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a) MÜ NA K ASAL AÇR 

ln,aat · Tamirat-Naha işleri ve Malzemesi- Haritn 

İstanbul Nafia Müdür1üğünden: 

23.5.938 paıartesi güııü saat 15 te İstanbul Nafıa müdür· 
lüğünôe 13.)() Jira ke~if bedeJli GüzeJ Sanatlar Akademi i 
büyük resim atölyesi ikmali in~aatı pazarlıkla eksiltmiye ko· 
nulmtiştur. 

Mukavele bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart
nameleri, proje, keşif huJa:;asile buna müteferri diğer evrak 
Jairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 102 liradır. 

isteklilerin en az bin liralık: hu işe benzer iş yaptığına 
dair idarelerinden almış olduğu vesikalarla istinaden lstaa· 
tanbı.ıl Nafıa müdürlüğünden yazılmış ehliyet ve 938 yılına 
ait Ticaret odası vesikalarile gelmeleri. 

Be~ir i Kaymakamlığından: 

Beşiri hükumet konağı inşaatına talip çıkmadığından bi r 
ay zarfmda paııırlıkla yapıJmas:ma karar verildiğinden ev
velce bildirilen şerait dairesinde 25 mayıs 938 çar~amba gü· 
nü saat 15 te ihale~i yapılaı•ağı ilan olunur. 

lımir İncir ve Üıüm Tarım Sabş Kooperatifleri Birlitinden : 

Sultanhiaarda int• edilecek paviyoa, tütıü daireai, ıu teai•atı, 
helilar Ye yazıhane itleri kapalı zarf uaultl• ekalltmey• konmu•
tur. 

İntaat ye ameliyatın muhammen ketif bedeli 21.990 lira olup 
vahit fiat esaeı Qzerinden yaptırılacaktır. 

Teminat miktarı olan 1.650 lira nakit banka mektubu veya 
devlet tahvilleri olarak yahrıhr • 

Elr•iltme 26.5,938 perşembe ıünü Hat 15 te İzmirde Birinci 
kordonda İt banı11da Genel DirektörHlk Odaııoda yapıh&cakbr. 

Fenni evrakı görmek ittiyeoler i~mircle Birinci kordonda Güm
rük karşııında İşletme hanında birlik fen mütavirine veya Ay
dında Aydın Milli bankaınna müracaat etmeli.lirler. 

Mütemmin izahat yalnız izmirdc fen mütaviri tarafından ve· 
rilecektir • 

Diyarbakır Urayı Başkanlığından: 

257 lira bedeli ketifli Ataturk kötkü elektrik nokHnlarının 
ikmlli itleriyle havuza ıu getirtme içia boru ferfiyabnın ve buna 
miimuil işlerin yapılmaıı 6.5.938 tarihinden itibaren 18 gOn 
müddetle açık ekıiltmeye konulmuttur. 

ihale 23.5.938 pazarteıi günü 1&at ondörtte belediye endime
alnde yapılacaktır. 

Talip olanların 19 lira 'l:I kurut teminat akçalariyle ihale 1aa
tinde belediye encümenine gelmeleri ve tartnameyi görmek i•tiyen 
lerin herıün me1&i 1&atlerinde belediye muha1ebesine mUracaat
ları ilin olunur. 

• • • 
Beyo~lu hastane!';inin mutbah dıvarının çini ile tefrişi ve 

lamiri. Bak: 2 nci :sahifedeki lst. Belediyesi ilanlarına. 
• • • 

Beşiktaş tahsil şube:sinin tamiri. Bak: İstanbul Belediye~i 
ilanlarına. 

• • • 
Floryada Nümurıe kö~kün tamiri. Bak: Ltanbul Beledi· 

yesi ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Oıyarbakır V aluflar Direktörlütlndeo: 

Kolordu nakliye taburunun icatında bulunan nkıf deUler ha· 
nının kroki ve ketifnameıine röre yapılacak 2lektrik te1i1ah 
pazarlıkla yapbrılacaktır. Keıif beda}i 250 liradır, Taliplerden bu 
miktar Gzerinden yllzde 15 teminat alanacakbr. Taliplerin tcraiti 
anlamak ve pazarlık etmek illere vakıflar idareıine müracaat 
etmeleri ilin olunur. 

• • • 
Atatürk köşkü elektrik noksanların ikmali. Bak: in~aat 

sütünunda Diyarbakır Urayı ilanına. 
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Sayfa 2 

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

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresinden: 

Muhammen bedeli 4500 lira olan 20000 desimetre mu· 
rabbaı vişne renkli döşemelik keçi derisi ile 70000 desi
metre murabbaı yeşil renkli döşemelik keçi derisi 7.6.938 
salı günü saat 15 te Haydarpaşada gar binası dahilinde
ki Komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alma· 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 337,5 liralık muvakkat te· 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaiki ve tekliflerini muh· 
tevi kapalı zarflarını ayni gün saat 14 e kadar Komis
yona teslim etmeleri lazımdır. 

Bu ite ait şartnameler Komisyondan parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

Jandarma Genel Komutanlıtı Ankara 
Satanalma Komiıyonundan ; 

Bir metresine kark beş kuruş iiat tahmin edilen vasıf ve ör
neQ-ine uygun doksan sekiz bin mt!tre yatak Ye yaahk kdıfhk 

bez kapalı zarf uıuliye 10 .. 938 pazartesi günü saat 15 te aatm 
alın ıcakhr. 

Şartnameıi iki yüz yirmi kuru' karşılığında ko:nisyondan alı· 
nabilecek bu eksilmeye girmek isteyenlerin 3307 lira elli kuruş
luk ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile şartnamede ya· 
zıh . vesikaları muhtevi teklif mektuhlarını belli gün uat on dör· 
de kadar komiıyona vermiş olmaları. 

Matbaa işleri, K1rtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Matbuaat Umum MüdürlüKündeo: 

Matbuat Umum Müdürlüğü "Türkiyed,. matbuat rejimleri,, ad· 
lı eseri açık eksiltmeye konmuştur. 

Bu eser bin beş yüz tane ba11lacaktır. 
Kitabın tahmini bedeli iki bin, muvakkat teminat 150 liradır. 

Şartname, Ankarada Matbua t Umum Müdürlüğünde parasız 
olarak verilir. 
Açık eksiltme 6 haziran 938 günü uat 2,30 da Dahiliye Ve· 

kileti binasındaki M11tbuat umum müdürlüğünde yapılacaktır. 

• • • 
Belediye matbaası için 75 top kağıt alınacaktır. Bak: 

2 nci sahifedek i 1 t. BeJ.-diye ilanlarına. 

Kereste, tahta ve saire 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyom ndan: 

Müteahhid nam ve hesabına 40 metre mikabi gürgen kalası 
açık eksiltmiye konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 9480 lira olup ilk teminat para11 711 
liradır. 

lhaleıi 6 temmuz 938 çar.amba gunu saat 14 dedir. 
Eksiltmeye gireceklirin 2490 nyılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

delinde istenilen belgeriyle ihale gün ve saabnda M. M. V. aa
tınalma komiıyonunda hazır bulunmaları. 

Nak_!!yat: Boşaltma. Yükletme ve s. 

İzmir inhi!arlar Başmüdürlüğünden: 

Başmüdürlüğümüz tütün kısmı ile tütün fabrikaamcll 938 ma
li yılı içinde yapılacak mamul yaprak tütün ve makine aksamı 
ile boş zuruf venir malzeme nakliyatı 30.5.938 günü aaat 15 te 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile ekıiltmeye konulmuştur. 

Muhammen nakliye bedeli 14868,53 muvakkat temi nalı il 15, 14 
liradır. 

Şartnamesi Leva:um Şubemizde görülebilir. isteklilerin 2490 
sayılı kanun hükümlerine göre hazırlıyacakları teklif mektubla
rıoı, muvakkat teminat nakit makbuz veya banka teminat mek
tublarile tayin olunan saatten bir saat evvel Başmüdürlüj'ümüz
deki Komisyona vermeleri lazımdır. 

Konya inhi11rlar Başmüdürlüğünden : 

Ereğli istasyonundan inhisarlar ambarına ve Akaarayla Kara · 
pınara nakil olunacak ve buralardan geri gönderilecek bilumum 
mevaddı inhisariyenin bir sene müddetle nakli yirmi gün için 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait şartnameyi görmek isteyenlerin Konya İnhisarlar 
Başınüdürlüğile Ereğli inhisarlar Memurluğuna müracaat eyleme
Jeri. 

ihale 3 haziran 938 cuma günü aaat 15 te Konya İnhisarlar 
Başmüdürlüğü odasında yapılacaktır. 

Eksiltmey1' girmek isteyenlerin 175 lira muvakkat teminat 
vermeleri ,arttır. 

Maliye Vekaletinden : 

Mahfuz şartnamesi mucibince ihale tarihinden ikinciteşrin so· 
nuna kadar Dolmabahçe Kırtuiye Deposuna gelecek ve sridecek 
eşyanın iskeleden depoya ve depodan iskeleye kadar nakliyesi 
açık eksiltmiye konulmuş olup IO 6.938 cuma günü saat 14 de 
ihalesi yapılacağından iste lilerin 125 iira muvakkat teminat· 
larile birlikte Depoya müracantleri. 

MÜNAKASA GAZETESl 

Mahrukat Benzin-Makine ya~ları v :...!:.. 

Bandırma Belediyesi Elektrik İşletme İdaresinden : 

F abrikaoın bir senelik ihtiyacı olan 60 ton motörin 
4800 lira muhammen bedelle alınacaktır. İhale açık ek· 
siltme usulile y~pılacaktır. Buna ait şartname bedelsiz 
olarak Elektrik işletme idaresinden verilecektir. Eksiltme 
13.6.938 pazartesi günü saat 15 le İşletme komisyonunda 
icr~ edilecektir: 

Eksiltmeye iştirak edebilmek için yüzde 7,5 muvak· 
kat teminat yatırmak mecburidir. Keyfiyet istekli olanlar· 
ca bilinmek üzere ilan olunur. 

Kültür Bakanlığından: 

Bakanlık otomobilinin 7200-8400 litreden ibaret olan 
bir senelik benzin ıarfiyatı açık eksiltme suretile müna
kasaya konulmuştur. 

Bu hus!lsa aid şartname bakanlık levazım Direktör-
lüğündedir. 

Taliblerin yevmi ihale olan 6.6.938 pazartesi günü saat 
14 de 126 liralık teminat akçesinin mahalli mal sandığı· 
na yatırıldığını mübeyyin makbuzla bakanlık levazım di
rektörlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları ilan 
olunur. 

-
Diyarbakır Askeri Satındma Komisyonu Riyasetinden: 
Cinsi Miktarı Muham. B. Muvak. T. İhale 

kilo lira lira kr. günü saatı 
Odun 500.000 7000 525 2. 6. 938 g 

" 1496.000 20944 1570 80 " " 1 o 
" 832.000 1 1648 873 60 " " 11 
Diyarbakır garnizon birlikbri senelik odnn ihtiyaçları 

kapalı zarf usulile yukarıda hizalarında gösterilen gün ve 
saatlerde ihale edilecektir. Muva kkat teminat miktarı ile 
muhammec bedeli yukarıda yazılıdır. Münakasa Diyarba· 
kır Levazım Amirliği satınalma komisyonucda yapılacak · 
tır. Şartnamelerini görmek isteyenler hergün komisyonun· 
da görebilirler . 

İstekliler ihale 
natlarile birlikte 
olunur. 

gün ve saatinden bir saat evvel temi
zarflarını komisyona vermeleri ilan 

Bandırma Belediyesi Elektrik i,Ietme İdareıinden: 

Fabrikanm bir aenelik ihtiyacı olan 3 ton makine yağı 910 
lira muhammen bedelle alınacaktır. ihale açık ekıiltme uıuliyle 
yapılacaktır. Buna ait şartname bedelaiz olarak Elektrik işletme 

idaresinden verilecektir. Eksiltme 13.6.938 pazarteıi günü aaat 
13 te itlctme komiayonunda icra edilecektir. 

Eksiltmeye iştirak için yüzde 7,5 muvakkat teminat yatırmak 
mecburidir. Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek üzere ilan olunur. 

• 
* * 

12 t. odun ile 25 ton soınikok kömürü alınacaktır. Bak: 
Erzak siıtununda Ankara vnli!i~i ilanına. 

• * • 
Villyet haatanHi için mahrukat alınacaktır. Bak: Erzak su

tununda İıparta vilayeti ilanına. 

A\üteferrik 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğfinden: 

Tahmin edilen bedeli 80,000 lira olan 200 ton elektrolit bakır 
. Askeri Fabrike lar Umum MüdürlüA"ü Ankara Satınalma Komiı· 

yonunca 8.7.938 cuma günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile• 
cektir. Şartname 4 lira mukabilinde Komisyondan verilir. Talih
lerin muvakkat teminat olan 5250 lirayı havi teklif mektublarını 
mezkür günde aaat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendi· 
\erinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerindeki ve· 
aaikle mezkür gün ve aaatte Komiıyona nıüracaatları. 

İıtanbul Belediyeainden: 

Temizlik itlerine lüzumu olan belleme, keçe, çul, yular, mer
keb yuları ve yular sapı açık ekıiltmeye konulmuş iıe de verilen 
bedel muvafık gorülemediğiPdeo eksiltme 30.5.38 pazarteai iÜ 

nüne uzatılmıştır. Bunların hepaine I06-t lira bedel tahmin edil
miştir. Şartnıımesi levazım müdürlüiünde görülebilir. İıtekliler 
2490 No. lı kanunda yazılı veıika ve 79 lira 80 kuru,luk ilk te· 
minat makbuz veya rnektubile beraber yukarıda yazalı günde saat 
14 de Daimi Encümende bulunmahdırlar. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

Isparta D.ıimi Eııcümerıiııdea: 

Vilayet ha t nesin in 1938 y ılı ihtiync ı olan 23 ka J,,ın ı·r· 
za L: ve rnahnıkal şa rtnamt ler indrki mikdar ve ev afa gi>re 
30.5.r >38 paınrt esi gii n ii saat 16 da ilı d lc ı•d ıl mi' k iizerı· açık 
elı.:siltnH·ye oııu ldu . l !'-. trklıle ı i ı muayven vakta kadar vila· 
yet daimi encümenine müracaatları ililrı olunur. 

, 21Mayı•1~ 

İstanbul Belediyesinden: 
Muhammen ilk 

Belediye matbaasına lüzumu olan 
63X95 hoyunda 75 top kağıd 

Beyoğlu ha~tanesinin muthah divarı-

· atı 
neneli ~ 

337 50 18 13 

nın çini ile tefriş ve tamiri. 149 
Yukarıda muhammen hedelleri yazıh işler ayrı ayrı 

E kl E kale· 
pazarlığa konulmuştur. ı vra arı ncümen. ·ık 
mine.le görülebilir. İstekliler hizalarında gösterılen 1 

_. 

teminat makbuz veya mektubile beraber 23.5.938 paz:-ırte:ıl 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

~ 
'!!!!!'!!!''!!!!!!!!!'!!!!!!!'"!'!!!!!!!!!'!!!!!'!!""!!!!!!!~!!!!!!'!!'!!~~!!!!'!!!!!'!!!!!'!~!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!"!'~-

İzmir Levazım Amirliği Satı nalına Komisyonundan: 

Miktarı 

Kilo 
1620 Taze bakla 
7020 Taze fasulya 
;,,10() Patlıcan 

2160 Taze haınya 
11520 Kırmızı domate"' 

576 Taze bibr.r 1~ 
İzmir Müstahkem ıneu.i Seferihisar mıntaka~ı kıtaatııı ~ 

yukarıda cins ve miktarı yazılı altı kalem :sebze ihtiyacıBçı 
ehillme suretile münakasaya konmuştur. 

1 
d' 

İhalesi 3 haziran 9.18 cuma günü saat 16,30 da kıŞ 818• 

İzmir levazım amirliği satınalma komisyonunda yaP1 

caktır. 

Tnhınin edilen mecmu tutarı 1765 1r ; 80 kuruştur· 
Teminatı muvakkate akçesi 132 F '13 kuruştur. 

Şartnaıne"i hergün komisyonda gt..nılehilir, ·~• 
1 ·teklilcr ticaret orbsında kayıtlı oJduklanııa dair \·e

51 

gö · te ı ınek mechuriyctindedirler. \t 

Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 
(t 

3üııcü nındıl<'lcriııde ve c: urlnaınesinde yazılı ve~iku)arı 
1
,. 

teminat ın u vak katelerile birlikte ihale ~aa tinden evvel korfl 
yona müracaatları. 

* • * Miktarı 
kilo 

43S6 Taze kabak 
llJ468 
15112 

4400 
2:2800 

Taze iasulya 
Patlıcan 

Taze hamya 
Kırmızı domates 
Taze bilıer 710 ıO' 

lzmi r mii tahkcın mevki merkez kıtaatınuı yukarıda t .ti' 

ve miktarı yazılı altı kal~ın ~ebze ihtiyacı açık eksiltıne 

ıetıle miıııaka ..;aya konmuştur. tııtV 

ihale i 3 haziran 938 r.uma giinii saat 15 de "'\tıf 
lzmir levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılaca 

Tahmin edilen mecmu tutarı 3586 lira 20 kuruştur· 
Teminatı muvnkkata akças ı 268 lira 96 kuru~tur. 
Şartnamesi hergiin komisyonda gi>rülebilir. .ı~~ 
İstekl i ler Ticaret odasında kayıtlı olduklnrırıa dair ve 

gösterm ek mecburiyetindedirler. Z 4 

Ek"iltmcve i ştirak edercklM 219J 'ayılı kanunun ,.ı 
3 üııdi mnJ;Jelerinde ve ı;;artnamejnde yazılı vesikaları ~ 
teminat muv.ıkkatalarile birlikte ihale ::.aatinden evvel 
ıni~yona müracaatları 

• •. Miktarı 
kilo 
1980 Taze kabak 
8580 Taze fasulya 
6600 Patlıcan 

2640 Taze bamya 
91"60 Kırmızı domates 

480 Taze biber ,l 
1- İzmir müıtahkem mevki Foçe mıasakaaı kıtaatınııı ~Jti 

rıda cins ve miktarı yazılı 6 kalem Hbze ihtiyacı açık elı•
1 

auretil~ münakasaya konmuştur. ., 1
1 

2 - ihalesi 3.6.38 cumıa srünü aaat 15,30 da kışlada lıoı• 
vazım amirliği satınalma koıniıyonunda yapılacaktır. 

3- Tahmin edilen mecmu tutarı 1931 liradır. 
4- Teminat muvakkata akçası 144 lira 82 kuruıtur. 
5- Şartnameıi hergün komisyonda görülebilir. ,/ 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

göıtermek mecburiyetindedirler. ı 4'; 
7- Eksiltmeye iştirak edecekler 2!90 sayılı kanunun ıl'' 

üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı veıikalar1 ve tı~; 
muvakkatalarile birlikte ihale ıaatinden evvel komiıyon• 
caatları. 

Ankara Va!ilitinden: ,1 
Emrazı zühreyiye haataneıinin 938 mali yıla ihtiyacı ol•~~ 

ğıda dos ve müfredatı ile tahmin fiatları ve hizalarında 1°,t«~ 
len muvakkat teminat paraları yazılı mevaddın enafları •.,i 
meleriode yazılı olup 16 gün müddetle açık eksiltmeye ~o ,;.J 
ğundan ~.6 .938 çarşamba günü saat. 14 de ihalei katiyeıı 1., r 
caktır.l.teklilerin 2490 uyılı artırma ekıiltme ihale kanu011,t~; 
3 üncü maddelerinde yazılı şeraiti haiz olanlar şartn•"' ~ıl" 

ı görmek ve tafıilit almak üzere emrazı Z. haatahaneai tab• 



. -· ---~ 

-~ 
111 llracaat ve ihale gününde saat 14 den evvel yüzde 7,5 teminatı ı l 1 
~11~akkatf! olarak bankaların vereceği teminat mektublarından ı· hisarlar U Mu·· d ·· l üg"" u·· d · 
d zka nakden veya nakid mahiyetinde bulunan tahvilatın Ankara D • Uf ~=-~ 
~ trdarlık veznesine yatırılmış bulun cak ır. İıteklilerin yukarı 
·~ ~•zıh ihale günü hastahanemize teşekkül edecek arttırma ve 

••ltrnz komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Miktarı 

kilo 
7000 
1750 

150 
400 
50 

100 
50 
50 

350 
300 
150 
150 
75 
50 

4000 
12 

1200 

5000 

Tutarı 

L. K. 

665 
350 
45 

480 
27 50 
12 
5 
6 

21 
108 
15 
45 
45 
6 

2000 
42 

300 
625 
670 

yüzde 7 ,5 teminatı 
muvakkate 
parası 

L. K. 
46 88 
26 25 

3 38 
36 00 

2 07 
o 90 
o 38 
o 45 
1 58 
8 10 
1 13 
3 38 
3 38 
o 45 

150 00 
3 15 

22 50 
46 88 
50 63 

l' 5472,50 ·tlO 49 
~lc•ze faıulya, Patlıcan, taze bamya, taze domates, T. biber, 
~h Ve salamura yaprak, karnabahar, kabak, ıspanak, semizot, 
di •t1a, pırasa, kereviz. patateı, bezelya, ve sair sebzeler dahil-

t, 

b) ,;. Ü Z A V E D 
"'----------- -~ -·--·---

LE R -------
İıtanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

B ~~h~le günü 6.6 938 mezat kaime No. su 9510 J M L markalı 
1(1 k :J.6.7 No. lu kanunui safi s!kleti 339 kilo ağırlığında 702 lira 
~~ruş değerinde ağaç makaraya sarılı pamuk iplıği MKN P.P. 
ııı, .),6 M ve N. KS 425 K 265 L 59 KD Grafitli Aspestos Sal
l ~ra MKN 9521 J L A 5229 523 l 5232 M ve N KS 302 K 847 

.• ~ KD çile halinde merserize P iplik MKN 9518 A P 2868/3.5.7 
~~t N _KS 210 K 143 1 26 KD adi cam sürahi MKN 9515 A P 
~1 'h 1.3.a.6.9. IO. M ve N KS 420 K 286 L 63 KD adi cam ıüra
~ ; •le günü 8.6. 38 MKN 911 l AcM 6358, 1,4 M ve N GS 572 
ilı 4~9 L 38 KD adi cam kapaklı kavanoz MKN 9687 J (ERi) K 
~~ M ve N KS 231 K 600 G 83 L 85 KD matbaa mürekkebi 
1, t N 970l (WL) 5731 33 M ve N KS 831 K 548 L 16 KD listik
da tcrid edilmiş bakır kablo MKN 327 Galata Levazım ambarın· 
~Q:~htelif cinıte hurda demirbaş eşya 890 L 98 Kd listeleri 
Q ~rıyette mahfuzdur. MKN 1044 ECC 132 M ve N KS 7 K 220 
~G 

1 
4 L 18 KD yüzde 70 den fazla ' peği havi P kadıfe ihale 2'Ü· 

~ 0.6.938 MKN 1233 bila M ve N KS 173 K 571 LD eski P 

0
• ~behi aıker ceketi MKN 1234 bila M ve N GS 326 K 58 L 68 

ı.ı· ~!}'~de cam şişe MKN 1235 bila M ve N GS 1200 K 33 L 11 
l S bıçilmiş çam kP.reıte MKN 1237 bila M ve N GS 417 K 92 
~ 

33
1<D Hki demir para kaaa11 MKN 1238 bilıi M ve N KS 56 

V l 51 KD adi bakır boru. 
ı! (Devamı var) 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

~~ 1~116()o lira muhammen bedelile Bakırköy Barut Fabrikasında bu· 
-ı~'n 1()() ton Bisülfat Askeri Fabrikaların Salıpazarındaki Satın· 
tıı,' l<on:iıyonunca 3.6.938 cuma ı\inü saat 15 te pazarlıkla sa

~ illG~~\ctır. Muvakkat teminatı olan 45 liranın herhangi bir mal
"'tt Urlüğüne yabrılarak alınacak makbuzla beraber o gün ve 

~ )atı.de ve 2490 No.lu kanunun istediği vesaikle birlikte Komis
l bulunmaları. Nümune hcrgün Komisyonda görülebilir. 

Zonguldak Gümrük Müdürlüğünden: 

~9Yanın cinsi Euanın Miktarı Adet 

~'lik kilo gram 
~.~ çubuk 54 500 3 

•r okıiti 2 840 
~tGÜtnrük anbarında sahibıiz hükmünü iktiaab etmiş olan yu

~' ~i~~ll yazılı eşya 2490 ıayılı kanunun hükümleri dairesinde ilan 
1 ~, 111den itibaren 15 gün ıonra saat 14 de Gümrük anbarı önün-

1\t •~tılacağından isteklilerin yüzde 7,5 pey akçelerile mür«caat-
1' 1 11in olunur. 

• 
F •• 

il· abrika ve teferrüatı satılacaktır. Bak: İst. Belediyesi 
iltılarına. 

; 
l il4 ~uhtelif tahta satılacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. 

~ ~~a~·~,!!!!'!!!!!!!'!!!!'!!~!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!'!!!!!!'!!!!!""'!'!""-""!~~~~""!!!"!'!!!!11!!!!!~~ 

• • • 

D.D.YoLLARı İSLETME u. MuouRLÜGÜNDEN 
' 

i.?.~'-haınmea bedeli 24750 lira olan 450.000 adet telgraf bandı 
,1 ~, f 38 pazarteıi iÜnÜ saat 15,30 da kapalı zarf uıulü ile Ankara· 

:•r~ binasında ıatın ahnacaktır. 
1, ~ ı.ı ışe girmek isteyenlerin 1856,25 liralık muvakkat teminat 
'• ~ llnunun tayin ettiti vesikaları ·;e Nafıa Müteahhitlik vesika
··~~~ tekliflerini aynı 2'Ün saat 14,30 a kadar Komisyon Reiıli-

Ş Vermeleri lazımdır. 
lf,l'dllrtnameler parasız olarak Aııkarada malzeme dairesinden 

•rpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağatılmaktadır. 
(2919) 2-4 

Cinsi 

Bobinlerden çıkan trifil tahtası 
Ke:tfes kapak ,, 
Düz ,, ,, 
Ambalaj kağıdı parçası ,, 

Senede birikecek 
asgari kilosu 

20.000 
25.000 
10.000 
7.500 

1- Cins ve miktarları yukarda yazılı e41ya 6.Vl.938 
tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 te pazarhkla 
satılacaktır. 

11- İsteklilerin malları hergüo Cibali Kutu Fabrikasın
da görmeleri ve pazarlık için de tayin olunan gün ve 
saatte Kab ataşta İnhisarlar Levazım ve Mubay aat Şube
sindeki Satış Komisyonuna gelmeleri ilan olunur 

• • • 
(2987) 1-4 

l - Numune •e şartnamesi mucibince 250 kilo 36X80 
eb'adında Aleminyüm kağıd pazarlıkla satın alınacaktır. 

11- Pazarlık 23/V 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır 

111 - Şartnameler parasız olarak hergüo sözü geçen 
Şu beden alınabilir. 

l V - İsteklilerin pazarlık için tayin edi!en gün ve 
;>aatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gel neleri ilan olunur. (2580) 4-4 

* • • 
1- İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında şartname ve 

projesi mubibince yaptırılacak kargir ve betonarme isti
nat dıvarlarile filitre dairesi inşaatı 9. V.938 tarihinde iha
le edileceğinden yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Keşif bedeli 16730 lira 37 kuruş ve muvakkat 
temioah : 254.78 liradır. 

HI - Eksiltme 30. V .938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilin· 
de İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve 
İzmir Başmiidürlüklerioden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisarlar inşaat Şubesine ibraz ederek ay
rıca vesika almaları lazımdır. 

Vl- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile İn
şaat Şubesinden alınacak ehliyet vesikası ve yüzde 7,5 
muvak~at güvenme parası veya mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların eksiltmP. günü en geç saat 14 e 
kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmiş olması lazımdır. (2714) 3-4 

.. . . . . . . . . . ................ ,.. ... 
YY~YYYY~YY~YYY~Y~9YYYYY~Y~ 
A . ~ 

l "DEVRİM" :~ 
~ •ı ... T .. s· .. ( .:. ercume ürosu .:. 
V ~ I 
••• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- •!• 

1 
·~ hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna- •!• : 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. :{ ı' 
·:· .... '4"' Azami ihtimam ve sürat 
~ +· 
•!• Fiyat:lar gayet: mütediidir •:• : 
~ +' 
•:• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine ~"' 1 

•!• Huıusi tenzilat yapılır •!• I 
+ ~ 
••• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •. 
••"' Telefon : 49442 .... 1 : ~ı 
: ... . ,. t•• ............... :ı 
Y~YY~ ~ ~Y~Y·Y~YYYYYVY~YVYYYI 

ARKİTEKT 
AYLIK, MİMARI, ŞEHİRCİLİK VE 

TEZYİNİ SANATLAR DERGISl 
8 ci YIL 

Memleketimizde, ıekiz senedenberi muntazam ve devamlı bir 
ıurette intişar etmekte olan bu Der2iye abone olunuz ve reklim 

veriniz. 
Abone şartları : 
Yıllığı 10 lira 
6 ayhiı 5.5 ,, 
Nuıbalar ,, 

~-

imtiyaz sahibi ve yua itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Adre1 : Anadolu han 32·33 
Eminönü : lıtanbul. 
Telefon : 21307. 

G"l"ta Billur sok.ık No. 10 
Baııldriı 7er: ARTUN Baıımevı 

1 

, . Js1anbul Br lediyesı İlanları · 
:' . .• . :J • 

Kesif bedeli 5898 lira 23 kuruş olan Beşiktaş Tahsil 
Şubesinin tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evra· 
kiJe şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstek- ~ 
Jiler 2400 No.h kanunda yazılı vesikadan başka Fen iş
leri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 442 
lira 37 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be· 
raber 6.6.938 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümen· 
de bulunmalıdırlar. (İ) (2994) 

• • • 
Keşif bedeli 7 43 lira 68 kuruş olan Floryada nümuoe 

köşkünUn tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakile 
şartnamesi Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 2490 
No.lu kanunda yazılı vesikadan başka Fen İşleri Müdür
lüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 55 lira 78 ku· 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
24.5.938 sah günü saat 14 de Daimi Encümende bulun-
malıdırlar. (B) (2995) 

• 
"'"' 1- Umumun yıyıp içmesine, yatıp kalkmasına, taranıp 

temizlenmesine, eğlenmesine mahsus lokanta, birahane, 
kazino, kahvehane, kıraathane, meyhane, han, otel, ha
mam, sinema, tiyatro, bar, dansing, ve bunlara benziyen 
yerlerde Belediyece musaddak fiat tarifelerinin bir anda 
göze çarpacak surette iri harflerle ve en a11 35 55 eb'a· 
dında büyük levhalar halinde yazdırılarak bu müessese
lerin kapılarına ve iç taraflarında münasib bir veya ica
bına göre müteaddid yerlere asılması ve bu tarifelerin 
küçük matbualar halinde ayrı ayrı her masa üzerinde 
bulundurulması, Belediye Zabıtası talimatnamesinin 5ı5 

inci maddesi mucibince mecburidir. 
2- Musaddak fiat tarifesi olmıyan veya bunları birinci 

fıkrada gösterilen şekle göre kapılara ve diğer İcab eden 
yerlere asmayan •e masalar üzerinde bulundurmayan ve 
tarifeden fazla ücret istiyen bu gibi müesseselerin sahib
leri umuru Belediyeye mütealHk ahkamı cezaiye kanunu
na göre cezalandırılacaktır. 

3- Yaz mevsimi dolayısile bilhass~ s:ıyfiyelerde hal
kın serinlenmek ve dinlenmek ihtiyacile tehacÜin göste
receği bazı mesire ve bahçelerle plajlarda yukarıda ya· 
zılı hususlara riilyet etmiyen müesseseler görüldüğü h dde 
derhal en yakın zabıta merkezine veya Belediye İkhnd 
İşleri Müdürlüğüne keyfiyeti haber vermeleri sayın hem· 
şerilerden rica olunur. (B) (2947) 

• • * 
Beykoz Belediye Tahakkuk ve Tahsil Başmemurluğundan: 

Satılık Fabrika 
Neft Sanayi Şirketinin bina ve buhran ve Belediye 

rüsumundan borcunu vermediğinden dolayı haciz altına 
alınan Anadolu Kavağı umur yerinde eski 105, 107 ve 
yeni 21 numaralı kargir fabrikanın dört tarafı duvarla 
mahtut ve bir kargir yazıhane ve yine kargir kimyahane 
ve 21/1 numaralı alat ve edevatı sabite ile on sekiz adet 
muhtelif tonda tank ve tuğla ile muhat iki adet takdir 
kazanı kargir tuğlalar ile muhat iki buhar kazanı bir adet 
atelye derununda iki torna tezgahı bir makkap bir motör 
bir dinamo bir buharla müteharrik istim makinası ve di
ğer kargir bina dahilinde beş adet buharla müteharrik 
bomba ve bir adet hava makinası iki adet kuyu ve bir 
adet tas•iye kazanı ve 21 l numaralı aradada ortadan 
bölünmüş bir kat v~ üzeri galvaniz saçla örtülü kargir 
depo tahsili emval kanunun 13 inci maddesine göre son 
defa olarak müzayede ile satılacağından müzayede için 
tayin olunan 30.5 938 pazartesi günü saat 14 de Beykoz 
Belediye Tahakkuk ve Tahsil Şubesi Başmemurluğuna mü· 
racaat etmeleri ilan olunur. (B) {2997) 

(Suite de la 4eme pag-e) 

Amoniac et sulfate de cuivre (Ch. de fer Etat) No 685 
Conıtr. cana! (Min. Trav. Pub.) No 686 

,, pont en beton arme (Min. Trav. Pub.) No 686 
Pain, viande et combuıtible (Hôp. Reıional Afion) No 688 
Toile pour linge et doublure (Com. Ach. Comıaand. Gen. Gendarrır. 

Ank.) N. 689 
Houille et petrole (Municip. Akhisar) No 689 
Papier aluminium (Dir. Gen. Monopoleı) No 689 
Prcsentation carte actuelle bourg Silivri (\1un. Ist.) No 690 
Machines pour lampe et eııcre telegraphique (Chemins de fer Etat) 

No 690 
Conıtr. hanrar (Min. Def. Nat.) No 690 
Org• (Municip. lst.) No 690 
Instal. amplificateur (Municip. Tarsouı) No 690 
• Charpente (Dir. Douanes San11oun) No 691 
Conıtr. archeı (Oir. Trav. Pub. Gumuchanc) No 696 
• Sacs (Ch. de Fer Etat Izmir) No 698 
• Bois de sapin (Dir. Foreta Kastamonou) No 700 
Constr. trottoir en uphalte (Dir. Trav. Pub. Bolou) No 700 
lnstall. radiateur (Dir. Gen. Oiaeau Turc) No 695 
Constr. vespasienne (Municip. Tourgoutlou) No 693 
TanpoA graisseur pour locomotives et waıon (Ch. de Fer Etat) 697 
Benıine (Ministere Financea) No 704 
Toile aınericaine (Municip. lstanbul) No 704 
Bidonı, cuivre pour ordure1 (Municip. lstanbul) No 704 

• Lea a1teriequeı iDdıquent uae note par voie de ıurenebcre. 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS~ Ptn. 450 
ö ~ • 850 

12 ~ ft 1500 

Etranger: 12 •Oİı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicit~ s'adreucr 

• I' Administration 

Quotidien des Adjudication~ 

•• 
UN AKA SA 
GAZETE 

----···--
--

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

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat 

Prix 
Hlimatif 

Caution. 
proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbnrgeıı 

Jours 

Construction-Repnration- Trav Publics·Materiel de Cons!ruction-_Cartographic 
Pli cach 21990 - 1650 - Union Cooper. Vente Agric. Ra\sins 26-5-38 Constr. pavillon, vespasienne et installation d'eau 

iı Sultanhiur 
Constr. pavillon, " • • ,, 

a Atcha 

Rep. mur en fai'encc de l'hôpital Beyoghlou. 

,, bat. bureau fiscal a Bcchiktache. 
" k.ıosk model a Floria. 

lnstallation electrique au kiosk Ataturk et poıc 

de tuyaux au bassin. 
Constr. konak gouvernemental a Bechiıi (ai .) 
Constr. a l'atelier de clcssin de l'AcadPmie des 

Beaux Arts. 

• 

Gre a 2re 

Publique 
Gre a rre 
Publique 

Gre a gre 

• 

18919 

149 -

5898 33 
743 68 
257 -

1350 -

Electricite·Gaı-Chauffage Central (lnstnllation et Materiel) 

lnstallation electrique a la caserne Diarbakir Grr a rre 250 -
Rep. installation eleetrique au kiosk Ataturk (Voir - - -

Construction). 

Habillement - Chaussures Tissus- Cu irs. 

Peaux de chevre rouge: 2000 decimetre 2- id. ver
te: 70000 dccimetre 2 

Toile pour tıı.ies d'oreillera et bouse de matelas : 
98000 (m. uh. eh. L. 2 20). 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpreesion de livreı : 1500 p. 
Papier pour imprimerie municipıı.le: 75 rouleaux 

Transport- Chargement Decbargement 

Transport d'articles aouopoliscıı 
Transport de papier ete. 
Transport d'articles monopoliıea. 

,, • " 

Plı cach 4500 -

" 
le m. O 45 

Publique 
Gre a gre 

Pli cach 
Publique 

" 
" 

2000 -
337 50 

14868 53 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Madrier d'orme: 40 m3. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Combustible pr. bôpital de la ville 
Boiı : 500 t. 

n : 1496 t. 
,, : 832 t. 
,, : I 2 t . 

Semi·coke : 25 t. 
Motorine : 60 t. 
Huite pour machine : 3 t. 

Benzine : 7200-8400 lıtrea. 

Dıvers 

Ceintures de feutre, jute blanche, brides ete. (aj) 

Cuivre electrolityque: 200 t. (cıh. eh . L 4) 

Provisions ----
Legumes: 6 lots 

,, 6 " 
,, 6 ,, 

" 6 " 
,, 6 • 

Pain, viande, lait, farine, riz, macaroniı ele 

Legumes: 17 lots 
Provisions: 23 lots 
Pain, ~acaronis, beurre, savon, lentiUes et legumes 

B) Adjudications a la surenchere 
Fabrique et materiel ae trouvant a Umur yeri. 

Articleı de fer, moteur, machines pour laver et .se· 
cher le lin2e1 clouı, cible ete. (Vo'r detailı par
tie turque). 

Bnguettes d'acier: 54 k.· Oxyde de cuivre : 2 k. 
Oiverses planches ; 62,5 t. 

Publique 

Publique 
Pli cach 

" 
" Publique 

" 
• 
" 

Publique 

Pi; cach 

Publiquc 
,, 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Pli cach 

Publique 

9480 -

7000 -
20944 -

11648 -
300 -
625 -

4800 -
910 -
126 -

1064 -

80000 

1765 80 
3S86 20 
1765 80 
450 50 

1931 -
2258 30 
946 ~o 

1420 -

11 18 

442 47 
55 78 
19 25 

102 -

1590 -

337 50 

3307 50 

150 -
18 13 

1115 14 
125 -
175 

711 -

525 -
1570 80 
873 60 

22 50 
46 88 

79 80 

5250 -

132 43 
268 96 
132 43 
33 79 

144 82 
169 37 
70 98 

1:.> o il 

et Figuea a lzmir 

" 
I Com. Perm. \funicipalitc lstanbul 
\ Dir.Ecom. ,, " 

idem 

" 
Municipalitc Dıarbakir 

Kaymakamat Bcchiri 
Dir. Trav. Pub. lst. 

Oir. Vakoufa DiarLakir 
Municip. Diarbakir 

26·5-38 

23-5-38 

6-6-38 
24-5-38 
23-S-38 

25-5-38 
23·S-38 

23-5-38 

1 Expl. Ch. de fer Etat Haydnrpacha 7-6-38 

Com. Ach. Command. G . Gend. Ank. 10-6-38 

Dir. Gen. de la Pre11e Ank. 

{ 
Com. Perm. Mun. lstubul 
Dir. Econom. ,, ,, 

Oir. Monopolee lzmir 
Ministere Finances 
Dir. Principale Monopoleı Konıa 
Dir. Monopolea Bitliı 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank . 

Vilayet Isparta 
Coa. Ach. lntendance Dıarbakır 

" 
" Vilayet Ankara 

,, 
Exploit. Electrique Municip. Bandirma 

.. 
Ministere lnstruction Publique Anlc. 

30-~ 38 
10·6-38 
3-6-38 

23-5-38 

6-7-38 

30-S-38 
2·6·38 
2-6-38 
2·6·38 
8-6-38 
8-6-38 

13 6-38 
13-6-38 
6-6-38 

f Com. Perm. Municipalite letanbul 30-5-38 
l Dir. Eco.nom. ,, ,. 

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 8-7-38 

Com. Ach. lntend . lzmir 

• 
" 
" . 
" 

Chef Med. Creche Ank. 

" Vilayet lıparta 

it Ankara 

1 Com. Perm. Municipalite lstanbul 
l Dir. Econom. ,, ,. 
Oir. Ventes Douaneı lst. 

Dir. Douanes Zongouldak 
Com. Acb. Econom. Monop. K.tache 

3-6-38 
3-6-38 
3-6-38 
3-6-38 
3-6-38 
8-6-38 
8-6-38 

30-5-38 
8-6-38 

30-5-38 

6-6-38 

l'eure 

ıs 

15 

14 

14 -
14 
14 

ıs 

15 -

14 -

15 -

15 -

14 30 
14 -

15 -
14 
15 
14 

14 -

16 
9-

10-

11 -
14 -
14 
15 
ıs 

14 

14 -

15 -

16 30 
15 -
16 30 
17 -
15 30 
ıs -
ıs -
16 -, .. -

14 

15 -

ı 

ADMINISTRA 1 IU1' 

Y oghourtcbou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Percbembe Baıar 

T ~l~phone: 49442 l l 
Boite Poalale N. 1261 l 

Adreue T~l~ırapbique: 1 
l•bnbul - MÜNAKASA 

~ f 
~--------~~--------._. 

Pazartesi 23.5.938 

Aroza:ı (Adana Beled.) .'\! 891 
haç ve tıbbi malzeme (Samıun Vil.) .,; 691 
Muhabere filiması (MMV) .\! 691 
Elbiıe ve çizme (Akhiaar Jand. <omut.) '~ 691 
Ekmek pişirilmesi (Tophane Lvz.) .:\! 692 
Tüvenan kömürü (Edirne Tut.) .;\! 692 
Kaldırım inş dst. Beled.) ~\'. 692 
inhisarlar mamulatı nakli (Edirne lnhiı. BatmOd.) .ı\! 69-f 
Ekmek (Çanakkale C. Müddei umum.) .,! 694 
Koyun eti (Kırklareli Tüm.) .~! 695 
• Kereıtelik ağaç (Mersin Orman Mnd.) J\~ 695 
Radyatör teaiaatı (Türkkuşu Gen. Dir.) J'! 695 y 
Abdeıthane binası inş. (Turgutlu Beled.) .\; 693 . . (DO 
Tampon ıreıör rarnitürü, lokomotif vagon ve tender ıç•" 

lzmir) .\! 695 
Bakır tel (PTT Ln. Müd.) J\'. 668 
Koyun eti (Ank. Lvı.) -'~ 683 
Aleminyum kağıdı (inhiı. U. Müd.) \! 685 
Muhtelif r.ins demirden yol gabarisi (DDY) X 689 
Amonyak ve ıö.ı taşı (DOY) X 685 
Kanal inş. (Nafıa Vek.) .Y! 686 
Betonarme köprü int (Nafıa Vek.} X· 686 ,... 
Kışlık elbiselik kumaş (MMV) .\! 688 ~ f? 
Ekmek, koyun eti ve mahrukat (Afyon Memleket Haıt.) ' 
Çamaşırlık ve astarlık bez (Jandar. Gen. Komut.) S 689 
Kömür ve yat ' Alchisar Beled.) .:\; 689 
Aleminyum kağıdı (İnhis. U. Müd.) X! 689 
Silivri kazaaı haritaıı tanır:i1lli (İıt. Beled .} "'~ 690 
Lamba makinesi ile telgraf mürekkebi (DDY) .:\! 690 
Hangar inş. (MMV) .\~ 690 
Arpa (İst. Beled ) .Y! 690 
Amplifikatör teala (Tarsus Beled.) J'\"! 690 
* Sandıkhk kereste (Samsun Gümr. Başmüd.) .\! 691 
Menfez inş. (Gümüşanr. Nafıa Müd.) .\! 696 
• Eıki çuval (DDY lzmir ·'~ 698 
* Çam odunu {Kastamonu Orman r. ühend.) ·'~ 700 
Trotuvar ve asfalt yollar inş. (Bolu Nafıa Müd.) J\! 700 
Pazar yeri inş . (Turgutlu Beled.) .\ :. 699 
Sömikok kömürü (Kütahya Tayyare Al. SAK) .\:. 700 ~ f 
* Kanaviçe, çul, ip vo kınnap (Samsun fnhiı. Ba,müd.) ' 
Ekmek (Mardin C. Müddeiumum.) .,\~ 701 9-' 
Mersin Oımanlı Bankası binası tamiri (Menin Oımanlı 

Dir.) -~~ ~Ol . . . b·l ,Y 
Heybeliada ııkeleaınde yap. tamırat (Denızbank İst. Şu 
Süpürge (Eıkişehir Beled.) .\; 703 
Otomobil ve araba için malzeme, hortum •e kanape (iıt· 

~\! 703 
Çam kereste (ODY) J\! 703 

Benzin (Maliye Vek.) ,\! 704 
Amerikan bezi (iıt. Beled.) .\! 704 
Bakır çöp tenekesi (İıt. Beled.) X 704 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir· fJI/ , 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin aay111n1 

Luodi 23-5-938 

h (M . . roıır' Constr. pince pour emplacement de marc e uıucıp. 

No 699 
Houille (Com. Ach. Armce Aerienne Kutahia) No 700 ot 
• Canevas, corde, ficelle (Dir. Monopolea Samıoun) No 1 
Pain (Proc. Gen. Mardine) No 701 sı'' 
Rep. bat suc. Banqueottoman(DirBanqueOttomane Suc. M•~ 

,, debarcadairc Heybeliada (Dir. Denizbank Suc. lıt ) 
Bnlais (Mun. Eıkich~hir) No 703 10~ Mat~riel pour voiture et auto et cınapcs (Mun. lıl.) No 
Bois de sapin (Ch. de Fer F.tat) No 703 
Arroıeuse (Municip. Adına) No 691 
Medicaments et articles 1anitaires (Vıl. Samıoun) No 691 
Flammeı de correspondance (~ia . Def. Nıt.) ~o 691 

1 Costumes et bottineı (Command. Gendr. Akhısar) No 69 
Cuisıon de pain (lntend. Tophane) No 692 
Houille tout·venant ( Brigade Edirne) No 692 
Constr. pavrı (Mun. lst.} No 692 ~ 
Tranıport d'artioles monopo!iıeı (Oir. Monop. Edirne) No 
Pain (Proc. Gen. Tchanak.) No 694 
Viande de mouton (Div. Kirklareli No 695 
• Boiı (Oir. Forets Mersine) No 695 
Cible do cuivre (Dir. Economat P.T.T.) No 663 
Viande de mouton (lntend. Ankara) No 683 
Papier ıı.luminium (Dir. Gen. Monopoles) No 685 
Gabarit pour voie feriee (Ch de fer Etat) No 685 

(Lire la !'!Uite en 3me pare) 

• 


