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Daha fazla m lfımat ve ilanların 

Müzayedeler Listesi 

Müracaat yeri Gün Saat 

Nafıa Vekaleti 20·'4-38 15 -

İ-;t. Nafıa Müd. 8·4·38 14 
M. M. V. SAK 8-4-38 10 -
Siirt Nafıa Müd. '.ı5-4 38 15 -

Kolu Kö1ü Tanrıevi lnş . K. 8·4-38 15 

Ankara Defterdarlığı 18-4-38 15 

THK Ankara Şubes~ 9-4-38 12 -
Ankara Vilayeti 21-4-38 14 

Kütahya Tay. Alayı SAK 16 4-38 10 -

D. O.yolları Sirkeci 14-4-38 

Menemen Bclediyeıi 11-4-38 15 

Deni:ıı Lvz SAK 19-4-~38 11 30 

19·4-38 14 -
" M. M. V. SAK 19-4-38 11 -

Tophane Lvz. SAK 19-4-38 ıs -

M. M. V. Deniz Mrk. SAK 11-4-38 11 -

" 
5-5-38 11 -

Harita Gen. Dir Ank. 5-4-38 15 -

M. M. V. SAK 18·4·38 11 
Ankara Posta l\utuıu N. 192 

İst. PTT Müd. 19-4-38 ıs -
,, 19-4 38 15 30 

Nafıa Vekaleti 

Karacabey Merinos Fbr. M. 19-4-38 15 -
lzmir Vıliyeti 18-4-38 

M. M.V. SAK 19·4·38 15 -
,, 19-4 38 1 ll 

Ka hköy Vakıflar Dir. 11·-4-38 ıs -

Ankara Lvz. SAK 5-4-38 14 -

" 8-4-38 ıs -
,, 19-4-38 14 -

Çorum Vilayt- ti bir ay :ıarf ında 

T~kirda~ Ask. SAK 27-4-38 15 -
,, 27-4 -38 15 
,, 27-4-38 15 

" 27-4-38 15 

Selimiye Aılt. 6·4-38 10 -
lr.mir Gümr. Muh. T11t. SAK 18-4-38 10·1 t 30 -
Kütahya Orman Mühend. 11-4-38 15 
lstanbul Defterdırlı2'ı 11-4-38 15 

tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat: ediniz 

İn saat - Tami rat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harit ı 

Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş: Ankara Devlet mahallesinde 
yapılacak Gümri1k ve İr.hisarlar Vekaleti binası ikinci 
kl'ım inşaatıdır. 

Keşif bedeli 683,000 liradır. 
Eksiltme 20.4 938 çarşamb:t günü saat 15 teNafıa ve· 

kaleti yapı işleri elı:siltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3 l,070 liralık 
muvakkat teminat vermderi ve nafıa vekaletinden alın
mış ve yaptığı en büyük bir binanın bedeli 250,000 lira· 
dan a5ağı olmadığını bildiren yapı müteahlıidliği vesikası 
göstermesi ve bizzat yüksek mühendis veya mimar olma
sı veya bunlardan biriyle müştereken teklif yapıp muka· 
veleyi birlikte imza etmesi lazımdır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 34 lira 

15 kuruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlü· 
ğünden alınabilir. 

İsteklilerin yukarıda yazıh saatten bir saat evveline 
kadar komisyen Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 

lazımdır. 
Postada olacak gecikn,eler kabul edilmez. 

Ankara Defterdarlığından : 
Mu vak. tt~minat 

Muham. bedeli lira kuruş 

Ada No: lira 
340 1~00 142 50 

353 800 60 
1696 2900 217 50 
331 9500 712 5(ı 

327 7230 542 25 

325 7140 535 50 

321 8470 635 25 
322 8245 618 38 

523 6650 491 25 
326 8995 674 63 

Tıp Fakültesi inşa edilmek üzere sıhhat vakaletince 
istimlak edilen Nümune hastanesi civarında kain ve on 
ada dahilinde mevcud bilumum mebaninin yıktmlması ve 
enkazının Belediyece gösterilecek mahalle nakli ve yeri
nin mevcud yollar seviyesine kadar iıışaata müsait bir 
şekilde tesviyesi. 

Yukarıda yazılı adalar ayrı ayrı ihale edileceklerdir. 
Yıkma ve enkazinin nakli işine aid keşif bedelleri ve 

muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
Kapalı zarfla artırma 18 4.938 pazartesı günü saat 15 

te Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
Artırma işi yukarıda yazılı olduğu üzere keşif bedel

lerine göre kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Kapalı zarfla arttırmaya girebilmek için isteklilerin 

hizalarında yazılı muvakkat teminatlatları ile birlikte Nn· 
fıa Müdüriüğünden alacakları fenni ehliyet belgesi getir· 
meleri. 

Talihlerin teklif mektublarını ve teminat makbuzlarım 
sözü geçen gün ve saatte bir saat evvel Komisyon Baş · 
kanlığına makbuz mukabilinde vermiş olmalarJ. 

İsteklilerin fenni şartname ve keşif raporlarını görmek 
üzere Milli Dmlak Müdürlüğüne müracaatları. 

Siirt Nafıa Müdürlüğünd n: 

Siirdin Hazo nahiyesi merkezinde yeniden yapılacak 
52585 lira bedeli keşifli iki bölüklük bir jandarma pav
yonu kapalı zari usulile ikinci defa eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

Eksiltme irÜnÜ 25 nisan 938 pazartesi günü saat 15 
te tesbit edilerek Siirt hükümet konağ1 içinde vilayet 
makamında yapılacaktır. 
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İstekliler evrakı fenniyesini Siirt nafıa müdürlüğünde 

okuyabileceklerdir. 
Muvakkat teminat 3880 liradır. 
İstekliler resmi 2'azetenin 7.5.936 gün ve 3297 sayılı 

nüshasında çıkan talimatnameye göre vesikalarını hazır

layıp 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi mucibince tek
lif mektublarıoı yukarda yazılı gün ve saatten bir saat 
evvelinde kadar komisyon riyasetine göndermeleri mec· 
buridir. Postada gecikmeler kabul olunmaz. 

lıtanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

8.4.938 cuma günü saat 16 da İstanbulda Nafıa Mü
dürlüğünde 1060,86 lira keşif bedelli Bebek gümrük mu· 
hafaza kultibesi inşaatı pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasa'3ile buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 80 liradır. İsteklilerin en az 500 
liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden al
mıt olduğu vesıkalarla istinaden İstanbul Mafıa müdür· 
lüğünden yazılmış ehliyet ve 938 yılına ait ficaret odası 
vesikalarile gelmeleri. 

Kütahya Tyy Alayı Sa. Al. Komisyonundan: 

Kütahya Mühimmat deposu erat pavyonu ikmal mşBMı 
ynpılacakhr. İkmal keşfi 2100 liradır. 

Eksiltme 16 nisan 938 cumartesi günü saat 10 da Kü· 
tabya merkez K. lığı binasındaki komisyonumuzda yapı· 
lacaktır. 

Eksiltme açık olacaktır. Muvakkat teminat 157 lira 

lira 50 kuruştur. 
İstekJi olanlar şartnamesini görmek ıçın her gün ve 

eksiltmeye girecek olanlar da muayyen günde kanunun 
icabettirdiği veıaik ve teminat makbuzlarile birlikte ko
misyonumuza müracaatları. 

Ankara Vilayetinden: 
Birinci kısım keşif bedeli 490 lira 35 kuruş olan Ka

lecik kazasında yapılacak koza boğum evi 21.4 938 per
şembe günü saat 15 te Vilayet Daimi Encümenince pa
zarlıkla ihalesi yapılacaktır. 

Boğum evi yapılacağı yer ICaza dahiJinde Belediye 
ve memurumuz tarafından gösterilecek yerde müteahhidi 
tarafından yapılacaktır. 

İstekliler buna benzer ış yapmış ve muvaffak olmuş 
olmaları lazımdır. Puarlığn girecek olanlar yüzde 7 ,5 
nisbetinde banka makbuzu veya husnsi muhasehe vezne· 
sine yahrılmış teminat mektubu ile ihale günü encümen· 
de hazır bulunmaları. 

Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenlerin Ankara 
Ziraat Müdürlüğüne .aürac<latları ilan olunur. 

Milli Müdafaa V t!kaleti Satmalma Komi .. yonuudan: 

29 Mart 938 salı glinü ~aut 15 te kapalı zıırfJa eksiltme i • 
yapılacağı evveJce ilan edilen 165,593 lira 42 kıınış keşif 
bedelli Eskişehir Hava okulunda yapıl. cak birinci ınıf bir 
çift hangar inşaatının ek::oiltmesin<le talipler tarafından v~rilerı 
teklif ınektublan kanuni tarifat dairc:-ıin<le hazırlanınadıuın· 
dan ışbu inşaat yeniden pazarlıkla ek:ıiltmeye koııulmuş~ur. 
Pazarlığı 8.4.~>38 cuma günü saat lO ela .\1.M. V. :::ntınalma 
komi -yoııunda yapılacnhır. İlk teminat 9529 lira 68 kurus· 
tur Keşif şartname ve prnjcl<'r 828 kuruşa 1\1.ı\l.V. satıııat
ma komi ... yonundan alımr. Pazadığa girecekler kanuni temi· 
ııat ve ~490 sayılı knııunun 2, :~ cü maddelerinde yazılı bel· 
gelerile idari şartnamenin 4 cü madde iuin <tF» fıkrasında 
yazılı b!!lgelerle birlikte pazarlık güııii ve saatinde M . .\1. V. 
satınalına komisyonunda buJunmaları. 

Kolu Köyii Tanrıevi inşaat Kombyoııurıdan: 

Yapılacak iş: Kolu Köyünde 15371 Jira 69 kıı ruş keşif 
bedelli Taıırnwi 'e 3923 lfra 28 kuru~ ke ... if bedelli minare 
inşasıdır. 

Bu işler için yapılan Ke~if. proje ve mütefferı iki fenni 
evrak Kolu kiiyü iıı~aat komi yonu rci i .\lustafo Tütüncüde 
görülebilir. 

i\Iuvakkat teminat akçt>Sİ 1447 liradır. 

İhale 8. ı.9·m cuma günü ::ıaat 15 te yapılacaktır 
Talihlerin ı,u işi yaJ>abileeeklerini gösterir \"e ikalarile ti· 

carct oda ına kayıtlı olduklanııı g<>::ıterir vesik:alnrrnı ihraz 
etmek şartile o giin Vt> o saatte Cihaııbayli KoJu köy Tan· 
r•evi inşaat komi:ıyoııurıa nıiiracaatJarı ilan olunur. 

Tiirk Hava Kurumundan: 

lhalrsi 26 3.938 cıımarte:;i giiııü saat 2 de )apılacağı 
bildirılen lııönü kampı ıııaJ....inr. dain:~i inşaatile su te~isatı 

eksiltıne::-ine talip zuhur etmediğinden münakasanın tdıirine 

karar verilmiştir. 
Kati ihale::ıi 9.4.938 cuınarte~i günü saat 12 de ve ;ık 

şartnamesi tlairesindt yapılacaktır. Yalnız binanın teslim ınii<l
rleti 10 nisan 938 e kadnr uıatılmı~tır. İ!5teklilerin be!Ji giirı 
ve saatte vesikalarile birlikte Ankarada kurum merkezine 
müracaatJarı, 

* • • 
Paşabahçe Fabrikasında yap Kantar ve itfaiye bina· 

ları inşaatı: Bak İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat:__ 

Devlet Demiryofüm ve Limanları İşletmeıi Umum İdaresinden; 

Tan gazetesinin 25, 27, 29, 31 mart 938 nüsha~ında in
ti~ar etmiş olan işletmemize :lit 5 Jıin m3 oksijen ilanındııki 
münakasa tarihinin 14. l.38 perşembe günü olduğunu tashih 
olunur. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Maizem. 

Menemen Belediye Reisliğinden : 
Belediyemizce 30-35 beygir kuvvetinde çifte vol.ınh 

tek silindirli adedi devri 250-260 arasında tip elektrik bir 
adet dizel ınotörü kapılh zarf usulile satın alınacaiından 
talihlerin 11.4.938 pazartesi günü saat 15 te Belediye 
Daimi P.ncllmenine müracaat etmeleri, ve ihaleden bir saat 
evvel zarflarını kanunun tarifi daireainde riyaset maka
mına tevdi etmeleri lüzumu ilan olunur. 

ı\\ensucat-Elbise·Kundura-Çamaş1r v .s. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 16,500 lira olan 6000 metre kaput· 
luk kumaş 19 nisan 938 tarihine rastlayan sah günü saat 
11,5 da kapalı zarf usulile alınmak ;izere münakasaya 
konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 1237 lira 50 kuruş olup şartnamesi 
Komis;yondan h rgitn parasız olarak alınabilir. 

İstekJilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan
zim edecekleri kapalı teklif mektublarını en geç belli gün 
ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

* • • Tahmin edilen bedeli 24.300 lira olan 9000 met
re elbiselik kumaş a9 nisan 938 tarihine rastlıyan salı 
günü saat 14 de kapalı zarf usutile alınmak üzere müna
kasaya konulmuştur. 

Muvakkat teminat 182ı lirll 50 kuruştur. Şartnamesi, 
parasız olarak komisyondan hergün alınabilir. 

İsteklilerin 2490 sayıla kanunun tarifatı dahilind~ tan
zim edecekleri kopalı teklif mcktuhlarmı en geç belli 
gün ve saatten bir saat evveline kad ır Kasımp şad t bu
lunan Komisyonuna makbuz mukabilinde vernıeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Her bir tanesine tahmin edilen fiyatı 17 kuruş olan 77 
bin ttme mendil kapalı zurf 11 ulile miinakn::ıaya konıılınu~tur . 

İhalı>si 19.4.938 salı günli aat t l dedir. 
İlk tf!minatı 981 Jira 75 kuruştur. 
Evsnt ve şartname i teyenler heılcl iz olarak lıergiin iiğ· 

ledeıı :;onra M.ı\1. V . .satınalma komİ:3yonuııa müracaat. 
Ek::ıiltmeye gireceklerin 2490 :sayılı kanunun 2 Vf'! :~ cü 

maddelerinde gö~terilen ve::ıika teminat ve teklif ınektnl,larilf' 
birlikte ihalP. snatin<len en az bir saat evvel M.M. V. satın 

alma komi yonuna vermeleri. 

Top hane Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ordu hastaneleri için 24 hin 27 bin metre patiakanın 
kapalı zarfla eksiltmesi 19 nisan 938 saat 15 de Top· 
hane lstctnbul Levazım amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 16200 lira ilk teminatı 1215 liradır. 
Şartname ve numunesi komisyonda görüliır. f steklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber teklif mektub 1arını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri· 

• 
* 930 çift yazlık iıkarpin alınacaktır. Bak: iıt. Sıhhi Müeu. AEK 

ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-Nutldne yaglan ı.. "· 

M. M. V. Deniz Merkez Satmalma Komisyonundan: 

Tah ıin edilen bedeli 49800 lira olan 2000 ton kardif 
kömürünün pazarlıkla münakasuı 1 1 nisan 938 tarihine 

d oıil 
müsadif pazartesi günü saat 1 ı de Vekalet bin--sıP 11 

teşekkil komisyonumuzda icra edilecektir. oJeflO 
249 kuruş bedel ile şartnamesini almak isti.re litB' 

herrün ve münakasaya girmek istiyenlerin de 3735 at 
hk ilk teminatı ve kanuni bel2'elerile mezkur gün "e •• 
te komisyona müracaatları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Kamisyon 
dtl(I: 

k tııt· 
80 ton mazot kapalı zarfla eksiltmeye onmuş ~r• 
Tahmin edilen bedeli 5400 lira olup ilk teminat p 

sı 405 liradır. . 
İhalesi 18 nisan 938 pazarlPsi giioü saat 11 dedırn 11c6 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunuıı 2,3 ktı.ıb' 

maddelerinde yazılı beig ... leriyle teminat ve t.?klif ıne tJ~ 
larını ihale g nünde en geç bir saat evveline kadsr 
Vekaleti sahnalma komisyonuna vermeleri. 

d p. 
M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonun 11 

rıı• 
Tahmin edilen bedeli 262600 lira olan 5 bin ton ıııO 

'hine zotun kapalı zarfla münak.ısası 5 mayıs 938 tarı d ııı 
sadif perşembe günü saat l l de Vekalet biuasın 11 

teşekkil Komisyonumuzda icra edilecektir. . 
1

eP 

13 lira 13 kuruş bedel ile şartnRmesini alnıak .. ı 5t~95 
}erin hergün Komisyonumuza müracaatları ve nıunaktt.I 
ya gi.-rnek isteyenlerin de l 4380 liralık teminat nıefl fi 

ile teklif mektubları ve kanuni belgelerini havi zar 
11 ~· 

ooıı 
kanuna uygun şe .ilde kapatılmış olarak en geç ın ı1l\I 
sa saatinden bir saat evveline kadar Komisyonu 

vermeleri. 

Harta Genel Direktörlüğünden: 

Harta Genel Direktörlüğü matbaası için 14 
250 kil~ tsyyare benzini, 350 adi benzin, 300 kil0 

pazar!ıkla alınacaktır. 

Muhammen bedeli 246 lira 67 kuruştur. . ı-tııtl 
Pazarlık 5.4.938 sah günü sant 15 te Cebecıde ·bte 

Gn. Drk. Sa. Al. komisyonundcl yapılacağından talı 
müracaatları. 

l milyon ilci 1 ,5 milyon kilo odun nlınacaktır 

k~J 
Asgari 10 vagondan yukarıda yazılı miktara f 

satılık mP.şe ve gürgen odunu ol nların miktar, ev
59 ı 

Ankara istasyonunda vagonda teslim son fiatlarını ve 
diye şartlarını nıcktubla posta kutusu 192 Ankara 

9 

sine biJdirmelerı. 

~~----~~-------~~------·-·~~~-----

· Pr\ütefcn ı k 

İstanbul P. T. T. Müdurlüğünden: 0 ~ İdare merkez deposu bendiye ihtıyacı içi11 ı 50 
'I'' ince sicim ile 4000 kilo çubuk kurş nun alımları 8 

4f 
rı ekailtmeye konulmuştur. Sidmlerin eksiltmesi ~ g, 

11 

salı günü saat 15 te, kurşunun eksiltmesi de aynı J9 
ve saat 15,30 da Büyük Postane binası birinci ka ~o 
tanbul PTT Müdürlüğünda müteşekkil alım satıı:n 
yonu11(1 .ı yapılacaktır. Sicimin beher kilosu 86 korıı~ 
buk kurşunun beher kilosu 31 kuruş, sicimin rnuV[ll. 
teminatı 36 lira 75 kuruş, kurşunun muvakkat te e 
93 liradır. Talihlerin olbaptaki nümune ve şartntııtlç 
görmek ve muvakkat teminatlarmı yatırmak üzere e~ 
ma günlerinde mezkur müdürlük levazım kısmın~· 
me gün ve saatlerinde de Komisyona müraca tlar•· 

Nafıa Vekaletinden: 
t::~5il 

5 nısan 93S salı günu saat 15 te malzeme, e~ 
komisyonu odasında açık ek iltmesi yapıl caf!ı ila~ıeıı 
bir aded Lokomobil ve teferrü tı görülen lüzucn iJ 

eksiltmeden kaldırılmıştır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonurıd;: 
1 - Hepsine tahmin edilen fıat 640 lira olan 200 belle 

300 yem torbaaı açık ekııiltme ı1e 5ahn alınnco.ktır. ~o 
2 Şartname ve nüınuneleri hergün MMV abnalı1'1 11 

yonunda görülebilir. 
3- ilk teminatı 48 liradır • 
4- ihalesi 19.4.38 sah güaü ıast 15 te yapı\Rcaktır· 

11 
<' 

5 Ekıiltmcye girmek isteyenlerin yukarıda yazılı gil df 

atte MMV aatınalma komiıyonund buluoınaları ilan oııı" 
0 

* • * Bir tanesine tahmin edilen fiat 340 kut"
5
• 

350 tane kayış yular başlığı açık eksiltme suretile 

alınacaktır. ıl' 
Şartnamesi hergiln MMV Satmalma Komi yooııll 

rülebilir. 

İlk teminatı 89 lira 25 kuruştur. tı' 
İhalesi 19.4.938 salı günü saat 1 O da yapılacıı~ 



-
~l~kailtmeye girmek istiyenlerin yukarıda yazılı gün ve 
•in le MMV Satınalma Komiıyonunda bulunmaları ilan 

llur. 

Karacabey ,\1erinos Y ctiştlrnıe Çiftliği Müdü rlii~ündeıı: 
~t~fü~ssesemiz için 16 kollu bir Kırkım makinesi açık ek

€ e ~le alınat:aktır. 
Çıftj·kk ıltme 19.4.938 tarihine miisadif salı günü aat 15 te 

~1 ~erkezinde ynpılacadır. 
Pik· akınenin muhnmınt·n kıvmPtİ 880 lira olup muvakkat .. ,,n J 

, at 66 liradır. 

11 Ud~~rt.?aınc ini görmek isteyı·nlcr lıeıgiin lstnnhul BEn t:ıı 
· to ~rluğüne ve isteklilcriıı mezkur giin ve sırntte çiftlikrı·kı 

~I llıı Yona müracaatlerı. 

lzmi r İII Daimi Encünıcıııieclcn: 

'4rr ııfıa dairesi için 1 tane derece taksimatlı, pu ıılalı por· 
IQı sehpalı Zei"'ı:ı tip iV Teodolit- Takcometresi ve iki tane 
liktlatif sehpalı tıp ) (c) Zeis tesviye aleti ili'! 2 tane 4 mil· 
l tt'sviye ruhlu N~sı !er Mira ve 20 tane 2 metrelik \~slln 

koon alolleri 1181 lira muhammen heclclle açık eksiltmeye 
fık tıulduğundan ] .. teki ilerin 2490 :;a) ılı vas3 hükümlerine tev
'll:ı~ıı hazırlayacakları teminatlarıl ~ 18.1.938 ~iiminde ili da· 

1 eııciinıt!nİne baş vurmıılcu ı. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden: 

Cinsi Kilo kilo fiatı Muv. teminatı 

f.' OlS } N u Ya barbunya 
ohud Karabiga 

b., ikinci 
flOth 

400 
300 

300 ı. Uce Bandırma 
lfler . 
h. cımek Tavşancıl 150 
rır· a •oç çorbalık 150 
l ulgur karaman 300 
'Ytin yağı birinci 120 

S Yeıneklik 
ilde yağ ikinci e· 11 O 

9 

8 
il 50 
12 
12 50 
4:\ 

90 

lira kr. 
2 70 
2 03 

1 
ı 

2 
3 

7 

80 
30 
35 
82 
87 

43 
. rirniş Kara 
Ü.ı;küdar Vakıf imareti ıçin eksiltme ile alınncak oları 

rhukar~a yazılı erzakın münakas:ısı on gun uzatılmıştır. 
I ~l sı 11.4.938 günü saat 15 te Kadıköy Yakılar Müdür· 
Ugünde yapılacağmdan isteklilerin ruüracantleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

rj Ankara garnizonu müe11e•eleri ihtiyacı olon 20 ton toz şeke
te.n knpalı znrfla eksiltmesi intaç edilcıneditioden 8.4.38 sut 15 
S>ıl Pa:z.arlıkla ek•iltmesi Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. da ya· 

llcaktır. 

ş Muhaınmen bedeli 5500 lira ilk teminatı 412 lira 50 kuruştu~. 
ltı~rtnarne•i komisyonda görüllir. Kanuni vesika ve teminatla ko· 

11
Y0 nda bulunulma11. 

,., 
p· .• • Ankara srarnizonu birlik ve müeueaeleri için 70 bin kilo 
•rıı:ı. k A k 1 ~ı cın ap lı nrflıı eksiltmesi 19.4.38 ı;aat 15 te n ar.• eva· 
il\ lınirliti .atın alma Ko. dn ynpılacaktır. 

tı Muhammen bedeli 14 bin lira ilk t~minatı 1050 liradır. Şart· 
lıılllllt ve nümunesi komisyonda ğörülür. Kanuni ve•ikalıırda bu

tlan teklif mektublarını uat 14 e kadar komisyona verilıneıi. 

Çorum Vilayeti Daimi Encümende ı : 

Damızlık Aygırların arp&, saman ve otuna alıcı çık
~adığmdan ihttlat kanununun 43 üncü maddesinin son 
b~rasıııa tevfikan 24.3.931 tarihinden itibaren eksiltmenin 

1.•t ay içinde pazarlıkla yapılması takarrür etmiştir. Ta-
ıp <>)anların bu müddet içinde Daimi Encümen kctiemine 
rtllitacnatları ilan olunur. 

Ankara Levazım Aınirli~i Satınalma Konıi-.yonuıırlaıı: 

Ankara uarnizon hırlık ve nıur-.,•·:ıeleri ıçin 1000 liralık p . b 

~•rıucin şnrtnnme <'V,.,afiyJf' 'c pazarJ~k ı.a . ckı::iltmeşİ 5 Ni .. ~n 
38 ant 14 de '\nkara lı vaınm aınırlı&ı ~atınalıUtt kon11!'
)orıuuda yapılacaktır. Evsafı görmek üz:rc her gün ve pn
Gatlık için belli vakitte komi yoııda hulunulrnası. 

Tekirdağ Askeri Satmalma Komisyonundan: 

l' ~ksiltmede olan iş : Vizenin 1 l 6, Kvırklarelinin .~~' 
~kırdağımn 200, Malkaraoın 150 ton bugdaylarmın ogu· 

tuıınesidir. 
Elr iltme: açık eksiltme usulile yapılacaktır. Öğütme 

ttıuhammen bedeli Vizenin 2 t 16, l\ırklarelinin 5460, 1 ekir· 
dağının 2200, Malkaranııı 2610 liradır. 

ihale, toplan veya ayrı, ayrı olwak üzere 27 Nisan 

MÜNAKASA GAZETE!I 

-=---
938 Çarşamba günii saat 15 te Tekirdağ Satmalmn Ko
misyonu Başkanlığmda yapılacaktır. Taliplerin icap ed .. n 
teminatlariyle ihaleden bir saat evvel Komisyona gelme· 
}eri ilan olunur. 

•• z 
İstanbul Defterdarlıtından: 

Ma Yarım Burgaz Küçükçekmece gölü saydiye rü•umun· 
dan 1.3.38 den şubat 941 tarihine kadar 3 senelik açık arttırma11 
10 giln müddetle uzatılmıştır. 

2- Eıki bedelin 1026 l lira 20 kuruş olan göltln hurünkü 
muhammen bedeli 6000 Türk lira1ıdır. 

3- Açık arttırma 1 l.4.38 pazarte•i gilnü uat 14 de İ.tanbul 
ay vergileri müdüriyeti binasında yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat '450 liradır. 
5 - Talip olanların şartnameyi görmek ve fazla maluıuat al· 

nıak üzere pazardan maada bergün n vergileri müdüriyeti bina· 
ınnda müteşekkil komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. 

nhisarlar üdürlüğünde~I 
1- Paş~hahçe fabrikasında ş:ırtnaıue 

cibince y :tphrılacak kantar ve itfaiye 
I.IV.938 t ırihindc ihale edilemediğiııden 
10 gün temdit edilmiştir. 

ve projesi mu· 
biualan inşaatı 

açık eksiltmesi 

11- Keşif bedeli 4991 lira 69 kurut ve muvakkat te
minatı 37 ·l,38 liradır. 

111 - '"'t:siltme, ı 2-IV-9.:ı8 tarıtıiııe rı\sthyan Salı iÜnü 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubay at Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Ş.ırhı--ıme, keşifn1me ve projeler 2ö kuruf bedel 
mukabilinde İnhisarlar Levauın ve Mubayaat Şubesinden 
alınabilir. 

V - lstekfüerin kanunen kendilerinden ara~ılan vesaik 
ile İnhisarlar İnş at Şubesinden alacakları ehliyet vesi
kası ve yüzde 7,5 güvenme pnrahriyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komiayona gelmeleri ilan oluaur. ( 1820) . 

* ... 
1- Şartnameleri rııuci bince Karıştırıcı tertibatı haiz 

75 adet Fransız mamulatı Vermorcl tipi mayi püskürtme 
aleti ve 75 adet İtalyan mamulatı sii'na veya vezü 
""Vesüw,, tipi toz ilaç püskürtme aleti pazarlıkla satın 

alınacaktır . 
ll- Muhamm'!n bedeli beheri i 5 liradan cem'an ~250 

lira ve muvakkat teminatı 168,75 liradır. 

lll- Pazarlık 8.IV.938 tarihine rastlıyan cuma günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - İsleklılerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralarilc birlikte yukarıda adı ge-
çen Komisyona geln•eleri ilan olunur. (1640) 3-4 

lıtanbul DefterdarhğındaR: 

Samatyada : ~acı Hü.eyin mahallesinin Ayayorji 

•okafıında eıki ve yeni 12 1ayıh evin 

Lira Santim 

60 da 4 hiHHİ 26 67 
Beyojlunda : Yenişehir mahallesinin Deınirhane ve 
~ ~-

Keklik soka(fında e.ki ve yeni 16 aa· 
yılı ev mahallinin 5 24 Ye ana ma· 
hallinin 5 l2 payı. 7~ 00 

Beyotlundıı : Kazancı mahallesinin Tataraj'uı so· 

kağında eski 12 yeni 10· 14 18 ve 20 
sayılı ve 216 metre v~ 77 deıimetre 
muraltbaı Münhedin apnrtman ve 
tlilkkiıı anuının tamamı. 975 00 

Bayazitte : Kalçacı Hasan mahallesinde Makas· 
- cılar ıokağında e.ki 1-3·7 yeni 1-S 

sayılı ev v• dükkanın 1 120 payı. 42 00 
Kuztuneukta: E•ki Baicı yeni Bahçe •okağında ----=--- .. ki 19·2 I yeni 1 17 nyılı evin tamamı 22.5 09 

Yukarıda yazılı mallar 15-4-938 cuma günil uat 14 de Hhl;ı
caktır. Satış bedeline istikrazı dahili v~ yüzde 5 faizli hozine 
tahvilleri de kabul oluuur. Taliblerin yüzde 7,5 pey ı:ıkçtlerini 
muayyea vaktioden evvel yahurak defterdarlık Milli Emlak Mü· 
dürlüğüode müte,ekkil &atıf Ko111iıyonuna raöracaatları. (F) (!741) 

_;...-~!:iiiii~-~!ııiııii.:~;;3z.,_,,,......, ..... $,...iiiSiiüAMiiiiiiiii~=n::~E;:;iiniiiiiiili~ 

• ,, ,, '" .. ,, ıı 
l_D.0.YOLLAQI IŞLE'TME U. MUDURLUGUNDEN j 

Muhammen badeli 17,500 lira olan bir adet arzani torna tez· 
gahı 13.5.938 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
karada İdare binaaında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1312,5 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin etti2'i vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikıuı ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 • kadar Komi•yon Reiılitine ver 
meleri lazımdır, 

Şartnameler par&8ız alarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpa§ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(1642) 4-4 

___ ..,. 

STANBUL SıHHİ MÜE55ESfLER 
TTIRMA v KSİLTME KOMİ YONUNO N 

LeyU Tıp Talebe Yurdu talebeleri için yaptırılacak olan 930 
çift yulık iıkarpin açık ~ksiltmeye konulmuttur . 

l Ek•iltme: Catalotlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü 
dürliltü binHında kurulu Komi•yonda 13-4-938 Çartamba sıünü 
.aat 14,30 da yapılacaktır. 

2 Muhammen fiatı: bir çift l•karpin için 460 kuruttur. 
3 - Muvakkat l'atanti: 320 lira 85 kuruştur. 
'4 - istekliler şartname ve nürnuneyi heriÜn Çemberlitaf ci

varında Fuııt pata türbe.i karşııında Leyli Tıp talebe Yurdu 
ıncrkozinde görebilir Ye tartnameyi de parasız olarak alabilirler. 

5 isteklilerin Cart ıeneye aid Ticaret odası vesikuiylc 2490 
uyılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 

· makbuz veya Banka mektubiyle birlikte belli gün ve uattl! Ko· 
rniıyona gelm~leri. (1627) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için 29 adet iki kiloluk, bir adet 5 kıloluk, 

12 adet 10 kiloluk, 15 edet 20 ltiloluk, 12 adet 50 kiloluk, ki 
ceman 69 adet kefeli ve oturak terazinin alımı açık eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 15.4.938 cuma srünü saat 15 te Büyük Pos· 
tane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Müdürlüğünde müteşek· 
kil Alım Satım Komisy< nunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
583 lirn 75 kuruş muvakkat teminat 43 li:- 78 kuruştur. Talih
lerin şartnnme ve nümunesini görmek ve muvakkat teminatlarını 
yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkür Mlidürlük İdari kalem 
Levazım kısının"' eksiltme gün ve saatinde de Komisyona mü-
racaatları. (1737) 2 4 

C:! 

Mimar, muhendis ve inşaat müteahhitlerile 
fabrikalar resimhanelerinin 

nazarı dikkatine 

Fabrikamızın imal c.tmckte olduğu (OSE) rutubetli, 
(OSE) amonyaklı eczalı kopyıı kağıtları devair ve 
ınüessesatın inkdit ve k bulü olmakla beraber emsali 
Avrupa kağıtlarına her hususta tl!rcih edilmektedir. 
Kağıtlarımu ın eh ve niyet ve nefasetini görmek için 
numune ve katalogları ınedup veya telefonla talep 
ediniz. Bunun için hiç bir ücret alınmaz. 

Fabrikamızın teksir kı•mında 30 kuruş olmak ü-
harita, plan kopyaları 3 renk zere •ür' atle ta-
üzerine beher metre murabbaı b'cdilir. 

ADRES: 
İstanbul Mahmutpaşa Havuzlu han 

( enç Türk eczalı kopye kağıdı) Fabrika81 No. 23 
Telefon : 22275 

.... , 'ZıtJO' , 
Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cürnhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAI<ASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınız ic01bı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

~-amaıı----~~-----------=-·----~ 

AYLIK, MİMARI. ŞEHİRCİLİK VE 
TEZYİNİ SANATLAR DERGİSi 

8 ci YIL 
Memle1<etimizde, sekiz senedenberi nıuntaıam ve devamlı bir 

suretle intişar etmekte olan bu Deriiye abone olunuz \'e reklam 
veriniz, 

Abone şartları : 
Yıllığı 10 
6 aylığı 5.5 
Nushalar 

lira 

• 
" 

Adres : Anadolu han 32·33 
Eminönü : iııtanbul. 
Telefon : 21307. 

~V'-'""'""'~"""VV""""'~""~~ l'VVVVVVVVVV 
~ vvvvvvvv 

imtiyaz sclıibi ve ynzı i~en 
O'rdıtörii: l11mail Girit 

- ......... 

B 11ldığı yet·: A.<TUN Bıumııe\ ı 
Gehıtn Htıliır aC'llc,-;lc ~"" 10 
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Etranger: l~ •oiıı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 

LUNDl 

Quotidien dcs Adjudicationıoı 
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ADMINISTRA.i ıv' 

Y oghourtchou Hı:ıı 

1 er Etage, N. 3-4 
G. lata, Perchembe Bıı.ııır 

Tclephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adre se T~leıraphique: Pour lıı Publicit~ •' adreHer 
a l' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat lst:ınbul MÜNAKASA 

Tableau Synop ·q e des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication Mode Prix 

d'adiudic t. entimatif _____ ......_ ______ -~- -

A) Adjudications au Rabais 

Cautioa. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudıcation et du 
Cahier des Cbargeı 

Jours 

Constr1Jclion-Repnration- Trav Puhlics-~tateriel de Constru<;tion-Cartographie 

Constr. de la 2eme partie aux b!tiınentı Ministere 
Douane• et Monepoles (cah. eh. L. 34.15) 

Demolition de diverses maiıons, transport deı de· 
eombreı et ajuıtement de la terre. 

Conııtr. pavillon pour gendar111erie a Siir: 
., gu~rıte surveillance douaniere iı Bebek 
., de deux hanrars a E~kiehehir (cah. eh. 

P. 828 (aj. ) . 
Conıtr . moıquee et Minaret a Koloukeuyu 

,, b!tisıe pour maehine et inıtallatioıı ci'eau 
ııu camp lneunu (aj.). 

Achevement eonstruction pavilloıı militaire a Ku-
tabia. 

Conıtruetion etouffoir peur coeonı au hourr Kıı· 
ledjik (1 partie). 

Pli each 613000 - 31070 

" 

.. 
52585 

1 60 86 
165593 42 

3880 
80 -

9529 68 

15371,69 et 3923,28 1447 

Publique 2100 157 50 

Gre a gre 490 25 

Miniı . Trav. Pub. Dep. Conıtr. 

Defterdarat Ankara 

Dir. Trav. Pub. Siırt 
n Jııt. 

Com. Aeh. Min. D ef. Nat. Ankara 

Com. Const. Mosquee İl KolGu· 
keuyu. 

Lii'ue Aviation Turque Suc. Ankara 

Coa. Aeh. Armee Aerien. Kutahia 

Vilayet Ankara 

20-4-38 

18-4-38 

25-4-38 
8-4 38 
8-4-38 

8-4-38 

9 4-38 

16-4 33 

21-4-38 

Produits Chimiques et Pharmaceutaques ~!;1ments Sanitaires - F ourniture pour H~p_.!!aux 

Oxyrene : 5000 m3 (aj.). 

Electricite-Ga~;-Chauffage C&Jıtrat (lnstallatiou et Materiel) 

Moteur e:eetrique Diesel CV. 30-35 a double vo· 
lanı et a 1 eylindre. 

Etoffe pour eapote : 6000 m. 
,, ,, uniformeıı : 9000 m. 

Mouchoirs : 77000 p . 
Ratiste : 24-27000 IJI, 

Tiaau - Cuırs. 

ConıbustibJe - Carburant-Huiles -
Muoute : 5(.CO t. (cah. eh. L. 13 13). 
Cardiff : 2000 t. (cah. eh. P. 249). 
Maı:oute : 80 t. 
Benzine pour avion : 250 k.- Benzine: 350 k. Pe

trole : 300 k. 
Boiı : 1000-1500 t. 

!Jivers 

Mire taeheometrique type Zeisa - Appareil de 
terrasse:ment, jalon ete. 

Fioelle : 1,5 t. 
Baruettes de µlo b : 4 t. 
L'adjudieation du 5-4-38 concernant l'achnt dt: lo

comobile et accesıoires a ete annulee. 
Ceintures pctur chevaux : 200 p.· ıacı a fourraıG: 

300 p. 
Brides : 350 p. 
Maehine pour tonte a 16 branches 1. p. 

Provisions 

Foin et ori'e (aj) 
Ri:ı 

Conensaage de bleı: 115 t . 

" n ,, 300 n 

" n ,, 200 ,, 

" " - 150 " 
LentiUea, ri.1, beurre, huile d'olivea ete. (aj) 
Riz: iO t. 
Sı.ıere en poudre: 20 t. (aj) 

B) Adjudications a ıa surenchere 
Bois de aapİn : 410 quent. 
F <ırine, foin, hu ile d' olives, erge et ehııuıısures. 
Paille et foin . 

i'li eacb 

Pli eadl 
,, 

n 

Pli cııch 
Gre a gre 
Plı each 
Gre a rre 

Publique 

.. 

Publique 

" 
n 

" Publique 

n 

" 

Pli caeh 

Grc a gıe 

Publique 
,, 

Gre a rre 

16500 -
24300 

la p. O 17 
16200 -

262600 -
4 800 -
5400 -

246 67 

1181 -

le k. O 86 
n O 31 

640 -

la p . 3 40 
880 

1000 -
2116 -
!760 -
2200 
2110 -

14000 -
5500 -

1237 50 
1822 50 
981 75 

1215 

14380 -
3735 -

405 

36 73 
93 -

48 

89 25 
66 

242 -
157 
107 -

1050 -
412 50 

9 eme E.xpl. Ch. de Fer E.tat Sirkedji 14-4-38 

Munioipalite Meneınene 11-4-38 

Coıa. Aoh. lntendanee Marit. K.pacha 19-4-38 
19-4-38 
19-4-38 
19·'4-38 

n 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Com. Acb. Intend. lst. Tephane 

Com. Aeh. lnt. Maritime Min. Def. Nat. 5-5-38 
11-4-38 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
Dir. Gen. Cartorraphie Ank. 

Ankara Boite Peıtale N. 192 

Vilayet lzmir 

Dir. P.T.T. lstanbul 
,, 

Min. Trav. Pub. Dep. Materiaux 

Com. Aeh. Min. Def. Nat. Anlcara 

" Bir. Ferme Eleva2'e Merinos a 
K aradjaLey 

Vilayet Tehoroum 
Com. Ach. lot. Ankara 

,, ,, Milit. Tekirdarh 

" 
" 
" 

Dir. Vak•ufıı Kadilceuy 
Ce.. Aeh. lnt. Ankara 

" 

18-4 38 
5-4-38 

18·4-38 

19·4 ·38 
19·4·38 

19-4-38 

19-4-38 
19-4-38 

dans un mois 
5-4-38 

27-4-3& 
27-4-38 
27--4-38 
27-4-38 
11-4-38 
19-4-38 
8-4-38 

6 15 Dir. Forets Kirklareli 11-4-38 
Cam. Aeh. Bataıl. Surv.Douan. lzroir 18-4-18 
Com. Aeh . Mılit. Selimiye 6 4-36 

Heure 

ıs 

ı5 

15 
16 -
10 -

15 

12 

10 

15 -

15 -

1-4 30 
14 
11 
15 

11 
11 
11 
15 -

15 -
15 30 

15 

10 -
15 -

14 -
15 -
ıs -
15 -
15 -
15 
15 -
15 

15 -
10-1,30 
10 -

Sah 5.4.938 

Plln freze tezglhı (DDY) ~'! 587 
Saç bükme makinesi ., ,, 587 
• Çam n köknar odunu (İıt. Orman Müd.) .V 639 
Kıu clon (MMV) ~: 642 
Binll İnf. (Devl. Havayol. U. Müd.) .\\'; 844 
Elbiıc ve şapka diktirilmesi (Ank. Emniy. Müd.) ~~ 646 

Beyaz: peynir (Ank. Lvz.) ~\• 646 
Make (Mersin İçel Vil.) .\! 649 
Menfez inf. (Edirne Vil.) .\; 650 
Ah,ap kllprü tamiri Edirne Vil.) .\; 650 
Yol tamiri (Edirne Vil.) .~! 650 
Duvar tamiri (İzmir Beled.) .\~ 65n 
Demir (izmlr Beled.) X 648 
Kum ihzarı (Konya Vil.) .\'! 651 
Sebze hali inş. (Trabzon Beled.) .\! 651 
Dinamo kömürü (DDY) .\~ 652 , ı;53 
Telefon teıiaatı için malzeıne (Kütahya Tay. Alayı) ·'· 3 
Otomatik telefon teııiı. n ,, ,, ,, 65 
• Kreiıler markah otomobil (İst. Beled.) '~ 655 \ 
Hara mrk. yap. memur evi inf . (Sultansuyu Harası Dir•) 
Odun (DDY Samıun) .\! 655 
• Buik markalı otomobil (İııt. Beled.) .\~ 656 
Varyoz, tırmık, yaba (Edirne Vil.) J\! 658 

41 Önlerinde yıldlL işareti olanltır müzayedeye aittır• 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin avı ını 10 

~~~ 

Mardi 5-4-938 

Machine·outil plane pour fraiser (Clı. de Fer Etat) N. 587 

n ., pour eintrer des tôles ,, ) N. 587 
• Boiı de ııapin (Dir. Forcts Ist.) N. 639 
Caleçonıı eourtı (~~in. Def. Nat.) N. 642 4 
Constr .. batısıe lOir. Gen. Voies Aerien. de L'Etal) N. 64f'J 
Confeetıon de eostumes et chapeaux (Dir. Surete Ankara) 
Fromage blanc (lntend . Ankara) N. 646 
Maquettea pour hôpital Regional (Vılayet Mersine) N. 649 
Conıtr. arehes (Vil. Edirne) N. 650 
Rep. pontı en boiı (Vil. Edirne) N. 650 
CoAStr. r•ute (Vil. Edırnc) N. 650 
Rı?p. mur (Mun. lzmir) N 648 
Mıınupulation de ıable (Vil. Konia) N. 651 
Constr. halle pour legumes (Munieip. Trabzonde) N. 651 
Charbon pour dinaıno (Ch. de Fer Etat) N. 652 
Materiel pour installation telephonique (Com. Achat Arrtıe" 

Kutahia) N. 653 
lnstal. telephonique automatique (Com. Achat Armee AeriVI 

hia) N. 653 
Constr. habitation pour fonctio naires (Dır. Hara SoultsnsoııY" 
Bois (Ch. de Fer Etat Sıımsouıı) N. 655 
Fer (Mun . l:ımiı) N. 648 
Martcııux, vans, rateaux ete. (Vil. Edirne) N. 658 

• L eıı" es a tcrısques indıquent unc nmte pıır vo e drı ııur et 

N. B.- Les Nos ındiqur en regard dcıı articles soıı 
journal dı:ı.ns l~qurıl l'aviı n paru. 

Le Münakasa Gazetesi 
lit et depouille pour vous plus de 

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

en Thrace et a stanbul 

'' ,, 
Tercüme Bürosu 

~ b 
•) Her ~.İısandan ve her türlii t rcüme işleri ~el 
i.~ hassa munakasa ve müzayedelere müteallik şıtf 
•:• melerin tercümesi derühtc edilir. 
•!• ... 
•• 

Azami ihtimam ve sürnt 

Fivatiar gayet mütediidi' 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abon Ieriııe 
Hususi tenzilat yapılır y 

Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Hanı~· 
T clefon : 49442 


