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''-t onya yolunun arasında köprü ve menfez İn· 
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~~·'il '_Poıu binasının inş (şart 10 kr) 
'QJ otorij ~ · · 

'ııtk, mırı 
}cık Pı su havuzundan başlamak üxere Zeyrek 

"ı.._,l~Şu başına lı:adar konulacak 600 m/m borulnr 
'-hı,kı~, hende" hafriyatı ve imlnsı (şart. 100 kr 
~: ~ 0

Prüde yap. gümrük karakolu binuı İnlJ. (temd) 
~it •ıılıda 
~ ~t 8 " ,, ,, ,, n 
~-.ı 8nisinde yap 
~~oı . " " " " ,, 
t.ııı u Kavağ'ı vapur iskelesi yanındaki k-.hvenın 
, •rı 

" h ~· ç k •1 ınyıhancsinin tamiri 
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~çl t ...-1. 'k i · · ı · H L 
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~"' ım . ve spençıyarı a <tt, a astane. ev 
ı,i --- -

M a.11ıpul: 3 kal. 

~ll .. , Cat, Elbise, Kundura, amaşır v.s . 

'fırt le: ~rh,· 1 bez: 185-240000 m. (şart. 294 kr) 
~ 1 kaputluk kumaş: 20500 m. (fart. 646 kr) 

'lb,, işleri·Kırtasiye· Yazıhane Levazımı 
lııııç 
~ Çı~rı (Belediye matbaası için): 80 k. 
~b·ı 

~ ~ro eşyası, Muşamba-Hah v.s. 
'l.b 
~ c Bıruı büyük: 70 ad. - küçik.: 40 ad. 

~ 
h~. -

~ ı 18kclcti: 50 taııe 
ı._İrl:ıortlant çimentosu: 5000 t. (şart. 430 h) 
,/

0
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~, d •lııy: 2500 kg. 
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~l.k 
~~t, ~e~z~~ _ 
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15 -

,, 
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15 -
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~ .. C .. ir• 3 t 
~, h • • 
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9 -
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Haliç Ormaa Mühendis. 
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.. 

25-4-31 
'27-4-38 
18·•-38 
284-38 

ı.c -
15 -

Gaziantep Nafıa Direktörlüğünden : 
Keşif bedeli Mahalli 

lira k. 
19446.75 Tabtaköprü 
15796.20 Meli kanlı 

'~d . 15796.20 Alagöz Banisi 
-~ 1tlı ketiflerile mahalleri yukarıda yazılı gümrük 

Q larının inıaah kapalı zarf usulile eksiltmeye çıka· 
~ 

Daha fazla malumat ve 

nlmış iıe de talip zuhur etmediiinden 2490 sayıla kanu· 
m:n .(0 ncı maddesi mucibince ve evvelki şartlar dahi
linde bir ay müddetle pazarlığa konmuştur. 

İhaleıi 25.4.938 tarihine musadif pazartesi saat 16 da 
Gaziantep Nafıa Müdürlüğünde müteşekkil Komisyon ta
rafından yapılacaktır. 

Daha fazla malümat almak istiyenlerin Gaziantep 
Nafıa Müdürlüğüne müracaatleri ilan olunur. 

İıtanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Eksiltme 
Komisyonundan: 

1- Merkezimize ait İstanbul motörü açık ekııltme 
suretile tamir ettirilecektir. 

ilanların tam metni • • 
ıçın 

lüt:fen iç sayifelere müracaat ediniz t 

l 

2- Keşif bedeli 1360 liradır . 
3 - Bu işe ait ıartnameler şunlardır. 
A- İdari şartname. 
B- Fenni şartname. 
4- İstekliler bu ıartoameleri 10 kuruş beclel ile 

merkezimiz levazımından alabilirler. 
5- Eksiltme 19.4.38 salı günü saat 15 te Galata 

Karamustafapaşa sokağında lstanbul Jimaoı sahil sıhhiye 
merkezi eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

6- M"vakkat teminat parası 102 liradır. 
7 - Eksiltmeye gireceklerin bu iİbi işler yaptıklarına 

dair resmi vesika ibraz etmeleri şarttır. 

Belediy~ Sular İdaresinden: 

f riaremizce Erlirnekapı su havuzundan başlamak üzern 
Zeyrek yokuşu başrna kadar konulacak 600 mil;metrelik ho· 
rular için tanzim edilen proje ve şartnamesine göre: 

A-HP-ndek hafriyatı ve imla~ı. 

B -- Hafriyat t: na ında bozulan ~di -.·e parke kaldırımla· 
rın tamiri işleri kapalı zarfla ek:-iltmeye konulmu~tur. 

Şartname ve teforriiatı 100 kuruş mukabilinde idaremiz 
veznesinden alınabiiir . 

İh.ıle 27 nisan 938 çnrşaınba günü saat 16 da idare mer· 
kezinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

Talipler şa1 tn:ımeye göre hazırlayacak lan kapa!. zaı fJarım 
yukarıda yazılı saatten evvel müdürtiiğe vermeleri. 

Konya Vilayeti Daimi Encümenindon: 

Akşehir yolunun .l+000-5+000 inci kilometrelerinde 
yapılacak olan 714 lira 4 kuruş keşif bedelli iki menfez 
intasıdır. 

Eksiltme 26.4.938 sah günü saat 15 te Vilayet Daimi 
Encümen.: odasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat akçesi 53 lira 55j kuruştur. 
Bu işe ait her türlü fenni ve müteferrik evrak Vila· 

yet Nafıa Müfılirlüğüode görülebilir. 
isteklilerin bu işi yapmak ehliyetini haiz olduklarını 

gösterir Vilayet Nafıa Müdürlüğünce verilmiş ehliyet ve• 
sika11 ve 938 yılma ait Ticaret odası kayıt vcsikalarile 
53 lira 55 kuruş depozito akçasana ait vezne makbuzu 
vt!yahut muteber banka makbuzu ibraz etmek şartile 
yu1.<arıda yazılı güu ve saatte Vilayet Daimi Encü· 
meniDe müracaatları lüzumu ilan olunur • 

Afyon Viliyetinden: 

Açık usulile eksiltmeye konulduj'u evvelce ilan edilen 
Afyon-Gazlla-öl yolunun 0+210-0+512 kilometreleri ara· 
sında yaptırılacak 4981 lira 50 kuruş keşif bedelli parke 
d6şemesi işi 18.4.938 tarihinde nat 15 te Daimi Encü· 
mende ihale edilmek üz.ere eksiltme müddeti temdit edil· 
mittir. Keşifname ve şartname Nafıa dairesinden ahnabi· 
lir. Muvakkat teminat 373 lira 61 kuruştur. isteklilerin 
Ticaret odası kayıt vesikasile birlikte Daimi Encümene 
müracaatları. 

* • • Açık usulile eksiltmeye konulduğu evvelce ilan 
edilen Afyon·Konya yolunun 57 +200-59+000 kilometre· 
!erindeki 2621 lira 99 kuruş keşif bedelli köprü ve men· 
feder inşaatma istekli çıkmadıiından 5 nisan 938 tarihin· 
den 5 uıayıs 938 tarihine kadar t ay içinde pazarlıkla 
ihale edilecektir. Keıifname ve şartname Nafıa Müdürlü· 
ğünden ahnabilir. MuYakkat teminat 195 lira 83 kuruştur. 
isteklilerin Daimi Encümene müracaatları. 

Gaziantep Vilayeti Daimi Dncümenden : 

Gaziantep-Besni yolunun 40+000 ncı kilometresinde 
1327 lira 26 kuruş bedeli keşifli üç metre açıklığındaki 
ayakları kirgir ve üzeri betonarme tahliyeli iki köprü 
açık eksiltmeye konmuştur. 

Talihlerin keşif evrakile fenni şartları gör.mek üzere 
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hergün •e munakasaya iştirak için de 99 lira 55 kuruş· 
luk teminatı hamilen 21.4.918 perşembe günü saat 10 da 
Viliyet Daimi Encümenine müracaatları ilin olunur. 

Gaıiantep Vakıflar Müdürlüğünden : 

Gaziantepte Gaziler cadde~inde Hü-.eyiıı paşa vakfından 
harap halaların yerine yaptırılacak üç dükkanın inşaati mü
nakasaya konulmuştuı. 

Keşi f bedeli 1337 liradır, 

15.4.938 tarihine mü adif cuma günü saat 15 te açık 

rniinakasa suretile ihalesi yapılacağından re,:;im, keşifname 

ve şartnameyi görmek i"teyenlerin pazardan maada hergün 
ve isteklilerin yukarıda yazılı gün ve aatte yüzd~ 7,5 te
minat akçalarile birlikte Gaziantep vak.ıflar müdürlüğüne 

müracaatları. 

Gaziantep lnhi arlar Baş Müdurlü~ünden: 

Gaziantepte lııhi arlar baş müdüriyetinin gö~terece~i arsa 
üzerinde şartname ve proje-.i mucibince yaptırılacak. barut 
deposu binasının inşaatı 5 4.938 den itibaren 15 gün mud
detle açık ek iltmeğe konmuştur. 

Keşif bedeli 3321,42 lira ve muvakkat teminatı 249.10 
liradır. 

Eksiltme 20.4.93 • tarihine ra~tlayaıı çaaşamha günü sa
at t6 da Gaziantep İnhisarlar başmüdürıyeti komi yonunda 
yapılacaktır. 

Şartname ve proje 10 kuruş ~eclel mukabilinde lnhi ar
lar başmüdürlüğünden alınnlı ı lir. 

Ek:.iltmeye i:ltirak etmek isteyenler fenni evrak ve vesı

kalarını komisyona ibraz edeceklerd>r. 

Seyhan Vil!ycti Daimi Enciımeninden: 

6.4,938 tarihinde ihale edilmek üzere eksiltmeye konul
mu~ olan 5 hin lira keşif bedelli Pozanti·Güle~ yolu üzerin
deki 9 merh~z inşaatına i tekli çıkmadığından 20.4.938 ta
rihiade ihale edilmek üzere müddeti ıızatılınıştır. 1 teklilerin 
20.4.938 t&ribine rnü:;adif çarşamba giınii ~aat 11 de vilayet 
daimi encümen;ne ve keşfini görmek için de Nafıa daire
ı-;ine müracaat1arı ila.n olunur. 

• • * 
Anadolu kavagı vapur iskele i yanındaki kahvenin tamiri 

ile Fatih kimyahane inin tamiri. Bak: 2 nci ahıfodek:i lst. 
Belediyesi ilanlarına. 

• * • 
Ki.ıçükmu tafapaşada yapılacak ilk mckt~p bina~;ı ınşa-

atı. Rak· 1 tanbul Belediyesi ilanlarına. 

• * • 
Floryarla yap. por ye eğl~ncc te i atı. Bak: f._t. Beledi-

yesi ilAnlarına. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari ahlt: 

• • • 

3 kalem devai anpul alınacaktır. Bak: 2 İnt'İ tthifedr.ki 
l:.t. Belediyesi ilanlarına, 
IL~S ---- 25 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır ,, .s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Her bir metresine tahmin edilen fiah 24 buçuk kuruş 

olan 185 bin ili 24() hin metre çamaşırlık bez kapalı 
zarf usulile müneıkasaya konulmuştur İhalesi 30.4.938 
cumartesi günü saat 11 dedir. İlk teminatı 4190 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi 294 kuruş mukabilinde MMV Satınal· 

ma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen ve· 
saikle teminat ve teklif mektublarile birlikte ihale saa
tinden en az bir saat evvel Ankarada MMV Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 

* • • Her metresine tahmin edilen fiatı 630 kuruş olan 
ı0500 metre kurşuni kaputluk kumaş kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. Şartnamesi 646 kuruş bedel mukabilin· 
de hergün MMV Satınalma Komisyonundan alınabilir. İlk 
teminatı 7707 lira 50 kuruştur. İhalesi 28.4.938 perşembe 
günü saat 11 de yapılacaktır. Eksiltmeye girmek istiyen
lerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazı · 
lı vesikaları ilk teminatlarile birlikte teklif mektublarını 
ihale sualinden en az bir saat eYveline kadar Ankarada 
MMV Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yaz~hane Malzemesi 

• • • 
80 kalem muhtelif puntoda pırınç çizgı alınacaktır Rak: 

2 inci ~ahifedeki İst. Belediyesi ilAnlarma. 
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Mobilya, Ev ve Bnro eşyası, Muşa nba, Hah v.s. 

Afyen Lise Direktör lüğündeo : 
Afyon lisesine muhammen bedeli 6 liradan 70 büylik 

ve 5 liradan 48 küçük talebe sırası nümunes'ne göre 
yaptırılmak üzere 6.4.938 tarihinden itibaren 21.4.938 ta
rihine kadar açık eksiltmeye konmuştur. İhalesi 21.4 938 
perşembe günü saat 15,iO da lisede yapılacaktır. İstek· 
lilerin yüzde 7,5 teminat makbuılarile birlikte Komisyo· 

numuza müracaatları. 

Müteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. idaresinden: 

Muhammen bedeli 4250 lira olan 2500 Kğ. külçe ka· 
lay 22.4.938 cuma rünü saat 10,3() da Haydarpaşada 

gar binası içindeki satınalma komiıyonu tarafuıdan açık 
eksiltme ile satın alınacakbr. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği 
ve 318 lira 75 kuruıluk muvakkat teminatiyle 

vesaik 
birlikte 

eksiltme gi\nü saatine kadar komiıyona müracaatları la
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak da
ğıta lmaktadır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Muhtelif eb'atta 70 adet iç ve dış laıtik açık eksilt
me ile sahn alınacaktır. Hepsinin tahmin eclilen fiatı 
4630 liradır. İlk teminat 347 lira 25 kuruttur Ekıiltmesi 
25.4.38 pazartesi günü saat 14 dedir. Şartnamesi komis· 
yonda !'Örülür. Ekıiltmeye l'İreceklerin ilk teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazıla bel
l'elerle birlikte muayyen gün ve vakitte MMV satınalma 
komisyonunda 9ulunmaları. 

• * • 
50 tane koşum iıkeleti alınacaktır. Bak: 2 inci sahi-

fedeki lıt. Belecliyesi ilanlarına 
• • • 

1 adet demiryol baslrülü alınacaktır. Bak: İnhisarlar 
U. Müdürlüğü ilanlarına. 

• • • 
60000 adet nihayetsiz şerit alınacaktır. 

lar U. Müd. ilanlarına . 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

Bak : lohısar- 1 

DeTlet Demiryolları n Limanları İşletme•İ Umum Idareıinden: 

İdaremizin Eskiıehirdeki Talebe pansiyonu ile Hasta
nesinin bir senelik ihtiyacına binaen satın alınacak olan 
muhammen bedeli ile cinsi, mikdarı Ye eYsafı aşağıda 
yaulı iki 2rup sebze ve meyva her grup ayrı ayrı ihale 
edilmek şartile ve Eskişehirde teslim edilmek üzere 29 
nisan 938 cuma günü saat l 4 de Haydarpaşada gar bi
nası içindeki Satınalma Komisyonu tarafından açık ek· 
siltme ile satın almacaktır . 

lu ite girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 
ve hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte ek· 
siltme günü saatine kadar Komisyon Reisliğine müracaat
ları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaıada gar binası için
deki Satınalma Komisyonu ile Eskişehirde Talebe pansı· 

yonu müdürlüğü ve Hastane operatörlüğü huafmdan pa 
rasıı olarak dağıtılmaktadır. 

Lahana, pıraaa, kereviz, taze fasulye, taze kabak, pat· 
lıcan vesaireden mürekkep 25 kalem sebze muhammen 
bedeli 1322 lira 40 kuruş, muvakkat teminatı 99 lira 18 
kuruştur. 

Elma, zerdali, armut, şeftali, kiraz, erik, ve saireden 
mürekkep 14 kalem yaş meyva muhammen bedeli 102 l 
lira 50 kurnş, muvakkat teminatı 76 lira 62 kuruştur. 

latanbul Komutanlıtı Satınalma Komiayooundan: 

ihale ıünü talibi çıkmayan Gümüş.uyu hastaneıine 1500 kilo 
te .. eyağı vermeyi taahhüt eden müteahhidin nam ve hesabına 

t 128 kilo 650 ıram tereyağı açık eksiltme ile ihalesi 29.4.38 cu
ma rünü uat 15 te yapılacaktır. Muhammen tutarı 1128 lira 65 
kuruttur. Şartnamesi hergün öğleden evvel komisyonda görüle
bilir. İıteklilerin 85 liralık ilk teminat makbuz veya mektublarile 
beraber ihale ıünü vakti muayyeninde Fındıklıda komutanlık ıa
tınalma komi•yoauaa a-elmeleri. 

Vize Askeri Satınalma Kümisyonundan: 

Al pullu civarında bulunan kıtaat için 12 bin kilo sa
deyağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 

-
ul elediyesi en: 

Muhammen İ lk 
ben eli t~ 

sta 

Anadolu kavağı vapur iskele i va· 
nındaki kahv nin tamıri 76 03 5 70 

K.a ırııpaşa daire inin tamirinden çı· 
an 3 ton hurda demir 120 
1 k işlerine 50 t,me koşum 

ele ti 87 50 
Ha hastaııe ine 3 kalem devai 

ampul 
Fatih kimyalıane inin t miri 
Belerliye matbaasına 80 kılo muh-

392 
451 

telif puntoda pıı inç çizği 480 36 rı 
Yukarıda muhammen h<'dtlleri )lızılı işin a) rı ttf 

pazarlığa konulmuştur. Evrarları erıcüm<'n kaleminde g~· 
ı tilehilir. 1 teldıler hızal rınc.la gösterilen ilk teminat ı11 ,, 

buz vrya mektubile b ıher 18 4 938 pazartesi gunıi :ı~ 
at t 4 de Oaırni Encümende buJunınaıdırlar. J ,,,, 

ktı' 
Vizede Askeri Satın ima Kemisyonunda yapılaca dl 

Şartnamesini görmek isteyen\ r hergim Kemisyon• 1 
racaat edebilirler. Eksiltmesi 26.4.938 ah günü sıB~ 

1 
da yapılacaktır. Muhammen fiatı 10800 lira ilk teırı•",ı 
810 liradır. Münakasaya iştirak edeceklerin ekailtaıe :,, 
tinden bir s at evvel teminat ve tekhf mektublarile 1 

beden sa;r vesaikin Komisyona tevdii. 

Gaziantep Orman KatiLliğinden : 

Beh r Beher 
mctr<' mıkap muhammeni 

Cin i 1\13 D3 Lira K. Ormanı adı 
Dikili çam ağacı 62 ' O 4 90 Kaleme küllıJ.' 

» » » 41 4 90 Kabaklı tepeaı 
» Kayin » 35 138 3 70 » » ~ı 
» Kavak » 34 735 2 » 

İslahiye devlet orınanlanndan yokarda cııı ı 
yazılı gayrı mamul kere telik a~açlar 4.4 938 tarihindefl 
banm 21 gün mud letle açı artırmaya çıkarılmıstır. 

1 
İhalesi 25.1.938 tarıhi <' mu:ıadif pazarte i ::.aat 

Gaziantep orman dairesini mut ·şekk1l komi yonca Y' 
caktır. 

Talıplerin ve ~erailı öğr nmek htey nlerin 
ine müracaat <>yl nelen ıl<tn olunur . 

Haliç Orın n \fohendı-.liğinden: 

Cıhalide d-.poda mahfuz çatlak, nrdaklı, budaklı ,e 
de altmışı ı::ıkarta 23 kü,,ur ınclrt• mikap kökıınr krre· 
nin lıeher metre ınık.lbınııı ınulıaınıncn bedeli olan ıJ 
dan nıı:ıaııııı '2.7 iıwı ~arşamba ~unu ı;aat 14 de dairede 
tei?ekk'I "'.ılı komiwonıııı la müzayede kanununa göre 
oluııaı·.ığı ilan oluııur. 

* * * 
Valde hanı ankazı satılacaktır. Bak: İst. 

}arına. 

* * • 
3 t. hurda demir sata la caktır. Bak: 2 ncı 

İst. Belediyesi ilanlarına. 

~ 
•• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve 

1 
·~· hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şıJ' 
•!• melerin tercümesi derühte edilir. 
·:· 
•! • • c.!• 
·:· 
·: 
•!• ..... • ... 
•• 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiya'l:iar gayet mü'l:ediid1' 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılır 

Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Hanı~ 
Tele fon : 49442 

imtiyaz eahibi ve ynzı 41 
Dirdıtörii • lam il Gir0

t 

B sı~dığı 7er: ART~ 
r. 1 • R'W r •"! 
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1Stanbul Belediyesi İlclnları. _:,, ~ 

V alde hanı ankazı 
litpsine 5000 lira bedel tahmin edilen Eminönü Ahı· 

Çelebi ınahalleshain Emin6nü Meydanında iki kattan iba
~ •ltıııda Dükkan ve üstünde odaları havi kArgir Valde 

111 ankazı satılmak lizere kapalı zarfla artırmaya ko
~111.tnuıtur. Artırma 21.4.938 perşembe günü saat 15 tc 
~ ••nıi Rncümende yapılacaktır. Şartnemcsi LeYu:ım Mü
Gtl6ğünde ıörülebilir, istekliler 375 lira lık ilk teminat 
~kbuı veya mektubile beraber teklif mektublarını havi 
()~alı zarflarını yukarda yazılı l'ünde saat 14 e kadar 

'
11tli Encümene verilmelidirler. Bu saa ttan sonra verile-

ttlc tarflar kabul olunmaz (8) (2030) 

• • • J ~ _ l<eıif bedeli 1224 lira 75 kuruf olan .Floryada yapı-
tt)c spor ye eilence tesisatı açık eksıltmeyc konul

~11ttur. Keşif enakile şartnamesi Le•azım Müdürlüğünde 
~811ilebiJir. İstekliler 2400 N.lı kanun.la yazılı vesikadan 
'tka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet 
l••ikaıile 91 lira 86 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
~t~tubile beraber 27.4.938 çarşamba günü saat 14 de 

,~ •ııni Encümende bulunmalıdırlar. (8) (2029) 

•' • • • 
ICeşjf bedeli 14198 lira 14 kuruş olan K ijçlkmustafa· 

:~•da yaptırılacak ilk mektep bi nası kapalı zarfla ek· 
ıstrntye konulmuştur. Eksıltme 29.4.938 cuma günü saat 
ts te Daimi Encümende yapılacaktır. Buna ait şartna~ e 
ı,k ~uruı mukabilinde Nafıa Müdürlüiünden alınabilir. ls
\ı lıler 2490 N. Jı kanunda yazılı ve~ikadan baıka Nafıa 
~ktletinden alacakları Fen ehli yet vesikasile 1117 lira 
le ~Uruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile berabe r 
~klıf mektublarını havi kapah zarflarım yukarda yazıla 

~litade saat 14 e kadar Daimi Encümene vermelidirler. 
11 

saatten sonra Yerilecek zarflar kabul olunmaı. 

• .. . (İ) (2028) 

Senelik mubam. İlk 

"hııtta Vezneciler mahallesinde 
l' ram vay caddesi sokağında 84 9 

A N.ı. dükkan 
t'Pe.emininde T opkapı caddesinde 

~ 951115 N.lı ev 
tyrekte Çinili hamam yanında Hacı 
l<asımaia mektebi arasıntıla 2 N.h 

~Baraka 
'P•lıçartıda Divrik sokaiında 20 
~ N.Iı dükkan 
'Palıçarşıda GeliDcik sokağında 

~ ı1 N.lı dükkln 
•rıalıçarşıda Yarım Taıhan soka

~ iında ı N. lı dilkkan 

Kirası teminat 

120 g 00 

108 8 10 

12 o 90 

12 o 90 

12 o 90 

12 o 90 
•r-alıçarşıda Divrik ıokağmd a 21 
N.tı dükkan 18 ı 35 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan 

~haller 939, 940, 941 seneleri mayıs sonuna kadar nyrı 
/'ı kiraya Vfl!rilmek üzere açık artırmaya konulmuşlar
t •r. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İs
tkliler hizalarmda gösterilen ilk teminat makbuz veya 
~t~tubile beraber 28.4.938 perşembe &'Ünü s~at 14 de 
••mi Encümende bulunmalıdırlar. (1) (2031) 

• • • 
Senelik muham. İlk 

Kirası teminatı 

,,, C,latatla Karaköy caddesinde 4 4 N. 1ı - -
~ ~ Dükkan 

~latada Topçular caddeıinde 2 2 ,, 
1020 76 50 

~ dükkan •e depo mahalli 
•latada Karaköy caddesinde 6 8 ,, 

C. dükkan 
latada " " 518 ,, 

1200 90 00 

1020 76 50 

dükkan 1440 ı 08 00 
~ 'r' ukarıda semti, senelik muhammen kiraları ya zıh olan 

•haller teılim tarihinden itibaren birar sene müddetle 
:)tı ayrı kiraya verilmek üzre açık artırmaya konulm~ş · 

i( t lir. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. ls
~kliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
ltıtktubi le beraber 29·4-9Js cuma günü saat 14 de Dai-e 
~i Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2032) 

'' Münakasa Gazeteşi,, sizin ıçın Anka
tada, Trakyada, Anadoluda ve İstanbulda 

v~ ~•kan 50 den fazla resmi ve gayrı resmi ga
ı~ ~tteleri okur ve tetkik eder. 

Kanunlar . K&r arnameler, Ticaret muhadeleri -------
İptidai madde Muafiy et listesi 

(666 ıncı nushada n devam) 

5 - Orman Çiftl:ği Ankara Or· 
man Fabrikası: 154 Renkli malt 
Mucik •ebeb: Yeni kurula· 165 Bira mayası 
cak bir ıenedenlıteri faaliyet· 250 Hublon 
tedir. M;!m}ekette istihlaki 
günden güne artan biranın 
daha ucuza mal edilme.ini 
temin makudile: 

ti- Fabrika ve hav. Mucib ae• 519 B Çelik ıaç 
bep: 936 mali sene•İ iptidai 529 B boru 
maddeler muafiyetinden. isti-
fade etmesi dolayıailc. 

7 Kurşun sanayii T. Ltd Ş: 
Kurşun izabe ve Tasfiye Fab· 694 B İzabe koku 
rikası: Mucib aebeb: Memle· 
kette hali hazırda i•iibıil e· 
dilmemektedir. 2 7005 Hyıb 
kararname ile de gümrük 
resmi 4,5 liradan 7,5 liraya 
çıka rılmıştır. Di~er taraftan ec-
nebi kok fi•tlarının yükselmiş 
•ulunmaaı neticesi kurşun fi-
atları ü:ı:erinde mühim tesir , 
yapma'ctadır. Kurşun maliyet 
fiatının azalması ve bu •uret· 
le ecnebi kurşuna rekabet e· 
dehilmesini temin makudile 
muafen girmesinde faide gö-
rülmiiştur. 

i Türkiye Şeker fabrikaları AŞ. 694 B İzabe koku 
Mucib ıebeb: Memlekette ithal 
edilmemekte ve 1/7005 .ayılı 

kararname ile dej iümrük ru-
mi arttırılmış bulunmaktadır. 

Hariçten getirilmesi zaruri bu · 
lunan ecnebi izabe koklarının 

fiatları İ•e son zamanlarda 
yük•elmiş bulunduğundan şe· 

ker maliyeti üzerine mühim 
tesir yapmaktadır. Bundan do · 
la11 m uafen girmesine faide 
görülmüştür • 

Bitti) 

lst. Ticaret ve Zahire Borsas1 

[Bourse du Commerce et des Cereales d·lstanbul ] 
-----====== 12 - 4 - 1938 

FİA TLAR ( Co urs officiels) 
Afi on (Opi um) 
BuA"day yumuşak (Ble tendre) 
Buğday •ert (Ble dur) 
Buğday kı2ılca (Ble roux) 
A rpa A nadol (Orge Aa .) 
Arpa yemlik 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moinı) Yukarı (Pluı) 

5 28 -
5 20 -

4 
4 18 
7 10 -

5 30 -

4 5 -

Zeytin yağı l.ci yemeklik (Huile d 'ol.) 
Susam (Seume) 
Çavdar (Seigle) 
Tiftik mal 

,, otlak 
İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Fındık kabuklu (Noi•ettes l 
G f :!. Yünü 
Darı sara (millet jaune) 
Keçi kılı (Poils de Che"·re 
Ceviz içi 
Mısır sarı (Malı jaune) 
Sansar derisi 
Zerdeva ., 
Tilki ,, 
Tavşan 

Porsuk 
n 

GELEN (Arrivasres) 1 
Afion (Opium) k - -

Buğday tBle) 270 -
Arpa (Org·) 
Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 
Mmr (Maia) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu tGr. Un) 
Faıulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (•eHme) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lcnlille) 

49 -
46 -

39 50 

75 75 

Nohut (Poi• Cbiche) 19 50 
Zeyti . yağı (Huile d'ol.) 113 75 
B. Peynir (Fromage 8.) - '-
Tiftik 12 75 
İç fındık (Noia. dec.) 10 -
Razmol 
K fındık (Noi5ette) 

4 35 -
116 - -
127 20 -
34 - -

48 - -

5 5 -

4 37 50 

135 - -
34 20 -

58 

5 10 -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 302 50 
Arpa (Orıe) 500 -
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chiche) 
İç fındık (Nois dec.) 
Un (farine) 
Tiffü~ 

Yapak (Mohaire ) 
İç ceviz 
K badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marchea Etransren) 

40 25 

49 -

12 75 

Buğday (Ble) Liverpul 4 78 
• ., Şikasro 3 90 
,, ,, Vinipek 5 79 

Arpa (Orıe) Anvera 4 04 
Mısır (Mai•) Londra 4 Ol 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 33 
Fındık (noia.) G.Hamburg 39 -

K • • 3i -

j inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- idaremizin izmir Şarap imalathaneiİ için şartna -
meıi mucibince 2000 kilo tartmıı kabiliyetinde bir adet 
demiryol ~askülü pazarlıkla satın almacaktar. 

il - Muhammen bedeli ~ lira ve muYakkat teminatı 
187,50 liradır . 

111- Eksiltme 2.V.938 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu· 

besincjeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatın: 

teklif mektublarını münakasa ıününden 3 glln evveline 
kadar İnhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri 
ve tekliflerinin kabulünll mutazamınıa vesika almaları il· 
zımdır. 

V - İsteklileri• pazarlık için tayin edilen fÜll ve 
saatte lV üncü maddede yazılı eksiltmeye iıtirak vesikası 
ve yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen komisyona ıelmeleri ilin olunur. (2025) l -4 

• • * 
1 - Şartnamelerine ekli listede eb' ctd ve mıktarı g6ste· 

rilen 60000 adet nihayetsiz fOtit paurlıkla ıatıo alınacak

' tır. 
il- Puarlık 27.5.938 tarihine rasthyan cuma ruıau 

aaat 14 de Kabataşta Levazım ve Mwbayaat Şube
aiadeki Alım Kemiıyonuocb yapılacaktır. 

111- Şartnameler parasız olarak her .. ün s6ıü reçen 
şuhedea ahaabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin etUlen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 

adı ıeçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2024) 1- -4 
• • • 

1- Şemsipaşa Tütün depoları arasmda şartname ve. 
1 

projesi mucibince yaptırılacak beton yol inşaatı pazarlık 
ı usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

il- Keşif bedeli 3043 lira 76 kuruş ve muvakkat te
minatı 229 liradır. 

lll - Eksiltme l 5.IV.938 tarihine rasthyan cuma günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

lV- Şartnameler 16 kuruş bedel mukabilinde inhisar
lar Levazım ve Mubayat Şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye i ştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve 
vesaikini İnhisa rlar İnşaat Şu ıe sine ibraz ederek ayrıca 
vesika almaları lazımdır. 

VI- İsteklilerin pazarhk ıçm tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7 .5 güvenme paralariyle birlikte yukarada 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1706) 4 - 4 

11 

Jeudi 14-4-938 

Papicr a cirarettee (Dir. Gen. Monopoles) N. l'\22 
lutallation electrique de la ville Bolvadin• (Manicip. Bolvadiao) '3l 
Papier blanc , rose et luıce (Oir. Gen. Monopoleı) N. 634 
Con,tr. bitisse, trıtvaux de canatisation ete. a l'atelier Sivas (Cb. de 

Fer Etat) N. 649 
Abat·jour, cible souterrain, compteur eleclrique, article pour deuin 

et papeterie, cuir ete. (Ch . de Fer Etat) N. 649 
Constr. baHin a l'hippodrome (Vilayet Ankara) N. 651 
Pelles, piocheı, fil pour tenteı ete. (Vil. Ankara) N. 655 
Cbaussures (Min. Def. Nat.) N. 652 
Costumea (Coınmsnd . Gen. Gendtrm. Ankara) N. 653 
Herbe (lntend. Ankara) N. 654 
Cible de camparne (Command. Gen. Gendarm. An\cnra) N. 654 
Articles electriques (Min. Def Nat.) 654 
Chaussures (Dir. Telephoneı lst.) N. 654 
Tente•, tuyaux de terre pour travaux de canalisation, construction 

bordure au ciaaetiere Zindjirlikouyou (Municipalite l.t.) N. 654 
lmpre11ion de refiıtre (Miniıt . de Finances) N. 655 
Leıu•e• (lnt. Tophane) N. 656 
Pavare de route (Vil. Balikeair) N. 656 
Produitı chim;que• et inatrumenta (Mi•. Def. Nat.) N. 656 
Pupitres, tableı, armoires et cltaiı;es (Oir. Bienı Nat. lıt.) N. 656 
lnstallatio• electrique a la viUe Akhisar (Mua. Akbi .. d N 658 
Conıtrı.ıdion konak rouveraeıaental a Alachehir et Kırkarhatch (Dir. 

Trav. Pub. Manissa) N. 658 
OxyreDO (Cb. de Fer Etat) N. 660 
Pieces de reebınres poar p•lveriaateur• (Dır. Arric•le lat .) N. 661 
Tuyaux de foate, coude, ruban ro•dron•e, id. pour iıolateur, ccıu · 

vercle1 pour recepteur telephoaique, ficbe pour central ete. (Dir. 
Telephones lst.) N. 663 

Tunsport d'articlu pour l'armee (lntend. Diarbakir) N 662 
Charrement et decharreıııent houille (Cb. de Fer Etat) N. 662 
Coutr. porte, instıllation de rrilles ete. (Mun. Gı.ıirc ouııe) 663 

,, arches (Oir. Trav. Pub. Sivas} N. 664 
Cardiff (Mia. Def. Nat.) N. 664' 
Toile americaiae et lt•oine (Mııa. lıtanbul) N. ·~ 
• Auto (Dir. Trav. Pub. Sivas) N. 664 
Rep. bit. ecole Normale (Oir. Ecole Normale de J•unes Fılles a lat .) 

N. 667 
• Auto camelote (l11t . Tophaae) N. 665 
Riz (Com. Acb. Milit. lıparta) N. 665 
• Boiı de upin (Dir. For~tı lzmir) N. 668 
• Cbarbon de bois (Dir. Forfta Zonıouldak) N. 668 

• Le. aateriaques indıquent une venle par voıe de surenchero 

N. B.- Les Nos indiquea en reg-ard deıı :ırticles ııo~ t ceux d 
journal danı lequel l'aviı a paru . 
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:; 

ı:-

Objet de I' djudication 

A) Adjudications au Rabaıs 

Prıx 
e•tlmatif Provıaoıre 

Lieu d'adjudıcation et du 

Cnhıer des CbnrJe 
Jours 

ii 

ıı 

Constructron eparnbov Trav Publics-Mah!riel de Lonstru tion-Cartographie ---
Coutruction de deux ponts en beton armee a route 

Guiantep·Buni. 
Conatruction de deux archea s route Akch~hir· 

Konia. 
Pavaıre 11/route Afion·Guhgueul (aj ) 
Conmtruction arehes et pont s route Afion·Konia 

(aj.). 
Construetiorı dea magasinl! 

,. bitiment pour depôt de poudre a Ga· 
aianlep (cah. eh. P 10). 

Construetion de 9 arches s route Pozantı-Guleti 
(aj.). 

Construction bltiment ee Primaire a Kutchuk· 
mouıtaphapachıı. (eah eh P 75). 

Amenagement pour sport a Floria. 
Reparatioıı L'U casıno a Anadolou'k.avak 

,. au laborııtoıre de Fatih. 
Reparation moteur "lııtıınbul,. (eab. eh p l ") 
lnatallatioa d,ı tuyaux de 600 m m pavage de rou· 

te du r~Hrvoir d'eau Edirnckapou ju qu'a Zey· 
rek (cah. eb. P. lOl ). ı 

Con•truction bitiment pour surveillanee douauiere 
a Tahtak:eupru (aj ). 

Constr. blt. pour surveillance douaniere n Melı· 
kanii (ııj.). 

Coastr. bit. pour ıurvcıllance douani re iı Ala· 

rueua Baniai 

Publique 

Gr' a gre 

.. 

Pli caeh 

Publıque 

Gr a gre . .. 
Publıque 

Plı cach 

Gr ' · gre 

,, 

" 

1327 26 

714 04 

4981 50 
2621 99 

1337 -
5000 -

5000 -

14898 14 

1224 75 
76 03 

451 -
1360 

19446 75 

15796 20 

15i96 20 

Pr.-lt.e Cllimi,ues e Pha~mceeuti,üe~ _:}!~~ ents Saoitaires 

A•poulea aedieaux : 3 lota Gre a rre 392 -

Habillement - Cbaussures Tissus- Cu rs. 
-------------------------~--~~--~·---

53 55 

373 61 
195 

249 10 

1117 38 

91 86 
5 70 

33 83 
102 

Vilayet Gaz' ante)t 

" 
Konia 

" 
Afion 

,, ,, 

Dir. Vakoufı G :r.iantcp 
Dir. Monopo\es Gu antep 

Cona. Perm. Vilayet Scvhan 

J Com. Perm. Municipalite lııtanbul 
l 1'ir. Eeonom. ., " 

ldem 

" 
" Com. Aeh. Oflice Sanitaıre P rt lst. 

Ad~inistrafüm Eaux urııcigale 

Dir. Trav Pub. Gaziantep 

,, 

,, 

F ourniture peur Hôpitaux 

29 40 
{ 

C••· Perm. Muoicipahte lıt. 
Oir. Econom. ,. ,, 

21·4' 38 

26·'4-38 

11-4-38 
5-5-38 

15-4-38 
20-4-38 

'20·4-18 

27-4-38 
18-4-38 
1~ 4-38 
19-4-18 
27-4- 8 

25 4 38 

25·4·3S 

25-4 38 

18 4-38 

Toile pour li•re ; 185 240000 m .... (cah. eh. P. 

294). 
Pli eaeh le m. O 24 50 4190 - Com. Aeh. Min. Def Nat. Ank. 30-4 38 

Etoffe po11r capoteı : 20500 m. (eah. eh. !'. 646). 

Travaux d'hnerimerie-Papeterie 

Entre·lıırne de laitoa pour l 'imprimerie Municipalc: 
80 k. 

" 

Gre a rre 

,, 6 36 

480 -

Ameublement p.our Habitatien et Bureaux-Tapisserie ete. 

Baaeı pour cluse ırands : 70 piecea· ld. pctits : 

<O P· 

Oiver.s 

Ciment Portland artifıciel 5000 tonncs (cah. eh. 
P. 430). 

Harnai• : 50 p. 

Ruban : 60000 p. 
Baseule pour voie ferree pouvant peser 2000 k.: 

1 P· 
Cbambre a air et pneux •: 70 p. 
Linrot d'etain : 

0

2500 kr. 

Prcıvisicns 

Lerumea : 25 lots 
f ruitı fraia : 14 lots. 
Bcurre 12 t. 

,. : 1,5 t. (aj. ). 

B) Adjudications a la surenchere 
ı: Boia de sapio et hetre. 

Deeombrea du Valisi Han. 

Fer camelote : 3 t. 
il 

ıi: 

Plı cach 

Grc a gre 

" 
" 

Publique 

" 

Publique 

" Pli caeh 
Publique 

• 
Publique 
Pli eaeh 

Gri: iı. rre 

87500 -

87 50 

2500 -

4630 -
4250 -

1322 40 
1021 50 

10800 -
1128 65 

5000 -

120 -

7707 50 

36 -

5625 -

6 56 

187 50 

347 25 
318 75 

99 18 
76 Ci2 

810 
85 -

375 -

9-

" 

\
1 Com. Perm. Mun. lstarıbul 

Dir. E.con•m. ,, " 

Dir. Lycee Afion 

{ 
Adm Gen. Cb. de Fer Etat Ank. 
Caiıses Haydarpacha et Ank. 

28-4-38 

18-4-38 

21-4-38 

29-4-38 

I Com. Perm. \funicipalite lstanbııl 18-4-38 
1 Dir. Ecom. ,, ,, 

Com. Ach. Econ. Monop Kabatache 27.r;..;,8 
• 2-5-38 

Com. Ac:h. Min. Def. Nat. Ankara 25-4-38 
1 Expl. Ch. de Fer Etat Hayd..ı.rpacha 25-4 38 

1 Exp. Cb. de fer Etat H:ıydarpachıı 

" Com. Ach. Milit. Vize 
Com•. Ach. Co•mand. lııt. Findilcli 

Dir. for~lll Gaziantep 

{ 
Com. Per•. Munieipalite 
Oir Econom " 

lıtanbul 

" 
idem 

29-4-38 
29-4-38 
26 4-38 
29-4-38 

25-4-38 
28 4-38 

18·4-38 

Heure 

10 

15 

ıs 

15 
16 

11 

15 

14 
14 
14 
15 
16 

16 

16 

16 

14 -

11 -

11 -

14 -

15 30 

15 30 

14 

14 
14 

14 
10 30 

14 -
14 -
16 -
15 -

15 -
15 

Avis Officiels 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat 
·-·~ Oiven rondellea, goupilles et vi• dont lea val•ur• e•~ t~ 

et garanties proviaoirea aont indiqueea ci-bas ıeront ac e,rd• 
parement par voie d'adjudieation ıoua plı caehete I• dl G 
mai 1938 a partir de 15 h. au local de l' AdmiaiatratioO 
rale i A•kara. 

Ceux qui deıirent y prendre part doivent re111ettr•.; 
1~·; 

sidence de la Commission le jour de l'•djudieation J.~ 
h leura offres, les garuatıes proviıoires iadiquee• er 
cerlifieab exiges par 1 i loi et un ecrl fıcat de compete•'' 
vre par le Ministcre des Travaux Publıca. . 

Leı cahieu des eh rges sont dlstrıbues gratuitemeut ' 
ra par le Service dea Approviaionnementı. et a 
le Bureau de Reeeption. 

No. de Materiel Valeura 
liatea eatimatives 

Ltqs ---29 articles rondeılea et anneaux a reuort 9740 
55 articlH goupı les et rive-ts de euıvre 8880 
69 articlea dıvcra vis et boulona a metnux 19707 
94 articles viı en fer et en laiton iı bois 23666 

Siıara 1ritıdı (inhiıı. U. Mid.) X 822 
Bolndia şehri elektrı t tesia (Bolvcıdin Şarbay.) 653 
Beyu, pembe n lüka kağıdı {İnhis. U. Müd.) \' 634 ~ı' 
Malatyalla Derme reıülatör inşaatile kanahn replatörilO 

itana tevsifi (Nafıa V ek.) ~\~ 639 
Siva.ta cer atölyeııine ait muhtelif bina, kanalizaııyoa .,,,. 

i,leri (DDY) • : 649 
imaye abajur, yeralh kablosu v cereyan sarfiyat 

.\: 649 
Tersim ve kırtasiye malzemesi (DDY) . .\'! 649 

aa•t• ' 
Köaelc (ODYJ .:\! 649 . 6SI 
Ankara hipociromunda yap laavın: İDi· (Ankara Val.) )• 
Kazına, kürek ve çaıciır ipi (Ankara V al.) .\'; 651 
K•ntlura (MMVJ .\~ 6!)2 
ElltiH (jntlr. Gea. Komut.) .\~ 653 
Yataklık kuru et (Ankara Ln.) ~\. 654 
Sahra kaltlosu (Jndr. Gen. Komut.) .\'; i54 
Elektrik malzemeai (MMV) 654 
Vhlela fetıa (İat. Telefon Müd.) J\! 654 
Çadır (iat. Beled.) .\~ 654 

Kiak ,, " • 654 1.) 
Zineirlikuyu meıı:arhimda yap. döfeme ve borcHr (İıt· •• 
Evrakı matbaa (Maliye V ek.) ~\~ 655 
Seltze (Tephane Lvz.) .,! 656 
BalıkHir-Edremit-Ayvalık yohınun araaıatla kaldm111 iof' 

kHir Vil.) .\! 656 
Kimya alit ve eeza (MMV) .,! 858 
Yazıhane, yazı masası, doaya delabı ·İ.t. Defter.) .\:. 8~ tJ 
Akhiııar ,chrinin elektrik teıia. yap. (Akhisar Beled.) ·
Aı .. ,ehir hilk6rnet konatı İof. (Maniıa Nafıa Müd.) .N! ... d 

Kırkataç ,, ,, " ,, ,, ,. ,, lti"" 

Oluijeo (DOY) X· 660 
Mulatelif pulYerizatör için yedek parçalar (lıt. Vil. zır· 

.\! 661 
Food bora ve diraek (İat. Telefen Müd) .\:. 662 
Siyah katranh şerid • ıiyah micerrit ıeritl (İat. Telefo' 

~\! 662 ~ 
Telefoa alaize kapatJ, aantral fiti ve kond11naatlr, ••11 

aiıorta tlııt. Telefon Müd.) .Y! &62 
Erat etyaaı nakliyatı (Diyarbakır Aık. SAK) .Y 66l 
Köm6r nakliyatı (DDY) .ili! 662 
Kapı, tlıvar "·'· iaş. (Giresun Belcd.) .',• 613 
Menfez ia,. (Sına Bayıadır. Dir.) .\! 6ti4 

t Kardif (MMV) ~\! 664 
' Amerikaa bezi ve makara (lst. Beled.) .\: 664 -' 

• Otomobil (Sıyaıı Bayı•dır. Dir.) N 664 . I" 
Muallim mektebi binası tamiri (İıt. Kıs Ôtret. Okulu!.a~ 
Çam•tırhane için aksftm ve teferruat (Aak. Ln.J .\ Ol"' 

• K5hne otomobil (Tophane Lvz.) .Y! 665 
Pirinç (İıparta Aak. SAK) \: 665 
• Çam o

1
duknu (lzmirz Orm

1
adn MOhend.) \' 668 . f!j8 

• Manga ömOrü ( ongu ak Orman Başmühend.) 

• Önlerinde yıldız işareti olanlnr müzayedeye aittir· 

' ' Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazelerııizın sayııtırı• 


