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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından : 

a_ Mersinde yapbrılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez 
~" tıkası şube binası 6 mayıı 938 tarihine musadif cuma 
t' li~ü saat 15 e kadar kapalı zarf usulile aşağıdaki şe-
Clıt daireıiade eksiltmeye konulmuştur. 

t' Eksiltme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Müdi
'hti Umumiyesinde kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

ti Muvakkat teminat teklif fiatının yüzde 7,5 u niıbetin 
~ Banka teminat mektubudur. 

k Bu işe aitl evrak 30 lira mukabilinde Ankarada Tür
~Yc Cumhuriyet Merke:ı Bankası Umum Müdürlüğü ile 
a lıınbul, Mersin ve İzmir Türkiye Cumhuriyet Merkez 
<ltıkaları Şubelerinden alınır. 

R' ~kıiltmeye iştirak edebilmek için müteahhidJerin as· 
ilti yetmiş beş bin liralık tek bir bina işi yapmış olma-

ları ve usulen Nafıa Vekaletinden alınını~ müteahhidlik 
vesikası ile bank teminat mektubunu ve yeni ıene Ti
caret odası vesikasını bir zarfa ve mukavelenameye mer· 
but teklif listesini de ayrı bir zarfa koyarak bu zarfları 
6.5.938 tarihinde saat 15 e kadar Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Umum Müdürlüğüne imza mukabilinde 
t~vdi eylemeleri ve teklif mektublarında mukavelename 
ile fenni ve hususi şartnamelerin taraflarından görülüp 
kabul edilmiş olduğunun tasrihi meşruttur. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Balikası bu işi en fazla 
tenzilat y panlara vermek ile mukayyet değildir. 

Erenköy Kız Lisesi Satınalıua Komisyonundan: 

28.4.938 perşembe günü saat 15 te İstanbul KüJt:jr 
direktörlüğü binası içinde toplanan Okul eksiltme komis· 
yonundan 1172 lira 51 kuruş keşif bedelli Okul mutfak 
tamiratı pazarlık suretile ihalesi yapılacahtır. Mukavele 
el·siltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni tartna-

meleri proje keşif ve hülasasile buna ait diğer evrak 
okuldan görülüp öğrenilir. 

İlk teminat 176 liradır. 
İsteklHeriıı en az bin liralık bu i,e benzer iş yaptığı

' na dair idarelerinden almış olduğu ve ikal ra istinaden 
ı İıtanbul Bayındırlak direktirlüğünden lınmış ehliyet ve 

938 yılı ticaret odası vesikalarile komisyona gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komi yonundan: 

Eskişehir hava okulunda yaptırılacak bir çift birinci 
sınıf hangar inşaatı kapa lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 165.593 lira 42 kuruştur. 
İlk teminat 9529 lira 68 kuruştur. 
Ehsiltme 3 mayıs 938 salı günü saat 15 te MMV Sa· 

tınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif, proje ve şartnamelerle sair evrak 8l8 kuruşa 

MMV Satınalma Komisyanundan elınJr. 
Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2400 sayılı 

kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle idari 
şartnamenin 4 üncü maddesinin F fıkrasında yazılı bel
gelerle birlikte teklif mektublarmı ihale saatinden behe
mehal bir saat evvel MMV Satınalrna Komisyonuna ver
meleri. 

* * • Kütahya tayyare alanında yaptırılacak kuşaklama 
kanal işi pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. Keşif be eli 
49.200 liradır. 

Pazarlık 26 nisan 938 salı günü saat 10 da Ankaradi1 
MMV satınalına lrnmisyonunda yapılacaktır. 

İlk teminat 3690 liradır. Keşif proje ve şartnameler 
246 kuruşa MMV satınalma komisyondan alınır. 

Pazarlığa girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalar} mü
teahhidlik vesik ları ile birlikte pazarlık gün ve s:ıatında 
MMV satın nlma komisyonunda bulunmaları. 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 

Vahidi fiat üzerinden açık eksiltmeye konulan iş Ay· 
valık kazası merkezinde yeniden inşa edilecek Muhasebei 
Hususiye dairesi binası olup tahsisat miktarı 4000 lira, 
muvakkat teminatı 300 liradır. 

Bu işe ait keşifname ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi 
B- F enoi şartname. 
C- Mukavele örneği. 
D- Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
Vahidi fiat cetveli. 
İstiyeoler bu evrakı Balıkesir Vilayet Daimi EncümP.n 

kaleminde veya Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
ihale 5 mayıs 938 tarihine rasllıyan perşembe günü 

saat t 4 de Hükumet binasında müteşekkil Daimi Encü
men odasında yapılacaktır. 

İstekliler yukarıda yazılı gün ve saatte muvakkat te
minatlarını mal sandığına yatırdıklarına dair makbuz ve
ya Banka mektublarile Vilayet Daimi Encümenine müra· 
caat edebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için bu işlerle uğraştığına dair 
Nafıa Müdürlüğünden eksiltme gününden 8 gün evvel 
vesika almak şarttır. 

izmir İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliğinden : 

Ödemişte inşa edilecek bir pavyon, halalar ve bir 
sundurma ile dığer müteferrik inşaat ve ameliyat kapalı 
zarf usulilc eksiltmeye konulmuştur. 

İnşaat ve ameliyatın muhammen keşif bedeli 29142 
lira olup vahit fiat esası üıerinden yaptırılacaktır. 

Teminat miktarı olan 1916 lira n kit, banka mektubu, 
devlet tahvilleri olarak yatırılır. 

Eksiltme 29-4-938 Cuma günu saat 15 de lzmirde Bi
rinci kordonda İş hanında genel direktörlük odasında ya
pılacaktır. 

Fenni evrakı görmek istiy~oler İımirdc llirinci kor
donda gümrük karşısındnki işletme hanınd • birlik fen 
miişavirioe miiracaat etmelidirler. 



• 

, Sayfa 2 . 
Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyenundan: 

Genelkurmay pavyon, ahır ve garajları su tesisa· 
h pazarlıkla elcsiltmeye konulmuştur. 

Bu tesisatın keşif bedeli 2556 lıra 'l.7 kurutl!ır. 
Pazarlı~ 6 mayıs 938 cuma günü saat 11 de MMV 

Satmalma Komisyenunda yapılacaktır. 

İlk teminatı l 91 lira 73 kuruştur. Keşif ve şartname 
15 kuruşa vekalet inşaat şubesinden alınır. 

Eksiltmeye ıirecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle birlik· 
te pa!arhk gün ve ıaatında MMV Satmalma Komisyo· 
nunda bulunmaları. 

Çifteler Aygır Deposu Müdürlüğünden : 

Ertuğrul meYkiindeki 923 lira 98 kuruş keşif bedelli 
ılğı ahırı çatısı islihatmın 12-4-938 tarihinde açılan açık 
ekıiltmesine hiç bir iıtekli relmediğinden bu işin 27-4-938 
tarihine müsadif çarşamba günü saat lO da Eski,ehir na· 
fia müdürlüğünde pazarlıkla icrası kararlaşruııhr. 

Muvakkat teminat 69,30 liradır. 
Bu ite ait evrak nafia müdürlüj'ünde görülebilir. 
İsteklilerin ndia müd'1rlü2'ünden alınmış ehliyetname-

yi haiz olmaları şarttır. 

lstanbul Komutanhğı Sahnalma Komisyonundan: 

İhale güuü talibi çıkmayan Selııniye kışlasının hamam
kazanile yıkanma mahallinin çökrm~kte olan çatı ının bir kıımı 
tamir ettirileceğınden ilıalPFİ lO gün uzatılarak 25 nisan 938 
paznrt si giinii saat J5,aO Ju yapıla<'aktır. Muhammen kriiif 
bedeli 879 lira 60 kuruştur. İlk tt·ıniııatı 66 liradır. İstekli
lerinin ilk teminat makbuz veya m~ktulılarile 2490 sayılı 
kaRunun 2, 3 tinoü maddelerinde yazılı ve!ikalarile beralıer 
ihale günü vakti muayyeninde Jo'ındıklıtla komutanlık satın
alma komisyonuna gelmeleri. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari atat: 

Kenya Vil6yeti Dainıf Enci•eninden: 

15 nİaaDda ihalesi ilia etillea veteriner daire.ine lüzumu elan 
800 lira muhammen kıymetli ib1a allt v~ edevatı için talip çık
madıtından ihale 10 rün müddetle uaatılarak 25.4.38 pazarteai 
gOnilne talik edilmiştir Talip olanluın iJu ıründ~ ekıiltmeye gir
mek üzere 25 nisan saat 15 te Konya vilayeti daimi encümenin
de bulunmaları ilan edilir. 

Elektrik, Havagaz1, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
.. w .___...__...,._ ------

. Devlet Demiryolları n Limanları İşletmesi Umum İdareıin .. en: 

Muhammen bedeli 4283,53 lira olan 10710 adet 
muhtelif büyüklükte OSRAM veya TUNGSRAM markala 
ampul 6.5.938 cuma günü saat 15,30 da açık eksiltme 
usulile Sirkecide 9 uncu işletme bine.sında satın alına
caktır. 

Bu i~e rirmek isteyenlerin ni&ami 'fesikaları Ye yüzde 
7,5 niıbetinde teminat akçelerile beraber komisyona mü
racaatleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1- Müteahhit nam ve hesabana alınacak olan 11 kalem elek
trik malzemesine talip çıkmadıt1ndan ~eniden pazarlıkla eksilt
meye konmuıtur. 

2- Tahmin edilen bedeli 2099 lira elup ilk temiaat parası 
314 lira 85 kuruıtur. 

3- İhııleııi 27.4.38 çarfamba günü saat 10 dadır. 
4 Ek~iltrneye girecekleria 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde istenilen belrelerile ihale srüa n uatiade MMV u
tınalma komisyonunda hazır bulunmaları. 

Fethiye Belediyesinden: 

Fethiye elektrik tesisatı için Nafıa Vekaletinden tasdik
li profe ve ~artnamesi mucibince bir aded 60 beygirlik 
Dizel motörü alınacaktır. Talihler, Proje ve şartnameyi 
görmek ve tafsilat almak üzere 25.4.938 t rihindc kadar 
Sirkecide Fethiye Nakliyat ve Ticaret Evi vasıtasile Fe
thiye Belediye Reisine müracaatlc:ri ilan olunur. 

.~~tbaa işleri, 15!rtasiye, \'azıhane Malzemesi 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 1539,20 lira elan 1200 deste sarı 

MÜNAKASA GAZETESi 

zarf, 21200 deste elvan zarf 29.4.938 cuma gt.nü saat 
I0,30 da Haydarpaşada gar binası içinde toplanan komis
yon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1 15 lira 4.( kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettii'i vesaik
le birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra
racaatları lazımdır. 

Bu iıe ait şartnameler komisyondan parasız olarak 
d aj'ıtılmaktadır. 

Ankara valiliğinden: 

1938 yılı içinde yapılacak at koşularında kullanılacak 
asgari 15 bio azami 30 bin cilt beheri 100 yapraklı müş
terek bahis bileti kapalı zarf usulile münakasaya konul
muıtur. 

Muhammen bedeli 7800 liradan ibarettir. 
İhale 5 mayıs 938 perşembe günü saat 15 te Vilayet 

Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
T aliblerin 652 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 

mektup veya makbuzlarile teklif mektublarını 2490 sayılı 
artırma, eksiltme ihale kanunu hükümleri dairesinde iha
le ıünü saat 14 e kadar Vilayet Daimi Encümenin Riya· 
setine tevdi etmeleri lazımdır. 

Teklif mektablarını posta ile göndermek isteyenler 
teklif mektublarını iadeli taahhütlü olarak göndermeleri 
şarttır. Bu suretle postaya verilecek teklif mektublarınm 
ihale günü saat 14 e kadar Vilayet Daimi Encümen Ri
yasetine gelmiş olması lazııı dır. 

Şartnamesini görmek ve tafsilat almak isteyeulerin 
stadyom direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Müteferrik 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Nafıa silindir Ye kamyonlarında kullanılmak üzere 84 
liralık malzeme pazarlıkla satın al.nacaktır. İsteklilerin 
malzeme liıtesini görmek ve pazarlığa iştirak etmek üıe
re 29.4.38 cuma günü saat 15 te 6 liralık teminat mak
buzlarilo birlikte vilayet daimi encüaenine gelmeleri. 

Jandarma Genel Komutanlıj'ı Ankara Satınalma Komiıyonuodan: 

1- Vaaıf n Örneğine uygun 70 lira fiat tahmin edilen komp
le yüz ıubay eter takımı kapalı zarf uıulile 9.5.38 pazarteıi ıü
nü Hat 10 da aatın ahnacakhr. 

2 - Şartoameıi para11z olarak alınabilecek olan bu eksiltmeye 
ıirmek iateyenlerin 525 liralık teminat makbuz veya banka mek
tubunu ve t•rtnamede yuılı vesikaları muhteYi teklif mektubla
rını belli gün ve aaat 9 a kadar komisyona Yermit elmaları. 

Tarsus Belediye Riyaıetinden: 

Belediyemiıı:ce muhammen bedeli 6780 lira olan bir 
yangın arazözü şartnamesi dairesinde bir ay zarfında pa· 
zarlıkla alıcacarından isteklilerin 28 nisan U»38 perşembe 
gününe kadar Belediyemiz~ müracaatleri ilin ol~r. 

İstanbul VilAyeti Ziraat ~I iıcliirliiğürn:ien: 

Zıraat vekaletince köy e~itıncıı kursları ziraat şuhelni 
için alınacak ve evsafı şartnamejne bağlı !i ede yazılı muh
telif ziraat alAt ve ınakirıel~ri aleni eksiltmeye konulmu~tur. 

Muhammen kıymeti 4172 lira yüzde 7,5 teminatı 312 
lira 90 kııruşrur. 

Talihlerin muvakkat teıııinatlarile ihale günü olan 5 ma· 
yıs 9:38 saat 14 de lstanbuJ viJayeti konatın<.la Ziraat mü
dürlüğü odasında müteşekkil Zir<!al satmalına komisyonunda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

.MaJın cin:,i ve ev~afı ve miktarını gösterir liste ve ~art

namesi Ziraat müdürlüğü kaleminden para ıı verilir 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden 

Muhammen bedeli 2285,50 lira olan 14 kalem galva• 
nize saç ve çelikler açık eksiltme usuliyle 75·1938 cu
martesi günü saat I0,30 da Sirkecide 9. uncu işletme Sa
tınalma Komisyonunda mübayaa edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin nizami Yesikalariyle birlikte 
17 l,45 liralık muvakkat teminat mektublarım himilen Ko
misyona müracaatları lazımdır. Şa!tııaıneler parasız ola
rak Komisyondan verilmektedir· 

* • * Kabm ınesaha şekilde klın. 144 de hat kt!narında 
teslimi şartile m3 200 kt ruş muhammen bedelle 1500 
m3 Balast açık eksiltme usulile 6.5.938 cuma günü saat 
I0.30 da Sirkecide 9 işl·---tme binasında satın alınacakbr. 
Bu işe girmek isteyenlerin nizami vesikalarile ve yüzde 
7,5 teminat akçelerile müracaatları lazımdır. Şartnameler 
paraıız olarak komisyondan verilruektetlir. 

-
• .,a taribİO" * * Muhammen bedeli 4200 lira olup 22.4.9ao ·ııiO 

de açık eksiltme ile satın alınacağı Kurun g~ıet~~tçt 
l 3.4.9u8 tarihli nüshasında intişar ed .. n 2500 kıl 0 ııı• 
kalaya ait eksiltmenin, iÖrülen lüzum üzerine yapıla 
yacağı ilan oluuuur. 

Erzak, Zahire, .Et ve Sebze : 

~·· Aakeri Fabrikalar Umum Mildürlütü Satınalma KomiıyooUll 
1 , ... 

. Tahmin edile~ ~edel~ 5022 lira olan 33480 kilo u• ••"''6,5,; 
rıkalar umum mudurlGj"u Ankara .atıaalma komiıyonuoc:• ,'I' 
cuma srüaü Hat 15 te kapalı urfla ihale edilecektir. Ş•': ur• 
paraaız olarak komiıyondan verilir. MuYakkat teminatı 37 

65 kı.ıruıtur. 

• • • Miktarı kilo Cinai 
2000 Nohut 
2000 Kuru faaulya 
2000 Pirinç 
3000 Tos şeker 
2080 Bulsrur 1 ~ıtf' 

Tahmin edilen bedeli 2000 lira olan yukarı da cinı ve ıtl 1,r 
ları yazılı bet kalem erzak Aıkeri Fabrikalar Umum M6d6',ç~ 
Satınalma Komiıyoounca 6 mayı• 938 cuma ıılinü ıHt 14 d• ·11" 
ekailtme ile ihale edilecektir. Şartname 19ar sıJ: oluak k0

1111 

n•adan verilir. 
Munkkat teminatı 150 liradır. 

• • • Mikdarı Ciaıi 
kilo 
1634 Zeytinyat 
1405 Sadeyat 
1405 Sil bun eiO' 

Tahmin edilen bedeli 3017 lira 65 kurut olan yukarıd• l 
ve miktarları yazılı 3 kalem erzak &1keri fabrikalar umulll ~" 
dürlüiü aatınalma kcmiayonunca 6.5.38 cuma ıünü ıaat 14r ~ 
açık eluiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olar•" 
miıyondan ..erilir. Muvakkat teminatı 226 lira 33 kuruıh''' 

istanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonuııd•" 
. . ,~ 
idareleri iatanbul levaz:.ım imirlitioe Dajlı müeueut iç•~ I 

nacak olan 22 bin kilo bakla 35 ltiıı adet enainar 20 bin lı1 ',J 
miz:.otu 12 bin kilo bezelya 7500 demet dereotu IO adet rıı'; 
10 bin demet maydanoz 11 bin adet yetil aalata l 1 bin .. d'/ 
taze •otanın pazarlıkla ekailtmesi 24.4.38 perfembe günıl ~/ 
15,30 da Topbaaede aatınalrna komiıyonunda yapılacaktır· 

1
, 

ıinin tahmin bedeli 5173 lira ilk teminatı 380 lira 47 kuru•tıl 

] eki rdnğ Tümr:ıı Satı nalına Konıi~yonu ndan: 

Eks ltrncdc olan iş: Tünıen Tekirdağ hastane inin 6 ~ 
kilo koyun etı, 7 hin kilo ) oğurt, 6 bin kilo süt ayrı ~ 
açık eksiltme ile nlmına:,ı. ,, ~ 

Tahmin fiyatları: Koyun etin 45 kuruş, yoğurdun I • 
:;üdün l l kurnş muhammen bedel üzerinden yapılacaktı!·. 

l\luhaınınen bedel iizerirıden muvnkkat teminat a~ç~ 
r uyun elinin 202 lira 50 kuruş,. yoğurduıı 89 lira 2.J 
ru~ süriün 63 liradır. ~ qf 

fhalP ayrı ayrı olmctk iizere ihale tarihi 10 ınayı::ı 

salı giirıii ynpılacaktır. d 
İhale ~antları: Koyun t>ti tS, ~üt 1 l, yo~ıırt t6 dıı 

1 

Tckırd:ığ Tümen satıııalına komisyeııuııJa yapılacaktır .. 0• 

T.ıliplerin teıııinatlarile ihaleden bir aat evvel kor111'
1 

na gelmeleri ilan olunur. 

Kııklareli Tümen Satınalma Komi yonundan: 

Kırklareli Tümen birlikleri için 28 bin k.ilo sabun ~ 
palı zarfla ek iltıncy<~ konulmuştur. Beher k:ilo~ıınıın ın~ıh9; 
men fiatı 40 kuruş :>o santim olup tutarı ı ı:~ıo lira ıl~g~' 
minatı 850 li{a 5 i kuru~tur. İhalesi 10 mayıs 938 salı .s· 
nü ~aat l6 dadır. İstekliler şartnamesini hergün tümen 
tınalma komisyonunda görülebilir. 

- - ::r:=z 

ÜZAV b) ......;;.._ _________ ----

Cinai 
Dikili çam atacı 

" . " 
" Kayın ., 

Gaziantep Orman Kltipliğinden: 

Beher M3 B. 
M3 D3 
62 220 
41 000 
35 138 

nıuhanımenl 
Lira kr. Ormanm adı 
4 90 Keleme küllüıLİ 

4 90 Kabaklı tepesi •''' 
. k•" 

3 70 " " , 
., Kank ,. 34 735 2 00 " " ,l 

ialihlye devlet ormanlarından yukarıda cinıi ve miktarı 11 
gayri mnmul kereııtelik ataçlar 4.4.38 tarihinden ilib8ren 21 
müddetle açık orttırmaya çıkarılmıthr. ttl 

İhal~si 25.4.38 tarihine müsadif paz:.artesi aaat 15 te Gar.i•" 
ormaD daireainde oaüt ekkil komisyonca y1tpılacaktır. .~ 

Tahplerin \'C şer ti öğrenmek iateyenlerin orman dair'' 
müracut eylemeleri ıhin olunur. 

J ---
A ııkara Relediyesinden: 

fıo~J Su i<lascsi ambarında mevcut tahminen J ton hurdıı 



~"" ~l Ni .. n 1938 
~~ 

.biO' ~ 
:ioİO r~ Parçaları 15 gün rniiddP.tle açık artırmaya konulmuştur. 
aıçt ulıaınmen bedeli 105 liradır. 
1111,· Muvakkat teminatı 8 liradır. 

tııi Şartnamesini görmek ;steyenler hergiin ) azı işleri kalr>
bcırıe ."e isteklilerin de 26 nisan 938 salı günü saat lO,:iO da 

~ edıye .. . .. ti ~ encumenıne muracaa arı. 

~··: Liileburgaz D .vlet Çiftli~i Satış Komi!lyonundan: 

I•~ b \liie eseııair.: rnotörlü vesaiti levazımından olup hoşalmı~ 
~ ~~un~.n LOSO :ı.det gaz, benzin. motörin tenekeleri 26.4.938 
lir' ııı· gunü Lüleburgaz malmüdürliiğiiıade toplanacak satış ko· 

l~~!0rıu. tarrf,ndan saat 14 de açık mii:1.aycıie ile satılacaktır. 
tpl rın müracaatları ilan olunur. 

M. M. Vekileti Satıaalma Komi•yonundan: 

~~"--•illa ra:ıclan korunma evinde mevcud •••tada cin• ve 
"ıt t~rl•rı ile tahmin fiatları yazılı 7 kalem e,ya açık arttırma 
._;•Yle ve 9.5.38 paıarte.i riinü Hat 10 tla MMV aatınalma ko· 
''•ttoıı,uada aatılacaktır. Arttırmaya rirecekler muayyen rüa ve t' • MMV bina.ındaki Htınalma Ko. da bulunmaları. Etyayı 
l~ ~le için Mamakta gazdan korunma evine müracaat edilme1l. 
la.. ~111 Fiyatı 
1_; lcr. 

'4~ 
~70 
~ so 
SQ 8o 
~~ 
ıo 20 

Mikdan 
497.800 kilo 
471.750 ,, 
313.SOO ,, 

950 ,, 
l.196 " 

269.800 " 
170 adet 

Cin•i 
Aktif k~mtirü 
Oiatemit Ştolt ıenlterı 
Diatemit 
Toı:hı Granül •ibegerman 
Granül Sibegerman 
Granül Anor 
Perna teli 

latanbul Komutanlıtı Satınalma Komiayonundan: 
Çif l tanlml Komutanlığına bağlı birliklerde hıılunan 3674 
ı, t külıne fotin ile 161 çift cizme ve 180 çift yemeni satı
~Oaktır. Açık artırma ile ihalesi 6 mayı!:i 9~8 cııma günii 
~at 15 le yapılacaktır. Hepsinin muhammen tutarı 783 lira 
led kuruştur. İlk teminatı 59 liradır. Şartnarne:,İ hergün öğ· 
ltt.t~n evvel k.ornisyonrla görülebilir. İsteklilerin ilk teminat 
ltı buz veya mektuhlarile 2400 sııyıh kanunun 2 ve 3 üncü 
~ addelerinde yaıılı ve~ikalarile hera ber ihale günü vakti 
g~~aY)'eninde Fındıklıda ~ onıutaııhk :;atın~lml\ komisyonuna 

~eri. ·- "_.,,... -~--..... ___ ---.. 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
~ourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ) 

"'--======= 20 - 4 - 1938 
~ 
~~l'LAR (CouH officiel•I Atatı (Moin•) Yukarı (Plu•) 

~- (Opium) sd•y yumuşak (Ble tendre) 
'"td•y ıert (Ble dur) 
s_ct.y kızılca (Ble roux) 
S Anadol (Orge A• .) 
~ ' Y•bilik 

~~·''ıni (Millet) 
&._ •rı Y•tı I.ci yemeklik (Huile d'ol.) 

'•ırı ~ •• ~ (Seaame) 
lİft·L•r (Seigle) 

l111: IDal 

5 28 
5 20 

4 10 

I~ ~ otlak 
~~1lldık (Noi•. decor.) 
~, .. 11

1
t iri(Poi• chiche) 

~ Pltl 

36 25 37 -

tt,· 
\' ,~•ıntk (Lentille) 
~ ... le Anadelu (Mobaire) 
~•ıra ,, ( ., •Mame) 
~ e-.. iç 
a. '•iz · · ~ ıçı 

~tt' •arı (Mai• jaune) 
Yııı~11 tohumu (Gr. de Lin) 
~'):~ (Avoine) 

58 

30 - -

s 25 
52 20 ~ •r lca,er (Fromaıre kacherf!) 

lı~~~Uz ,, 1 O()() v lltl 200 
4;••lt ,, 900 

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

1300 
1375 
uoo 

~ GELEN (Arrivar~) 
'- il (Opium) k - -

GiDEN (Exportation) 
Razmol 

~d•y (Ble) 300 -
~--: (Orıe) 168 -
~- •r (Seigle) 
~ ... (F'•rirıe) 
~,l> .. ~aiı) 75 -
~'t •lı: (Son) 15 -
~--:~ tohumu (Gr. Lin) 
fi,._ )e (Haricot aec) 
Y-.._11k (Coton) 

Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kut yemi (millet) 
Nohut (Poi• cbidıe) 
iç fındık (Noiı dec.) 
Un (fuine) 
Tiftik 
Yapak CMohaire) 
İç ceviz 
K badem (amaade) 

20 -

17 25 

- -

MÜNAKASA GAZETESi 
=zz -nrnsnm= 

İst~nbul Belediyesi İlanları · ·· 

Senelik İlk 
muham. teminata 
kirası 

Karıagiimrükte Kilise sokaiında 6. 8 
N. lı dftkkin 

Karagümrükte Kilise sokağında 418 
N. lı dükkan 

Hasköydc Kiremitci Ahmetçclebi 
mahallesinde 1389 metre murab· 
baı arsa 214 N. lı arsa 

Kasımpaşada İskele meydanı soka· 
ğınQa 150 metre murabbaı arsa 

Aksarayda Çakırağa mahalluinde 
tramvay caddesinde Eekirpaıa 

mektebi 
Kapalıçarşıda Divrik sokaiıoda 7Q 

N. Jı tlnkkin 
Kocaaıustafapaşada Kocamustafapa· 

fa medresesi 
Üsküdarda Selmanağa mahallesinde 

Karacaahmet caddesinde 79181 
N. d6kkln 

l.t 

14 

180 

72 

15 

2-40 

54 

6 30 

6 30 

13 50 

5 40 

3 15 

1 13 

18 00 

4 05 
Yukarı da ıemti, senelik muhammen kiraları yazılı o

lan mahaller 939 ıeneıi Mayıs sonuna kadar ayrı ayrı 
kiraya verilmek ÜT.ere açık artırmaya konulmuştur. Şart
nameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hi
zalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 12.5.938 perşembe günü saat 14 de Daimi En-
cümende bulunmalıdırlar. (İ) (2250) 

• • • 
Senelik İlk 

muham. teminatı 

kirası 

Eminönünde Şebmehmet Geylani m~halle· 
sinde Arpacılar sokağında 41 39 N. 
dükkan 1200 

Galata da F ermeneciler sokaiında 165 15 
N.lı dükkan 300 

Beşiktaşta Hasfırın sokağında Si N. dük. -48 
Beyoğluoda Kamerhatun mahallesinde 

Çukur sokakta 47 N. ev 180 
Beyoğlunda Tepe batı Meşrutiyet cadde· 

sinde 8 N. dükkln 180 
Beyoğlunda Tepebaıı Meşrutiyet cadde· 

sinde 10 N. dükkan 120 
Taıkasapta Fenai mahallesinde Fenal 
Çeşme sokağında 2 N. Serçavuş Yu· 
sufağa mektebi 48 

Beşiktaşta Hasfırın mahallesinde 1 N. 
dükkan 48 

Galatada Karaköy sokağında 16 lO N. 
dükkan 1150 

Galatada Fermeneciler sokağında 161 / 17 
N. diikkan 384 

Eminönünde Şehmehmet Geylani mahal-
leıinde Rahkpazarı sokağmda 142,96 
N. d~kh 2~ 

90 ()() 

22 50 
3 60 

13 50 

13 50 

9 00 

3 60 

3 60 

86 25 

28 IO 

18 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan 

mahaller 939 senesi mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya 
verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında 
ıösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
10.5.938 sıh günü saat 14 de Daimi Encüınende bulun· 
malıdırlar. (l) (2249) 

• • • 
Senelik muham. tık 

kirası teminatı 

Kadıköy Caferağa mahallesinde 
Muvakkithane Meydanı soka-
ğında 1 N. dükkin 600 45 ()() 

Kadık~y Halinde 1 N. dükkan 120 9 00 

" " 21 3" " 150 11 25 
,, 

" 
23f4. " 120 9 00 

" " 53 " " 1.t.t 10 80 

" " 
51 ,, " 84 6 30 

Üsküdar İskele meydanında 13 l l 
N. dükkan. 60 4 50 

Üsküdar İskele meydanında 7 

N. dükkan. 72 5 40 
Yı.ı,1lt (Mobaire) 3 -
s._ (foln) ------------ ' Yukarıda semti, senelik muharnmen kiralarıle ilk te· 

DIŞ FIA TLAR 1 minatları yazılı olan mahaller 939 senesi mayıs sonuna ... ••111 ( '\" •eaame) 10 -
~~/e11ai (Millet) 
~a~11~llıelc Uentille) 45 -
~)ti (Poiı Chiche) 
'· .. il Y•tı (Huile d'ol.) 20 -
rifti~Yllir (Fromaa-e B.) 
Hı d 10 -

' il ık (N . _.. ) '•ı.ıı Oı•. aec. 
~ O) 

fıı.dalt (Noiaette) 

(Marche• Etranren) 1 kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzre açık artırmaya ko-

Butday (Ble) Linrpul 4 14 nulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görille-
,. .. Şikaro 3 86 bilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz 
" " Vinipek ! ~ veya mektubile beraber 9.5 938 pazartesi ıüni saat 

Arpa (Orıe) Anveu 1 1.( tle Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2248) 
Mııır (Mai•) Londra 4 06 1 r 
Keten t.(Gr.Lin.) " 1 43 j .;;;;;;;;;o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..o;;;;;;;;,..._~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;;:;;;.:;;;;;;;;;;..,;;;;;;.;;;;;;,;;;;;;;;;;--.;;;;;__.iİliiiöiii;;...;;~-.-
Fındık (aei•.) G.Hamburg 39 - l imtiyaz aalaibi •e 7 .. itleri Ba&ıSchiı 1.,.: ARTUN Baaımevi 
K • • 31 - Direktirü: lunail Girit G;\lııt... 8illur aokaık No. 10 

Sayfa 3 

• • * 

,,...... . -
Senelik İlk 
rnubam. teminatı 

kirası 

Beyayıtta Soğanaja mahallesiade Mek-
tep sG"ağında Abdullabpaşa Mektebi 60 

F atibde Haydar mahallesinde Haydar 
medresesi 240 

Fatilade Kirmasti mahalleiinde Tabhane 
medresesinin dış avlusunda bir eda 
bir salon ve müfrez bahçesi. 60 

f'atihde Kirmasti mahallesinde Tetimmei 
samhıe medresesi 276 

Zeyrekde ibadethane sokağında Saliha· 
sultan mektebi 96 

Balatta Hızırçavuş mahallesinde Tahtami· 
nare sokağında t 43 N. lı dükkan 1 Ci8 

Fatih Çarşambada Defterdar lbrahimefendi 
medresesi 180 

Samatyada Hacihüscyin ağa mahallesinde 
Hüseyinağa sokağmdn. Ferruhağa 
Mektebi 30 

Fatihde Hoca Hayredcfn mahallesinde 
Süpürkeci sokağında Efdalzade med-
reseaı 222 

Zeyrekte Zeyrek yokuşu sokağında Ha-
liliye medreıesi 120 

Cibalide Üskubi mahallesinde Karanlık 
Mescid sokağında Muhiddin Kotavi 

4 50 

18 

4 50 

20 70 

7 20 

12 M 

13 50 

2 25 

16 M 

9 

medresesi 48 3 60 
Yuk&rda semti, senelik muhammen kiraları yazılı o\an 

mahaller 939 senesi Mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya 
verilmek üzere açık artırmaya kopulmuştur. Şartnameleri 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında 
gösterilen ilk tembat makbuz veya mektubile beraber 
1 l .5.938 çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (İ) (2247) 

1 İnhisarlar U. üdürlüğünden: 1 
-1 Şartna'1lelerine ekli listede mikdar, eb'at ve müfre
datı gösterilen 655 metre mikabı kereste pazarlıkla satın 

ahnacakbr. 
ll- Pazarlık 22.l V.938 tarihine r stlıyan cuma günü 

saat 14 de Kab'.ltaşt.ı Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Şartname ve listeler parasız olarak hergün sözü 
geçen Şubeden alınabilir. 

lV - İsteklilerin pazarlık için tayin edil en gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarada a.ıı ıeçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1999) 4--4 

* * • 
l Şartname ve nümunesi mucibince 600 kilo Kazan 

sakızı pazarlıkla satın almncaktır. 
ll- Pazarlık 2.V.938 tarihine rastlıyan pazartesi gü· 

nü saat 15 te Kabntaşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler hergiın parasu olarak sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
iV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2108) 2 - 4 

• * ... 
1- Şartnameleri mucibince 150 bin adet 100 lük, 

50 bin adet 50 lik tuz çuvalı pazarlıkla satın alınacaktır. 
11- Pazarlık 2/V '938 tarihine rastlıyan pazartesi günll 

saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır 

111 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
l V- lıteklilerin pazarlık için tayin edi!en gün ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme parnlariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gel •. eleri ilan olunur. (2167) 2-4 

lnıtallation pour archives aux auiıonı deı Vil. (Mm. de L'lnterieur) 
N. 664 

Pierre, sable, caillouıc et fer beton arıne (Vil. Kaiueri) N. 667 

Conıtr. rou te (Vil. Konia) N. 667 
" depôt et 111ur (Municipalite Ankara) N. 667 
,, arche• (Vil. laparta) N. 665 

Cbauısetteı (Dir. Gen. Com. Forets Ank) N. 665 
• Fı'.Hs (Dir Gen. Monopoles) N. 667 
Charpente ( ., ) N. 667 
Constr. bitiment ~cole Primaire (Vil. Moughl.ı) N. 671 

Cardıff (Min. Def. Nat.) N 671 
• Charpente (Dir. Forets Kirldareli) N. 671 
Voıle et poteaux (Command. Gen. Surveil. Oouaniercs lst.) 6i 2 
Chau•sures (Commıınd. Gen. Surveıl. Douan. lst.) N. 672 

* Le~ aateriıqueı indiquent une Yente par voıe de aurcnchere. 

N. B.- LH No• indıqueıı en regard d~s articlcs sont ccux dta 

iournal elanı lequel l'avi• a paru. 
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des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ' ~ T ableau Synoptique 
ı : 

Objet de l'adjudicatioa 

A) AdjumcatioRs au Ruais 

Mod• 
d'odiuclicat . 

Prix 
.. ti .. atif 

Caatioa. 
ProviaoiH 

Construction-Reparation- Trav . Pablicı·MaterieJ de Construction-Cartoıraplaie 

Lieu d'adjudication et du 
Cabier du Chargeı 

j CoHtruction bitiment direction privee iı. Ayvalik Publique -tOOO - ~ - Co•. Perm. Vilayet 8alilt~sir 
Coutructioa un pavillon nıpuienne et hangar a Pli cacb 291.C2 - 191' - Unioa Cooperative Vente Aıricole 

j Eudemiche. Raisins et Firueıı a lamir 

Jours 

5·5-38 
29 41-38 

,I CoHtruction toiture d'une ecurie Gre a ır/> '23 91 69 30 Dir. Trav. Puh. Eıkichehir 
1 Constructioa bati•ent ıuccurıale banque Ceatrale Pli cach lanque Centrale de la Republique 

27-4-38 
de 6-5-18 

11 a Mersine (cab. eh. L. 'O). Turquie Ank. et lıt. ,, 
• Rep. a la buantlerie du bitiırıent lycee iı Erenkeuy !-ublıque 1172 51 17' Co •. Ach. Lycee de Jeuneı Fille a 

lnstallation d'eau au pavillon. ecurie, raraıe du 
Command. G~n. (cah. eh. P. 15). 

Rep. a la cuerne S elimiye (aj .). 
Coaatruction de deuıc hanr•r• a l'ecole aerienne 

d'Eıkichehir (cah. eh. P. 828). 
Conatructioa canal de jo.ction a Kutahia (cah. eh. 

P. 246). 

Pli caeh 

• 

2556 -

879 60 
165593 42 

49200 -

191 73 

66 -
9529 68 

3690 -

Erenkuy 
Co•. Ach. Miniıtere Def. Aak. 

Comm. Aoh. Co•mand. lıt. Findikli 
Com . • Acb. Min . DM. Nat. Anlı:. 

,, 

Produits Cbimi,ues et Pbarmaceutigues · lnstruments Sanitaires-Fourniture peur H~pitau• 

Diverı inatrumeDts pour la direction tie vCterinaire 800 Co•. Permaa. Vil. Keaia 
(aj.). 

Electricite-Gaı·Chauffage Central (lnstallation et Materi~l) 

Ampoales marq•e Oıram ou THraram : 10700 PubaiqH 428' 53 9 Espl. Cb. de fer Etat Sirkt>•ji 
piecu 

28·4-38 

6-5-38 

25 ·.C-38 
3.5 38 

26--t-38 

25-•-38 

6-5-38 

Heurel 

14 -
15 -

!O -
15 

15 

11 

1.5 30 
15 -

10 -

15 -

15 30 

Moteur Oieael CV. 80 p r. lnıtallatıoa eleetri411ue a M ... 'etbiye Sirkf4iii Maisoa de 
Co•merce et Traaıpert Fethiye 

Jusqu 'au 25-•·38 
la ville Fethiye 

Articlcs electriqueı : t 1 lota (aj.). Grt! a gre ~099 - 314 85 Coıa . Adıı. Min. Def. Nat. Ankara 27-4 -38 10 -

' 

1 

1 

f 

1 

1 

1 ravaux d'l~primerie-Papeterie 

Enveloppe• : 1200 paqueh· ld. H c .. ı .. r : 27200 
paquel• 

laıpreuion de billetı 

!)ivers 

,.ublique 1539 30 

Pli cach 7800 -

Mater el pour cylındre et caınion. 
Haraaıs: 100 p. 

Gre a rre M -

lnstruaenta et machiaes agricoles 
Teles ralvaniıccs et acier : 14 lota 
Ballaat : 1500 m3. 

Pli cach la p. 70 -
Publique 4172 -

2285 50 

• 
Arroaeuse pour incendie : 1 p. Gre a ırre 

le •3 2 -
,780 -

L'adjudication du 2~-4-38 coacerunt l'achat de 
2500 kilos lingot de plomb a ete HnuJee, 

Provisions 

Viande de 111outon: 6 t. 
Yorhourt: 7 t. 
Lıit : 6 t. 

B) AgJuditations a la surenchere 
Bidons •ities : 1050 p. 

Chau11urH : 3674 paires· iottiae1 161 pairH· 
Pantoufleı : 180 pairea. 

Publique 

" 
" 

Publique 

, 
Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Na'zarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Mcnfaatmıı icKbı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarmıza tavsiye ediniz. Tel. : 49442 

783 85 

~, ____________________________ .,, 

115 44 

652 50 

6-
.525 -
312 90 
171 45 

1 l.xp. Cb. de fer Etat Hayt.larpacha 29-4-38 

Vılayet Aııltara 

Co •. Perm. Vilayet Edirne 
Com. Ach. Co••a•ti. G. Gend. Ank. . 
Dir. Arricole Vilayet lstanbul 
9 E:spl. Cb. de fer E.tat Sirkedii 

5-5-38 

29-4-38 
9-5-38 
5-5-38 
7-5-38 
6-5-38 

10 30 

15 -

1.5 -
10 -
14 -
10 30 
10 30 

" Municipalite T araouı Juaqu' au 28·4-38 

202 50 
89 25 ,3 

59 -

lar E:xpl. Ch. d• fer Etat Hayclarpacha 

Com. Ach. Diviıien Ti-kirdarh 

• 
• 

Com. Ach. Dir. Fer•• ele L'Etat 
Ltılebeurru 

Com. Ach. Command. lıt . Fiadiltli 

HAFTALIK 

10-5-38 
10-5-38 
10-5-38 

26-4·38 

6·5-38 

15 -
16 -
l ı -

14 

15 

AKAR ve EMLAK GAZETESi 
İstanbul İraa ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen numune gönderilir 
~Adres: Galata, Perşembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 

Avis Officiels 
Adjudication des travaux de constrocr 
d'instaJlation d'eau potable de la fİPe 
Zonguldak 

Du Ministere de l'lnteriel 
L'adductioıa d'eau d'une diataace tie 3 kilom~tre•; 

le captıtfe, la conıtruction d'un maalak, d'un d•p6tf• 
ıeau, la fourniture deı materiaux nece11aireı et autr" 
rea eat miıe en adjuciication ıouı pliı eaelııeteı. 

1- Le prix eatimatif eat de 120.000 livreı. 
2- Leı ıoumissionnaireı peu•eat .. faire delivrer 1" l' 

cahiers des cbargea et autres piec .. contre veraem••t 
piaatres, du bureau techoique de la Conımisaioa de r 
clea Municipalitcı au minialere de l'interieur. 
. 3- L'adjudication ıera faite par la commiuion ~'. ı 
tıon dea Municipalitca qui ae rcunira le mar.ii 31 .s.e.J' ~ 
rea daaı le local de la Banque dea Muaicipalitcı a /. 

4- Lea aoumİHİonnairea doiveat, afin de pouvoir 
a l'adjudication, remettre juıqu'au dit jour a IOJh. ; I• 
ce de la commi11ion, lH garantiet et documentı do11t 
tion ci·apreı: 

A. - Un cautionn•ment proviaoire de 7250 fiyre• 
ment aux articlH 16 et 17 ele la loi ıub. No. 2490. 

8.- Lea ciocumenta requia par la loi. ı;ı 
C.- Une lettre ıignee, conforme il l'article 4 de l• ~I 

larant qu'il n' exiıte aucun empecheıaeat a •• partici,. 
djudication. ~ı 

D.- Le document qu'o:ıa dolt ae faire deliner .111 e"J' 
reau techniqu• du eomite da reatauration dea MuniciP 
eatrer a l'adjudication. ~ 

5.- Lea lettreı d'offrea doiyent etre remiaea coatr•, 
preaidence de la c lmmiuion juequ'a 10 b. le jour d• I 

tioa. ' 
il importe que lea lettre• d'•ffrea adreu6ea p•' ' 

ıoient envoyeea recommandeeı aYec accuıe de recepti-' 
Yieonent juaqu'a l'heur• dite a la commiıılon. 

Pour plua de renaeignemeata a ce aujet ı'adrH••'" 
bureau tecbnique de la commi11ion .&e rHtauratieD dil 
palitea. 

Cuma 22.4.938 

Fond boru (İat. Telefon Milel.) .,; 632 
Lojman binaaı in,. (PTT U. Müd.) ,,-; 6'1 
Mahruti çadır (Nafıa Vek.) ·'; 662 
Paltoluk kumat ve pelerin (PTT Lv:ı. [\.Gd.) .Y• 662 
• Müstamel etya (Polis Mekt. Miiıd.) .Y! 675 
Mahruti çadır (DDY) ·'~ 664 i-/ 
Vitneli dere suyunun Aktehir çayaaa batlanmaaı iti 

~'! 664 
Viliyetler evinde artiv teaiı. (Dahiliye Vek.) X! 66' . İ 
Tat, kum, çakıl ve betonarme demiri (KayHri Vil.) .V 
Kaldırım İnf. (Konya Vil.) .,! 667 
Ambar ve dıvar İDf. (Ankara Beled.) -'~ 687 
Menfe:ı inf. (lıparta Vil.) .\! 865 
Tire çorap (Orman Kor. Gen. Kom.) .:Y! 665 
• Mustamel fıçı (İnhiı. U. Müd.) .'\~ 667 
Kereate (İnhiı. U. Müd.) .,! 867 
İlk okul binaaa inş. (Muğla Turi'ut Nah. Ok. in,. "•1111 I 
Kardif kömürü (MMVJ .,: 671 
• Kereıte (K1rklareli Orman Müd.) .Y! 671 
Yelken ve direk (Gümr. Muh. Gen. Kemut.) .Y• 672 
Yemeni (Gümr. Mub. Gea. Komut.) .,! 674 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir· 

Hamiş : "No." işareti ilanı hnvi gıu:etemizin uyııı•111 

Vendredi 22-4·1931 

Tuyaux de fonte (Dir. Telephonea lst.) N. 632 
Constr. bit. pour lorement (Dir. PTT. Ank.) N. 661 
Tente coniques (Min. Trav. Pub) N. 662 
Etoffo pour pal•tots et pelerine (Dir. Eeonomat PTT) ~tS 
• Articles camelote (Dir. Ecole d'Agent de Police) f'ıl. 
Tente. conıqııeı (Ch. de Fer Etat) N . 664 . yıl 
Raccordement de l'eau Vichneli a la riviere Alcchehır ( 

N. 664 

(Lire lıı. ~uite en 3me pare) 


