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inşaat . Tamirat-ı aisa işleri ve Malzemesi- Harit 1 

Ordu Nafıa Müdürlüğünden: 

9150 lira 18 kuruş keşif bedelli Ünye-Terme yolunun 

2+400-~+500 kilometroları arasında yola lazım olan 

blokaj ve ham taşın ocaklardan çıkarılıp yol kenarına is

tifine eksiltme müddeti 10 gün uzatıldığı halde yine is
tekli çıkmadığından 25.4.938 tarihinden itibaren bir ay 

içinse ihalesi yapılmak üzere pazarlığa bırakılmıştır. 

İsteklilerin bu müddet zarfında hergüD pazarlık yapıl· 
mak üzere Vilayeti Encümene müracaat edebilecekleri 

ilan olunur. 

Seyhan Vılayetı Daimi Encümeninden: 

Yapılacak iş: Adana - Kozan yolunun 3+000-5+000 
arasındaki 2 bin metrelik kısmın şosesiyle iki menfez in

şaası 24302 lira 98 kuruşla kapalı zarf usulile eksiltmeye 

konulmuştur. 

istekliler bu işe aid keşif evrakını görmek üzere nafıa 

dairesine müracaat edebilirler. 

Eksiltme 18.5.938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 

11 de vilayet daimi enci.i neoindc: yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek 1822 lira 72 kuruş muvakkat 

teminat verilmesi ve bu işi yapaoileccğine dair nafıa ve

kaletinden verilmiş vesikayı ioraz etmesi lazımdır •• 

İsteyenler teklif mektublannı yukarıd.ı yazılı saatten bir 

saat evveline kadar vilayet daimi encümen reisliğine 

makbuz mukabilinde verilmesi muktazidir. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfı nıühiir mu-

mu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak 

gecikmeler kabul edilmez. 

Balıkesir İnhisarlar Başmüdürhiğünden: 

Gönen İnhisarlar müdüriyet binasında 661,30 lira ke

şif bedelli marangozluğa ve demirciliğe ve duvarcılığa 
ai~ müceddiden ve tadilen yaptırılacak inşaat pazarlığa 

konulmuştur. Pazarhk 11.5.938 tarihinde saat 15 te Gö· 

nen MüdiirJüğünde ynpılacaktır. İşe ait şartname ile ke· 

şif varakası ve izahnamesi inhisarlar Başmüdürlüğünde ve 

Gönen İnhi arlar Müdürlüğünde görülebilir. Teminat ak~ 
ç.-sı .f9,60 liradır, ehliyet vesikası ibrazı şarttır. 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Koaya-Akşehir yolunun 3+ 0000-5+oü0 inci lcilometrelerln· 
de yapılacak olan 714 lira 4 kuruş keşif bedelli iki menfezin iba· 
!eıi 26.4.988 sah ıünü yapılacak iken ViJayet Daimi Encümeninin 
27.4.938 gün ve 433 654 sayılı karnrile ekıiltme müddeti IO gün 
uzatılmıştır. 

Eksiltme l 1.5.938 çarşamba j"Ünil saat 15 le Vilayet Daimi 
Encümen Odasında yapılacaktır. 

Muukkat teminııt akçesi 53 lira 55 kuruştur. 
Bu işe ait fenni evrak V !ayet Nafıa Miid~rlüğünde görüleib

lir. İsteklilerin bu işi yapmak ehliyetini haiz olduklarını gö.terir 
Vilayet Nafıa Müdürlüğünce verilmiş ehliyet vesikası ve 938 yı· 
lına ait Ticaret oda11 kayıt nsikalarile 53 lira 55 kurut depozi
to akçasına ait vezne makbuzu veyahut muteber banka makbu· 
zu ibraz etmek şartiJe yukarıda yazılı gün ve uatte Vi
layet Daimi Eacümenine milracaatları ilan olunur. 

• * • Eksiltmeye çıkarılan iş: Konya · Akşehir yolunun 0+000 
-3+000 inci kilometreleri ara11nda mevcut taşların kırdırılıp ıs· 
tifi İfi. 

Keşif bedeli: 1656 liradır. 
llaale tarihi: 18.5.938 çarşamba günü saat 15 te vilayet daimi 

encümeni odaeında yapılacaktır. 
Muvakkat teminat akçeıi: 125 lira 20 kuruştur. 
İıtekliler bu işe ait evrakı fenniyeyi nafıa müdürlüğünde göre· 

bilirler. 
İhaleye ıirebilmck için İıteklilerin bu işe ait nafıa müdürlü· 

ğünden aldıkları vesika ile 938 seneııi için Ticaret odasında ka. 
yıtlı olduklıırına dair kağıtlarını ve muvakkRt teminata ait mak
bur:larını yulcarıda de jyaıulı gün ve saatte Yiliyet daimi 
encümenine ibra:ı eylemeleri lüzumu ilaıı olunur. 

• • • Ek~iltıneye çıkarılan iı;;: Konya Ankara yolunun 
1 +530 6-t 200 ürıcü kilometreleri arasında mevcut ta~ların 
k;.rdırıhp istifi i i. 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESİ 

Aroz.öz: 1 ad. kapalı z. 5000 - 375 - Adana Belediyesi 23-5-38 15 -
Binek hayvanı: 30 baş - - Çorlu Kor SAK 
Demir için dökmeci kumu: 1500 t. 
Binek hayvanı: 4 baş 

kapalı z. 6750 - 506 25 D. D. yollan H. paşa 30-5-38 15 -

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Ekmek, et, süt, yo~urt, tuı, toz şeker. kuru sofan, 
ya~, kuru üıüm, makarna, sebze v. ı. 

Çayır: 200 döniim 
Erzak: 33 kalem 

b) Müzayedeler 

Müstamel bidon: 163 ad. 
Otomobıl ve kamyon (tead) 
Sandıklık kereste: 77 t. 

Keşif bedeli 3222 lira 50 kuruştur. 
İhale tarihi: 18.5.938 çarşamba günü 

daimi encümeni oda~ında yapılacaktır. 

paz. 

aç . eks. 

paz. 
aç. ek~. 

paz. 
aç. art. 

,, 

Muvakkat teminat akça ı 241 lira 67 kuru~tur. 
İstekliler bu i~e ait evrakı fenniyeyi :Nafıatüdürlüğün

de görülebilir. 
İhaleye girebilmek için bteklilerin bu işe it Nafıa mü

dürliiğünden aldıkları vesika ile 938 sene::.1 için Ticaret oda· 
sında ka ıtlı olduklarına dair kağıtlarını ve muvakkat temi
nata ait akhuılarınırı yukarıda yazılı giin ve saatte \'İlfıyet 
daimi encümenin<> ihraz eylemeleri !uzumu 1lan olunur. 

Kayseri Belediye Başkanlığından: 

20,.(.38 tarihinde ihale edilmek üzere açık eksiltmeye 
konulan 790 lira 28 kuruş bedeli keşifli bahçe ihata dı

varı keşfine 159 lira 50 kuruş daha ilave edilmiş oldu
ğundan münakasa 11.5.38 tarihine rastlayan çarşamba gü
nüne talik edilmiştir. Alakadarınm malumu olmak üzere 
ve talib bulunanların belediyeye müracaat ederek şart

nameyi öğrenmek ve depozito akçesini yatırmak üzere 
ilan olunur. 

Gireıon Belediye Reisliğinden: 

Cumhuriyet meydanında yapılacak olan 588 metre mı
kap toprak ve kaya hafriyatile 1.385 metre murabbaı 
parke kaldırım tefrişine talip çıkmadığmdan eksiltme 10 
gün uzatılmıştır. 

Keşif bedeli 3320 lira 15 kuruştur. İhale 9 mayıs 938 
pazartesi günü saat 14 de belediye dairesinde toplanacak 
daimi encümende yapılacaktır. 
· Taliblerin evsaf ve şartlarını öğrenmek ve pey sürmek 
üzere yüzde 7,5 buçuğu teminatlarile birlikte belediye 
dairesine müracaatları ilan olunur. 

Trahıon Ticaret \ e Sanayi Oda~ıııdan: 

Trabzonda Moloz m~vkiinde 15504- lira 60 kuru kc~if 
lıedeHi Bor a binası inşaatı kapalı '.larf u-.uliyle ek iltmeyc 
konulmuştur. 

ELiltme 3·6-938 cuma glinii aat 15 tc Trabzonda Ti
caret ve Sanayi oda ında teşekkül edecek komisyonca yapı
lacaktır. 

Bu işe ait evrakı keşfiye ve şartnameler Trahzoıı, Anka· 
ra, 1 tanhul ve Erzurum ficaret Odasında görülebilir. 

isteklilerin yüzde yedi buçuk hesabile 1 1 ~3 liralık mu
vakkat teminat verme~i ve bu yıla ait Ticaret odası vesika· 
sı ve 1afıa Vekaletinden alınmış yapı miiteahhitliği vesikası 

gö termc~i ve yaptığı işin ~n büyiiğiintin lıcdeli on bin lira
dan aşağı olmama-;ı lazımdır. 

Yukarda yazılı aatten bir şa.ıt evveline kadar teklif mek
tubları komisyona verilmiş olmalıdır. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. 

Eksiltme haddi layiki huldıığıı takdirde kati ihale Oda 
Heyf:tiyle Horsa encümeni kararına lıağl.dır. 

Trabzon Belediye Riyasetinden: 

Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdiirlüğünce tanzim edi· 
lip vekaleti celilenin tasdikine iktiran eden 518.403,83 
lira bedeli keşifli Trabzon içme suyu işi fen müdürlüğü· 
müzde bulunan evrakı keşfiyesi mucibince mevkii müna
kasaya konulmuştur. 

Bu işe aid evrakı keşfiye: 
A) Trabzon şehri içme suyuna aid mukavelename 
B) Su işleri fenni şartnamesi 
C) Trabzon şehri içme suyuna aid vahidi fiat listesi 
D) Bayındırlık genel şartnamesi 
E) Kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi 

- - - - lstaabul Komut. SAK 

Kayseri Vilayeti 19-5-38 

Samsun Aık. SAK 9-5-38 14 
,, Vilayeti 20-5-38 15 -

48 90 4- lımir lnhiaar. Başoıüd. 17-5-38 15-

-
Sıvat Bayındır. Dir. 9-5-38 15 -

- - - Samsun Gümriitü Başmüd . 23-5-38 10 

,. 

lira mukapilinde de mezkur evrak dairemizden alınabilir. 
Eksiltme 30.5.938 tarihine müsadif paıartesi günü saat 

15 te Trabzon Belediyesi Uaimi Encümeninde yapılacaktır. 
Eksitlme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Muyakkat teminat 24486, 15 liradır. 

Münakasaya iştirak şartları: 
A Muvakkat teminatı vermek 
B- Ticaret odası vesikasını ibraz etmek 
C-Bayındırlık işleri dergisinin mayıs 936 ve resmi ga· 

zetesinin 3297 sayılı nushalarmda çıkan talimatnameye 

tevfikan alınacak 50 bin liralık içme su işlerini taahhüd 
edip muvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabil su işlerini ba
şarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair nafıa vekaletin · 
den alınacak fenni ehliyet vesikasını haiz olmak ve mü
teahhidin diplomalı mühendis olması veya bunlardan bi-· 
riyle müştereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte imzala ı 
ması ve teminatın müşterek olması. 

Teklif mektubları yukarıda yukarıda yazılı günde 1 
saat 14 de müteahhid tarafından bızıat veya posta 
ile bel riyasetine tevdi edilmiş olacaktır. 

akara Valiliğinden: 

9 may: ı 938 tarihinde ibaleıi yapılmak üzere kapalı zarfla 
ekıiltmerıe konulan 25 dükkioın intaatına aid ihalenin görülen 
lüzum üz.erine tehir edilmit olduıu ilin olunur. 

• * • 
. Kadıtöy cadde Bostanı deniz kenarındaki istinat dıva-

rıle kaJllırıa/ yap. Hasköy Belediye hekimi kulübesinin 
tamiri fte tJsküdar süt ve mektep çocukları dispanserin.de 
yap. kap/ v.s. Bak: 2 inci sahifedeki İst. Beled. ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
~ -

Giresun Belediye Reiıliğinden: 

Giresun Belediyesi 938 mali yıh ihtiyacı olan 2000 adet 60 
watlık, 20 adet 500 wathk, 100 adet 75 watlık, 50 adet 40 wat
lık, 50 adet 25 wathk elektrik ampulleri 16.5.938 pazartesi günil 
ihale edilmek üzere 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedel 1497 lira olup eksiltmeye girmek isteyen· 
ler bunun yüzde 7,5 aiabetinde depozito akçası yatıracaklardır. 
Şartnamesini fÖrmek ve diğer hususat hakkında izahat almak iı
teyenlerin hersrün Belediye Reislitine ve ekıiltmeye rirme!ı:: için· 

de muayyen günde Belediye Encümenine müracaatları ilin olunur. 

İtıtıuıbul Nafıa Müdürlüğüııd( n: 
9-5-938 Pazartesi günü ~aat 16 da lstaabulda 1\afia Mii· 

düdüğünde 1995.90 lira keşif hcdelı Bakırköy Emrazı Ak
liye ve A~abiye hastanesi kalörifer tesi::.atı paıarlıkla eksilt
meye konulmuştur. 

Mukavele ek iltme, Bayındırlık işlerı genel, hu u::.i ve 
fenni ~artnameleri, proje keşif hula;;a-;iyle huna ıniitefi• rri 
diğer evrak daire~inde görülecektir. 

1\Iuvakkat teminat 150 liradır. 
t~teklilerin en az 1000 liralık bu ışe benzer i~ ) aptığıııa 

dair idarelerinden almış olduğu ve iblarn i tinaden l " tanlıtıl 
Nafıa Müdürliiğürıden yazılım~ ehliyet ve 938 yılına .lit Ti

caret Oda1;11 vesikalarile gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

Açık eksiltme ıle 100 taklm muhahere filciına~ı satın a
lınacaktır. İlk teminah 112,5 liradır . Eksiltmesi 23-5-938 
Pazarte i günü saat 11 dedir. Şartname ve ııuuıune M. \1. 
V. !:iatınalma komi:syonunda görülür. Eksiltmeye girel'eklerirı 
ilk teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 madclderiııde ya
:r.ılı belgelerle birlikte muayyen gün ve vaKİtte M. M. V. 
satınalına koıni~yoııuncla bulunmaları· 

* • • 3680 aded muhtelif vatlık elektrik ampulleri pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 10.5.938 salı günü saat 11 dedir. 

- - ---

, 
İstanbul Belediyesinden: 

tlk Ke~if 
bedeli teıninatı 
~ 

Karlıköy Caılrlc Bo tanı deniz kenarın

daki istinat divari!e kaldırımın ya-
pılması. 333 97 

Ha köy Belediye hakimi kulubesinin 
tamiri 131 

Üsküdar süt ve m~ktep çocukları db· 
pan:;erinde yapılacak kapı ve:;air 247 14 

9 83 

ıs 53 

Yukarıda keşif bedeJleri yazılı i~ler ayrı ayrı 
pazarlığa konulmuştur. r:vrakları Encümen kaleının· 
de görülebilir. 1steldiler hizalarında gösterilen ilk te~ 
minat makbuz veya mektubile beraber 9.5.938 pazartesi 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. ,,J 

~------------------------·---~--=- 1111• 
2 - Pazarlık, Selimiye Aıkerlik daireıi binuındaki satııı• ıl•' 

komisyonunda 11 mayıs 1938 çarşamba rünü Hat 15 te y•P 
caktır. 

..:ode" 
3 - Müracaat edecek mütebaaaısların Nafıa Fen heye" 

alacakları tasdikli vesika ibraz etmeleri şartbr. ar 
4 Pazarlık sonunda tekarrür edecek bedel üzeriodell 1 

de 15 teminat alınacaktır. ,t 
5 - Bu ite aid şartname ve keşif her gün komisyond• 

rülebilir. ~ 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Akhisar Jandarma Komutanlığından: 
1- Merkez gece bekçilerine 21 kat elbise yaptır~ı;; 

caktır. Bir kat eibise kilot pantol, caket ve serpUf 
ibaret olup bedeli muhammen 367 lira 50 kuruştur. tıf· 

2- Kır bekçilerine de 17 kat elbise yaptırılacak 
Bede!i muhammen t 6 t lira 50 kuruştur. ti" 

3 İşbu bekçilerin umumuna da 38 çift çizme yaP 
rılacak. Çizmelerin muhammen bedeli 190 liradır. 'f 

4- Gerek çizme ve gerek kumaş nümuneleri kodl' 
yonca kabul edilen nüruune gıbi olacaktır. • 

5 - ~ünakasa müddeti 2.5.38 den 22.5.38 gününe~~ 
dardır. ihale günü 23.5.38 günü saat 15 te kaymakadl 
dairesinde heyet huzurunda yapılacaktır. . ,t 

6- Münakasaya iştirak ede~ler yüzde 7,5 teııı•0 ~ 
akçesi münakasaya iştiraktan bir saat evvel yatırılıp rol 
buz almak mecburidir-

Karacabey Haraaı Müdürlüğünden: 

3-5-93~ ve 4--5938 tarihlerinde İstanbul Veteriner Dire~tötl~ 
ğ'ünde ekıiltmeleti yapılacatı ilan olunan müeuesemiz nıü•t•,. 
Jemin ve binicilik ole ulu talebeleri elbiselik kumafları ile •'' 11 
ciyeye ait eksiltmelerin mezkür günlerde ihaleleri yapılaıııad•~f 
dan eksiltmeler on gün uzatılarnk müstahdemin elbiselik kııdlıet• 
ları 14·5·938 cumartesi günü saat onda binicilik okulu talebe. d• 
kuınıışları ayni gün saat on ikide ve aaraciye malzeınel•'~ı,tl 

16-5-938 pazarertesi günü aaat onda Hara merkezinde eksiltdl, 
yapılaca ğından istelıı.lilerin mezkür günler ve saatlerde t• 
nntları ile bera be:- Hara Mübayaa Komisyonuna müracaatl•''' 

* "' . 
12.000 m. amerikan bezi alınacaktır. Bak: Müt. satır 

nunda D. Demiryolları ilanı9a. / 
_Mat~a işleri, l(ırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 
•. ,t 

Miktarı Nev'i Muhammen Muvak"' 
bedeli ~ 

39 ton Harta ve dıvar 27,550 lira 2066,25 ıit' 
levhaları kağıdı. rJ,t' 

Okul ders kitabları ile Tarih ve Coğrafya Duvar fJ Of 
taları, Anatomi duvar levhaları için lüzumu bulunal1 Y" 
de 30 şifonlu 27 28 kiloluk 57X8'l boyunda 24 tol'.I tfl 
37/38 ldloluk 68XIOO boyunda 15 ton ki ceman 39 
kağıt kapalı zarf usulile satın alınacaktır. bJ 

Eksiltme 25.5.938 çarşamba günü saat 15 te lstıı11 tf 
da lJevlet Basımevinde yapılacaktır. İsteklilerin Basıı:O~I 
miz veznesine yatıracakları ilk pey akçesi makbuı ı 
veya bu miktar banka teminat mektubları ile birlikte,~ 
gün saat J 4 e kadar teklif mektublarım Devlet Bası.
İdare Komisyonu Başkanlığına tevdi etmeleri Hhmndır:1,,. Şartname, parasız olarak Oirektörlüğiimüzden aJınab•,ı 

• • • I 

.. tı"' 261000 takım likör ve misket şarabı etiketi .. 
cakbr. Bak: İnhisarlar U. Mürl. ilanlarına. 

F) Trabzon şehri içme su tesisatına aid birinci keşif 
hulasası. 

İstekliler belli güo ve saatında MMV Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. Kerest, etah ta ve saire 

G) Trabzon şehrinin isale ve tevzi edilecek içme su
yuna aid hususi, fenni şartnamesi 

H) Çelik borular hakkında talimatname 
İ) 16 parçadan mürekkep proje dosyasından mürekkep 

olup hergün fen müdürlüğümüzde görüleceği gibi 25,93 

Selimiye Askeri Satın Alma Komisyonundan: 

-Haydarpafa Askeri hastanesinin kalorifer tesisatının tet· 
kik ve mevcud şartnamesine göre, knlori zayiat hes:ıbntının ve 
radyotörlerde yapılacak tadilatın on beş gün içinde tesbiti pa
zarhkla bir kalorifer mütehauısına yaptırılacaktır. 

Kayseri Nafıa Dairesinden : r 
Yeniden yapılacak hükümet konağı için dairede mevcut t',~ 

nameleri dahilinde ya kereste veya moloz taşı aahn .ıaıııs' 
açık ekıııiltmeye konmuştur. 

Ekıiltme netice1i takarrür eden fiatlara iÖre muvafı1' I 



len ınalzeme yani kereste veya tat sahn alınacaktır. 
. 6 Eksiltme 16.5.938 pazartesi günü saat 14 de Nafıa Müdürlü
t nde toplanan komisyonda yapılacaktır. 

1. İıteklilerin 300 lira muvakkat teminat vermeleri en az 4000 
•talılc teahhüt işine girdiğine ait vesika ibraz eylemeleri Ticaret 
0d•ıın.ı kayitli bulunmaları tarttır. 

4 
E•ralu keşfiye ve ilitikleri bedelıiz olarak Nafıa Müdürlütün-

e iörülebilir 

De\llet Demiryolları ve Limanları İşletme U. idaresinden: 
l~'lhan:ımen bedeli 3 bin lira olan 2 bin ad. l,80XO, 14X0,20 eb'· 
~ lnda meşe truera 21.5.938 cumarteıi rünü aaat 10,30 da Hay-
''P•şada gar binası içindeki aatınalma komiıyonu tarafından 

'~ık ekailtme ile satın alınacaktır. 
t 8u işe girmek iıtiyenlerin lianunun tayin eltiti vesaik, 225 li
dllık muvakkat temiaatlarile birlikte ek•iltme günü aaatine ka-
•t komisyona müracaatları lazımdır. 

t'18u işe ait tartnameler Haydarpaşada ntınalma komisyonu ta
~an parasız olarak dağıtılmaktadır. 

~ukat Benzin-Makine yağlan v. s. 

Dikili Şarbayhtından: 

MÜNAKASA GAZETESi 

Arazözün muhammen bedeli beşbin liradır. 
Muvakkat t~minatı ücyüz yetmiş beş liradır. 
İhalesi Mayı~ın 23 üncü pazartesi günü saat 

Belediye daimi encümeninde yapılacaktır. 
Şartnanıe::;i belediye yazı işleri bürosundadır. 

oradan parasız alabilirler. 
Taleplerin tekliflerini teminatlarile birlikte 

saat on ikiye kadar belediye reisliğine vermi~ 
lazımdır. 

on be~te 

1::-tcvenler 

ihale günü 
bulunmaları 

İstanbul Komutanhğı Satınalma Komisyonundan: 

İstanhtil Komutanlığına bağlı olan ve olmıyan birlikler 
naınıııa bin~k, koşum ve mekkarı hayvanile nayliye ve mo· 
törlü birlikler okulu için de 4 ha~ nakliye koşum hayvanı 
pazarlıkla satın alınacaktır. Hayvan sahihlerinin hayvanJuile 
Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyouuna gelmeleri. 

• "' . 
Moloz taşı Yeya kereste ahnacakbr. Bak: Kereste sü-

tununnda Kayseri nafıa müd. ilanına. 

2 adet baskül 
• • • 

ahna<:akbr. Bak: inhisarlar U. Müd. 114 Dikili belediyeainin elektrik makinesinin bir aenelik ihtiyacı 
-. il .18 bin kilo motorin ile 1500 kilo makine: yağı kapah zarf 
f)i~~ıl_e münakaıayı1ı çıkarılmıttar. İ.teklilerin lzmir Bergama ve 

ılı belediyelerinde şartnameyi rörebilecekleri ilin olunur. 

ilii. l :ırına. 

1 Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Giresun Belediye Rei.Iitinden : 

iç- Gireaun Belediye Elektrik fabrikaaının 938 mali yılı ihtiyacı 
1$11 •ıami 160,000 kilogram motorin 16.5.938 pazarteıi srünü saat 
G~ te Belediye dairesinde toplanacak encümende ihale edilmek 
ltı~tc 15 gün müddetle ve kapalı zarf uıulile eksiltmeye çıkarıl· 
~tır. Muhammen bedel 12.800 lira olup ilk teminat muhammen 
ı-tl tl~Q yüıde 7,5 nisbetinde.fir. Şartnamesini görmek ve daha 
,_ ' •ıahat almak lateyenlerin hergün Belediye Riyasetine mü· 
d.c••t etmeleri ye eksiltmeye girmek iateyenle.rinde ihale aaatın· 

il! Kayseri Encilmeni Viliyetindea : 

"il b' tor ır saat evvel artırma ve eksiltme kanununun hükü~lerine 
llttıc hazırlıyacakları teklif zarflarını Belediye Riyasetine tevdi 

tleri ilin olunur. 

• 

1 

1 

Ut• • Giresun Belediyesi Elektrik fabrikasının 938 malı yılı ih-
tt 'cı İçin azami 7000 kilogram kalın makine yatı ile IOOO kilo
'tı~tıı ince makine yağı 16.5.9\iS pazartesi rünü saat 15 te ihale ı 
~tıbilıek üzere- 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
'1 •~ınen bedel 1950 lila olup eksiltıueye girmek isteyenler bu
-~.Yuzde 7,5 niabetinde depozito akçası yatırılacaktır. Şartna
)t~ı•Qi. rörmek ve diğer husuıat hakkındaki izahat almak iıte-

erıo herıün Belediye Reisliğine müracaatları illn olunur. 

Baymdır Belediyesinden: 

4ı) QaYındır Belediyesinin bir senelik takriben 
~~ton mazut ve 4320 kilo makine yağanın · 
~1 kapah zarfla eksiltmeye çıkanlmıştır. 

ihtiyacı olan 
satan alan- ! 

1 
1 

Azami 
3000 Kilo 

10000 " 
7000 ,, 
9800 ,, 

450 ;; 
2500 ,, 

300 " 
3000 ,, 

200 " 
700 ,, 

3500 Adet 
2500 Kilo 

300 ,, 

200 " 
150 ,, 
300 ,, 
800 " 
450 " 

3000 ,, 
600 ,, 

50000 • 

Asgari 
2500 
8000 
6500 
8500 
300 

2000 
250 

2000 
150 
550 

3000 
2000 
250 
150 
100 
200 
600 
300 
200 
450 

40000 

Kilo 

" ,, 
,, 

" 
• 
" 
" 
" 
• 

Adet 
Kilo 
,, 

" 
• 
" ,, 
,, 
" ,, 
• 

80000 " 60000 " 

Nev'i 
Birinci nevi aomun ekmeti 
İkinci nevi ıomun ekmeti 
Et 
Süt, yoturt 
Tuz 
Toz t•ker 
Kuru •otan 
Pirinç 
Piriaç unu 
Yat 
Yumurta 
Patates 
Kuru lıüın 
T omates salçuı 
Makine unu 
Şehriye 
Makarna 
Kuru Faaulya 
Taze ıehze Ye tomatet -
Sabun 
Odun 
Sömikok kömürü 

Yukarıda cin• ve evaafı yazılı memleket hastanesinin bir se-
nelik ihtiyacı olan erzak açık elrailtmeye çıkarılmıtbr. Talibler 
tarafından verilecek bedel haddiliyık görüldütü taktirde 19 ma• 
yıı 938 perşembe rünü ihalesinin yı.pılacağı ilin olunur. 

Uhammen bedeli takriben 2898 liradır. Müddeti 20 
4~"~s 93ö den 10 haziran 938 e kadar olup jhalesi 10 1 

~~tıran 938 cuma gür.iü saat 16 da belediye encüme· 1 
~.de Yapılacaktır. Zarflar 2490 sa yılı kanun un hüküm- !!!!'a~~....,~~~~~~"!!!!'!"~~~!!"!!!'!"!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!İ!!!!!!!!!!'l'!!!!!!!!!!!!ll' 
d~1 • dairesinde ihaleden yarım saat evvel verilmiş ve gön-
ş•lttıiş olmahdır. P. T. T. Fabrikası Alım Satım Komisyonundan: 
&ttnaıne- Bayındır Belediye~inden aranma lıdır. 

• 
41n * • 

-~~ ton odun ile 60 t. Somikok kö rnürü 
erzak sütununda Kayseri vilayeti ilanına. 

alınacaktır. 

~ 
" ,~lct Demiryolları ve Limanları İşletmesi Umum İdaresinden: 
\ lıh•rnrnen bedeli erile miktar ve aaıfları aş•iıda yazılı 4 ru- t 
~~lzerne her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 26.5.938 1 

1
be günü saat 10,30 da Haydarpaşacia gar binaaı içindeki 

1 

illa komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın ahnacak-\ 

'ıı . \l'l ~c girmek iıtiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hi-
,,,llda y.azılı muvakkat teminatlarile birlikte ekailtme günü 
~ ~ '-adar komisyona müracaatları lazımdır. 
'\I) •tc ait tartnameler Hnydarpaşada gar binası içindeki ko
~~ t.rafından paraaız olarak dağıtılmaktadır. 
~ 1. kilo muhtelif eb'atta ıudalık çelik mullammen bedeli 
~1• _75 kuruştur. Muvakkat teminatı 171 lira 50 kuru~tur. 
'b• kılo muhtelif eb'atta yay için çelik tel 2500 kilo mubte
' ~tt• demir tel ile bin kilo soba teli muhammen bedeli 2084 

it_~ • kurut muvakkat teminatı 156 lira 34 kuruştur. 
t''t, det muhtelif eb'atta flan4lı ve ambuvatmanlı vana ile 50 

llıbuvftmanlı dökme boru muhammen bedel! 2452 lira 75 
'~i llıuvakkat teminatı 183 lira 9ô kuruş tur. 

L il l:Qctre ince amerikan bezi ile 6 bin metre kalın ameri· .,):. 
~•t. 1 llluhammen bedeli 2100 lira muvakkat teminatı 157,5 
,ı 

~~~tıhaırıır.cn bedeli h750 lira olan 1500 ton demir için dökme· 

1 .il. 30. 5. 938 Paurteai rünü aaat 15 de Haydarpaşada Gar 
_;Ç•lldeki sahnalma komi•yonu tarafından kapalı zarf usulile 

~lı }Q•caktır· 
1,,~!e girmek iateyenlerin kanunun tayin etteği vesaik ve 
~1'. ırazetenin l. 7. 938 T. 3645 No. lu nüshasında intişar 

-•lıı~tnatname dairesinde alınan ehliyet vesika ve 506 lira 25 

335 kilo Banka marka kalay ile 182 kilo kilçe kurtun aatın 
alınacaktır. Tamamının muhammen bedeli 691 lira IO kuruttur . 

Eksiltme 18·5·938 tarihine rastlıyan Çartamba gGnü 1aat 15 
hı yapılacağından talihlerin 51 lira 83 kuruttan ibaret muvakkat 
teminatlarını vezneye yahrmak suretile muayyen gün ve aaatte 
Komiıyona müracaatları. (2516) 2-4 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

J- Şartnamesi mucibince 300 kiloya kadar tartma 
kabiliyetinde 2 adet baskil pazarhkla satın almacaktır. 

il- Pazarhk 30.V.938 tarihine rastlayan pazartesi fÜ· 
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lII - Şartnameler paruız olarak hergün slzü geçen 
Şubeden a ima bilir. 

iV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek· 
lif ve kataloğlarını tetkik edilmek üzere münakasa gü· 
nünden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrika
lar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muntazam
mın vesika almaları lazımdır. 

V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve ıaat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (2640) 1 - 4 

• • • 
1- Şartnamesinde cins ve miktarı yazılı 261000 takım 

l ikö! ve Misket şarabı etiketi nümuneleri muciBince pa· 
zarhkla satın almacaktır. 

11- Pazarlık 31.V.938 tarihine rastlayan sah günü saat 
14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm 
Komisyonunda yapılacakhr. 

lll- Şartname ve nümuneleri parasız olarak hergün 
sözü geçen Şubeden ahnaeilir. 

~~~G ltttıYakkat teminatlarını muhtevi teklif zarflarını eklilt
~lı • •aat 14 e kadar komisyon Reislitine vermeleri lizımdır. 
''•t•tc ait ıartnameler Haydarpaşada komisyon tarafından 

olarak dağıtılmaktadır. ----
Adana Belediye Riya·ctind~n: 

lV- isteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 

1 adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2641) 1- 4 

ıtfai) CS İ için kapalı zarf u~ııliyle bir ar.ızöz alı · 
imtiyaz ..mbi Ye , .. ~ 

Direktörü: lama\J Girit 
Ba11Schiı 1•: ARTUN LIDM'Yİ 

\>.Al•ta Billir ..... Ne. 11 

(Suite de la 4eme paie) 

Chambre a air et pneux (Vil. Balikesir) N. 680 
Transport de charbon (Ch. de Fer Etat) N. 681 
Viande de mouton arneau et boeuf (Com. Ach. Acadeıaie de Guerrc) 

N. 689 
Concasaage de pierres et oylindrare sur roule Izmit-G•euldjuk (Vil. 

Kodjaeli) N. 681 
Jumellea et machine telephonique (Vil. Kodjaeli) N. 682 
Extraction de pierres (Municip. Mouratli) N. 686 
Conıtr. bit. et vespasienne (Cooper Vente .ııgricole raiıina et fi2'ues 

i. lzmir) N. 686 
Prairie (Div. lxmit) N. 686 
Housse pour matelas et taies d'oreillers (Command. Gen. Prot. Fo· 

rets Ank.) N. 688 
Chauaaettes de laine (Command. Gt-•. Prot. Foreta Ank.) N. 688 
Extraction et transport de ıel (Dir. Pnncipale Monop. Ank.) 688 
Beurre (Command. lı.tanbul) N. 688 

• Lea aateriaqueı indiquent une .-ente par .-oıe de ıııırenehere. 

N. B.- LH Nos indiqut"s ea regard dea articles soat ceux du 
journal dana lequel l'avia a paru . 

• • • 
ı- Listesinde mıktarları yazılı 15·100 Santilitrelik İçki 

şişelerine mahsus numuneleri mucibince 6560 adet Fırça 
pazarlıkla satan alınac•kbr. 

il- Pazarlık 9.5.938 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

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

iV- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukanda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (228fl) 4-4 

• • • 
1- İdaremizin Paşabahçe Fabrikasmda şartname ve 

projesi mucibince yaphrılacak kargir ve betonarme isti
nat dıvarı ile filtre dairesi inşaatı kapalı zarf usulile ek
siltmeye konmuştur . 

il- Keşif bedeli 16730 lira 37 kuruş ve muvakkat 
·teminatı 1254.78 liradır. 

, lll- Eksiltme 9.V.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 15,30 da Kabataşta Levaz\m ve Mubayaat Şube
sindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilin-
de İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve 
İzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca 
vesika almaları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V nci 
maddede yazıla ehliyet vesikasmı ve yüzde 7,5 muvakkat 
teminat parası veya mektubunu ihtiva edecek olan kapah 
zarflarui 1 eksiltme günü en geç saat 14,30 a kadar yuka
rıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanhğına makbuz 
mukahiliode verilmiş olması lizımdır. (2327) 4-4 

• • • 
l Şartname ve nümuneleri mucibince 38X70 eb' a-

dmda 60.000 tabaka beyaz tırtıklı aleminyum kağıdı pa
zarlıkla satan alınacaktır. 

ll - Pazarlık ı3.5.938 tarihine rasthyan pazarteai günü 
saat 14 d~ Kabataşta Le1azım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartname ve niimuneler parasız olarak hergün sö
zü geçen Şubeden alınabilir. 

lV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2471) 2-4 

İstanbul Belediyesi İlanlan · 

Bebek-İstinye asfalt yolu inşası 
25-5-938 çarşamba günü saat 15 te İstanbul Vilayeti ve 

Belediyesi Daimi Encümeninde 400,000 lira muhammen 
bedeli Bebek·İstinye arasında yapılacak beton asfalt kap
lamalı yel VP: teferruatı inşaah kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. Mukavele, eksiltme. bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, hususi ve fenni şartnameleri, proje, 
keşif hulisasile buua müteferri diğer t!Vrak 1000 kuruş 
mukabilinde Nafıa Dairesinden verilecektir. Muvakkat 
teminat 19750 liradır. İsteklilerin teklif mektubları ve en 
az 150000 liralık asfalt kaplamalı yol yaptıiına dair ve
sika ve Nafıa Vekaletinden almış olduğu 938 yılına aid 
müteahbidlik vesikasile 938 yılına aid Ticaret Odası ve· 
sikalarım havi kapalı zarflarını 25.5.938 günü saat l 4 e 
kadar İstanbul Vilayeti ve Belediyesi Daimi Encümenıne 
yermeleri. Bu saatten sonra verilecek · zarflar kabul olun-
maz (h (2610) 
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A) Adjudications au Rabab 

Caution. 
Provi11oire 

Lıeu <radjudıcatıon et du 
Cclııe: des Chnrgc 

Jours foure 

Construction-Rcparation- Trav Public -lVlateriel de Construction -(' artographıc 
~- =----- .__ ----

Constr. de 2000 m. de chauısee et 2 archeıı s route Pli cach 24302 98 - 1822 72 C u v· ı S h om. rerman. ı ... ey an 18-5-38 11 
A-iana·Koun 

Concassage et arrangement de pierrea s route l\o· 
nia-Akchehir 

Concassage et arrangement de pierres • route Ko· 
nia·Ankara 

Construction arches s route Konıa-Akchehır 
Corıstr. ııaur d'appui et pavage de route a Djade-

bostan 
Rep. guerıte municipalc iı Haskeuy 
Constr. porte iı la creche de Scııtarı 
Blocage et extraction de pierrcs s route Unıye· 

Terme (aj.). 
Coıuıtructıon mur d'nppui 
Pavag-e a la Place de la Republiq.e (aj.) 
Reparntion au batiment dir. monopoleıı 
Rep. pont "Tchetek,, s route Samsoun·Sivu 
Reparation d'une mosquec 
lnstall. pour ııdduction de l'eau potable a la ville 

Trnbıconde (c:ıh, eh. L. 25,92) 
Constr bat. bourse a la place Moloz a Trabzon 

L'ndjudication du 9-5·38 conceroant la conııtr. de 
25 magasins a ete ajournc 

Demolıtion de dıvers magasins et maisons pres 
l'bôpital Model Haydarpacha 

Demolition de 2 maiııona 

,. • 4 " 

Publique 

" 
,, 

Gre a gre 

" 
" 
• 

Pubtique 
Gre a gre 

" Publique 
,, 

Pli cach 

" 

Publique 

" 
" 

1656 

3222 30 

714 04 
333 97 

131 -
247 14 

9150 18 

790 28 
3320 15 

661 30 
1337 18 
1'231 94 

518403 83 

15504 60 

1910 -

2091 37 
2250 14 

125 20 

241 67 

53 55 
25 05 

9 83 
18 53 

159 50 

49 60 
100 29 
92 40 

24486 15 

1163 -

- -
143 25 

157 
167 

" 
Koni11. 

" .. 
.. .. 

J Com. Perm Mun. lstanbul 
l Dir. Econom. ., ,, 

idem 
,, 

18-5-38 

18-5·38 

11-5-38 
9-5-38 

9·5·38 
Q.5.38 

ıs 

15 

15 
14 

14 
14 

Oir. Trav. Pub. Ordou 1 m •• a partir du 25-4-38 

Municipalitf' Kaissen 
,. Guirfsoun 

Dir. Principale Monopoles Bsl:kesir 
Vılayet Samsoun 
Dir. V koafs ltchel 
Municipalite Trabzondc 

11-5 38 
9.5.38 

11-5-38 
16 5-38 
11-5-38 
30-5·38 

14 -
15 
15 
15 
15 

Chambre de Commerce et lndustrie 3-6·38 15 
iı. Trabzonde Arık lst. et Erz "roum 

Vilayet Ankara 

Defterdarat Anlara 27 5-38 14 

Secretaire Gea . Parti du Pouple Ank. 20-5-38 15 
.. 20-5-38 15 

Produits Cbimiques et Pharmaoeutıflu c!S - lnstruments Sanitai~s-~-~!!l~r~-p~r Hôpitaux 

Medicaaıents et articleı sanitaires (pr. hôp. Regio· Publique 3000 et 790 225 59,25 Vil . Samıoun Dır. Office Sanit. lst. 23·5·38 15 -

nal et malad. veneriennea a Samıoun) 

Electricite-Gaz-Chnuffage Centr~J (lnst l :ıHon e_!: Mateı-ıel) 

Ampoules electriques (divers wats) : 2210 p . 
fosh.llatıon chauffage centrnl a l' hôpı tıı ' des ~lı enes 

iı Bakirkeuy 
Rep. inıtallation cbauffagc central de l'hôı:;ital 

militaıre Haydarpacha 
Divers ampoules ~lectriqucs: 36 )Ü p. 
Flammes de correııpondance: 100 p . (aj.) 

Habillemeot - Chaussures Tissu 

Puhlique 
Gre a gre 

" 
., 

Publique 

1497 
1995 90 

Toile americaine : 12000 m. Publ que 2100 
Costumes pour garde de nuıt: 21 complete· ld . pr. 

garde-cbıunpetre: 17 complets· Bottines: 38 paıres 
Etoffe pour l.lniformes et peaux (aj.). 
Flanelleı : 12000 p. Plı cach la p. O 75 

'I ravaux d'lmprimerie- Papeterie -----------------
Papier pour carte geogrnphiquc : 39 t. Plı cach 
EtiquettP.s pr. bouteilles de liqueur et vın: 261000 p. Gre a gre 

B ois de Construction, Planches Poteaux ete. 
Charpente ou pit'rres de taille pou constr. konak 

gouvernemental 
Travcrses de'Sapin 1,80 x 0,14x0,20dim.: 2000 p. 

Co bustıble 

Coke : 130 t. 

Carburant- Huiles 

iois : 65 t.- Houille Zongould le: 108t . Semi·coke: 
8 t . 

Bois : 40·50 t · Semi coke: 60-80 t. 
Motorine : 160000 kg. 
Huıle pour machinc : 8000 kg. 
Mazout: 30 t.· Huile pour machine : 4320 k. 
Motorine : 18 t.- Huıle pour machine : 1,5 t . 

Dıvcrs 

Arroseuse pr. incencıie: 1 P· 
Sable de fonderie pr. fer: 1500 t. 
Chevaux de trait: 4 tetcs 
Bascules pouvant peser 300 k. : 2 P· 
Ciment: 13,772 t. 
Pierres de taille ou ch.arpente 
Chevauıı: de trait: 30 teteıı 
Tuyaux de fontc : 50 p.· Vannea : 95 p. 
Fıl m tallıque : 2,5 t.· ld. pour ressort : 2680 lc.

ld. pour poeles : 1 t . 
Acier pour •o•mier: 5 t. 

Publıque 

" 

Publique 

" 

" Pli cadı 
Publique 
Pli cacb 

Pli cacb 
,. 

Gre a gre 

• 

Publique 

" 

• 

27550 -

4000 

3000 

3380 

12800 -
1950 
2898 -

5000 -
6750 

•95 75 
4000 

2452 75 
2084 50 

2287 75 

150 -

157 05 

675 

2066 25 

300 -

225 -

375 -
506 25 

37 59 
300 -

183 96 
156 34 

171 59 

Munıcıpalı te Guıresoun 
Dir. Trav. Pub. lst. 

Com. Ach Militaire Sel mıyc 

Com. Ach . Mm. Def. Nat. Ankara 

" 

lli-5 38 
9-5-38 

11·5·38 

10-5-38 
23·5-38 

1 Expl. Ch. de fer E.tat Haydıırpacha 20-5-38 
Command. Gend . Al.:hisur 23-5-38 

Oir. VPterınaire lst. 
Com. Ach . Mın. Def. Nat. Ankara 

14-16-5-38 
30-5-38 

Dir lmprimerie de l'Etat 25 5-38 
Com. Ach. Econ. Monop Kabatache 31-5-38 

Dir. Trav. Pub. Kaisseri 16-5-38 

1 Exp. Ch. de fer Etat H11ydıırpacha 21-5·38 

Com. Ach. Dir. Hyf. Aui•t. Soc. Ank. 14-5-38 
Vilayet Samsoun 20-5-38 

,, K11.isseri 
Municip. Guiresoun 

.. 

.. 
., 

Bayindir 
Dikili 

16-5-38 
J6·5-38 
16-5·38 
10-6-38 

Municıp. Adana 23-5-38 
ler Expl. Ch. de fer E.tat Haydarpacha 30-5-38 
Com . Ach. Command. lst. Fıodildı 

Com. Ach. E.con. Monop. Kabatache 30·5·' 8 
Oir. Trav. Puhl Sivas 12·5-38 
" ,, ., Kaiıscri 16-5-38 

Com Ach. Corps Armee Tchorlou 
1 Expl. Ch. de fer Etat Hardarpacbıı 26-5-38 

" 
26-5-38 

" 
26·5-38 

15 -
16 

15 

11 
11 

10 30 
15 -

10-12 
15 

15 
14 

14 -

10 30 

11 
15 

15 
15 
16 

15 
15 

14 
ıs 

14 

15 30 
10 30 

10 30 

Pazartesi 9.5.938 

Kloru tutya (DDY) .\~ 645 
Galvanize tirfon (DE>Y) \! 649 
Telgraf fincanı demiri (Nafıa Vek.) ,;\~ 64 
Pavyon inş. (Diyarbakır N11f1a Müd.) J\! 674 
Sayrak (DOY) .\! 675 
Maden kömürü nakli (DDY) . \~ 675 
Müstahdem evleri inş. (Ank. Val.) :\~ 675 
Sığır eti (Tekirdağ Ask. SAK) Y: 676 • 6'f6 
Topkapı ııarayı müzesi elektrik tesis. fİıt. Nafıa Müd.) .\• • 
Eıkişehir hava okulunda yap. yatakhane inş. ( MV) \! 61° 
• Aktif kömürü perra teli v.s fMMV) .\~ 677 
Eter takımı (jndr. Gen. Komut.) .\: sn 
Beyaz parşömen kağıdı (İnhis. U. Müd.) .. ~ 678 
Fırça (lnhis. U. Müd.) .\ !: 678 
Kaput (Gümr. Muh. Gen. Komut. İat. SAK) ;,: 678 
Pamuk çorap lMMV) ~\~ 678 
Mecra kanalı tamiri lst. Beled.) J\~ 678 
Santrifüj tulumba (İst. Beled.) .. ~! 678 
Balaat (DDY) .. \~ 678 
Betonarme ile filtre dairesi inş. (inhiı. U. Müd.) \! 679 
iptidai ın n ddeler ambarı inş. (Sümer Bank U. Müd.) :\~ 619 
Muhtelif bina inş. (DOY) .\' 679 . . 619 
Şişli çocuk hnst. kömürlük inş. (lst. Sıh. Mües. AEK) ·' 
Nevresim palaska (Jndr. Gen. Komut. Ank.) .\~ 679 / 
Eıki,ehir-Çifteler, Eskişehir·Söğüt ile Sarı köy- Mihafıçcılı 

nun arasında şose tamiri (Eskişehir Nafıa Müd.) .\~ ô1~ 
Kütahya lisesinde yap. tamirat (Kütahya Lisesi Oir.) .\! 
Odun (Balıkesir Ask. SAK) .ı\! 680 
Keailmit sıtır eti (f zmir Lvz.) X• 680 
İç ve dış lastik (Balıkesir Vil.) .\:. 680 
Kömür nakliyatı (DOY) X 681 
Koyun, kuzu ve sığır eti (Harb Akad. SAK) ,,\ : 689 
İzruit-Gölcük yolunun arasında yap. tat kırılması, ihı•'1 

lindiraj am.?liyab (Kocaeli Vil.) ~\~ 681 
Dürbün ve telefon makinesi (Kocaeli Vil.) .\~ 682 
• Çnm odunu (Karaisali Orman Dir.) .\ t 85 
Taş çıkarılması (İnanlı İnekhanesi Müd.) .\' 686 
incir kooperatif binalarında inşa edilecek pavyon 

(İzmir Üzüm, İncir Tarım Satıı Kooper.) :\ 686 
Çayır (İzmit Tüm.) .\~ 686 
Yatak ve yastık kılıfı (Orman Kor. G•n. Komut.) X 685 
Yün çorap (Orman Kor. Gen. Koınut.) \~ 688 / 
Tuz çıkarılmaaı ve taşıma ışleri (Ank. İnhiı. Başmüd.) ,'t 

Tereyai lİat. Komut.} .Y! 688 '( 

• Onleriude yıldız. işaretı olanlar mü:ıay deye aittır· 

« n ış : "No." işareti ilanı ha\•ı gazetemizın s yısıP1 

Lundi 9-5-938 

Chlorure de zinc (Ch. de Fer Etat) N. 645 
Tırcfonds galvanises ( ,, ) N. 648 ~ 

Crochets pour ieolateurs telegraphiqueıı (Min Trav . Pub) 
Constr. pavillon (Dir. Trav. Pub. Diarbakir) N. 674 
Drapeaux (Ch de Fer Etat) N. 675 
Transport d'houille (Ch. de Fer Etat) N. 675 

6
7, 

Constr. habitatıon pour fonctionnaires (Vıl. Ankara) N· 
Viande de boeuf (Com. Ach. Mılit. Telmdagh) N. 676 pi 
lnstallation electrique au muıee de Topkapou (Dir. Tr•~· 

N. 676 ~,ı ~ 
Constr. dortoir a l'ecole a,;rionne Eskichehir (Min. Def· 
Harnnis (Command. Gen. Gend. Anitara) N. 677 
Papier parchemin (Dir. Gen. Monopolea) N. 678 
Brosses (Dir. Gen. Monop.) N 978 
Capoutes (Command. Gen . Surveil. Douan. lıt.) N. 678 
Chausıettes de coton (Mın . Def. Nnt.) N. 678 
Trııv. de c:ınıt. l isation (Murı . lstanbul) N. 678 
Pompe centrifuge (Mun. lstanbul) N. 678 
Ballast (Ch. de Fer Etat) N. 678 ıı 
Co.str. mur en beton arme et local pour fıltrage (Dir· (je 

N . ~9 . . ~; 
Constr. depot pour matiere premiereıı (Oir Gt"n Suı:ner / ~ 

,, diverse.s batısııe ( Ch. de Fer Etat) N. 679 !-
" charbonnerie a l'hôpıtal de Clıichli (Dir. Hyl 

lst.) N 679 
Cartouchicre (Command G n . Gend. Anlcarn) N. 679 
Reµ. de cha ussee et trııvaux d'artı sur diverıes routtf 

Pub. Eskichrbir) N. 679 ~ 
Rep. au bat. lycr e de Kutahia (Dir. Lycee de Kutahi') 
Bois (Com. Ach . Milit. Balikcsir) N. 68 
Viande de boeuf (lnteııd . lzııa ir) N. 680 

(Lire la su ite en 3me pare) 


