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İnşaat. Tamirat-Nafıa i~lcri ve Malzemesi- Harit ı 

İstanbul Üniversitesi Artırma, Eksiltme ve 
Pazarlık Komisyonundan: 

51289 lira 16 kuruş keşifli Gurebada yapılacak ikinci 
Dahiliye Anfisi in.şası vahidi fiat üzerinden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait evrak ve şartnameler şunlardır: Eksiltme 
şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel şart· 
namesi, Ozel şartname, keşif cetveli, proje. 

İstiyenler bu şartnameyi ve evrakı 257 kuruş bedel 
ile Rektörlükten alabilirler. 

Eksiltme 18.4.938 pazartesi günü saat 16 da Üniver· 
site Rektörlüğünde yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3814 lira 46 
kuruş muvakat teminat vermesi ve bundan başka aşağı· 
daki vesikaları göstermesi lazımdır. 

1937 senesine ait 50.000 liralık Bayındırlık Bakanlı· 
ğından alınmış inşaat müteahhitlik vesikası ibraz edecek· 
tir. 

Teklif mektubları yukarıda yazılı saatten bir saat 
evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların en geç. 
yukarıda yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının 
mühür mumile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada 
gecikmeler kabul edilmez. 

Çatalca Malmüdürlüğündeu: 

Keşif bedeli 2998 lira 22 kuruş olan Çatalca Hü· 
kumet Konağının mevcud keşifn1me ve umumi ve hususi 
şartnameleri mucibince tamiri 25.3 938 tarihinden itiba
ren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 8.4.938 tarihinde ve saat 14 de Çatalca Malmü· 
dürlüğünde müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, huiJusi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri 
diger evrak parasız olarak Malmiidürlüğünden verilecektir. 

Muvakkat teminat iki yüz yirmi beş liradır. 
İstekliler bin beşyüz liralık bu işe benzer iş yaptığına 

dair idarelerinden almış olduğu vesikalarla istinaden İs· 
tanbul Nafıa müdürlüğünden eksiltme tarihinded bir hafta 
evvel yazılmış ehliyet ve ticaret odası vesikalarile gel
melidirler. 

Afyon Vilayetinden: 

Açık usulile~ eksiltmeye konulduğu evvelce ilan edilen 
Afyon-Konya yolunun 57 + 200·59+000 kilometrelerindeki 
261 1 lira 7 kuruş keşif bedelli köprü ve menfezler in
şaatına talip çıkmadığından 4 nisan 938 tarihinde saat 
15 te daimi encümende ihale edilmek üzere eksiltme 
müddeti temdit edilmiştir. Keşifname ve şartname nafıa 
müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 195 lira 83 kuruştur· İsteklilerin dai· 
mi encümene müracaatları ilan olunur. 

Trabzon Belediye Encümeninden: 

8.3.938 tarih ve 253 sayılı kararla ihale müddeti on 
gün uzatılan t-1000 mikyasındaki tasviye ınünhanilı harita 
tersimatının ihale günü kimse talip çıkmadığından artırma 
eksiltme ve ihaleler kanununa tevfikan işin bir ay içinde 
pazarhkla intacma karar verilmiştir. 

Ekliyet fenniye ve kanuniyeyi haiz isteklileri Salı v~ 
cuma günleri saat 1-4- de encümene müracaatları ilan o· 
lunur. 

Vezirköprü Belediyesinden: 
14.3.938 gününden itibaren 20 gün müddetle açık ek· 
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siltmeye konulan iş: Vezirköprünün Uzun sokak mahal· 
lesinde proje ve şartnamesi uyarınca yaptırılacak 14 par
ça demirci dükkanıdır. 

Sözü geçen dükkanların her parçasmın muhammen 
bedeli iceşfi 157 lira 17 kuruştur. 

ihale 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu hüküm
lerine göre 2.4.938 cumartesi günü saa~ lO da Vezirköp
rü Belediye Dnimi Encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltmeye iştirak edecek istekliler yukarıda yazılı 
ihale saatından evvel yüzde 7,5 muvakkat teminat akçe· 
!erini yatırmaları lazımdır. 

Bu işe ait proje ve şartnameyi görmek isteyenler Ve
zirköprü Belediyesi Daimi Encümenine müracaatları il'n 
olunur. 

Samsun Şarbaylığından: 

Buğday pazarı Yalı camii önünde yaptırılacak beton 
yaya kaldırım işi on yedi gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Keşif bedeli 273 lira 70 kuruıtur. 
Teminat akçesi 20 lira 55 kuruştur. 
İhale 31.3.938 tarihine rastlayan perşembe gunu saat 

saat 15 t c daimi encümen huzurunda 2490 N. lu kanun 
hükümleri dairesinde yapı 1acaktır. 

Bu işe aid evrak şunlardır: 
A- Kcşifname, B - Umumi şartunme, C-- Fenni şart· 

name, D- Mukavelename, E- Yapılacak işe aid kroki 
İstekliler bu evrakı fen i'leri mü.:fürlüğü kaleminden 

ııörebilirler. 

Sinop Vıliyeti Daimi Encfimeninden: 

415 lira keşif bedelli Cumhuriyet Okulu tamiratı 7 
nisan 938 perşembe günü saat 14 de ihale edilmek üzere 
20 gün müddetle açık ek iltmeye çıkarılmıştır. 

Talip olanların keşif ve şartnameyi görmek isteyenle· 
rin depozito akçaları ile beraber Vilayet Encümenine 
müra aatları ilan oluıaur. 

Afyon Viliyetinden : 

3837 lira 2 kuruş keşif bedelli Afyon-Konya yolunun 
o+000-0+303 kilometreleri arasının parke olarak yapıl· 
ması işi 13.4.938 tarihinde saat 15 tc Daimi Encümenin
de ihale edilmek üzere açık usulilc eksiltmeye konulmuş· 
tur. Keşifnamc ve şartname Nafıa idaresinden alıaabilir. 
Muvakkat teminat 280 lira 35 kuruştur. İsteklileriu Tica· 
ret odası kayıt vesikasile birlikte Daimi Encümene mü
racaatları. 

* • • Afyon-Gazlıgöl yolunun 0+212 -0+512 kilomet
releri arasında yaptırılacak 4981 lira 50 kuruş keşif be
delli parke döşemesi işi 6.4.938 ta rihinde saat 15 te Oai 
mi Enciimende ihale edilmek üzere açık eksiltmeye ko
nuldu. Keşifname ve şurtn me Nafıa Dairesinden alınabi· 
lir. Muvakkat fomin..ı t 37 J lira 61 kuruştur. İsteklilerin 
ricaret odası kayıt vesikasile birlikte Daimi Encümene 
müracaatları ilan olunur. 

1 mı:tpa~a Kamunu Uray Başkanlığından: 

Keşif bedelı 8718 lira 7 4 kuruş olan belediyemiz lnna
ınııı inşaatına ihale gunü olan 2 ı .3.938 tarihinde talip çık
maclığmdan ihalenin 22.3.938 <len itıhareu bir ay müddetle 
ıenıdıdıne ve pazarlıkla talibıne verilmesine karar vcrilmi~tir. 

lstekılcrin belediyemiıe müracaat dmelcrı ilan olunur. 

Suhansuyu Harası Müdürlı:iğünden: 

kuruş keşif beddli ameliyathane binası 19.3.938 tarihindPn 
itiharen 20 gün müddetle açık ekeiltmeye çıkarılmıştır. 

İhale 7.4.938 per~embe günü saat l 4 de Yiİayet daimi 
encii ,,eninde ) apılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek içm 517 liralık muvakkat teminat 

verilmesi lazımdır. 
Fenni şartname, açık eksiltme ve mukavele projeleri ile 

keşif evrakını görmek isteyenlerin vilayet daimi emcümenine 
müracaatları ilan olunur. 

Trahzoo Vakıflar idaresinden: 

dır. Şartna!°esini görmek istiyenlerin hergUn lıtanbııl 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda ve Çorludıı 
Kor Satınalma Komisyonunda görülebilir. Talihler kaoıJ' 
nun ikinci Ye üçüncli maddelerindeki belgelerile birlikte 
belli gün ve saatte Çorlu Kor Sahnalma KomisyonuPll 

mlracaatları. 
15000 kilo galvanizli tel 3 milimetre kutrunda. 
100 kilo galvanizli bağ teli 2 milimetre kutrundll· 
4500 adet beyaz porselen izölatör ve 350 adet defe 

boynu mesnet 250 adet çift kollu mesnet. 

fskender Paşa vakfından lı ınamırı 13ı lir.ı ~:~ kıırıış ke
şif bedeli yağlı boya ve sair tamiratı pazaklıkla ihale edilmek 
üzere 15 gün müddetle eksiltmeğe korıulmuştur. Muvakkat 
teminatı 16 lira 75 kuruştur. 6.4.938 tarihine rastlıyan çar
şamba günü saat t 4 de vakıflar idaresinde ihalesi yapılacak
tır. Keşif evrakile şartnamesini görmek isteyenler ve taliu 
olanl..ırın mu vak.kat terninatlarile vakıflar idare~ine müraca

atları ilan olunur. 

Mensucat-Elbise· Kundı~ra- amaşır v .s. 

• • • 
Semsipaşa Tütün depoları arasında yaptırılacak beton 

yol ioşaatı: Bak İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 
• * • 

Zincirlikuyu mezarlığında yap. döşeme ve borduür. Bak: 
İst. Beled. ilinlarıma. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat:__ 

::,amsun Vilaydi Makamından: 

Samsun memleket hastanesi ameliyathanes i için lOfıO li
ralık alet miihayaa oluuacaktır. 

Muvakkat taıninat 79 lira SO kuruştur. 
İhale 17.4.938 tarihine rastlayan pazıırte:;İ giinü saat 15 te 

vilayet daimi encümencle açık eksiltme usulile yapılacal..:tı r. 
Alınacak aletleain li :::tesi ve şartname ve muKavele ııret ı 

enciimen kaleminde isteyenler hergün görebilirler. 
Eksiltmf!ye girebilmek için cari sene içinde ticaret oda· 

sında kayidli olmak. ve 79 lira SO kuruş teminat mektulıu 
veya makbuz ihraz etmek şarttır. 

14.:k'3iltmc ve ihale 2490 sayılı kanım hükümlerine gö-

redir. 
Talib olanların ihale gliıı ve iiaatta vilayet daimi encü-

meninde bulunmaları ilan olunur. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
· ı 

- u --~....-.-.. - • -=mı=-----

P T. T. Levazım Müdürlüğünden : 

İdare ihtiyacı için 13 kalelnde muhtelif devreli kur
şunlu kablo kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedel 25,000 muvakkat teminat 1875 lira 
olup eksiltmesi 18 mayıs 938 çarşamba günü saat 11 de 
Aokaradn PTT U. Müdürlüğü binasındaki Satı:ıalma Ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mek· 
tubunu kanuni vesaikle beraber müteahhitlik vesikasını 
ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 
10 a kadar mezkur komi~yona vereceklerdir. 

Şartnameler, Ankarada PTT Levazım, İstanbulda Be
yoğlu P t T Ayniyat Şube Müdürlüğünden parasız verilir. 

• • • İdare ihtiyacı için 50,009 adet 2 No.hı porselen 
fincan kapah zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedel 12,500 muvakkat teminat 937,5 lira 
olup eksiltmesi 16 mayıs 938 pazartesi günü saat 15 t~ 
Ankarada PTT U. Müd. binasındaki Satınalma Kemisyo
nunda yapılacaktır. 

İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya hanka mek· 
tubunu, kanuni vesaikle beraber müteahhitlik vesikasını 
ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 
14 e kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

Şartnameler, A11karada PTT Levazım, İstaobulda Be
yoğlu P fT Ayniyat Şube Müdürlüğünden parasız verilir. 

1 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 

Her bir metresine tahm!n edilen fiyatı 275 kurut 
0
{ 

lan 67000 metre boz kışlık elbiselik kumaş kapalı ı.ııt 
usuliyle münakasaya konulmuştur. İhalesi 18.4.9.SS paı•~ 
tesi gönü saat 11 dedir. İlk teminatı 10462 lira 50 kur~~ 
tur. f~vsaf ve ıartnamesi 922 kuruş mukabilinde M ~ 
satınaJma komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekletıİ' 
2490 sayılı kanuuun 2 ve 3 üncü maddelerinde gö~te'ıe 
len vesaikJe teminat ve teklif mokcu91ariyle lıtirlikte ıh• 
saatinden en az bir saat e•vel komisyona vermeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisy~nuodıtt1: 
Orfiu hastaneleri için alınacak olan 43 bin metre P~ 

tiıkanıo 31.3.938 tarihinde yapılacak eksiltmesindca sar 

nazar edildiği. 

Gümrülıt Muhafaza Genel Komutanlığı lıtanbul 
Satınalma Komiıyonundaa: 

''" Gümrük Muhafna örııüdündeki kadın mu haf aza me~"'ıı, 
için 11 adet manto ile 13 adet kostüme teklif edilen fiat P

8 1~ 
ııöröldüğünden 4.4.938 pazartesi günü saat 11 de yeniden ele• 

me1i yapılacal<tır . . dı' 
Tasınlanan tutarı 302 lira 49 kuruş ve ilk teminatı 23 tır• 
Şartname komisyondadır. Görülebilir. . lir 
isteklilerin rüı. ve saatinde ilk teminat makbuzları ile lt1

' 1 
Galata Eski İthalıit c ıümrüğü binll!lındaki komisyonr. ıelın•ter 

CJ 
--~ --

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeme!!, 
--~~---- -

Maliye Vekiiletindea: 

Aded 
20200 muhtelif ebadda cildli .lefter ·td 
45000 ,. n kağıd kapaklı defter 'l/C cı 

460000 ,, n cetvel f' 
Malzemesi Vekaletten verilerek bastırılacak olan yukarıd•bııı' 

zıh metbu evrak kapalı zarfla ek~iltmeye konulmu,tur. 'f• -
bedeli 1n bin dört yüz elli üç lira yirmi altı kuruş ve ilk tC: 

natı 784 liradır . ,l 
Ekıiltme 14.4.938 perşeınbc günü saat IS te Vekalet Le"' 

Müdürlüğünde toplanan Eksiltme Komısyonunda yapılacaktl~l 
Şllrtname Ankarada Levazım Müdürlütllnde ve İıt•0 ~,, 

Oolme.bahçcde Vekalet Evrakı Matbua Ambarı Memurlut
11

" 

• alınabilir. ,/ 
l.tekliler 2490 sayılı kanunun 2 nci ve 3 üncü maddele t'l 

' yazılı belgeler ve ilk teminat makbuzu veya banka kefalet i 
tublarıle birlikte kanunun tnrifatına ve şartnamedeki fer~~ 
tamamen uygun ve noksansız . olarak y~zacaklar~ teklif 111e~1 ~ı 
rını havi kapalı :z :ufluını t>:ksıltıne saatınden hır saat ev\' 
miıyon Riyasetine vermeleri. 

•** ~ 
3000 tabaka lüks kağıdı ile 12000 tabaka kırıruı1 

reli alüminyum kagıdı alın JCaktır. 8 k: İnhi5. U. 

ilanlarına. 
,~

' ~akliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
-----~------ --

T. C. Zire.at Bıınkası Afyon Şubeıinden: i 
Şnbemizin hükumet hesabına mubayaa eUiği buğdaylar1"011~ 

telif zamanlardn ae" ki için depolarımızda çuvallam va' i 'f. r ef ·ı 
tahmil ve devlet demir yolları kantarında tart ak anıe ıy ı5 f 

Hara merkezinde yapılack 3500 lira hedeli keşifli bir 
memur eviııin inşaatı 2:.l.3.938 gününden itibaren 15 gün 
miiddetle açık eksıltrne) e çıka11lmış olduğundan talip olan
lar tcımnatı ınuvakkata olan 23- lira 25 kuruş ve müteah· 
hıtlik şeraitini haiz olduğuna dair elıliyetnanıe::-ile birlikte 
ıhale gününe ra~tlıyan 5.4.YJ8 ~alı günü saat 14 e kadar 
Hara merkezindeki komi::.yonu mahsusuna müracaat etmeleri 

ilan oluııw. 

• • * İdare jlıtiyacı içiıı 5 bin M. üç nakilli kurşunlu ' 

kablo açık e1's1ltmeye konmuştur. 
Muhammen bedel 1250 muvakkat teminat 93,75 lira o· 

lup t• ksiltmF>sİ l 7.4.93B salı günü saat 15 rle Ankarada P.T. 
T. U. müd. hinasındaki satınalma komisyonunda yapılacak· 

sayılı kanun ahkamını:. 2öre 23 3-938 tarihinden itibaren 1 /, 

müddetle açık münakasaya konmuştur. Talipl rin şartnarrıei 
mek ye teklifte ouluomak Üzere bakamıza mÜracaatlllrl 

1 olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

Scliır.iye kı~lasının hamam kazam ile giyinme mahalli 
nin çökmekte olan çatı:::imn bir kı ım tamir ettirıleceğinden 
açık ehiltme ıle ıhale,:,İ 15.4.938 cuma günü saat 15 te ya
pıJacaktır. luhammen keşif bedeli 879 lira 60 kuruştur: İlk 
temin.ıtı 66 liradır. İsteklilerinin ilk teminat makbuz veya 
ınektublaııle 249') s~yılı kanunun 2 ve 3 üncii maddelerin· 
dt• yazılı ve,..ikalarile beraber iha:e günü vakti muayycninde 
Fındıklıda ırnmutanlık satınalma komi yonuna eclıneleri. 

Sınop VilayP.ti Daimi Enrümenindcn: 
Sinop ha5tanesine ilavetrıı inşa oluna<"ak 6894 lira 9:> 

1 -~~~~~~~~~~~~----~-----~------_.,..-1 ~-=-= 

tır. 

istekliler muvakkat te minat makbuz veya banka mektubu 
ve kanuni ve~aikle o giin saat 15 te mezkur komisyona lllU· 

racaat edeceklerdir. 
Şartnnmeler, Ankaracla P.T.T Je\'azıın, l tanbulda Bey-

o~lu P.T.T. aymyat şullf' miidürlii~uııden para ı z verılir. 

Çorlu Kor Satmalma Komisyonundan : 

Kor ihtiyacı için aıağıda cins ve miktarı yazılı telefon 
malzemesi ahnacal<tır. İhalesi 18.4.938 pazartesi günü saat · 
16 dadır. Heyeti umumiyesi için teminat akçesi 304 lira· 

l 
Samsun Devlet Demiryolları 4 üncii İşletme KoCl'I· 

İşletmemiz ihtiyacı olan ve bir tonunu muhanııtJeP, 
deli 9 lira bulunan 320 ton odun 5.4 938 tarihine ,, r 
yan sah günü saat 15 te Kayseride 4 üncü işletaıe 
misyonu tarafından açık eksiltmeye konulmuştur. / 

Bu işe girmek ~stiyenlerin 2 ı 6 liralık muvakkat t 1 
mektubu ile kanunun tayin ettiği vesikaları hamilel'l 
gün saat 15 te Kayseri işletme komisyon reisliğiPe 
racaat etmeleri lazımdır. ,/ 

Bu işe ait mukavele ve ş ,ırtn ame Samsun istasyo' 
parasız olarak dağıtılmaktadır. 



~Mart_ı938 

~eferrik --
Mudanya Şarbaylıtıntlan: 

,_ y 
l>. 1(, anrın •Öndürme tetkilihmız için motörleri Broyer veya 
t(i'Po '&". veya Ro:ıenbaver markalarından birini tafıyan bir mo· 
l"ıe ~p ile kıymeti muhammeneıi 450 lira değerinde hortum a· 

'"hr 2- . 
1'le11 b 20-25 beya-ir kuvvetinde olan bu motCSrpompun muham-

3 edeli 2000 liradır. 
f~ " Gerek fenni ve gerekıe ek•iltme şartnameleri belediye 

4 aleminde görülebilir. 
d, il- ihale•i 21.4.38 perşembe Hat 15 te Mudanya farbaylığın· 

5~ala zarf U8Ulite yapılacaktır. 
rar, b l•t•klilerin arthrma, ek•iltme ve ihale kanunu ahkim1na 
~t•j 

1
•reket etmeleri ve motörpomp için yüzde 15 teminat ak

leııı .~ ~n 300 lirayı n hortum için de ayrıca 67,50 lirayı hami
"- 1 ••ltcae Halinden bir saat evvel t•rbayhta miracaatları i-

o uıaur. 

• il •• 
'-e•~Yotlu mecralarında kullanılmak üzere 600 tane 
~ Bak: İst. Beled. ilinlarma. 

~ahire, Et ve Sebze : 

kOnk ah-

'1,rllıara 
Ci118i 

Üasübahri Komutanlığı Satınalma Kom dan: 
kilosu Tahmini fiat İlk teminat 

28.000 
kuruş 

32 
Lira 
672 

(} . Pazarhğı 2 nisan 938 saat l 2 dedir. 
'-b enız eratının ihtiyaçlannda.n yukarıda miktarı yazılı 
~ ~n İçin 25-3·938 gününde yapılan kapalı zarf eksilt
P-.-ı•ınde verilen fiatlar yüksek görüldüğünden yeniden 

~lak usuliyle satın alınacaktır. 
t &zarlık 2 nisan 938 saat 12 dedir. 

~'P ~llıitte Tersane kapısındaki komisyon binasında 
d,

11
1 &caktır. Şartnamesi bedelıi~ olarak kemisyon-

t~d· .. ~lınabilir. isteklilerin belli gün ve saatte kanunun is
ltıG •gı Vesikaları ve ilk teminatlariyle birlikte komisyona 
~atları. 

b) *"' - Z A Y E O E L ~ R 

1 tanbul gümrükleri Başmüdiirlüğünden: 

ı 1;94 sayılı artırma kAğıdında REF (W) 865/D marka 
125

59 
nu~aralı k~nuni :~fi. sıkieti l.16S ~ilo a~ırlığı.~ıd~ 

Sir( ? lıra değcrıııdı· sah ıpek meıı~uL:at 20.4.938 gunu 
ıı tı)ecıde Reşadiye c!ld. Giimı ük sat.ş :;alonund:.ı kapalı zarf 
~ar ıle aktarmaya satılacaktır. Şartnameler bu müdürlükten 
ak~ ~z Verilir. İsteklilerden malın değerinin yüzde 7,5 p~y 
lu d ~ fllakbuzile Ticaret Odası vesika::ıı aranır. Bunların usıı
gtin·~ıresinde zarflara kouulma::ıı ve zarfların e~yanın ihale 
lif tnunde taın :saat 12 ye kadar hu rniidürlüğe v~rilmesi tek
tidi elctubiarının şartnamelerde ayrılan yerleri yazılması mechu
\ıe :· Zarflar ayni günde ı:;aal 13 de satış salonunda açılacağı 

§Yanın da hergüıı öğleye kadar görülebileceği ilan olunur. 

8 1 Çankm BelediyH1nden: 
15 2~ ediyemizde mevcut dört bine yakın boı muut tenekeleri 
tıll bt~ ~üddetle 8.4.938 günü pazarhkla ublacatından talible· 

cJıyenaize müracaatları ilin olunur. 
-

'v l.tanbul Belediyesinden: 
1 '••it• ''"• 

1 nakliye re•minden olan borcundan dolayı haciz alhna 
fit~i~,~ıre•ler markala 2159 numaralı taksi otomobili İstanbul 
tGıııG lıpaşa Altımermer Sormagir caml avlu•unda 5.4.3d ulı 

• • 
1
•at 14 de açık arttırma ile Htılacağı ilan olunur. 

lıııı, •1 Veuiti nakliye rHminden olan borcundan dolayı haciz ai
te )(~ •nan Ooç markah ve 2127 numaralı taksi otomobili Eyüp
tGıııG •ıl rneıcit 3 numaralı evin önündeki arHda 4.4.38 puarte•i 

~çık ar~a ~atılacatı ~ olunur. 

~ilt-)~eşjf bedeli 5907 lira 55 kuruş olan Zincirlikuyu me· 
~tltı~•nda yaptırılacak döşeme ve bordür açık eksiltmeye 
)~İlin muştur. Ke,if evrakile şartnamesi Levazım Müdür
~~•ik de görülebilir. İstekliler 2490 No.lu kanunda yazılı 
~bli) adan başka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları fe[t 
~,}', tt Vesikasile 443 lira 7 kuruşluk ilk teminat makbuz 
l},İIQ?1tktubile beraber 14.4.938 perşembe günü saat l 4 de 

1 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) ( 17 l 7) 

~tyo~ .•., 
.~ t ilu ınecralarmda kullanılmak üzere lüzumu olan 
~~~.·•ne künk açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların 
~,t,~Qc ~ lira bedel tahmin e~ilmiştir. Şartnamesi Le
~tatı<) llıudürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N. lı ka
lll-.k~ Yazılı vesika ve 67 lira 50 kuruşluk ilk teminat 
~'t ~l 'Veya mektubile beraber 14.4.938 perşembe günü 

4 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8) (1716) 

~ ~'P . ~. 
~ \lttıd •ıne 150 lira bedel tahmin edilen Şehzadebaşında 

·ltı , ~rbane mahallesinde Medrese sokağmda yeni 4 
~"tl\t vırı ankazı satılmak üzere açık artırmaya ko~~I· 
'tekli~· Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde g6rülebıhr. 
~'kttıb:r 1 l lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

•ittıi ~e beraber l 4.4.938 perşembe J'Ünü saat 14 de 
ncü11aen4ile bulunmalıdırlar. (8) ( 1718) 

MÜNAKASA GAZETESi -
1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden:! 

1- Şartname ve nümuneleri mucibince 3000 tabaka 
70Xt00 cb'admda lüks kağıdı ile 12000 tabaka kırmızı 
hareli alihninyum kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

11- Pazarlık 15.IV.938 tarihine rastlıyan cuma gü· 
nü saat 14 de Kabataşta LeYazım ve Mnbayaat Şabesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler hergün parasız olarak söıü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
aaatte yü:ıde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarula 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. ( 1682) 1 - 4 

• • • 
1- Şemıipaşa Tütün depoları arasında şartname ve 

projesi mucibince yaptırılacak beton yol inşaatı pazarlık 

usuliy1e ekıiltmeye konmuştur. 
11- Keşif bedeli 3043 lira 76 kuruş Ye muvakkat te

minatı 229 liradır. 
111- Eksiltme 15.lV.938 tarihine rastlıyan cuma günü 

sac.t 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV-- Şartnameler 16 kuruş bedel mukabilinde İnhisar· 
lar Levazım ve Mubayat Şubesinden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve 

vesaikini İnhiaarlu İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca 
vesika almaları lazımdır. 

VI- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yiizde 7.5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1706) 1-4 

• * • 
1- Cibali Depolar gurubuna bağlı Bahariye Bakım ve 

İşleme evinin Ahçılığı şartnamesi mucibince pazarlık usu· 
lile eksiltmeye konmuştur. 

11- Pazarlık 1/IV;938 tarihine rasthyan cuma gunu 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır 

111 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

1 V - lıteklilerin pazarlık için tayin edi!en gün ve 
saatte yüzde 7.5 güvenme p:ıralariyle birlikte yukarıda 

adı geçen Komisyona geL.eleri ilan olunur. ( 1497) 4-4 
* 

* * 
2 adet 2000 kiloluk baskül \50 X 200 cm. platform 

eb'adında: Tuz Fen Şubesi 
Tütün Fabrikalar 

Şubesi 
Yukarıda tartma kabiliyetleri yazılı 3 adet baskül 

şartnameleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

250-300 
" " " 

11- Pazarlık 12.IV.938 tarihine rastlıyan salı günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu':>esindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll-Şartnameler parasız olarak bergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV - Eksiltmeye iştirak etnıek isteyenlerin fintsız tek
liflerini \'e buna aid resimleri münakasa gününden bir 
hafta evveline kadar yukarıda hizalarında gösterilen Fen 
Şubelerine vermeleri lazımdır. 

V·- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 gilvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komi ·yona gelm .... leri ilan olunur. (1592) 2-4 

• • * 
l - İdaremizin Çamaltı Tuzlası için şartnamesi muci· 

hince 250 ton Sömikok pazarlıkla satın alınacaktır. 

ll- Pazarlık 12.lV.938 tarihine r .. stlıyan sah günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat ~ubesindeki 
AJım Konjsıonunda yapılacaktır. 

ili- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV İıteklılerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 2'eçen 
Komisyona ielmeleri ilan olunur. (1613) 2-4 

* • • 
1- Nümuneleri mucibince 2000 adet büyük ve 300 

adet küçük süpürge pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 8.IV.938 tarihine rastlıyan cuma günü 

saat 14 de Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Koınisyonu11da yapılacaktır. 

Hl- Nümuı:&eler hergün sözü geçen Şubede görülebilir. 
Vl- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün t1e sa· 

atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı 2'eçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1614) 2-4 

Tiyatrolar 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 

lll!"/11"1111 i'l 

~ ııliUı/ 11 
Yazan: 

Pandeli Horn 

Bu aktam 

Hat 20,30 da 

FIDANAKI 
dram 3 perde 

Türkçui 
Fahri ~olin 

-
ESKİ FRANSIZ TIY ATROSU 

KOMEDi KIS.dl 

Bu aktam 

.. at 20,30 da 

Bir Kavuk 
Devrildi 

koınedi 5 perde 
Celil MüHhip oğlu 

Sayfa 3 
,_.. 

(Suite de la 4eme page) 

Fil de laine (Mia. Def. Nat) N. 637 
Con1tr. abattoir et ecurie (Municipalite Nevchehir) N. 641 
Article• electrittues et bois equarre (Ch. de Fer Etat) N. 641 
* Registres (Dir. Gen. Monop.) N. 642 
Constr. pavillon pour tuberculeux (Vil. iz.mir) N. 642 

• bitiment direction privee ( ,, ) N. 642 
Location d'uoe prn'irie (Comrnand. lstanbul) N. 643 
Rep de chauHee (Vil. Balikcssir) N. 643 
Preıtentation carte acluelle au bourg Ay:ındjik (Municipalite Ayandjilc) 

N. 648 
Con•traction partie en beton ar•c a l'ecole Sarilc:ichla (Dir. Trav. 

Pub. Sivas) N. 648 
Machines a ccrıre (Vilayet Gaziantep) N. 648 
Boi• (Vil. Gaziantep~ N. 649 
Aiustement de la terrc s 1route Guiantep-Marache (Vil. Gu.iııntep) 

N. 649 
• Vinaiırre,• vi , zinc et acier (Dir. Monop. fzmir) N. 650 
Beurre (l•tcnd. Ank:ıra) N. 651 
Foin, orge et p:ulle (Com. Ach. Milıt Isparta) N. 651 
Prescntatıon carte :ıctuclle bourg Kaledjik {Mun. Kalediık) N. 651 
Armoires pour mal.ıdes (Dir. Prcvent. et Sanat.) N 651 
Cona r. pavillon (Corps Armce Tchorlou) N. 652 
Houille criblce (Municipalitc Unye) N. 653 
lnst. electrique au penitencıer lst. (Oir. Trav. Pub. isi.) N. 653 
Armoir6s et pupitre (Mun. lst ı obul N. 654 
Materiel pour pompier ( 77 ) N. 654 

• Les ı~tcrisques ındiquent um venle par vo e de surc.ıeh re 

N. B.- Les Noı ındiqueı en rcg:ırd des nrticleo; &ont ceux da 
journal damı lequel l'avi• a pııru. 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsas 
[Bourse du Commerce et des Cereales d"istanbul ] 

29 

FİA TLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opiı m) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert {Ble dur) 
Buğday kmlca (Ble roux) 
Arpa Ana dol (Orge An.) 
Arpu yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Yulaf (Avoine) 
Mısır sarı (r'tia'is jaune) 

3 

Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Nohut iritpoıa cbiche) 
Kaplıca 

Güz Yünü 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 
Ceviz içi 
Susam (Sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (Lentiilct 
Fasulye ufak (Haricot sec} 
Burçak 
Susam " ( ,, sesame) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

n Trakya ., Thrace 
Badem iç 

1938 

Aşağı (Moins) Yukan (Plus) 

5 28 
5 lO -

4 17 
4 .}2 5C 

4 53 
45 

52 - -

5 31 50 

59 -

Zeytin yağı l.ci yemeklik (Huıle d'ol.t 
Tiftik mal 

n oğlak 

İç fmdık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Fmdık kabuklu (Noisettes ı 
Pamuk yağı (Huile de coton 
Sansarderisi 
Zerdeva ,. 
Tilki 
Tavşan 

Porsuk 

" 
" 

GELEN (Arrivages 
Afion (Opium) k -
Buğday (Ble) 119 
Arpa (Orr) 
Çavdar (Seigle) 

Un {Farine) 
Mısar (Mai•) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Un) 
Faaulye (Haricot sec) 
Pamuk (Cotonl 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf l foin 1 
Susam (se.ame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lcntille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı {Huile d' ol.) 
B. Peynir (Fromnge B.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dec.} 
Razmol 
K fmdık lNoisrtte) 

15 
ı.::o -
45 

31 

22 - 1 

35 -

10 -
90 75 

Imtiyu. aahibi Ye yazı ifltıri 
D~ktö.-ii: (IDMİ) Girit 

33 - - 34 20 

2000 2600 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Or J~) 40 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) IO -
Nohut (Poh; chichet 
İç fındık (Noıs dec.} 8 50 
Un (farioe) 
TiftH~ 

Yapak fMohaire 
İç ceviz. 

İç badem (amande) ·-------
DİŞ FİATLAR 

(Marches Etrangers 

Buğday (Ble) Liverpul 4 60 
,. ,, Şikaıo 4 02 
,, ,, Vinipek 5 54 

Arpa (Orge) Anvers 3 96 
Mısır (Mais) Londra ,i 96 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 4h 
Fmdık (nois.) G.Hamburg 39 -
K ., • 38 -

Baıık'ığı 7er: ARTUN Bııaır~ı 
<' ..ıal.ııt. B ''lfü· .,.ı ı, !\! , " 
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ABONNEMENTS : 
Ville et Province 

3 MOIS P trs. 450 
6 .. " 850 

12 
" " 

1500 

Etranger : ll •oiı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

MERCREDl 

Quotidien des Adjudications 

•• u A ASA 
GAZ T E ;;> 

-·-· 

ADMINISTRA 1 lVi' 

Yoghourtchou H:ın 
ler Etage, N. 3-4 

,Galata, Perchembe Baıar 

T e lcphone: 49442 

Boite Poıla\e N . 1261 

Adresse T~legraphique: 
Pouı la Publicit~ ı ' adreuer 

i l' Administration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat lstanbul MÜNAKASA 

li T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l' adjudication 

A) Adjuditations au Rabais 

Mode 
d'odjudicat -

Prix 
eatimatif 

Cautioa. 
Proviaoire 

Lieu d'adiudication et du 
Cahier des Cbari'eı 

Jours Heure 

Construction-Reparatioo- Trav Publics·Materiel de Construction - Cartographie 

Construction habitation pour fonctionnairu 

1 

Pavarc s/route Afion·Konia 
,, • Afion·Gaıı:hgueul 

Construction bitimt-nt municipale (aj.) 
1\ Re paration batiment ecole "Djoumhouriyet,. 

Contruction annexe a l'hôpital Sinop. 
,, arches et ponts ı ' route Afion·Konia 

(•i·>· 
Constr. bordure au ci ınet;ere Zindjirlilı:ouyou 

., des boutique• pour forgeron~ : 14 p. 

., rou:e en beton arme 

1 

Preaentation carte actuelle ville Trab:r:onde (ııj . ). 

Rc paration bain lskender pacha. 
Constr. route en beton arme preı> dcpôts de ta

bacs a Chcmsipacha (cah. eh. P . 16). 
Constr. d'un pııvillo::ı a l'hôpital Goureba (cah . eh. 

P. 2S7). 
il Reparation toiture de la cuerne Selimiye 

,. konak rouvernemental Tchataldja 

Publitıue 
., 
.. 

Gre a grc 
Publique 

., 

l'ublique 

3500 -
3837 02 
4981 50 
8718 74 
41S -

6894 -
2611 07 

5907 S5 

.. 

., 
la p . 157 11 

273 70 
Gre a gre 
Gre a gre 

" 

Plı cadı 

P ublique 

.. 

134 33 
3043 76 

51289 16 

879 60 
2998 22 

252 25 
280 -
373 61 

5ı7 -
19S 83 

443 07 

20 ss 

16 75 
229 -

3814 46 

66 -
225 -

Dir. Hara Soultanıouyou 
Vilayet Afion 

" 

5-4-38 
ı3-4-38 

6-4 38 

14 - · 
ı5 -
ı5 -

Munıcipal ite lımetpacha 1 mois a partir du 22-3·38 

Vilayet Sinop 

" " Afion 

{ 
Com. Perm. Mun. lstaDbul 
Dir. Econom. • ,, 

Municipalite V e:ı:irkeupru 
,, Samıoun 

., Trabzonde 
Dir. V alc.oufs Trabzonde 
C om. Ach. Econom. Monop. K.tache 

Cem. Ach. Univeraite lıt. 

Com. Ach. Comıaand. lst. Fındilı:lı 

Dir. Biens Nat. Tchataldia 

7-4-38 14 -
7-4-38 14 -
4 ·4·38 15 -

14-4-38 

2-4-38 
31-3-38 

14 -

10 -
15 -

Mardi et Vendredi 
6-4-38 14 -
ıs-4-38 ıs 

18-4-38 16 

15·4-38 15 
8·4-38 14 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques - lnstruments Sanitaires - Fourn?ture pour Hôpitaux 

lnıtruments de chirurgie pour l'hôpital Reı, ional 
Samıoun . 

Publique ı060 -

Electricite-Gaz-Chauffage CentraJ (lnstallation et Materiel) 

Cible ele plomb a divers toura : 13 lots . 
lsolateurs en porcelaine No . 2 : 50000 p. 
Articles te lepboniques tela que: Fil ıalvanise 3 m/ m: 

ıs tonnea - ld . pour liıature 2 m/ıa : 100 ki
los- Isolateura en porcelaine : 4500 pieces -
Appui pour iıolıteur ; 3SO piecea ete . 

Cible de plomb : 5000 nı . 

H~billement - Chaussures Tissus - Cuırs. 

L'adjudıcation du 31-3-38 coııcernant l'achat ele 
43000 metres batiste a ete annulee. 

Etoffe pour uniforme d'hiver : 67000 m. (cah. eh . 
P. 922). 

Manteaux : 11 p .· Costumes : 13 p. (ai .). 

Pli cadı 

n 

Publique 

Pli cach 

Gre a gre 

25000 -
ı2SOO -

1250 -

le m. 2 7S 

302 40 

79 50 

1875 -
937 50 
304 

93 75 

10462 50 

23 -

Vilayet SamHun 17-4 38 

Dir. Economat P.T.T. Anlt. el Istaab•I ıS-5-38 
• 16-5-38 

Ce•. Ach. Corps Armee Tchorlou et 18-4-3& 
lnteDcl. Tephaae 

Oir. Econom. P .T.T. Ank. et Ist . 17-S-38 

Com. Ach. Intend. lat. Tophane 
\ 

Com. Ach. Mia. Def. Nıt. Ankara ıs-4-38 

Coa. Ach. Co•m. G . Surv. Douan. Iıt. 4-4-38 

ıs -

11 
lS 
16 

ıs -

11 

1 ravaux d'lmprimerie- Papeterie 

Jmpre11ion de diver~ papiera (le materiel sera don
ne par &e Mınist•re}. 

Pli cach 10453 26 784 - Miaistere de Finaaeea De,,ita Pap•- ı-4 4-38 
terie Dolmabalııtche. 

ı s - j 
I' 

1! Transp9rt - Chargement Dechargement 

1

1 

Cbarrement et decharremeat de bles aux divers 
depMı de la Banque Arricole. 

,1 Combustib_le - Carburant-Huiles ' 

l Bois : 320 t . 

l l)ıverG 

1 Motopompe pour inceadie avec moteur marque 
ı Broyer ou D. R.W. 011 Rozenbawer CV. 20-25 : 

ı p . 
1 Manche ce lin 

Etalon 
Tuyııux de fonte pour travaux de canaliıation a 

Beyoghlou : 600 p. 

Provisions .._ 
Haricoh secs : 58 t. 
Poules : 1000 p. (aj ). 
Savon : 28 t . (aj.). 

B) Agjudications a la sureochere 
Soıe : 1365 le. 
Bois : 10(}98 k. 
Charbon de hois : 8370 le . 
Uts de fer, auto, dame·jeanne ete. 

1
1 Bidonı. vides: 4000 p . 
l Boi ı du pont Kızıhrmak (ai .)· 

P ublique 

P'uhlique 

Publiqueı 

.. 
.. 
" 

Pli c .. ch 
Gre a gre 

Publitıue 

Publique 

" .. 
Gre a gre 

., 

la t. 9 -

2900 

450 -
700 -
900 -

9280 -
600 -

125S97 -

1158 50 

21, 

300 -

67 so 
25 so 
67 50 

696 
45 -

672 -

s 30 
2 1 97 

Banque Aırıcole Suc. Afien ıs joura a partir du 23-3-38 

4 Expl. Ch. de far Etat Sa•ıoun 

Municipalite Moudania 

" 
Vilayet Sa••oun 

{ 
Com. Perm. Municipalite 
Dir. Ecoaom. • 

ı~tanbul 

" 

5-4-38 

21 4-38 

21·4-38 
7-4-38 
14-4-38 

Com. Ach. Oiviaion Kirklareli 11-4-38 
Comm. Ach. Coamand. Iat. Fındildi 15-4-38 
Cem. Ach. ,, Naval Marmara 2-4·38 

Oir. Veatea Douaneıı lstanbul 
Dir. Forets Semıoun 

" Oir. Venteı Douanes lst . 
Muaicipalite Tchanltiri 
Vilayet Samsoun 

20-4-38 
4-438 
4-4-38 
... 4.33 

8-4-38 
31-3-38 

15 -

15 

15 -
15 ·-

14 -

16 -
lS 30 
ı2 -

13 
ıs 

ıs -
13 -

Avis Officiels 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de rEtat 
. l.190.000 piecea de tirefondı galvaniıea d ' une valeU~ d 
tıve de Ltqs. 105950.46 ıi l'offre est pour marchandiae 1

' 

et de Ltq,. 78.540 pour les marchandiıes etrangere•• . 9 
acbetees pnr voie d 'adjudication sous pli cachete le ıuod• 
1938 a 15.30 b. au local de l' Adminiatration Generale iı I 

C . ' 
eux qui desirent y prendre part doivent remettre • ı 

aidence de la Comi11ion le jour de l'adjudication juıqu's 
b. leura offreı, une garantie provisoire de Ltqı . 5547.52.14 marchandiıe indigene et de Ltqs. 5177 pour march•11d

1 

rangere, leı certificats exiges par la Loi et un certifical de 
petence deline pnr le Miniatere dea Travaux Publics. 

Lea cahiera dea chargeı aont en vente au prix de rtt;') 
aux Caiuea d'Ankara et de Haydarpacba (1589) 

• • • ,ı 

DiYersea machinea-outilı dont lea valeura eatimatİ'°'' 
rantieı proviıoires ıont indiquees c:i-apreı aeront achete~'ıı 
rement par voie d'adjudication souı pli cachete le marcl•, 
ril 938 a partir de 15 h. au local de l'Admini.tration G 
a Ankara. I . '.ı Ceu:ıı: qui deıirent y prendre part doiveot remettre • ,. r 
sidence de la Commiuion le jour de l'adjudicatioo juıqıl·f 
leurs. offres, leurs garanties provisoifes, leı certificatı ~~·et' 
la loı et un certificat de competence delivre par le Mio1,t 
Travaux Publics. j 

Les Cahiers deı charıres sont diatribueı ırratuit~ıııePt 
kara par le Service deı Approviıionnementa et a Ha1° J 
par le Bureau de Reception . (l&fl) 
Noı Noms Valeura G•' 

Macbioe pour riveter a coude 17.000 Ltqı. ı.175' 
2 pieces 

2 Pre11e pour cintrer leı tubeı 

3 

• 
5 

1 piece 
Machine pour acier 6 piecea 
Four a rint 7 pieces 
Machine pour centrer 2 pieces 

1.550 
11.300 
7.700 
2.400 

Perşembe 31.3.938 

" 
" 
" 
" 

'( 
Çamaltı tuı:laamda yap. elektrik aaatrah (lnh. U. Müd.) ' 
Şoae tamiri (lıt. Nafıa Müd.) .\! 632 
Mete tranrsi (DDY) .,~ 635 
Namaam \dSprüailne ilivei inş. (Nafıa Vek.) .\'! 636 
YGn çorap ipliti (MMV) .\! 637 
Mezbaha, ahır Ye knişbane inş. (Nntehir Şarbay.) ~\~ &fi 
Elektrik mal:ıemeai (DDY) .. ,! 641 
Çam dilme (DDY) .\! 841 
• Eıki evrak (lnlıiı. U. Müd.) .ı\~ &42 
Verem pnyonu yap111 (İ:ımir Vil. ) .\'; 642 
ldarei huauaiye kuratı int· (İzmir Vil.) .;~ 843 
Çayır kiralanması ılırt. Komut.) ~'~ 643 
ŞoH tamiri (Balıkeair Vil.) .:\! 648 1 
Ayancık kaaabaaı baliha:ıır haritaaı tanzimi {Ayancık Vt•;,
Sarılutlada yap. ilk mektep binaHnın beton arme iti (S• 

fıa Milel.) .ı\ :: fi41 
Yuı makiaHi (Gaaiaotep Vil.) .!\! 648 
Kuru ıobahk odun (Gaziantep Vil.) .ıY• 149 
Gaziantep-Marat yolunun arasında tHYiyei turabiy• ııl•b' 

antep Vil.) ~! 649 
• Şarap, sirke. çinko v.s. (İzmir iahiı. Batmid.) .Y• 650 
Tereyat (Ank. Lv:ı.) .\'! 651 
Yulaf~ arpa ve uman (~ıparta A~k. SAK) .~ 651 . ,1 
Kalecık kaaabasının hııhhazır harıta11 taHiaai (Kaleeılı 

.. \! i51 
Haata dolabı (Prenn. ve Sanator. Dir.) .\~ 651 
Pavyon in,. (Çerlu Kor SAK) ,,\~ 652 

Krible ~adea ~6~ürü IÜnye Beled.) .,! 8~3 d.l 
İat. tnlufhane11 bınaaında elektrik teıiı. (lıt. Nafıa r.tit 
Dolap ..e yazı maaaaı (İırt. Bele~t) .~ 654 
itfaiye i'eçit köprüleri için malze•e (iıt. Belecl.) .\~ 65' 
----------

• Önlerinde yıldız işareti olanlar ıniiz;ıyedeye aittir• / 

Hr.miş : "No .,. işareti ilanı havi gazetemizin sayısı"' 

jeuai 31-3-1938 

lnıttallation centrale electrique a la saline Tclumalh (Di•· 
aopoles) N. 606 

Rep. de chaussee (Dir. Trav. Pub. lst.) N. 632 
TraversH 8e ~apin (Ch. de Fer Etat) N . 636 

(Lire la ~aite e• 3me pare) 

u 


