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Şekli Muhm. bed. Teminat Gün Saat Müracaat yeri 

~) Münakasaıar 

'61·k lttj u ·Poyra yolunun araaında menfez inı.: 4 ad. 
<Ctı •ııtep-Beıiri n n iki köprü ,. (temd) 
~·ı.. Şeret oaulu ile altındaki dört diiklcinın t..ımit i 
l,p Olonu-İnebolu yolunun arasında yap. lcöprü inş. 
~ 0 taaıiri (te•d) 
\c:ltıuıtafapaıa •edreHıinin heli tamiri 

lil lıCuıtaf a mahalleıi şoaesinin bozullln kısmı inş. 
b •ne hutaneai c:ivarında bulunan binaların yık
~ '; 1ınuı ve enkazının belediyece röıterilecek ma· 
ll'ı~ d~ nakli ve yollar ıeviyHine kadar inıaata 

•aıd bir teki ide tHviyui 

~eıı ... . ~cat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. t --~~.....;...~~__:..--l-~.!-

'1 • k t!lbiHl;k lcumaı: 102000 m. (şart. 14,54 L) 

" n n 100000 ,. " 14,'l5 " 
Qh·" n " 65000 ., ,, 927 kr 
',

1
'•e: 45 talc. · ıapka: 45 ad. - kaput: 45 ad. 

,_ •k ve yastık kıltfı: 1600 ad. (temd) 
rG~•ı•rlık bu: 21052 m. (temd) ,, 

11 
Çorap: 9300 çift (temd) 

~obilvya, •c b" M b H l ~ ,, uro eşy!'aı, uşam a- a ı v.s. 
~ .. 
~ l •, dolap, koltuk 
Qo luk: 20 ad. 
~. • L t • • •aıtııaı a•ırı 

~Yat-Botaltma-Yükletrue 
~!~n, içki. undık v.ı. nakliyatı (temd) 

. •ra depoıuna 31.5.3t sonuna kadar relecel: tak· 
tıben 30000 t. ••den könürünün bo,altılaıuı ve 

~lllıakinelere yükletilaeıi iti 
h Koyunlu, Ali Baba, Çotul, Keçeç, Sarı Ka· 

h tuılalarında 938 mali y•lında tut çıkarılmaaı 
"• tıfıma işleri (temd) 

~ukat, Benzin, Makine yaglan v, s. 
~ -
~•den kömlirü ve sömikok (Bale: erzak ıütun) 
'Yna:nış ince bezir (yerli): 2 t. 

~ferrik 
~· 
'~el ınotörile birlikte ve mazotla müteharrik ıant· 
r' f ~ ı uj tulumba: 2 ad. 

~ 'ınuk ; 1855 k. 
~\r•ı: 300 ad. - perçin çivisi maa pul: 30 k. 
S •;: 40 m3 - kum: 80 m3 

aç. eks. 

aç. ekı . 

" 

paz. 

lc:apalt z. 

kapalı z. 

" 
n 

aç. ekı. 

" 
paz. 
aç. ek9. 

,1 

aç. ekı. 

paz. 

" 

kapalı z . 

aç. ekı. 

aç. eks. 

" 

3497 -

2457 99 
4744 34 

90 -
1597 44 

m. 2 85 
n 2 85 
.. 2 85 
1800 ·-
3200 -
5052 48 
3-441 -

2985 -
120 -

125 -

7500 -

2692 50 

1120 -

600 -

paz. 324 90 
" beh. 3 k. 1 50 
" 360 -

252 28 

356 -

6 -
ııo . 

15378 -
15150 
10512 50 

135 -
240 -
379 
258 07 

223 87 
9 -
9 38 

'430 -

246 94 

84 -

- -
2-4 38 
51 75 
54 

Bilecik Nafıa Müd. 
Gaziantep Villyeti 
Konya Huıuıi Mub. Müd. 
Kastamonu Villyeti 
Balıkesir labiı. Müd. 
l!ltanbul Belediyesi 
Konya Eretli Beled. 
Ankara Defterdarlıfı 

M. M. V. SAK 

• 
" l.t. Emniyet Müd. 

Orman Kor. Gen. K. SAK 

n 

" 

lıtanbul Belediyeai 

" 
" 

Kutamonu lnhi1ar. Müd. 
Devlet O. yol. Ankara 

Ankara inhisar. Başmüd· 

. 

16-5-38 
5·5-J8 

18-5-38 
15-5-38 
5-5-38 
6-5-38 

13-5-38 
16 5-38 

23-5-38 
25-5-38 
20.5.3g 
19-5-.1i 
9-5-38 
6·5-38 
9-5-38 

17-5-38 
6-5·38 
6-5-38 

6:-5-38 
18-5-38 

9-5-~8 

Afyon Memleket Hut. Başt. 23-5-38 
0.D. yol. H. paıa 13-5-38 

Fıstık lstuyonu Müd. 11-5-38 

latan bul Belediyesi 6-5-38 

" 6-5-38 

" 6-5-38 

1~ -
10 -
15 -
10 -
15 -
14 
14 
15 

15 -
14 -
11 -
16 -
15 -
11 -
10-

14 -
14 -
14 -

10 -
15 -

15 -

15 --
10 30 

15 -

14 -
14 -
14 -

11 
türbini için komple banko: 2 ad. - maden trans· 

lllisyoo yatafı: 4 ad. v.s. 
- · - Karaman Belediyrıi 10 gün zarfında 

aç. eks. 146 - Çorlu Kor SAK 19-5-38 

~lak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

~~tday: 32 t. 
lııek, koyun eti, süt, yoturt, ıömikok maden kö· 
-.ıı - " Afyon Memleket Hut. Başt. 23-5-38 

~ ru v.ı 
~ treyağ: 1500 it. (tead) 
•a:c kabak: 50 t. 

b) Müzayedeler 
~ -
0rd kamyoDn: otoaobil, el arabuı, demir fıçı, kü· 
tek, kuma v.ı. 

• 
n 

aç. art. 

1128 65 85 - - lstanbul Komut. SAK 
4500 - 337 50 Ankara Lvz. SAK 

Gaziantep Vilayeti 

Daha fazl:ı malumat ve ilanların tam metni 
ıüt:fen iç sayifelere müracaat: ediniz ! 

9-5-38 
17-5·38 

5.5.33 

• • 
ıçın 

16 -
15 -

. 
15 -
15 -

10 -

a) MÜNAKASALAR 

in,aat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harit-ı 

Ankara Defterdarlıjındao 

Ada No 
331 
331 
331 
331 
331 
326 
326 
326 
326 
323 
323 

323 
325 
325 
325 

15gs 

ParHl No. 
13 
10, 11, 12 
4, 5 
7, 8, 9 
1, 14, 15 

19, 20, 21, 22, 23, 24 
12, 13, 14, 15, 28, 18 
8, 9, 10, 11 

ı, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 
8, 9, 1 o, 11, 12. 13, 
6, 19, 18, 22, 23, 

17, 16, 24, 25, 14 
1, 2, 21, 3, 4. 20, 5, 
8, 23, IO, 11, 31 

27, 29, 15, 16, 17, 18 
1, 2, 20, 21, 4, 5. 6, 7 
Adn üzerinde ve lise 
lıududu laaricioneki bi· 
lümum hane ve diık
kin saire. 

327 17, 18, 19, 20, 21 
327 10, 11, 12. 32, 34 
327 7, 8, 9, 26, 22. 23, 24 
327 1, 2, 3, 4, 5. 6, 25 
321 7, 8, 26, 30, 9, IO, 29 
321 il, 12, 21. 22, 23, 24, 

18, 19, 20 
321 1 ' 28, 27' 3, 4, 5, 6, 
321 13, 14, 15, 16, 17 
322 1, 27,28, 3, 4, 23, 24. 

25, 26 

Muhammen 
ketif bedeli 
Lira K. 
1430 
2300 
1480 
1690 
2seo 
2110 
2280 
2260 
2345 
1650 
2.\30 

2570 
2200 
2310 
2630 
2900 

1710 
1580 
2020 
1920 
1860 
233e 

1580 
2700 
2545 

Munkkat 
teminat 

Lira K. 
107 25 
172 50 
110 
122 29 
199 50 
158 25 
171 
!67 
175 88 
123 75 
173 7~ 

rn2 n 
165 
173 59 
193 25 
217 50 

128 25 
118 50 
151 50 
144 
139 5{) 

179 74 

118 50 
202 50 
190~ 

322 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1760 132 
13, 14, 15 

322 16, 17, 18 1290 96 75 
322 19, 29, 21, 22 2640 198 75 

Tıp Fakültesi inşa edilmek üzere Sıhhat Vekaletince 
istimlak edilen Nümune Hastanesi civarıuda kain ve yu
karıda gösterildiği üzere adalara aid parsellerde mevcud 
bilumum mebaninin yıktırılması ve enkazının Belediyece 
gösterilecek mahalle nakli ve yerinin mevcud yollar ıe· 
viyesine kadar inşaata müsaid bir şekilde tesviyesi. 

Yukarıda gösterildiği üzere her ada hiıasındaki muh· 
telif parseller birden ve kapalı zarf usulile ihale edile
cektir. 

Yıkma ve enkazının nakli işine aid keşif bedelleri ve 
muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

Kapalı zarfla arttırma 16.5.938 tarihine musadif pa
zartesi günü saat 15 te Defterdarlıkta müteşekkil Satıı 

Komisyonunda yapılacaktır. 
Kapalı zarfla arttırmaya girebilmek için isteklilerin 

hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlik~e Nafıa 
Müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikaaı ietİrme
leri. 

Talihlerin teklif mektublarını ıö:ıü geçell saatten bir 
saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili ver· 
miş olmaları. 

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

Konya Ereğli Belediyesinden: 

Kasabanın Hacı Mustafa mahallesi 
200 metre tulindeki kısmının yeniden 
konulmuştur. 

lota bedeli 1597 lira 55 kuru,tur. 

şosesinin bozulan 
inşaası münakasaya 

Muvakkat teminat miktarı 120 liradır. 
Bu babdaki proje ve fenni şartname ve sair evrak 

Ereğli belediyesi yazı işleri kaleminden parasız alınabilir. 
İhalesi 1 ~i mayıs 931 çarıamba gün il saeıt 14 de bele

diye meclisi salonunda belediye encücuenince yapılacak
tır. 

Teklif mektublarınm ihaleden bir saat evveline kadar 
verilmiş olması lazımdır. 
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Sayfa 2 

Bilecik Nafıa Müdürlüğlinden: 

Eksiltmeye konulan iş: Bozüyük-Poyra yolunut 2+o20-
6 +300 kilometreleri arasındaki dört menfez işi olup ke
şif bedeli 3497 liradır. 

Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Ekıiltme şartnamesi, B- Mukavele projesi, C

Nafıa işleri genel şartnamesi, D - Fenni ve hususi şart· 
namesi, E- Keşfi silsilei fiat, metraj cedveli 

lstiyenler bu evrakı nafıa müdürlüğünde görebilir. 
İhale Bilecik vilayet encümeni daimi odasında encü

mence 16.5.938 inci pazartesi günü saat 15 te yapılacak· 
tır. 

Eksiltme açık eksiltme ile yapılacaktır. 
eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 252 lira 28 ku

ruş teminat vermesi ve bundan başka aşağıda yazılı ve· 
sikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

A- 938 Ticaret odası vesikası 
B - Eksiltme gününden en aı bir hafta evval müra

caatla nafıa müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası· 

Konya Hususi Muhasebe Müdürlüğünden : 

2457 lira 99 kuruş bedeli muhammenli hususi idareye 
ait Eski Şeref şirin Okulu ile altındaki dört dükkAnm 
tamirah 30.4.938 tarihinden itibaren 15 gü~ müddetle 

eksiltmeye çıkarılmıştır. Talip olanların yüzde 1,5 pey akça· 
lariyle birlikte ihale günü olan 18.5.938 çarşamba gunu 
saat 15 te vilayet daimi encümeninde hazır bulunmaları 

ve bu hnsusta malumat almak ve şeraiti öğrenmek isti· 
yenlerin Muhasebei hususiye müdüriyetine müracaatları 
ilan olunur. 

Kastamonu Vilayet Encümeninden: 

Eksiltmeye konulan iş: Kastamonu - İnebolu yolunun 1 

13-750 inci kilometresinde 2-9 açıklığında verev köpriinüc 1 
projeye keşifnamesi mucibince betonarme olarak yeniden 
inşası açık eksiltme usulile münakasaya konulmuştur. 

Bu inşav hn keşif bedeli 47 44 lira 34 kuruştur. 
Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi, B- Mukavele projesi, C

Bayındırlık işl ri genel şartnamesi, U-Tesviyei turabiye, 
şosa ve kargir inşaata dair fenni şartname, E- Hı:.

susi şartname F - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, 
metraj cetveli, G- Proje, grafik. 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak 
Kastamonu nafıa dairesinde görebilirler. 

Eksiltme 25.4.938 tarihinden 15.5.938 salı günü saat 
IO da Kastamonuda daimi eucümen odasında yapılacak
tır. 

Mün kasa açık ek!;iltıne usulile yapılacaktır. Eksiltmeye 
girebilmek için isteklinın 336 lira muvakkat teminat ver
mesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös
termesi lazımdır. 

Nafıa vekaleti müteahhitlik vesikası 988 T. C. odasında 
sicili ticaret vesikası ibrazı şarttır. 

Gaziantep Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Gaziantep Besni yolunun 40 mcı kilomeh'esindeki iki 
köprünün inşaat münakasa müddeti on gün temdit edil
miştir. 

Talihlerin 5 mayıs 938 perşembe günü saat 10 da:vila
yet encümenine müracaatları ilan olunur. 

Bnhkesir inhisarlar Başmlldürlüiünden: 

Göilen İnhisarlarına ait harap anbarın 1,522 lira 50 
kuruş keşif bedeliyle Ye Balıkesir, Bandırma, Cönende 
mevcut proje. ve şartnamesi mucibince tamir eksiltmesi 
26.4 938 gününden itibaren on gün müddetle uzatılmıştır. 
isteklilerin 5.5 938 tarihine müsadif perşembe günü saat 
15 e kadar Bandırma, Gönen, Balıkesir İnhisa?larma mü· 
racaatları. 

• • • 
Karamustafapaşa medresesinin hela tamiri. Bak: 2 inci aahi· 

fedeki ist. Beled. ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v~ 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

IJeher metre tahmin edilen fi atı 285 kuruş olan 102 
bin metre kışlık elbiselik kumaş k~palı 21arfla eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 23.5.938 pazartesi günü saat 15 te 
Ankarada M MV satıualma komisyonunda yapılacaktır. tik 
teminatı 15378 lira olup şartnamesi 14 lira 54 kuruş MMV 
satınalma Komisyonundan alınır. 

Ek.siltmeye girecekler k nuni teminat ve 2490 sayılı 

MÜNAKASA GAZETESi 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bir· 
likte teklif mektublarını eksiltme saatinden behemehal bir 
saat evveline kadar Ankarada MMV sahnalma komisyo· 
nuna vermeleri. 

• • * Her bir metresine tahmin edilen fiatı 285 kuruş 
olan 100 bin metre kışlık elbiselik kumaş kapeılı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. İhalesi 25.5.938 çar
şamba günü saat 15 tedir. ilk teminatı 15150 liradır. Ev
saf ve şartnamesi 14 lira 25 kuruş mukabilinde Ankarada 
MMV satınalma komisyonundan alınır. Eksiltmeye gire
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
göıterilen vesaikle teminat ve teklif mektublariyle birlik
te ve ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 

* • • Her bir metrasine tahmin ~dilen fiatı 285 kuruş 
olan 65 bin metrelik kışlık elbiselik kumaş kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. İhalesi 20.5.938 cuma 
günü ·saat 11 dedir. İlk teminatı .10512 buçuk liradır. Ev· 
saf ve şartname Q27 kuruş mukabilinde MM V sntınalma 

komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle 
teminat ve mektublarile bjrlikte ihale saatinden en az bir 
saat evvel Ankarada komisyona vermeleri. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 

Muamelat memurları için 45 takım elbise ile 45 şapka ve 45 
kaputun ~lınması açık eksiltmeye konmuştur. Bunların hepsinin 
muhammen kıymeti 1800 lira muvakkat teminatı 135 liradır. 

İıtcklilerin şartname ve nümunelerini görmek üzere müdüri • 
yet heup memurluğuna ve eksiltmeye iştirak için 19.5 .. 18 cuma 
ırünü ıaat 16 da muvakkat teminat makbuzile vilayet defterdar· 
lıtı muhasebecilik daire1inde kurulu komiıyona milracaotları ilin 
olunur. 

Orman Koruma Genel Komutanlık Satı t1alma 
Komisyonundan: 

Orman koruma genel komutanlık kıtaatı ihtiyacı için 
açık eksiltmeye konulan 1600 mamul yatak ve yasdık kı
lıfhğına eksiltme günü istekli çıkmadığından kanu:ıun 43 
maddesi mucibince eksiltmesi on gün uzatılmıştır. İhalesi 
9 mayıs 938 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Yeni
şehirde orman koruma genel komutanlık sahn alma ko· 
msyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 3200 lira, muvakkat teminatı 240 
liradır. 

Şartnamesi hergün parasız olarak komisyonda görüle
bilir. 

isteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalariyle ve teminat 
muvakkate makbuzlariyle birlikte mezkur gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları. 

* * * Orman koruma genel komutanlık kıtaatı ihtiyacı 
için kapalı zarfla eksiltmeye konulan 21.052 metre çama
şırlık beıe 3ksiltme günü istekli çıkmadığından 2490 No.lı 
kanunun 40 ncı maddesi mucibince bir ny zarfında pa
zarlıkla alınacaktır. İlk pazarlığı 6 mayıs 938 cuma gü
nü saat t 1 de Ankara Yenişehirde orman koruma genel 
komutanlık satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 5052 lira 48 kuruş ve muvakkat 
teminatı 379 liradır. 

Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarilc ve temi

natı muvakkate makbuzlarile beraber mezkur gün ve saat
ta komisyona müracaatları. 

*' • • Orman koruma genel komutanlık kıtaatı ihtiyacı 
için açık eksiltmeye konulan 9.300 çift yün çoraba eksilt
me günü istekli çıkmadığından kanunun 43 maddesi mu· 
cibince eksiltmesi IO gün uzatılmıştır. İhalesi 9 mayıs 
93i pazartesi günü saat 10 da Ankarada Yenişehirdc 

orman koruma genel komutanhk satınalma komisyonun
da yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 3441 lira muvakkat teminatı 258 
lira 07 kuruştur. 

Şartnamesi hergün komisyonda parasız olarak görüle· 
bilir. 

İsteklilerin kanuni vesika ve teminat makbuzlarile 
birlikte mezkur gün ve saatte komisyonda bulunmalan. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

lstanbul Belediye1inden: 

Tahıil ve Tebakkuk şubeleri için lüzumu olaıı masa, 
dolap "Ye koltuk açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların 
hepsine 2985 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Le
vazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı 
kanunda yazılı vesika ve 223 lira 87 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 17.5.938 salı günü saat 
14 de Daimi Encümt!nde bulunmalıdırlar. 

• * • 
İ•kiliip müzesi için 20 tane koltuk alınacaktır. Bak: 

2 ci sahifedeki İst. Beled ilanlarına. 

İst nbul Belediyesinden: 
tik Muhammen 

bedeli tcıninatı ::::.----
İtfaiye l\Hidürlüğündeki 5 parça oda 

takımının tamiri ve tadili 
Kocamustafapaşa medresesinin he-

la tamiri 
lnkilap Müze ine 20 tane koituk 
Büyükçekmecc Bozhane ve Teke 

köy mekteblerine 1855 kilo 

125 

90 
120 

6 
9 

pamuk 324 90 
Yukarıda keşif ve muhammeıı bedelleri yazılı iı;lr 

ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Evrakları Erıcümen ka e 
minde görülebilir. istekliler hizalarında gii terilen ilk t~~ 
minat makbuz veya mektubile lıeralıer 6.5.9J8 cunıa giinu 
~aat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

* * * Behrriniıı Muhm. 
1 edeli 

l O ku. 
Miktar. 

300 adet 
30 kılo 150 » 

l•araı. 
• • • • 111aıı Perçrn c,.n ısı 

pul 
Temizlik i .Jrrinc liizumu olan yukarda mık tarları y~-

Mıızılı malzeme pazarlığa konııln:ıuştur. Evrakı Levazım. ·ık 
dürlüi'ründe görülehilır. İo;Leklıler 51 lıra 75 kuruşluk 1 

temiıı~t makbuz veya ıncktuhile beraber 6 . .3.938 cuınn 
günü "ant 14 de Dainıi Encüıncnclc lnılııııuuılıdırlar. 

~----------~-------------~r 
Nakliyat: Boşaltma -Yükle~me ve s. 

Kaatamonu İnhisarlar Müstakil Müdürlüğünden: 
ıııdil 

Evvelce ilan edilen nakliyat münakasası on gün daha te 
edilmiştir. 

1
,,. 

6.5.38 tarihine rnüsadif cuma günü saat IO da ihalesi Y~:rilt 
cağından taliplerin mezkur gün ve saatte teminat makbuı ,.,~· 
birlikte Kastamonu İnhisarlar müstakil müdürlüğü binasınd• 
teşckkil komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. 

Devlet Demiryolları Umumi İdnresinden : ~ 
(ece 

Ankara deposuna (31-5 1938) sonuna kadar ge 'le 

takriben (30.000) ton maden kömü1"ünün boşalt?1~1 ,t 
makinelere yükletilmesi işi ( 18-5 938) çarşamba giınU •91<· 
( 15) te ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulü i~e ;ır· 
siltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli (7.500) lır~ ııt 
Bu işe girmek isıiyenler n (430) liralık muvakkat teın111 r
yatırarak 1. 7. 937 T. ve 3645 sayılı .Resmi Cazetede pese· 
olunan talimatname hükümleri dahilinde müteahhitlik "e 
silrn ve beyannameleriyle birlikte aynı gün saat (1

41 ır 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. Şartname 11e fili<• 

kavele projeleri lrnınisyonca parasız olarak gösterilılle 
tedir. 

Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğünden : g3S 
Adları ve tafsilatı aşağıda yazılı tuzlarımızdan ılı 

mali yılında tuz çıkarma ve taşıma işlerinin ayrı ayrı ~ç r• 
eksiltme ve ihalesi 27.4.938 tarihinde saat 15 te ıc 
edilec ği evvelce ilan edilmişti. el< 

Tnyin edilen gün ve saatte eksiltmeye iştirak ede~)t'' 
talip çıkmadığından 2490 sayıh kanuna göre açık ekSI r' 
me ve ihale on gün müddetle uzatılmış ve 9.5.938 paı30, 
tesi gün~ saat 15 te idaremizde toplanacak komisyon 
tekrar icra edileceği ilan olunur. 

İstihsal 
edilecek 
tuzun tah-

mini miktarı 
f uzlanın adı Kilo 
Akça koyunlu 1.000.000 
Ali baba 500.000 
Coğul 1.000.000 
Keçeç 3.000.000 
Sarı kaya 550.000 

Kerest, etahta ve saire 

Beher 100 kilo· 
sunun istihsal ve 
taşıma işi mu-
hammen bedeli Tutarı 

Kr. S. 

• * • 

6 
6 
6 
4 87,5 
6 

L. K. 
600 
300 -
600 -

1462 50 
330 -

13(,0 adet çam tomruk alınacaktır. Bak: Devlet 

Mu"~lı· 
terııin•t 

,.ssı 

pıt "' L· 45 , 
22 50 
45 / 

109 69 

~ 

ilanlarına. 

---~~~~~~~;..;;;;...~;;;...-.;.--;;...=--.-~ 

, ahrukat Henzin-fı ak ine yaR"lan v. '"· 

• • • 
2000 k. kaynamış ince yerli bezir 

Devlet Demiryolları ilanlarına. 
• • • 

ahnacaktır. 

Sömikok ve maden kömürü alınacaktır. Bak: 
sütununda Afyon Memleket Hast. ilanırıa. 

ı, 



~ia 1938 

p Fı tik l ~tasyonu Müdiirliiğünden: 
ln l~tık hıta~yonu içine alınacak santrifuj tulumbasının 
I 8llıesidir 
(j adet s

0

antrifoj tu!Limba Dizel ınotürile birlikte ve ma
ltıüteharrik olaca ktır. 

yaatte 60 ton su çıkarabilecek kı..idrette olmalıdır. 
Nede~ aktiamile birlikte bulunacaktır. 
a arlı ista~yonuna teslimi. 
a'deli muhammen Mersin teslimi 600 liradır. 
?.~ Şerait dahilinde taliplerin Gaziantep, Adana ve 1 ... taıı
h~ıraat nıüdüriyetlerinde müteşekkil komisyonca 26. 1.938 
ıaıtıden eksiltmeye kanulup ve 11 mayıs 938 tarih ve 
llıba gilnii saat l5 te ihale~i ina edileceğinden talipk 
te\ıni mezkfirda müracaatlsrı. 

~ , Karaman Belediyesinden: 
IG~~r~~nimizde mevcud dakikada 600 devirli ve 32 beyrirlik 

1 ~, 11~1111 •tin 120 santim kutrunda taı çevirecek iki aded komp
ltÇoll 0 3 metre boyunda iki aded tranımisyon mili, d<Srt aded 
~- 11 hladen tranımiayon yatatı, iki aded ıek1en untim kut
'~ •taç kunak ekıiltmiye konulmuJtur. isteklilerin 10 rün 

• tekliflerini Karaman Belediyeafne bildirmeleri. 

* l~e... * • 
"'J\l k. pamak, 300 ..ı d. faraş ile 30 kilo perçin çivisi 
acaktar. Bak: ı ci sahifedeki İst. Beled. ilanlarına. 

• • • 
m3 kum alınacaktır. Bak: İat. Be· 

~~k 
~ahire, t:t ve Sebze: 

Çorlu Kor Satınalma Komi:;yonundan 

~ ~or Merkez birlikleri ihtiyacı için 8 tun yumuşak, 2 ı 
(\ Ptt olmak üzere 3~ ton huğday açık ek iltmc ile nlına
'f ır. İhalesi 19.S.938 per~embe güııii saa l ı 6 dadır. İlk 
~I Para..ı 146 liradır. f:v:;af ve şnrtnnmc::ıini görmek ıstı-
' ~r hergiin İst. Levazın amirliği ~a tına\ına koınisyonunria 
ıto/~rluda Kur satınalınn komisyonund.1 görebilirler, İstek
b anunun 2 ve 3 üıırii mnddelrri ııclcki hdgelı-· rile birlik-
~lli .. ç 1 J • Ura gun ve ::ına tte or ucıa kor ::ıatırıalına kunıısyonuna 
C<ıatJarı. 

l lstanbul Komutanlığı Satınalm a Komisyon un dan: 
,,,~1 •bi çıkmadıtında n ihaleıi 10 gün uzatılan Gümüşıuyu haa· 
'ııı '~t 1500 kilo tereyaj'ı vermeti taahhüd eden müteahhidin 
lı i~ "~ ~eaabına 1128 kilo 650 gram tereyağının açık eksiltme 
~-- •ıı 9 mayıı 938 pazartesi srünü aaat 15 te yııpılacaktır. 
l\tt11~nten tutarı 1128 lira 65 kuruttur. İlk teminatı 85 liradır. 
~ ~iıı "1eıi her gün 3ğleden evvel komiıyonda görülebilir. istek-
1 ~t a 1~k teminat makbuz veya mektublarile 2490 1ayılı kanunun 
~li Uncü maddelerinde yazılı veıikalarile birlikte ihale rünü 
\ tetllıuayycninde Fındıklıda Komutanlık ıatınalma komiıyonu-

llıeleri. 

~kara L A~ · "v · S 1 K · d evazım mırııgı atına ma omısyonun an: 
1 

~ı~ k:- Ankara garnizon birlik ve müesseseleri için 50 
I~ l •lo taze kabağın açık ekıiltmesi 17 mnyıs 938 saat 

2e Ankara Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
~ k - Muhammen bedeli 4500 lira ilk teminatı 337 lira 
~- Utuştur. Şartnamesi komisyonda görülür. Kanuni ve

~, teminatla belli vakitte komisyonda bulunulması. 

~A __ ~ E D E~E R 

l~b Gaziantep 
b anıınen 

Vilayeti Daimi Encümeninden: 

f'rJeı · 
t 1 Adet 
it k Beheri 

Lira K. 
Cinsi 

~s . 
35 

~80 
~ı 
1(J 

s 
lt so 
3~ 9a 

1 
1 

92 40 

4 N. lı Ford kamyonu 
Vilayet otomobili 
Demir el arabası 

Otomobil parçaları 
4 IO Otomobil dış Jastigı 

550 1 Çekiç 
22 50 Demir fıçı 

1319 2,5 Kürek 
4·19 Kazma (kılosu 6 kuruş) 

78 Yaba ve tırmık » 
5 Küskü » 

21 Balta » 
10 Keser )) 
9 Valyoz » 

10 Dahra » 
10 Külii1ık » 

\' 30 l\latkap » 
17 k~karıda cins Ye miktarlarile mulıamnıen fiatları yazılı 

l'aı~rn eşya acık artırmaya konulmuştur. 
'~t d .1Plerin 5 mayıs 938 persembe günli ~aat 1 O da Vila· 

aınn cn.~ümenine müracaatları ilan olunur. 

~ 

MÜNAKASA GAZETESi 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- İdaremizin Çamaltı tuzlasmda mevcut 86X185 eh'· 
adıadaki ranza "Demir karyola,, lara mahsus 500 şilte 
ve ya tık için 95 santimetre eninde nümunesi mucibince 
2500 metre kumaş ve aynı ranzalar için 1000 adet yatak 
çarşafı ile askeri mektep ve garniıonlarında kullana· 
lan battaniyelerin evsafında 500 adet battaniye pazarlıkla 
satın alınacaktır. 
il- Pazarlık 6.V.938 tarihine rastlayan cuma ıilnü 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Eksilımeye iştirak etmek isteyenlerin yatak çarşafı 
ve battaniye nilmunelerini münakasa gününden evvel adı 
geçen Komisyona vermeleri lazımdır. 

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

adı ıreçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2234) 4-4 
• * • 

1- Liıtesinde mıktarları yazılı 15· I 00 Santilitrelik İçki 
şişelerine mahsus numuneleri mucibince 6560 adet Fırça 
pn 1dıkla satın alınacaktır . · 

il- Pazarlık 9.5.938 tarihine rasth,-an pazartesi 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili- Listeler parasız olarak hergün sözü reçen Şu
beden alınabilir. 

iV- l ıteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde · 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı reçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (228~) 3-4 

Kilo Cins - -6000 Yamalık Kaneviça 
2000 ,, Çul 

200 ,, Çuval 
3000 İskarta Kanaviçe 
3000 " Çul 
2500 ,, Çuval 

• • • 

400 ,, Marka bezi 
3700 " ip 
3000 " Kınnap 
1- Cins ve miktarı yukarıda yazılı sargılar pazarlık· 

la satılacaktır. 
11- Pazarlık 13.V.938 tarihine rastlayan pazartesi günü 

saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi 
Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Satılacak mallar Ahırkapı Bakımevinde hergün 
görülebilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 15 teminat paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona müracaatleri ilan olunur. (2394) 2 -4 

• • • 
1- Likör Fabrikası için şartnamesi mucibince 150 

ton 18 X 50 lave maden kömürü pazarlıkla satın alına
caktır. 

. il- Pazıırlık 16. V.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım VP. Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız o!arak herıün sözü geçen 
Şubeden alınabiHr. 

iV -İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Ko!llisyona gelmeleri ilan oLmur. (2438) 2-4 

* . • * 
1- idaremizin Çamaltı tuzlasından ıartnamesi muci-

bince eksiltilip arttırılmak üzere : 
A- Karadeniz ambarları için 
B- Akdeniz ve Adalar Denizi anb. için 
C- Marmara Denizi ve İstanbul 

" 
,, 

23.000 ton 
16.000 " 
15.000 " 
54.000 

ki cem'an 54.000 ton tuzuc nakli pazarlık usulile eksilt· 
meye konmuıtur. 

11- Pazarlık 16.V.938 tarihine rastlıyan pazarteıi 
gunu saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu· 

besindeki Ahın Komisyonunda yapılacaktır. 
III- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu

beden alınabilir. 
iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa· 

atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
ıeçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2439) 2-4 

• • • 
1- Şartname ve numuneleri mucibince 100,50,25 ve 

15 santilitrelik rakı şişelerine mahsus 2.900 adet kasa 
pazarlıkla yaptırılacaktır. 

il- Muhammen bedeli beheri 150 kuruştan 4,350 lira 
ve muvakkat teminata ~25.25 liradır. 

lll- Pazarlık 12.V.938 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunrla yapılacaktır. 

iV- Şartnameler hergftn parasız olarak sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yttzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2470) 2-4 

Sayfa 3 

. ,, ,, "' ... ;,~ . 

D.D.YOLLAQI 15LETME u. MtJOURLUGUNDEti • 

Muhammen bedeli 34831,09 lira olan 1300 adet çam tomruk 
19.5.938 perfemlte ıGnQ ıaat 15.30 da kapalı urf uıulQ ile Ankara
da idare blna1ında aatın •lınacakbr. 

Bu ite ıirmek iıteyenlerin 2612,33 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiti veıikaları ve Nafıa mfiteahbiUik nsika1ı 
n tekliflerini aynı ıiin uat 14.iO a kadar Komisyon Reialiğine 
vermeleri lbımdır. 

Şartnameler 174 kuruta Ankara, Haydartt••a, İzmir ve Eıki· 
tehir nıuaelerinde ntılmaktadır. (2527) 1 - 4 

• • • 
Muhammen betiell 1120 lira olan 2000 kilo kaynamıt ince be-

zir (yerli) 13.5. J93S cuma günü saat 10,30 Haydarpaşada gar binası 
içindeki 1&tmalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile aatın 

alınacaktır. 

Bu ite iirmek isteyenlerin kanunun tayia ettiti vesaik ve 84 
liralık muvakkat teminatlarile birlikte eluiltme ı:ünü ualine ka
dar komiıyona mür•caatları li..cımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpa,ada jlar bioası içindeki ko· 
misyon tarafından para1ız olarak datıtılmakta.ıır. l2553) 

• * • 
Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşaiıda yazıla 2 gu

rup mnlzeme her srurup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 23-5-938 
pazarte1i günü aaat ( 10,30) on buçukla Haydarpaşada gar binası 
içindeki 1atınalma komisyonu tarafından açık ekıiltme ile aatın 

alınacaktır. 

Bu i'e girmek isteyenl~rin kanunun tayin ettiği vesaik ve hi · 
zalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü 
1&atine kadar komiıyona müracaatları lb:ımdır. 

Bu ite ait şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki ko· 
misyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 
l - 80 adet muhtelif cins demirden demiryol açıklık gabarisi 

muhammen bedeli 2250 lira muvakkat teminatı 168 lira 75 
kuru,tur. 

2- 500 kilo adi amonyak 10000 k~. göz ta,ı muhammen bedeli 
2050 lira muvakkat teminatı 153 lira 75 kuru,tur. 

(2468) 2-4 

• • 

. . İstanbul Beledıyesi İlanlan · 
Heybeliada Kaymakamlığına lüzumu olan 40 metre 

mikap taş ve 80 metre mikap kum pazarlığa konulmuş
tur. Buna 360 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 54 liralık te
minat makbuz veya mektubile beraber 6.5.938 cuma gü· 
ni saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B) (2556) 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Ticari mübadelatıu sureti tesviyesi hakkında Tiirkiye ile 
Çekoılovakya arasındaki 12 mayıs 936 tarihli anlaş· 

maya bağlı müzeyyel protokol 

664 
665 

666 

666 1 
662 A.B.E.F. 

(687 inci nüshadan devam) 

Alakadar vekaletin evvelden müsaadesile 
Y "lnız taktir ve pastörize makineleri , vinçler, 
eşya kaldırma ve tarama ve et keıme makine· 
!eri, buz dolabları, asansörler, yuğurma maki
neleri, şişe yıkama ve doldurma makineleri, ça· 
maıır yıkama makineleri . 
lktısad Vekaletinin evvelden müıaadesile (KL 
listesinde olanlardan maadarı. 

666 2 C.O. İktısad Vekaletinin evvelden müaaadesile 
667 
663 
669 A 
670 
671 
676 
678 Milli Müdafaa Vekaletinin evvelden müsaadeıile 
679 
680 
681 
690 
693 
697 
699 Yalnız linyit kömürü mumu 
702 
703 A.B.C.D.H 
703 V (Ağaçlı ağaçsız bilümum siyah yazan grafit kur

şun kalemle.ile her renk kopye veya kopye ol· 
mayan kurşun kalemlerden maadanı ). 

703 V iktisad Vekaletinin evvelden müsaadesile ( A
ğaçlı ağçsız bilumum ıiysh yazan grafit kurfun 
kalemlerle her renk kopye veya olmayan ka
lemler. 

704 
706 
709 
710 
711 

imtiyaz sahibi ve yuı itleri 
Direkt&ii: lımaiJ Girit 

(Devamı var) 

Ba11Mıiı 7er: ARTJJN Basrme\ ı 
Gnlnt" Billur «ıkrık No. 10 
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3 eme Annee- No. 688 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

J MOIS Ptra . 450 
5 • ., ., 850 

12 " " 1500 

Etranger : 1:1 aoiı Ptrı . 2700 

Le No. Ptrs. 5 

MERCREDI 

Quotidien des Adjudicationı 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ ----·----
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ADMINISTRAliUI" 

Y oghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baıar 

T ~l~phone: 49442 

Pout la PubUcit~ ı'adre11er 
a l' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Boite Poıtale N. 1261 

Adreaae T6J~graphique: 
lıtanbul - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvert~s Aujourd'hui 
Objet de l' adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
e.timatif 

Cautioa. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Cbarreı 
Jours Heurej 

Conıtruction-Reparation- Trav Publicı-Materiel de Construction-Cartographie 

Con1truction pont ıJroute Kaatamonou-lnebolou 
., de d•ux ponts ı route Gaıiantep-Bea-

ni (aj.). 
Construction de 4 archea s route Bauayuk-Poyra 
Reparation bitimeat ecolo Eılti Cheref Chiria et 

4 maraains . 
Rep. veııpaaienfte de l'ccole Kodjnıouıtafapacha 

• au depitı du monopole (aj .). 
ConıtructioD de 200 mitrea de chauuee a la pla

ce Hadji Mouıtafa 
Dcmolition de divera bltiment se trouvant prcı 

l'böpital Model, Tran1port dea decombreı et ai
vellement d .. routes. 

Habilloment - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Etoffe pour uniformu d'hiver : 102000 m. (cah. eh. 
L. 14,54). 

Etoffe pour uniformH d'hiver: 100000 m. (cah. eh. 
L. 141,25). 

Etoffe pour uniformH d'hivar : 65000 m. (cah. eh. 
P. 927). 

Coıtuaaıı : 45 oomplets· Chapeaux : 45 pieceı · 
Cap•utes : 45 p. 

HouıH pour matelaa et taiea d'oreilleu : 1600 p. 

(ai.)· 
Toile pour linge : 21052 m. (aj .). 
Chausaetteı de laine: 9300 pairu (aj.). 

Publique 

Publique 

" 
Gre a ıre 

Pli cacb 

47'44 34 

3497 
2457 99 

90 -

1597 44 

ftli cach le m . 2 85 

" 

" 
Publi11ue 

• 
Grc a srrıi 
Publique 

,, 

" 

2 85 

2 85 

1800 

3200 

5052 •8 
3-441 -

Ameublcment pour Hahitation et Bureaux- Taei11erie ete. 

Armoires, fautauils et tableı. 

Fıuteuila : 20 p . 
Rcparation dea fauteui lı 

T r anıport - Cbarııement Dechari'ement 

Tranıport d'articles monopolises (aj .). 
Chnrgemen• et dcdtarıement da 30000 tonneı de 

charbon (pandaot 1 ımn ee) . 

il • Extraction et t~ansport de sel des •alinea Aktcba 
1 Koyounlou, Ali Baba, Tchogoul, Ketcbetch et 

Sarikaya pendant l'annee 938 (aj.). 

Combustible - Carburant- Huiles 
1 

Huila de lin raffinee (indii'e ne) : 2 t. 
1 

Houille et aemi·coke ( voir Provision). 

Oivers 

Pompa centrilure a moteur Oic,el at fonctionna1ra 
avec maaout : 2 p. 

Coton : 1855 k. 

1 
il Pierres : 40 m3- Sable : 80 1113. 

Pellea : 300 p.· Rivets: 30 k . 
Deuıt bancs completıı , deux axes de tranımiısion 

de 3 metrH d. lonru•ur et pieCH en boİS de 
80 cm. de diametr• pour le turbine hydraulique 
de CV 32 le trOUVant danı Wn meuliA. 

ı !ı Provisions 

l!I Bles: 32 t. 
l ı Courıu : 50 t. 
ı ı Pain , viande da mouton, lait, y o1,hourt, houille 

aemi-coke . 
Be urre: 1,5 t . (aj ). 

Publique 

Grc a ırc 
• 

Pli cach 

Publique 

Publique 

" 

Gre a ıre 

" 

P'ublique 

" 
" 

Gre a ıre 

Publique 

2985 

120 -
125 -

7500 -

2662 50 

1120 -

600 -

324 90 

3150 ·-

4500 

1128 65 

336 -

252 28 

6-

120 -

15378 -

15150 -

10512 50 

135 -

240 -

379 -
258 07 

223 87 

9-
, 31 

430 

246 94 

84 -

24 38 

54 -
51 75 

146 -
337 50 

85 

Vilayet K .. tamonou 

" 
Oir. Trav. Pub. Bil~djilc 

Dir. Comptabilite Privee Konia 

{ 
Com. Perm. Mun. Istaubul 
Oir. Ecoaom. ., " 

Dır. Monopoleı Ba' ikesir 
Municipalite Konia Ereıhli 

Dir. liena Nat. Ankara 

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

" 

" 
Dir. Sftrete lıtanhul 

Com. Ach. Command. Gen. Protac. 
Garde For~tı Ank.. 

ldem 

" 

~ { Com. Parm. \tunici palıte lstanbul 
• Oir. Ecom. " " 

[dem 

n 

15-5-38 
5-5-38 

16-5-38 
18-5-38 

6-5-38 

5-5-38 
13·5 38 

16-5 38 

23·5 ·38 

25-5-38 

20-5-38 

19-5-38 

9-5-38 

ll-5·38 
9-5-38 

17-5-38 

6-5-38 
6-5-38 

ı o 
10 

15 
15 

14 

15 -
14 

15 

15 

15 

11 

16 -

15 

11 
ı o 

14 
14 

Dir. Monopoleı l\aatamonou 6-5-38 10 
Admin. G en C h de Fer Etat Anhra 18-5-38 15 

Dir. Princip. Monopoleı Ank. 9-5-38 15 

1 er Expl. Ch. de fer Etat H. pacha 13-5-38 
Cbef Med. Hôpit.l Rer. Afion 23-5-38 

10 30 
15 

Dir. Agricole Gaziantep Atiana et lst . 11-5-38 15 

{ 
Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
Dir. Econo111. • " 

ide• 

" Municipalite Karaman 

Com. Acb. Corps Armce Tchorlou 
Com. Ach. lnt. Ankara 
Chef Med. Hôp . " er ional Afion 

• 

Com. Ach. Co111ınand . lst. Findildi 

Com. Perm. Vilayet Gaxiantep 

6-5-38 14 

6 -5-38 14 
6-4-38 14 

Dans 10 jours 

19-5-38 
17-5-38 
23-5-38 

9-5-38 

5-5-38 

16 -
15 
15 

15 

10 -

Perşembe 5.5.938 

Nal mılu (MMV) J\! 637 
Anten teli • " 644 
Mazot " ,, 646 
İlk mektep binaıı inş. (aatık .. ir Vil.) .,! 665 
Menfez inş . (Afyon Vil.) ., : 619 
Enak (DDY) J\! 673 
Yatak kılıfı (MMV) .\! 674 
Otomobil benzini (MMV) •': 675 • 

6
75 

Kıthk elbiHlik kuınaş (jndr. Gen. K. Ank. SAK) ·'! • 
Florya Park şehir civarında •taçlandırılan ıahada ıuladl 

(İıt. Orman SAK) .Y! 676 
Yan fanila ipliğ'i (iıt. Jndr. SAK) ·'~ 676 • fJ16 
Elbiselik llcivert kumat (Haydarpa~a Liıesi SAK) ~J\_ ~; 611 
Muhtelif ziraat alit ve maluneleri (lıt. Vil Zir. Mud.) • 
Bilet baatırılmaaı (Ank. Val.) .,! 677 
Muhaaebel huıuaiye dairHi binaıı inş. (Balıkesir 

Ali.t ve edevat (İzmir Eşrefpaşa Haat.) ~': 678 
llbiH (İzmir Ortaok. SAK) ., ; 678 
Benzin (lat. Deniz Tic. MOd. ) .. \ : 678 
Elektrik ve motopomp teaiı. (Niğde Vil.) .;\:. 678 • 678 
Bulgur, Hdeyaf, pirinç ve sabun (Niide Aık. SAK) ·~ ) ,\ 
Su Ye kalörifer tesiaatı içm alit ve edevat (Yozıat Vı' 
Elektrik dizel m lt~ril (Menemu Urbay.) .\: 681 
Cetvel ltutırılması (Gaziantep Vil.) X 682 
• Kereste (Kırklareli Orman Müd.) .\! 684 seli 
Maltepe-Kartal yolunun ıotuk asfalt kaplama inf• (lıt· I ~ 
Vi.ze kaHbuının halihazır haritHı tanzimi (Vize Befed· lit'' 
Botazhyan-Fakıh yolunun arasında yap. ıilindiraj allle 

şose tamiri (Yozgat Vil.) .\" 685 bt·I 
Elektrik teıiaatı için malzeme (Kırkafaç Bakırköy r.fu 
Taze bakla (İıt. Komut.) .\ 0 686 ff' 

Hahcıotlunda topçu okulunun elektrik teaia . (TopbaneL ,1 
Preventorium ve aanatorium arazisi tlahiliode yap· dl 

maalak (Prevent. ve Sanator. Dir.) .\? 686 
• Hurda üzüm küfui (Tekirdat Şarap Fbr . Dir.) .:'\! .~1 
Tuz ile müıkirat v.ı. nakliyatı (Ordu İahiı. Müd.) ~'! 
Şoıe tamiri (MıniH Vil.) .\'! 687 
Karo ile dit trotuar ioş. (Maniaa Vil.) .~! 687 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir· 

Hamiş : " No.,, işareti ilanı havi gazetemizin uyısırı• 

J cud i 5-5· l 938 

Clouı pour fer a cheval (Min . Def. Nat.) N. 637 
Fil metallique pour antenne (Min. Def. Nat.) N. 644 
Mazout (Min . Def Nat.) N. 646 
Con.ııtr. bit. ecole Primaire (Vi l. Afien) N. 669 
Proviıionı (Ch. de Fer Etat) N. 673 
Houaae pour lit (Min. Def. Nat .) N. 674 
Benzine pour auto ( " ) N. 675 pi 
Etoffe pour uniformes d'hiver (Command . Gen. Gendar· 676 
lnstallat•OD pour irriration a Floria (Dir . Forell lıt. ) N· ·"" 
Fil de laine pour flanelleı (Com. Achat Gendar. Guedik~~ 
Etoffe bleue pour uniformes (Com. Aclı. Lycce Haydar t1 
Machinea et instrumenh arricoles (Dir. Agricole Vil . 1' . 
lmpreaaion de billets (Vil. Ankara) N. 677 6-1 
Conıtr . bat. direction comptt.bilitc pri vee (Vil. lznıir) l'l·j,) ~ 
lnst rumenll de cbirur2'i• (Chef Mcd . Höp. Regional l~dl ~ 
Costumes (Com. Ach. Ecoles S•cond et Lycees a Izoııd 
Benıine (Dir. Coııımerce Maritiaıe lıl.) N. 678 6"6 
Motopomp• pour installation elactrique (Vil. Nirhde) l'I· 
Proviıion (Com. Ach. Militaire Nighde) N 678 .1 ' 
Material pour inıtallation de chauffar cent. et d'eau C.f• 
N. 679 1-' 

•'e'' Moteur Diesel pour installatioa electriqu"e (Municip . rt• 

lmpreısion de re2'İstre1 (Vil. Gaziantep) N. 682 
• Charpente (Dir. Forcts Kirldarcli) N . 684 ısı•' 
Conıtr . en asphalte sur route Maltepe-Kartal (~unicİP · (}' 
Prcsentation carte actuelle boıırg Vize (Mun. Viz:e) N· 
Operation de cylindrage et rep. de chausıee ıur route8° 

kili (Vil. Yozrat) N. 685 ı(ı 

Materiel pour in.tallation elcctrique (Mouhtar Balcirke111 
N. 685 

Feveı (Commandement lıtanbul) N. 685 
1 

ı 
lnıtal. electrique a l'ecole d'artillerie de Halidjiogbloıı ( tı .J 

N. 686 ot' 
Travaux de canalisation et conıtr. de maslak au pre"•"

1 

Preventorium et Sanatorium) N. 686 1 
Jo~ 

Tranaport d'ıırticles monopoliseı (Dir. Monopolea Or• 
Rep. pont et cbauuee (Vil. Mani11a) N. 687 
Conat. carreaux et trottoir ( " ) N. 687 

* L t · - · d. d ,., H aı er11queı ın ıquent uae vente par voıe • 
1 

N. B.- Lu Nos i ndiq ueı en regard de1 arti cles '
0 

journal danı lequel l'aviı a paru . 


