma 
i<lhal olunacaktır. 

Sivas Çimento Fabrikası 

Sivaata teaiıi tekarrür eden çimento fabrikaaı makina akaamının 
Almanyada Humboldt müe11eaeaine ihale edilditi iıtihbar edilmiıtir. 

Cünde 300 ton yani senede 90.000 ton çimento istihaal ede
cek olan bu fabriknın montaj işlerinin 1938 ilk tefrininde ve 
fabrikanın 1939 ıeneai temmuz ayında çimento iıtihıaline iaaflı
yacatı anlaşılmaktadır. 

Fabrika ciurında Nevcut ilk mafidelerin fabrikanın buıüalc6 
iıtibaal kabiliyetinin iki misline tezyidi halin.le dahi kifayet ede
cek miktar ve vuiyette olduğu nazarı itibare alınarak fabrika 
teaiaatı az z:a!Banda iıtihaalitını iki misline çıkarabilecek ıekilde 
yapılacaktır. iptidai maddelerin bulunduğu mahal fabrikaya 3100 
uzunluhunda bir hava hatbyla batlanaoaktır. Eaaı fabrika te•el, 
silo ve emsali sinai intaalı için Humboldt firmaaından plinlar 
iatenilmittir. Planlar reldikten ıonra takriben önümüzdeki niaan 
ayında İnfaata batlanacaktır. 

Bu fabrikanın tesisinden makud fark viliyetlerimizle orta 
Anadoluda daha ucuza çimeato aatıtını temin etmektir. 

İzmirde yeni bir Havagazı 
Fabrikası yapılacak 

İki sene evvel İzmir Beledi· 
yesine clevredilen hllvagazı fa · 
brikasında mühim bir çok yeni 
tesiı;at yapılmış, gazın kalorisı 

yükaeltilimiş, fıah ucuzlatılmış
tır. Fakat bu ki.fi ırörülmemek
tedir. İzmir şehri, yakanda mo
dern bir havagazı fabrikasına 

kavuşacaktır. Almanyadan bü
yük bir firma, İzınirde inşa edil 
mek istenen otomatik tesisatlı 
havagazı fabrikaaı için teklifte 
bulunmuştur. İzmir Belediye 
Reiıliği, teklifi tetkik etmek
tedir. 

Bazı ecnebi tirketlerin yap
tıkları a-ibi yüz aenelik bir tari
hi bulunan İzmir havaıaı:ı tesi· 
satı imtiyaz müddetinin sonun· 
da kullanılmıyacak derecede 
eskimiş ve harap olmuf bir hal
de İzmir Belediyeıine devredil· 
ınişti. O vakit istihul edilen 
havagazı, kalori ve evsaf nok
tasından halkın işine yaramıya· 
cak bir halde idi. Mevcut ha· 
vagazı ocakları11dan üçü bozul
muştu. 

Belediye, bu tesisatı ite yarar 
bir hale getirmek için mütema• 
di tamirata ba,laınış, tebekede 
irıza görülen yerlerde tamirat 
yapılmı,hr. 

Şimdi İstanbul havagazı fa. 
brikası ayarında. yani 4.000 ka
lori üzerinden havagazı istihsal 
edilmektedir. Havagazı fabrika
sında kullanılmaz hale gelmi' 
olan atelyeler tamir ettirilmiş, 
ifçilere hava alacak bir park 
vücude getirilmiştir. 

Şirket zamanında tonu 32 li
raya aatılan kok kömürü şimdi 
24 liraya aatılmaktadır. Diğer 

istihsal maddelerinde yüzde kır· 
ka yakın tenzilat yapılmıthr. 

Şirket evvelce hayagazının 

metre mikibını 8,83 kuruta aa
tıyordu. Belediye, bu fiatı de 
yedi buçuk kuruta indirmiştir. 

Hatta bet kuru•• indirmek için 
tetkikat yaptırmaktadır. Hava
razının ucuzlatılmaaile en fakir 
ailelerin bile evlerinde kömür 
yerine haYagazı kullanılması 
temin edilecektirr. Çünkü Be
lediye, lıavagazı teıuıabnı be
deli taksitle alınmak üzere yap-· 

t . 
maktadır. Ayda beş lira muka-

bilinde istiyenlere havaıazı te
!'lisatı yapılıyor. 

Türkiyede en eski teıiaat 
olarak gösterilen İzmir havaga
zı tesisatı yepyeoi bir hale ge· 
tirilecektir. Bunun için yüz bin 
liradan fazla bir paranın aarfı 
Jizımgclın~ktedir. O vakit gün
de 7,500 metre mikibı havaıa
zı i•tihsali mümkün olacak ve 
gazın kalorisi asgari 4, 750 yi 
rösterece k tir. 

Belediye, iki aene içinde, ye
ni teıisata aarfedilmek üzere 
otuz beş bin lira biriktirmittir. 
Ha•aıazı fabrikaıı ıefi olarak 
Belediyede çalıtan B. Mahmud 
Yalay nzifesinde hakikaten 
muvaffakıyet a-öıtermektedir. 

Havagazı fabrikuında istih
saf edilen kok kömürleri, kö· 
mür buhranı dolayısile pera
kende halkde h•lka, rene tonu 
24 lira üzerinden ıatılmaktadır. 

İplikleric Gümrük Resminde 
Tenzilat 

Gümük tarifesinin 366, 367, 
368, 369 ve 370 inci maddele
rine göre ipliklerin 10 numa· 
raya kadar olanlarına (10 dahil) 

mezu gümrük reıminin yüzde 60 
10 dan 20 numaraya kadar o
lanlarının (20 dahil) muzu 
gümrük resminin yüzde 25, 20 
den yukarı olanlarına mevzu 
gümrük resminin yüzde yirmisi 
niııbelinde tenzili vekiller heye· 
tince kararlaştırılmıştır. 

Bundan başka yine gümrük 
tarifesinin 366 A ve B madde· 
lerine ıiren ipliklerinin 10 nu
maraya kadar olanlarına (JO 
dahil) mevzu tenzilattan evvel
ki gümrük resminin yüzde dok
ıan, 10 dan 20 numaraya kadar 
olanlarına (20 dahil) mevzu ten
zilattan evvelki gümrük resmi· 
nin yüzde elli, 20 den 24 nu
maraya kadın (24 dahil) olan· 
larına mevzu tenzilattan eYelki 
ıümrük reınain~n yiizde otuz 
niıbetinde tenzili ve daha yu
karı numaralarla 367, 368, 369 
Ye 370 inci maddelere dahil ip
likler için 5500 numaralı ka· 
rarname ile kabul edilen ten
zilat nisbetlerioin muhafazasına 
da vekiller heyetince karar ve
rilmitlir. 

1 

Sayfa 3 
•• 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
(Bourse du Commerce et des Cereales d·lstanbul ] 

28 - 2 1938 

FİATLAR (Coura officielı) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday Hrt (Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orıe An.) 
Arpa yemlik 
Çudar (Seiıle) 
Peynir kaşer (Fromaıe kacber•) 
Nohut iri(Poiı chiche) 
Yulaf (Avoine) 
Mıaır sarı (Malı jaune) 
Kaplıca 

Güz Yünü 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

" Trakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 

Aşaiı (Moinı) Yukarı (Pluı) 

5 32 
5 15 -

4 5 -

4 3J -

4 20 
5-

55 - -
71 20 

7 3·1 

5 35 -
5 20 -

4 32 

7 37 -
Zeytin yatı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

İç fındık (Noia. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Suıam (Seaame) 
Mercimek (LentilJe) 
Faaulye ufak (Haricot ~ec) 
Burçak 
Fındık kabuklu (Noisettes) 
Pamuk yatı (Huile de coton) 
Susam ,, ( ,, aesame) 
Darı aarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poilı de Chevre 
Sansar~erisi 

Zerdeva ,. 
Tilki 
Tu·şan 
Porsuk 

" 
" 

GELEN (Arrivaıu) 
Afion (Opium) k 

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

Un (Farine) 
Mllir (Mala) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foio ) 
Suıam (ıeaame) 

Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut tpoiı Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d' ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Noiı. dec. ı 
Razmol 
K fındık (Noiıette) 

158 
45 

136 

60 

10 

3 
3 25 

16 -
5 -

İstanbul 

15 - -

1" - -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 100 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pola chiche) 
İç fındık (Noıs dec.l 
Un (farine) 
Tifti!; 
Yapak (Mohaire) 
İç ceviz 
iç badem (amande) 

DIŞ FiATLAR 
(Marcheı Etrangera 

55 50 

10 25 

Buğday (Ble) Liverpul 5 20 
,. ,. Şikaıo 4 35 
,, ,, Vinipek 5 91 

Arpa (Orge) Anvera 4 39 
M111r (Maiı) Londra 3 99 
Keten t.(Gr.Lin.) " 7 82 
fındık (noiı .• G.Hamburır ~9 -
K • " 38-

Borsası 
28 -2-1938 

Paralar 
Sterlin 627. 

1 Dolar 12.3, -
20 Fraasız Fr. 78, -
20 Liret 98, 
20 Belc!ka F r. 80, --
Drahmi 18,-
20 lıveçre Fr. 570,--
20 Leva 20,-

1 Florin 65. -
20 Çek kronu 78,-

1 Avuıturya SJ. 21,-
1 Mark 26, 
1 Zloti 20.-
1 Penıü 21,-

20 Ley 12,-
20 Dinar 48. -

1 l.veç kuronu 30, -
1 Türk albnı -
Banknot -.-

6..l2, -
l26.
~3. -

106 -
84,-
22, 

580, -
23. -
70, -
82. -
2il,-
29,50 
22,-
25,-
14, -
52.-
32,-
-.-
-.-

istikrazlar 
Açılış ' apuuş 

Türk B. 1 Peşin 18,85 18.85 
Türk bor. [ vadeli 18.95 18.875 

" ,, il Peşin 18.65 18.65 
,, il Vadeli 18.95 18.785 

lıtikrazı dahili 94.- 94.-

imtiyaz ..ıübi ve JUi itleri 
Di.rektirü: l smaiJ Girit 

Cekler 
London 
Ne• York 

Pariı 

Milin o 
Brüksel 
Ati na 
Cenene 
Sofy& 
Amsterd. 
Praı 
Vivana 
Madrid 
Bertin 
Varşova 

Budapeşt 
Bükret 
Belgrad 
Yokobama 
Moıkova 

Stokkholm 

625, 
0,8010 

23,57 
15,2185 
4,7080 

87,51 
3,46 

64,0112 
l,4t37 

22,7675 
4,2275 

12,65 
1,9822 
4,2434 
4,0225 

106,8050 
34,5875 

2,75 
23,53 

3,10 

Esham 

626,-
0,80 

23.5875 
15,23 
4,7155 

87,58 
3,4635 

64,1025 
1,4450 

22,785 
4,23 

12,66 
1,9838 
4,2467 
4,0-!56 

106,89 
34,«15 
2,7·533 

23,51 
3 

Açllış Kapanış 

Aılan çimento 11.20 11.20 
Merkez bankaaı 97, 97,50 

Tahvilat: 
Aaad. M. Vadeli 40.35 40.35 

8aıı1dığı 7er: ARTUN BaıımL"VI 
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i 
l 

il 

Objet de l'adjudication Mode 
a'odjudicat 

Prix 
estimatif 

Caulion. 
Provisoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbargetı 

jours :ieure 

A) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation- Trav Publrcs·Matteriel de Construction-Cartographie 
~~~--~~~~~..:...~~~~~~~~~~~---~~~~ ~ ---

Construction 
Rize. 

lieu pour fumier a Ja pepiniere de Publique 531 56 49 - Direction Pepiniere Rir:e 7·3-38 14 -

Construction de quai 60 metres 
Construction routc CD beton a Ouzoun Soknlc (aj.) 
Reparation 10 maisons de fonctionnaires et 1 pour 

berrer a Etimesaout. 

" 
Gre a rre 
f'ublıque 

4898 85 
1023 16 

917 90 

. 67 41 

70 

Municipalite lzmit 5.3.38 11 

" 
Trabzonde Dana un mois 

Defterduat Ankara 17-3·38 15 

Produits Chimiques et Pharınaoeutiques - lnstruments Sanitair~-F~~ur~gour Hôpitaux 

Produits pharmaceutiqueı pour le laboratoire d'a· . 
natomie : 3 lota (aj.) 

Publique 

Electricite·Gaz·Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Articlcs electriques pour l'atelier de repar:ı.ticn : < re a gre 222 60 
65 lota 

Foyer matfaiel et montare a la fabrique de gu 
d'eclairage (cah . eh . P. 176). 

lnıtallation chaudrons pour chauffaıe central au 
lycee Galatasaray 

MoDte-charge pour la poıte Ankara 

Habillement - Chaussures Tissus-- Cutrs. 

Pli cnch 

Publique 

,, 

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

Confection ele costumes : 200 p . 
Paletot• : 50 pieces- Coıtumes 50 complcts 
Capot

1
es po11r fonctionnaiı es : 50 p. 

Combu tible - Carbuı:nnt-Huiles 

Beaxine : 14000 lıtre 

!)ı vers 

Tôles d'acier galvanises et acıer rond plit 

Provi!iions 

Foin · 100 t. (aj.). 

Publiquc 

" 
" 

Publique 

Publique 

Pli cach 

70500 

ı980 80 

22CO -

la p. 6 95 
la p. 26 20 

575 -

2590 -

1774 5 

Bles : 300 t. 
" 17250 

B) Adjudications a la sur~chere 
Bois : 3580 quent. Publique 

" 
: 1850 quent . ,, 

" de frene : 9099 quent. ,, 
" d'orne : 4887 quent. 

" Ploınb camelote : 35 t. ,, 
Moteura electriques dinamos, chaudron, tııbleaux 80v0 -

de di!ltribution et accessoires. 
Coacession de la peche du lac Bourgaı (pendant Publique 3420 40 

1 an). 
Bois de sapin ,, 

La fabrique de toile d'Eregli 
L'activite de la fabrique de toile que la Sumer Bank a fait edi

fıer a Erfgli augmente progressivement. Au cours des mois d'octo· 
bre et de novembre dernier la fabrique achetn. au marche d' Adına, 
ı56622 kilos de coton Cleveland. Cet achııt massif empecha jusqu'a 
un certain poiat la baiase des prix de coton Cleveland qui com
mençnit a se fıaire sen tir. L'acbrıt se fıt sur une moyenne de 35-38 
piastrea par kilo. La fabriquc acheta egalement 55513 lcilos de co
ton Akala, produit a Nazilli, ıur une moyeanc de 38-42 piastres 
par kilo . 

Les ventes de la fııbrique de toile d'Eregli enregistrent chaque 
mois unc tres sensible augmentation. Au coure du mois de novem
bre dernier, la fabrıque vendit 49451 kilos de fil et ı5ı376 metres 
de toile. 

Les fabriqueı de tricotage d'lstanbul et fes regions de- D nizli, 
Babadagh et Buld3n sont grıı.ndes achcteuscs de fil de coton. Tous 
les clients de la fabrique sont unanimes a declarer que le fıl de co
ton d'Eregli est supfricur a ceu:ıc importts d'Europc. 

Effectivcment, le fil cadre Nos 60 et 80 qui a ete lıvre dernie
reaıent au marcbc par la fabrique a suıcite l'etonnement et l'admi
ratioı:ı reıu!rale. 

16 70 

4775 -

148 56 

165 ~ 

105 
98 25 
44 -

195 

375 
1293 75 

26 85 
13 88 
47 77 
27 40 

600 -

256 53 

128ı 70 

Dir. Universite lstanbul 

{ Com. Perm. Municipalite lstıınbul 
Oir. Ecoıaom. • " 

Municipalite lzmir 

Com. Ach. Lycee Galatasaray 

Dır . P. T. T. Ankara 

Com. Ach. Ecole Normale lst. 
Com. Ach. Ec. lng. Gumuchsouyou 
Com. Ach. Comm. G. Surv. Douan lst. 

Dir. P:f .T. Ankara 

7-3-38 ıs -

4-3-38 

15·4·38 

lo-3-38 

4-3·38 

16-3-38 
9-3-38 
8-3·38 

4-3-38 

14 

15 

15 

15 

14 
14 
11 

ıs -

9 eme Expl. Ch. de fer Etat Sirkedji 15-3-38 ıs 30 

Com. Ach. Corp& Arm~e Tchorlou 14-3-38 16 
Com. Ach. Milit. Erzouroum 17-3-31) 11 

Dircction ForCt Bafra 4-3-38 14 -

" 
4-3-38 ı4 -

Chef lngenieur Foret Kodjaeli 11-3 38 ıs 

" 
11-3·38 15 -

Municipalite lznik 17•3-38 

.. iz mit ı2-3-38 11 -

Dır. Biens Nat. lıtanhul 5-3-38 ı0 

Dir. Foret Kodjaeli 24-3-38 ıs 

Ouant iı la vente de toiles, les percales fincs et les batistes 
d'Eregli en boites se sont ııttirees la grande faveur de la population 
et sont citees parmi les marchandises les meilleures du marche de 
tissus. Les toiles que nous venons de citer plu" haut jouisıent tout 
particuliereınent de la faveur du pnyııans. 

Leı popclines que la fabrique d'Ereıli a commence a fabriquer 
dernierement sont egaleınent de la nıeilleure qualite. Au ı:;rintemps, 

la fabrique livrera au marche des nappes et de la lingerie de table 
de differentes qualitcı, qui, nouı en 11ommu ılırs, jouiront de la 
meme vogue que sont attirees les autreıı toiles et tissus d'Eregli. 
C'eıt toujours au printemps que la fabrique commencera a livrer 
au marchc des t ;asus pour vetements d'hommcs et de femmes. 

Au cours des mois de novembre et de decembre dernier$. la fa
brique d'Ercgli confectionna 82225 kilos de fil. 

Le rendement intensif de ' a fııbrique a incite la dırection a cm
ployer deux equipes et a envısager l'emploi d'une troisieme equipe 
supplf'mentaire Actuellcment, la fabrique emploie 1100 ouvri rs 
njoutonıı que la direc tion de la fobrique fa ıt ııon possible pour ren· 
dre iı. ses ouvrrers in vie agrcable en dehors de!ı heurc!I de travıııil. 

Oes ~e rains de jeux et de.s sport ont ete ıımcnages iı proximite de 
l'usine et des equipes de foot-hall constituees. 

1 

. ''. ~ Memento · des Fourni~sP~TI·~ 

Çarşamba 2-3-~38 

Kok kömürfl (İst. K•mut. SAK) .,! 613 
• Balık aylamak hakkı (İst. Defter.) .\~ 613 
Adana üretme çiftliğinde anbar ve ıu deposu in,. (Seyb•' 

Müd.) ~,-:. 614 

Ank. Çımkaya bölüğü in,. (Nafıa Vek.) .~! 615 

* Hurda ziraat aleti (Konya Harası Dir.) -'~ 617 ,f 
Haymana kasabasında kadınlar kaplıcalarında yap. ıo1d 

istirahat mahallinin inş. (Haymaaa Beled.) .\! 618 
• Kavak ağacı (Edirne Vakf. Dir.) .i'! 619 
• Çam kereste (Konya Orruan Başmüd.) ·'~ 619 
"' Kurban derisi (Balya THK) .\~ 621 
Osmaniye istasyon yolu tamiri (Seyhan Vil.) ,,! 621 
.. Gübre (MMV) .\'.: 622 
Muhtelif pcrlik kur,unlu kablo (PTT Lvz. M-d.) X· 582 
Vagon akümülatCSrleri için ebonit kutuları ile ebonit 1' 

ve çubukları (DO yol.) .,! 582 
Külup rakısı etiket (İnhis. U. Müd.) .,; 610 
• Hurda çelik ve müstamel kamyon (Darphane ve DaıPI' 

Müd.) .~ 61l 
Kapsül, keten ipliği, ÇİYİ, kösele, vaketa, zımpara katıd• 

Gen. Komut. İst. SAK) J\~ 612 
Dosya dolabı ve yazıhane (iat. C. Müddeium.) ,,; 612 
Tayyare meydanında yap. U. Müd. ve tayyare istasyon" 

nası (Havaya!. DD yol. İşlt. İd.) ~\! 613 
• Bot teneke (Tophane Lvz.) .\! 624 ,, 
Muhabere malzemesi (Gümr. Muh. Komut. İıt. SAK) .\~ 

• Onlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını 

Mercredi 2-3-938 

Cable de plomb de diverses paircs (Directioll EconomatP.1.1 
N. 582 

Baguettes, tôleı et boite ebonite pour accumulateura de wıfl 
de Fer Etat) N. 582 

Etiq~ettes pour bouteill~s de .raki (Dir. Gen. Monopoles)_ N·,J 
*Acıer camelote et camıon(Dır. Palais de Monnaiea et Tıoıb1 
Divers ıırticles pour cordonn ierı tels que capaules, clou•, fi 

papier cmeri, cuir et vachette (Command. Gend. Guedi 
N. 612 

Armoires pour dossicrs, tahles et pupitres (Proc. Gen. Reı" 
N. 6ı2 

Construction atatioa et bitiment directorial a la plaee 
(Exploitations Voies Aerienneı de L'Etat) N. 613 

Coke (Commandement lst.) N. 613 
• Concession de la peche pcndant 3 anı (Dır. Biens Nal· il 

N. 613 
Construction eepôt, reservoir d'eau a la ferme d'elevage Ad•-' 

Trav. Pub. Seyhan) N. 614 
Construction batiment de ıendarıaerie a Anlc ıra (Dir. Tt•t 

N. 617 

Conıtruction place de repos et vestiaire a11x 
(Municipalite Haymana) N. 618 

• Bois <le aapin (Dir. Forct Konia) N. 619 
• Peaux et boyaux _(Lirue Avialion Turquc Balia) 621 6'J 
Constructıon route a la ıtation Osmaniye (Vil. Seyhan) f'I . 
" Fumier (Min. Def. Nat. Ank .) N . 622 
• Bidons vides (lntend. Tophane) N. 624 
Articles de liaison (Com. Surveillance Douaniere lst.) N. 6P 

"' Leı Hleriıqueıı ındiquent une vente par voıe de sure I 
N. B.- Leı Nos ıadiqueı ea regard dH articles ıo•t 

journal danı lequel l'aviı a paru. 
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'' DEVRİ 
,, 

Tercüme Bürosu 
~ 

Her !.•sandan ve he.~ türlü tercüme işl~ri "eti 
hassa munakasa ve muzayedelere müteallık şıf 
melerin tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyatiar gayet mütediidlf 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
:: ~ Hususi tenzilat yapılır y 

Adres: lialata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Hanı r-J. 
Telefon : 49442 


