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Bugün Han olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 
~~~-~-~~--------------~--~-----~~----~--~--Cioıi Şekli Muhm. bcd. Teminat ---------

~) Münakasaıar 

1 
~aat_ 1',,,mfrat, Nafia işleri, Malzeme, ıfarıta 
(!~ - -

~ilen 1 h. J • h b · · n ıear arına aıt arap an arı tamırı 

C-~tlar okulu demirhane yapısı ikmali in~. 
~~ ıtn~irde 32 inci mek t. çatı tamiri 

1~8~afanoa köyünde yap. gümrük muhafau birı a· 
'r

0 
ın,. (temd) 

l2:~lt şehri içme auyu teaiutına ait projelerinin 
l• 'nıiın· · · •ıe ı ışı 

t~f~hir kasabası içme ııuyu teai~atına ait projele· 
1' llın t:ın:r.imi icı 
~p Y • 

1 
lkçur-Bingöl yolunun arasında tesviyei turabiye· 

~-~ Ve menfez inş. 
'~çurda yap. hükumet konağı ınş. 

aç. eka. 

n 

paz. 
kapalı ı.. 

" 

n 

" 

paz. 

15'.l:l 20 
8794 70 

101 25 
6626 15 

4000 

3000 

26750 

4f:i607 u 1 

~ik-Havagazı-Kalorifer 
t tktrj( makinesi tamiri : 13 !tal. 

(tesisat ve malzemtsi) 

~cat, Elbise, Kundura, Ça~;~~.:.s. 
f ':11tluk kumaş: 87:h5-13104 ın. (şart. 2 L) 
r-;~: 9600 çift (şart . 2,25 L) 
~ l ık elbiselik kumaş: 3:&9.ı9-42345 m. (şart 1,451.) 
't~niye: 3200 ad. (şart. 1,44 L) 

r,t •k elbise:;i: 1600 fak. 

~' ~k ve yastık kıldı: 1600 ad. 
~ili' '1t 1 kitap kabı bezi: 10000 m. 

~ti Oluk kumaş: 2850 m. 
triıı· 900 d 

~c . a . 
1 

Yeleti kumaş: 520 m. 

~ ~&le-Tahta v. s. 
~)ı -

n •taç: 16000 ad. 

~llb·1 
~a, ve büro eşyaaı, Muşamba-Hala v.s. 
~ı.. --et· 8 ad.-şe:zlonı: 8 ad.·sandalya: 8 ad.-tabure: 8 

' · etaier: 1 nd. - ilin camekanı: 1 ad. 

~._d•lya: 20 düzina 

ek dolabı: 12 ad. • telefon masası: 35 ad 

ı 
~ \;~t,_B~nzin, Makin~ yagları v. s. 

' ~~hldak 0, 10 lave maden kömürü: 4750 t. 
~01: 35 t. 

•kok: 150-200 t. (temd) 

~ ~ijl 
~~ 

1 'i>tt.ı. 42 >t · 6 ad. • yem torbaııı, kadanll: 133 ad . • 
6(ı tı:ı torbası mekkiri; 143 ad. - zincir yular sapı: 
~11~ •d. • paybend: 82 ad. • timar süng-eri: 95 ad. 

~~.;•t (N. R. A. P.) 2X 1, 1 2 m m: 4000 m. 
~ lıt l Ve roRdela: 21 !tal. 
~t._clj( cins tel fizik laboratuvarı için: 26 kal. 
r -.q '-t 1 çadır: 4800 ad. (şart. 150 kr) 

'il arazözü: l ad. 

t 
t~-k 

.......:• Zahire. Et, Sebze v. s. 
'ıl ----..:...:..;:_ -
~ '}'•t: 12 t -, b . 

alda: 20 t. 

--==--

pıı.r. 

kApalı :t. 

• 

n 

" 
AÇ. ekı. 

11ç. eks. 
kapalı z. 

" 

m. 3 10 
45120 -
28789 75 
'.l8800 -

8240 
3200 -
4800 -

11400 
10800 
m. 2 

'.apalı z. 17920 -

aç. eks. 

" 

731 -

720 -
2185 ib 

kapalı z. 47975 -

" 
paz. 

paı:. 

aç. eka. 

n 

11900 

1600 -
1567 -

.. 118 90 
kapalı z. 29760 -
paz. 6780 

kapalı a. 10800 

aç. eks. 2400 -

7 60 
507 -

31JO -

225 -

2006 

3496 -

3046 68 
3384 -
2159 25 
?IGO 

816 -
240 -
360 -

855 -
810 -
78 .. 

13~4 -

54 83 

54 
ltı3 93 

351J8 12 
892 50 

39 

120 -
117 53 
9-

2232 

810 -
180 

Müracaat yeri 

Balıkesır lnhi.s. Başnıiıd . 
l:ıı:miı· Nafıa Müd. 
İstanbul Bel,diyesi 
Kırklnrelı Nafıa Müd. 

Dahilıye Vekaleti 

" 
Bingöl Vil. Daimi Ene. 

.. Nafıa Müd. 

Deniz Lvz. SAK 

25-4-38 
19 4-38 
18-4-38 
~7-4-38 

30-4-38 

S0-4·38 

10-5-38 

30·4-38 

18-4-38 

Orman Kıır . Gen. K. SAK 29 4-38 

" 
" 
n 

" 
" 

Devlet Basım evi Dir. 

PTT Lv:ı. Müd. Ank. lst. 

.. 
M. M. V. SAK 

29-4 38 
28-4-38 
30·4-38 
28·4-~8 

29-4 ·38 
30-4-38 

22-4-38 

22-4-38 
30-4-38 

Devlet O. vol. Ank. H paıa 28·4-38 

lıtaııhul Beledıyesi 

lst. C. Miiddeium. 
M. M. V. SAK 

l:r.mir Boledıye11 
M. M. V. SAK 

2-5-38 

29-4-38 
26-4-38 

29-4-38 
29-4-38 

Ank. Nümune Haııt. Başt. 16·4·38 

l:r.mir Lvz. SAK 16-4-38 

O. D . yolları H. pıışa 29-4-38 

" 29-4-38 
Yüks. Müh Mek. SAK 29-4-38 
Orman Kor. Gen. K . SAK 30-4-38 
T arııuı Belediyesi 28-4-38 

Vize Ask. SAK 
Ankara Lv:r.. SAK 

26-4-38 
25·4-38 

Daha f azl:ı malômat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat ediniz! 

15 -
11 -
14 . 

15 

11 

11 

15 -

15 -

10 30 

ıo -
ıı 

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

15 15 

14 

14 
10 -

14 -
11 -
10 

10 -

10 30 
10 30 
14 30 
10 -

15 
15 -

Bingöl Nafıa Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan i : Bingöl İli merkezi olan Çapa· 
kurda yapılacak hükümet konağı inşaatı olup keşif bede· 
li 46607 lira 91 kuruştur. 

Eksiltme 30.4.938 cumartesi günü saat 15 te Çapak
çurda Nafıa Müdürlüğü odasında açık pazarlık suretile 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrakı istekli· 
ler Ankara, Elazığ, Tunceli ve Bingöl Nafıa Müdürlükle
rinde görebilirler. 

Eksıltmeye girebilmek için: isteklilerin 3496 lira mu• 

1 
vak:kat teminat vermeleri ve kanuni vesikaları haiz ve 
Nafıa Vekaletinden alınmış yapı işleri müteahhitlik vesi· 
kasını ibraz etmesi lazımdır. 

İstekliler yukarıda yazılı saatten bir saat evveline ka
dar Komisyon Reisliği odasında hazır bulunmaları mukta
zidir. 

Dahiliye Vekaletinden : 

Nevşehir kasabası içnı~ stıyu tesisatına ait projelerin 
tanzimi işi 1.-ap .. h zarf usu!ile eksiltmeye konulmuştur . 

Keşif bedeli rn .. ktuan 3 bin liradır. Muvakkat teminat 
225 -liradır. 

Eksiltme 30 nisan 938 cumartesi günü öğleden evvel 
saat 11 de Dahiliye Vekaletinde Belediyeler· İmar Heye
tinde yapılacaktır. Şartnameler bilabedel Belediyeler İmar 
Heyeti Fen Şefliğind"n alınabilir . 

Posta ile gönderilecek teklif mektublarmın iade.ti taah· 
hüdlü olması ve nihayet saat 1 O a kadar Komisyona gel· 
miş bulunması lazımdır. 

* *., Yozgad şehri içme suyu tesisatına ait projelerin 
tanzimi işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 4 bin liradır. Muvakkat teminat 300 li· 
radır. 

Eksiltme 30 nisan 938 cumartesi günıi öğleden evvel 
saat 1 1 de Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti 
Fen Ş fliğinden alınabilir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli taah· 
hüdlü olması ve nihayet saat 1 O a kadar Komisyona gel· 
miş bulunması lazımdır. 

Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden: 

7.4.938 tarihinne kapalı zarf usulile ihalesi yapılmak 
üzere eksiltmeye konulan Demirköy kaıasma tahi Ayas· 
tafanos köyünde yapılacak 6526 lira 15 kuruş keşif be
delli ğümrük muhafaza binası inşaatına talip zuhur etme· 
diğinden 2490 sayılı kanunun 40 ncı maddesi mucibince 
tekrar kapalı zarf usulile ve ayni şeraitle eksillmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 27.4.938 tarihine mu n.dif çarşamba giinü saat 
15 te Kırklareli Nafıa binasında toplanan komisyonda 
yapılacaktır. 

İstekliler şartnameyi ve buna müteferri diğer evrakı her 
gün nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 507 lira muvnk· 
kat teminat vermeleri ve nafıa vekaletinden veya nafıa 
müdürlüğür.den alınmış 938 senesine ait yapı müteahhit
liği vesikasını ve Tic:aret odası sicil kağıdını bamil bu 
lunmGhdır. 

T klif mektubları yukarıda gösterilen saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine meıkbuz makbuz mu
kabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublarm eksiltme saatine 
kadar gelmiş olmnsı ve zarfın mühür mumu ile iyice kd· 
pahlmış bulunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 
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İzmir Nafıa Müdürlüğünden: 

Sanatlar okulu demirhane yapı ı ikmali inşaatı 8794 lira 
79 kuru~ açın tutarı ile ve 15 gün miidrletl~ açık eksiltıne

yf'; konulmuştur. 
f::;tekliler 2490 s~yılı ya a hükümlcrina göre hazırlaya

cakları ve gereken hel~eleri ile birlikte 19 ni an 9~ salı 
günü saat l l de Nafıa ~liicliirlüğiinde müteşekkil komisyo
na lıaşvurmaları ilan olunur. 

Balıkesir lnhi arlar Ba~müdürlüğün<len: 

Gönen inhisarlarına ait harap anbarın 152.2 lira 20 kn· 
ruş keiiif bedeli!~ ve Balıkesir, Bandırma, Gönen inh;-;arla
rında mevcut proje ve şartname~i mucibince tamir işi açık 

eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin yüzde 7,5 muvakkat te 
minat akçesiJe birlikte 2.S.4.938 pazartesi giinii saat 15 e 
kadar Balıke -ir, Bandırma, (7()nen inhisarlarına müracaatları. 

Bingöl Vilayeti Daimi Enciimeninden: 

l~biltm~ye konulan iş: Çapakçur-Bingöl yolunun 38 X 40 
kilometreleri ara ... ındaki Çoban kayası tesviyei tıırabiyesi ve 
menfoz inşaatı olup muhammen ke~if bedeli 26750 liradır. 

Eksiltme 10.5.938 :-alı giinii ~aat 15 te Hingill Vilayeti 
merkezi olan Çapakçurda Daimi Enciimen odasında kapalı 
%arf u ulile yapılacaktır. 

Eksiltme ~artnamcsi ve huna ınüh·ferri cvl'akı i::ıteklil.-.r 
Hıngöl ve TurıcPli Nafıa MüdürJii~iindc görelıilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için i teklileriıı 2006 lira muvnk· 
kat teminat vermeleri ve kanuni ve ıkalrırı haiz hulıınmaları 
ve Nafıa Vrkaletinden alınmış tesviyf'İ türabiyc ve kargir 
inşnatı müteahhidlik ve ·ika ı ilıraz etmeleri lazımdır. 

l teklilerin teklif ınektublarıııı yukarıda yazılı aatten bir 
saat evveliue kadar koıni::;yona ınakhuz mukahıli vermesı 

lazımdır. 

Posta ile gelecek ınektuhların mühür mumu ile kapatıl

mış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

• • • 
Cihangirde 32 nci mektebin catı tamiri. Bak: 2 nci ::ıa

hifedeki İst. Beledi ye::ıi ilan !arma. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Deniz Levazım Satınalma Koınisyonuııdan: 

Kasımp:ı~ada hulıınan Aydınrei gemisinin 1:1 ırnlemılrn 

ibaret olan elektrik nıakiııt;"i tamiratı 18 ni~an 938 tarihine 
ra~tlıyan pazaı te-.i günü saat 10,5 da p.ızarlıkln ihale edilo.
cektir. 

İşbu tamiratın ev af ve listesi komisyonda hergiin gifrii
lebilir. 

İsteklilerin, 2490 sayılı karıunda yazılı vesikalarla bir
likte ve belli gün ve "flatle Kasıınpaşada bulunan 
yonumuw ınüraı-.aatlan. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

De,let Basımevi Direktörlüğünden: 

Cinsi Miktarı Muh. bed. İlk pey akçesi 
Renkli kitap kabı bezi 10000 4800 360 

Basım;!vimiz için yukarıda yazılı ve nümunesinin ben
zeri 10 bin metre renkli kitap kabı bezi açık eksiltme 
ile alınacaktır. isteklilerin 3{).4.38 çarşamba guou saat 
t 5 ten önce ilk pey akçesini basımevi veznesine yatıra

rak eksiltmeye girebilecekleri. 
Şartname bedelsiz olarak direktörlükten ahnabilir. 

Orman Koruma Genel Komutanlığı Satınalına Kom. dan: 

Orman koruma genel komutanlık kıt'aları ihtiyacı için 
9600 çift fotin kopalı zarf usuliyle ihalesi 29.4.938 cuma 
günü saat 1 l de Ankarada Yenişehirde komutanlık bina- ' 
.ınndaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 45120 lira ve muvakkat teminatı 

338~1 liradır. 
Şartnameler 2 lira 25 kuruş mukabilinde satın alma 

komisyonundan alınabilir. 

İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber tek
lif mektublarını ihale saatinden bir ıaat evveline kadar 
komisyona vermeleri ilin olunur. 

• • * Orman koruma genel komulanlık kıt'aları ihtiya
cı için 8736· 13104 metre kaputluk kumaş kapalı zarf 
uıulile ihalesi 29.4.938 cuma giinü saat 10 da Ankarada 
Yenişehirde komutanlık binasındaki satınalma. kom iıyo· 
dunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli beher metresi 3 lira iv kuruş ve 
muvakkat teminatı 3046 lira 68 kuruştur. 

' 

M0NAKASA GAZETESi 

Şartnameler 2 lira mukabilimie satın alma komisyonun
dan alınabilir. 

isteklilerin şartnamesinde ya zıh vesikalarla beraber 
teklif mektublarını ih le saatinden bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri ilan olunur. 

• • * Orman Koruma Genel Komutanlak kıtalar ihti
yacı için 34909 ili 42545 metre yazlık elbiselik kumaşı ka 
palı zarf usulile ihalesi 28.4.938 perşembe günü saat 10 
da Ankaraaa Yenişehirde Komutanlık binasındaki Satın
alma Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 28789 lira 75 kuruş ve muvakkat 
temınat 2159 lira 25 kuruştur. 

Şartnameler 1 lira 45 kuruş mukabilinde Satınalma 
Kemisyonuntlan almabiJir. 

İsteklilerin şarınamesinde yazılı vesikalarla beraber 
teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evveline ka
dar Komisyona vermeleri ilan olunur. 

* * • Orman koruma Genel Komutanlık kıt'aları ihtiya
cı için 3200 adet battaniye kapalı zarf usulile ihale 30 
nisan 938 cumartesi günü saat 1 O da Ankara da Yeni
şehirde komutanlık binasındaki satınalma komisyonunun
da yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 28800 lira ve muvakkat teminatı 2160 
lira. 

Şartnameler l lira 44 kuruş mukabilinde satınalma ko
misyonundan alınabilir . 

İsteklilerin şartnamesinde yazılı vcsi 'ı..alarla beraber tek
lif mektublarını ihale s atinden bir saat evveline kadar 
komisyana vermeleri ilan olunur. 

• * • Orman koruma genel komutan\ık kıtaları ihtiyacı 
için 1600 takım yazlık elbise kapalı zarf u~ulile ihalesi 
28 nisan 938 perşembe günü saat 15 le Ankarada Ycni
şehirde komutanlık binasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 8240 lira ve muvakkat teıninah 816 
liradır. 

Şartnameler hergün parasız olarak komisyonda görü
lebilir. 

isteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber 
teklif mektublarını ihale saatındaa bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri ilan olunur. 

• •,. 1- Orman koruma genel komutanlık kıtalart ihtiyacı i
çin mamôl 1600 adet yatak ve yAshk kılıfı açık eksiltme ile i
halesi 29.4.31 cuma fÜnÜ saat 14 de Anlcııtt da Yeni;t hiıde ko
mutanlık binaaındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 3200 lira muvakkat teminatı 240 lira
dtr. 

3 Şartnamui hergün parasız olarak komiııyondl\ görülebilir. 
4- iıteklilerin muvakkat teminat makbuzu ve şurtnamesin

deki vesikalarla ihale gün ve ııantinda komi ~yona ınürncaatları 

ilan olunur. 

P.T.T. Levazım Müdürlüğünden : 

Cinsi Miktarı Muham. Muvakkat 
bedeli teminat 

Paltoluk kumaş 2850 rnetre 11400 855 

Pelerin 900 aded 10800 810 
Cins, miktar, muhammen bedel, muvakkat teminat, ek

siltme şekli yukanda yazılı pelerin ve kumaş 22 oisan 
938 cuma günü s ıat 11 de P .T.T.Umum Müdürlük bi
nasındaki Satma ma Komisyonunda ayrı ayn eksıltmeleri 
yapılmak üzere münakasaya çık rılmıştır. 

İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mek
tubunu kanuni vcsailrle beraber müteahhidlik vesikasını 
ve teklif mektubunu havi kapalı zarflarını o gün saat 
t O a kadar mezkür Komisyona vereceklerdir. Şartname

ler, Ankarada PTT Levazım ve İstanbulda Beyoğlunda 
PTT Ayniyat Şube Müdürlüklerinden parasız verilecektir. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

Bir ınelrC<iİne tahmin cdilı!ll fiyat 200 kuruş oları 5_0 
metre avcı yelekliği kumaş açık ek iltıne sııretıle "atın alı
nacaktır. 

Şartname ve nümıırı r~i lı<'rgliıı l\1MV c:n. tınalnın koınİ!)· 

yonunda gi>riHcbilir . 
ilk teminatı 78 liradır. 
Ek"iltmesi 30 ni an 938 cıımarte~i gliııi.i ı.;aat 10 rla ya· 

pılacaktır. 
Ek iltme)'e iştirak edeceklerin mezkfır glitı ve saatte M. 

M. V satınalma komı vonunda hazır hu!ıınmaları ilan oluııur. 
• J 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresindcıı: 

Muha mmen bedelli 17920 lira olan 16000 adet k yın 
ağaç 28.4.938 perşembe günü saat l 5, ı 5 de k palı zarf 
usulü ile Ankarada İdare binasınc.ıla satın alınacaktır. 

.,,. 

,---.------------------------~ Istanbul Belediyesinden: 
·de 

Ketif betleli 10 l lira 25 kuruş olan Cihıu~gır 'f 
32 · · k b' · · l k 1 l{e·ı , ıncı me te ın çatı tamın pa7.ar ığa onu muştur. : ~ 
evrak. encümen kaleminde görülebilir l LekJiler 7 ıır 
60 kuruşluk ilk teminat makbuz veva ınektubilc bersbedr ., e 
rn.4.938 pazartesi giinü saat 14 de Daimi Encüırıeıı 
bulunmalıdırlar. .... ______ ,__,) 
~~~~~~~~~~~/ 

tt' 
Bu işe girmek isteyenlerin t 344 liralık muvakkat "te' 

minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia fd~,, 
ahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saa 14, 15 e 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. . ,. 

Şart:ıameler parasız olarak Ankarada Malzeme dsif jr 
sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliiinden isıf 
ve Eskişehirde İdare mağazalarından dağıtılmaktadır· 

~~~~-=~-~~~~~~~~~_/ 
Mobilya, Ev \'e Büro eşyası, Muşamba,~ 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul Adliye dairesi için satın alınacak olan 20 d! 

zina sandalye açık eksiltmeye konulmuştur. Ivlubaıtı~,,. 
bedeli 720 lira olup muvakkat teminatı 54 liradır.Şata• 
?1eyi görmek istiyenler tatil günlerinden maada her ~( 
lstanbul Sirkeci Aşir ef. sokak 13 numarada Adliye ~' 
vazım dairesinde görebilirler. Eksiltmenin 29.4.38 '

11 t 
giinü saat l 4 te Adliye levazım dairesinde yapılac' 
ilan olurıur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonunda o: 
ıı 

H<: p~iııe tahmin edilen ftVat 2185 lira 76 kuruş olttll f 
.ıdet ekrAek dolabı ile 35 ad~t telefon masası açık: ek~ill 
uretilc atın alınacak: tır . ., 

ŞartnamA ve r<>siml<'ri lıı·rgün \1l\IV satınalına koı1'11 

nurıda göriilebilir. 
lJk teminatı i63 lira 93 kuruştur. 
Eksiltme i 26 rıi an 938 ::;alı giiııü ond.ı yapı lacaktır· 
Ekc:;ı itmeye i~tirak edPı·e~ olanların mezkiır ~ün vcd t 

attc '.\1.M. V. salınalma komisyonunda bulunmaları lazıı1'1 1 

• * • 
8 dolap, 8 şezlong, 8 sandalya, 8 tabure, 1 

tane ılan carnekanı almaca dır. Bak: İst. Bcled. 

nn .. . 
* * 

100 Jdct kan;o)a. 100 adet şezlon~ ve 100 adP.t "
1 

alınacaktır. Bak: l.::t. "'ıbhi M ües e~eler A. K K. ilarıl8'1~ 
~~~~~~~~~~~~ 
N'la ırukat Benzin-Makine yağlan v. s. 

izmir Belediyesinden: 

Beher tonıı 1010 kuruştan 47975 lira bedeli muhammene1'.' 1 
ton Zonguldak Zerodis O. 10 la ve maden kömürü hava gtı~~j 
rektörlüğünden 240 kuruş bedel mukabilinde tedarik edı 11 
şartnamesı veçhile 2490 ırnyılı kanunun maddei mahsusaıın• , 
fikan kapAlı zarfla eksiltme ile sntın alınacaktır. 17 

Mu\ akkat teminat miktarı 3j98 lira 12 kuruş olup ihsle',ı 
nisan 938 cuma günü saat 16 dadır. İştirak etmek iste1e1/ 
2490 seyıh kanunun tarifi dairesinde hazırlanmış teklif rnelı 1 
larını ihale günü obn 29.4.38 cuma günü azami saat 15 e "' 
encümene vermelidirler . 

Ankara Nümune Hastahanesi Ba9taltllt1itiatlfl!• : ı/ 

Ankara Nümune haıtahaneııi ihtiyacı için kapalı zarfl• 'ıi., 
cak 150 ili 200 ton ıamikok içia ilin edilen ıünde taliblari-' ıl 
lif ettikleri fiat komiıyonca yüksek görüldütünden pa•-1/ 
alınınıuıına karar Yerilmiştir. ihale günü 16 ni1aa 938 c•to.'~ 
ıaat 10 da Ankara Nümunc ha1tnhanesinde müte9elıkil korı'1'/ 
da pazarlık usuli 'e yakılacııktır. Talihlerin yuknrıda yaııh 
ve günde mezkür ha1tahanede laazır bulunmaları illn olunıJ'" 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma d'' Komisyonu o 

35 ton henzol kapalı zarfla •·k iltıncve konmuştur. 
Tahmin t>dilen bedeli ı 1900 lira o1up ilk teminat 

8)2 lira 50 kuruştur. 
İhalesi 29 ni an 9:m cuma giinii ~ant 11 ct~Jir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 il 

maddelerinde istenilC'n belgeleriyle bırliktc ihale gı.ı:~ 
aatıııdan en geç hir saat evveline kadar teminat 'e . t 
mektııhlarını :\f.M.V. satınalına komisyonuna vermeier1

• 

imtiyaz aahibi n vnzı i \eri 
Oiı.ffl•;;,ii • İcmnil Girit 

8 ı•!dtğı 7nr: ARTUN 8-' 
, '•I Rilliir ~ka.k ~ 



lıınir Levazım Amirliği Sa. Al. Ko. Rcı. den: 

Miktarı 

426 Gebre 
1 a3 Yem torbası kadana 
143 Yem torbası mekkari 
80 Zincir yular sapı kadana 

143 Zincir yular sapı mekkari 
82 Payb~nd 

1 
95 Timar süngeri 

~ :- Müstahkem mevki kıtaat hayvanatı ıçın yukarı-
e· ttti}tıns ve miktarı yazılı 7 kalem mutabiye pazarlık su- ı 

2
t satın alınacaktır. 

~ 1- İhalesi 16.4.38 cumartcıi günü saat 10 da kışla
~klıtıir levazım amirJiği satınalma komi11yonunda yapı

lır. !- Teminat muvakkata akçesi 39 liradır. 
•~ı k- ! alipler teminatlarile birlikte ihale saatinden ev· 

Otnuyona müracaatları. 

Tarauı Belediye Riyaaetinden: 

~ ~'t~t)'diyemizce muhammen bedeli 6780 lira olan bir yHflD 
~~ l.l~ü tartnameııi d:tireainde biır ay zarfında pazarlıkla ahna

e' 'lld,~ isteklilerin 28.4.3ğ perşembe gününe kl\dar belediye· 
o• lburacaatları ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
~ Umum İdaresinden : 

~~ Ubammen bedelleri ile miktarı ve evsafı aşaiıda y :-ı
l~rt~ grup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek 
ht 

1 ~ 29.4.938 cuma günü saat 10,30 da Haydarpaşada 
~ .buıası dahilindeki Komisyon tarafından açık ekailt

ıJ, & ~atın alınacaktır. 
~l l.l ışe girmek isteyenlerin hiularında yaıılı muvak
~ll ltrninat ve kanunun ta ·in ettiği vesaikle birlikte ek

~dt fılnD saatine kadar Komisyona müracaatları la
ır 

• I 

iQU i e ait şartnameler Komisyondan parasız olarak 
•lılnıaktadır. 
~- 4000 metre 2X 11 ~ mm lik ldodrat _<N. R.' A .. P.) 

et, "rnnten bedeli 1600 lırd mı. vakkat temınatı '20 lıra-

tı-. 2 ..... 21 kalem muhtelif cins ve eb'alta altı köşe başlı 
~.til ve rondela muhammen bed0-li 1567 lira muva!,kat 

1 l'latı 117 lira 53 kuru<>tur 

Orman Koruma Genel Komutanhk 
Satmalma Komisyonundan: 

~tınan Koruma Genel Komutanlık kıtaları ihtiyacı ıçın 
'İt adet portatif çadır kapalı zarf usulile ihalesi 30 
l~~~tı 938 günü saat 10 da Ankarada Yeni~ehirdc Komu-

~k binasındaki Satınalma Komisyonunda yapılacakhr. 
~a 1\lhammen bedeli 29760 lira ve muvakkat teminatı 

2 lir 
Ş a. 

t~ ~ ~ttnameler t lira 50 kuruş mukabilinde Satınalma 
I ('8Yonundan alınabHir. 

e ~~1.•t.eklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber 
d~~ ıfJı nıektublarını ihale saatinden bir saat evveline ka

Kornısyona vermeleri ilan olunur. 

t~ ~k 
~I ~ 

,d ~t~ ton. suni Portland çimentosu alınacaktır. Bak: 

~ Demıryolları ilinlarına. 
5 

""' ' • ' 

~ 
,11~ ~Zahire. Et ve Sebze: 

:~ Vize Askeri Satmalma Komisyonundan: i" ~, Viıe civarında bulunan kıtaat için 12000 kilo sadeyağı ;.' ~t~ı.. z.arfla eksiltmeye konul?1uştur. Ekıiltm~si Vi:.r.ede 

4. Ctı Satınalma Komisvonunaa yapılacaktır. Şartname
bij.1 t«>rmek istiyenler h~r gnn Komisyona müracaat ede· 

9d t,~tlet, Eksiltmesi 26.4.9:\8 salı günü saat 15 te yapıla· 
~ ltt, Muhammen fiatı 10800 lıra ilk teminatı 810 lira · 

-~· ~linakasaya iştirak edeceklerin eksiltme saatinden 
"ıt 'at evvel teminat ve teklif mektublaı iyle icap ecen 

l'esaikin Komisyona tevdii. 

.\llkara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

" ~llltara l'arnizonu birlik ve müesseseleri için 20 bin kilo tn
\1 •ltlaııun açık ekıiltmeıi 25 nisan 938 saat 15 te Ankara Le

lı\ Arrıirliti Satınalma Komisyonda yapılacaktır. 
~~,· ~haınmen bedeli ~400 lira, ilk teıninatı 180 liradır. Şartnıı· 
itt 1 ltorııiıyonda ırörülür. Kanuni veaika -.e teminatla belli u

' ltoaaiıyonda ltuhınmaaı. 

MÜNAKASA GAZETESi 

1 İnh~arlar U. Müdürlüğü_~:! 
1- Şartnnme ve nümuneleri mucibince 3000 tabaka 

70X IOO eb'admda lüks kağ.dı ile 12000 tabaka kırmızı 
hareli alüıninyum kağıdı pazarlıkla satın almacaktır. 

il- Pazarlık 15.lV.938 tarihine rastlıyan cuma gü· 
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Sartnameler hergün parasız olarak sözü geçen 
ŞubetJen alınabilir. 

IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1682) 4 - 4 

• • • 
1- Şarto•me ve nümunesi mucibince t 15.000 adet be

yaz çul •Başı bağlı,, pa:aarhkla satın alınacaktır. 

11- Pazarhk 25.IV.938 tarihine raathyau pazartesi günü 
seıat 14 de Kabataıta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasıı; olarak hergün sözü reçen 
Şubeden ve İzmir Başmüdürlüğünden ahnabilir. 

lV -İsteklilerin pazarlık için tayin edilen iiln ve saal
te yüzde 7,5 güvenm~ paralariyle birlikte Kabataşta kain 
Levazım ve Mubayaat Şubecıindeki Alim Ko111iayonuna 
gelmeleri ilan ol ınur. ( 1952) 2-4 

--

Heybeliada verem Sanatoryomuııa lbım olan 100 adet kar
yola 100 adet tnlonğ ve 100 adet etajer kapalı zarfla ekailt
meye koDulmuttur. 

ı -Ekıiltme 25 DİHn uaa pıızarteai günü saat 15,30 da Ca
talotlunda Sıhhat ye İçtimai Muannet Mildürlüj'ü binHında ku
rulu Komiıyooda yapılacaktır. 

2-Muhammen fiat: Karyola için 27, Şezlooğ için 20 Etajer 
için 9 liradır. 

3 Munkkat raranti: 420 liradır. 
4 - latekliler nlmaneleri Ye tartnameyi herıün Komiıyonda 

rörebilirler. 
5-lsteklilcr cari 1eneye aid Ticaret oda11 vcıikuiyle 2490 

aayılı kanunda y~zılı belıreler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarfların 
ihale u ahnden bir sut ev•el Komisyon• vermeleri. (1954) 

Kıynaeti 

L. K. 

22 38 

58 26 

516 s:ı 

Pey paruı 
L. K. 

1 68 Samatya Miraborilyu r•ahalleai eaki Toprak 
ycai Çamçak ıokak cıki 42 yeni 9 N.lı 
29,75·M2--deki arsanın tamamı. 

4 37 Çartı yeni Beyazid nıahalleai Hacımemiş ao · 
kağanda 13 No.h dükkanın tamamı. 

.iS 7g Eski Çartı yeni Beyazıd mahalleıinin Batpa
zarı Hacımensi.• ıoka~ında caki yeni 24 No.la 
öııtünde odu1 bulunan kirtir dükkanın tamamı. 

Yukarıda yazıla emlik GD bet rün mütldetle açık arttırmaya çı· 
karalmıftır. İhalesi niaanan 25 inci pazarteai filoü saat 15 te icra 
edilecetimlen isteklilerin Çemberli ta, 'da Vakıflar BatmüdürlGaiı 

Mahhilit idaresine müracaatları. (1980) 

- -. ,, ,~ ,, - ,~ 

i D.0.YOLLAlll iŞLETME U. MUDUllLUGUNDEti 
,ı 

Muhammen bedeli 87!SOO lira olan 5000 ton sun'ı portlant çi
mentosu 29.4.1938 Cuma günü aaat 15,30 da kapalı zarf uıulü 
ile Ankarada İdare binasında utan alınacaktır. 

Bu ite girmek iıte1enlerin 5625 liralık munkkat teminat ile 
kanunun tRyin ettiti veail<aları •e Nafıa müteahhitlik vesikaın 
ve tekliflerini aynı ırün ıaat 14,30 • kadar Komiıyon Reialitine 

vermeleri llıımdır. 
Şartnameler 430 kuruşa Ankara ve Haydarpafa veznelerinde 

aatalmaktadır. (2020) 1 4 
* • * 

Muhammen bedeli 4200 lira ola" lromiıyondaki numunHİ 
veçhile 150 adet L. Naııaot marka (veya bu ayarda olan) tabanca 
ilk v~ 2 inri eksiltmelerde ihalesi kabil olmadıtan:fan 21.4.38 per· 
şembe günü aaat 10,30 on buçukta Haydarpafada gar binaaı da· 
hilindeki komiıvon tarafından pazarlıkla !!atın alınacaktır. 

Bu işe ırirrn~k ideyenlerin 630 liralık kat'i teminat ve kanu
nu• tayin ettiti •esaikle birlikte puarlık ırünü aaatine kadar lco· 
misyona müra aatları ll:ı:ımdır. 

Bu ite ait tartnam~ler korniıyondan paraıız olarak datıtal-
ı maktadır. (1867) 3-4 

" Münakasa Gazeteşi,, sızın için Anka
rada, Trakyada, Anadoluda ve lstanbulda 
çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resmi ga
zeteleri okur ve tetkik eder. 

Sayfa 3 

İlk Okul Sağlık Odalarına lüzumu olan 8 dolap, 8 

Şezlong, 8 Sandalya, 8 Tabure 1 Etajer ve 1 tanede i
lan camekioı açık e~utltmeye koııulmuştur. Bunların hep· 
sine 731 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım 
Mildürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N. lı kanunda 
yazılı vesika ve 54 lira 83 kuruşluk ilk temioat makbuz 
veya mektubile beraber 2.5JU8 pazartesi günü saat 14 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (l) (2052) 

* * • 
Floryada kiralık dükkanlar 

Mevsimlik İlk 
Muhamm~n teminatı 

kirası 

Fforyada 2: N.lı dükkan 60 4 50 
,, 22 

" " 
23 60 " ,, " 4 50 

" 24 " " 60 4 50 
,, 25 ,, üstünde iki odalı dükkan 120 9 00 

Yukarıda semti ve mevsimlik kiraları yazılı olan Florya 
dükkanları 939 senesi Subatı sonuna kadar ayrı ayrı ki
raya verilmek üzere açık artırruaya konul~uştur. Şartna· 
meleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler hiza
larında göstorilen ilk teminat makbuz veya me ttubile be
raber 6.5.938 s.ılı günü saat 14 de Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (8) (2063) 

* * • 
Floryada kiralık dükkanlar 

Mevsimlik ilk 
Muhammen ki- teminatı 

Floryada 15 N. lı Dükkan 

,, 16 ,, " 
,, 
,, 
,, 

" 

17 ,, 
18 
19 
20 

,, 

" ,, 

,, 
,, 

" 
" 

rası 

80 
80 

120 
81 
60 
60 

6,00 
6,00 
9,00 
6,00 
4,50 
4,50 

Yukarıda semti ve mevsimlik muhammen kiralan ya· 
zılı olan Florya dükkanları 9JY senesi Şubatı sonuna ka
dar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya ko
r.ulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görü· 
lebilir. LteklHer hizalarında gösterilen ılk teminat mak
buz ve} c:. mcl:lubile bcr"'lhcr 5·3 938 Prr ·embe günü -.·ıt 

14 d ı.-; D..ıi i ucünıe.ı<le bulunmnlıdırlclr. (B.) (205.!) 

* * • 
Floryada kiralık dükkanlar 

Mevsimlik tık 
muham. teminatı 

kirası 

Floryada 7 N lı Oukkkan 150 11 25 

,, 9 ,, ,, 120 g 

" 10 " ., 80 6 

" 
11 ,, ,. 80 6 

,, 12 ,, ,, 80 6 

13 80 6 
" ıt 

,, 
Yukarıda semti. mevsimlik kiraları yazılı olan Florya 

dükkanları 939 senesi şubatı sonuna kadar ayrı ayrı ki· 
raya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartna· 
meleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hiza
larında gösterilen ille teminat makbuz veya mektubile 
beraber 4.5.938 stlı giinü saat 1 i de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B) (2031) 

Bilumum Müteahhit ve T"iccarların 

Dikkat azarı a 
Türkiye Cıimhuriycti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede il;inlarım, günü gününe, top· 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ" nde bulabilirsiniz. O , sizin en liizümlü 
Rehberiniz dir. Mcnfaatımz icttbı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

' , , 
HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 
İstanbul İrad VE. Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen numune gönderilir 
Adres: G11l:ıt ı, Perşembe Paı.nr. Yoğurtcu Hnn N. 7 

Telefon: 49442 
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Boite Poatale 1\. 126 
Pour la Pablicite ı'adre11er 

a l' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 
Adresse Telegraphiqııe: 

tuııbul MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

---------

A) Adjudications au Rabais 

Modc 
d'adjudicat. 

Prix 
eatimatif 

Cautioa. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudıealıon et du 

Cahıer dcs Cbargeıı Jours 

Constrqctioo-Reparation- Trav . Public•·Materiel de Con~tion-Cartographit 

Aehevement corıstruction forre a l'ecole des Arts Publique 8794 70 Dir. Trav. Pub. lzmır 19-4-38 
lzmir. 

Reparation depôt du monopole a Gueuııene. 
Reparation toiture bitiment 32 eme eeole Diihan· 

gir. 
Presentation det proiet• pour adduction de l'eau 

potable a la ville Yozgad. 
Presentation des projet• pour adduetion de l'eau 

potable au bourg Nevehehir. 
Con•truetion konak gouvernemental a T ehapaktcbour 

• bitiment surveillance douaniere a 
Ayutaf anos (aj.). 

Travaux de nivellenıent et construetion arehes 
•/route Tchapaktehour·Bingueul. 

.. 
Grc a gre 

Pli cach 

1522 20 
101 25 

4000 -

3000 -

Grc a rre 46607 91 
Pli cach 6626 15 

" 
26750 -

~lectricite-Gaz-Chauffage Cent~ (lnstallation et Materiel) 

Reparation machine clectrique du vaiueau 
• Aydınreİ•n : 13 lota. 

Habillement - Cbaussures - Tissus- Cuirs. 

Etoffe pour uniformes d'ete: 34909-42345 m. ( eah. 
eh. P. 145). 

Bottines : 9600 paires (cah. eh. L. 2,25). 
Etoffe pour capouteı : 8736·13104 m. (cah. eh. 

L. 2). 
Toile coloriee pour eouverture de livre 10000 m. 
Etoffe pour paletotı : 2850 m. 
Pelerine.: 900 p. 
Couvertureı de laine : 3200 p. (eah. eh. P. 144). 

Uniformes d'etc: 1600 eompletı. 
Housses pour matelas et oreillers : 1600 p. 
Etoffe pour gilets sport: 520 m. 

Beis de Construction, Planches Poteaux ete. 

Grc a gre 

Pli cach 

" .. 
Publique 

" 
" 
" 

" .. 
Pul lique 

28789 75 

45120 -
le aı. 3 10 

4800 -
11400 -
10800 
28800 -

8240 -
3200 

le m. '> -

7 60 

300 -

225 -

3496 -
507 -

2006 -

2159 25 

3384 -
3046 68 

360 -
855 -
810 

2160 

816 -
240 

78 -

Dır. Monopoles Balıkesir 

{ 
Com. Perm. Municipalıte lıl. 
Dir. Econom. n n 

Min. de L'lnterieur Dır. Rcslauratio• 
des Municipaliteı Ankara 

idem 

Dir. Trav. Pub Bingut:ul 

" 
Kirklareli 

Coaı. Perm. Vilayet Bingweul 

25-4-38 
18 4-38 

30·4-38 

30-4-38 

30-4·38 
27-4-38 

10 5-38 

Com Ach. lııtendance Marit . K.paeha 18 4-38 

Com. Ach. Command. Gen. Protec 
tion des Forcls Ankara 

ldeın 

" 
Dir. in primcıie de L'Etnt 

Dır. Eeonomat PTT. Ank. et lıt 

" 

28-4 38 

29·4-38 
29-4 38 

30·4-38 
22-4-38 
22-4-38 

Coın. Ach. Command Gen. Protec· 30-4-38 
tion Forct• Ank. 

ldera 

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

28-4-38 
29·4-38 
30·4 38 

11 

ıs 

14 

11 

11 

15 
15 

ıs 

ıo s 

10 -

11 -
10-

15 -

11 -
11 -
10 -

15 -
14 -
10 -

Boiı d'h~tre : 16000 p. Pli cach 17920 - 1344 - Ad. Gen . Ch. de Fer Etat Ankara 28·4-38 1S 15 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tllpisaerie ete. 

Armoires : 8 p.· Chaises·loııgueı : 8 p .· Chaise•: 
8 p.- Tıbouretı : 8 p.· Etagcre : 1 p.· Vitrines 
pour avis : 1 p. 

Chaises : 20 douzaines 
ı Armoireı : 12 p.- Tablo pour telephone: 3S p. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Houille Zonıruldalt 0,10 : 4750 t. 
Benzole ; 35 t. 
Semi·coke : 150-200 t . (aj.). 

Divers 

ı Ganta pour etrier les chevaux : 426 pieces· Sacs 
pour nourriture, brides, eponres pour etrier 1 .. 
ehevmx ete. 

Chlodrate (N. R. A. P.) 2X 1,1 2 mm: 4000 m. 
Boulons et rondelles : 21 lota. 
Fil mctallique pour le Jaboratoire de physique: 26 

lots 
Tente1 portativeı : 4800 p. (cah. eh. L. 1.50). 

ı ArroseuH pour incendie : 1 p. 

Provisions 

Beurre : 12 t . 
Feves : 20 t. 

Publique 

" 

Plı cach 

" 
Grc a li?'re 

Gre a gre 

Publique 

" 

Pli cach 

Grı> a rre 

Pli eaeh 
Publique 

731 

720 
2185 76 

47975 
11900 

1600 
1567 

118 90 

29760 

6780 -

10800 -

2400 -

54 83 

54 
163 93 

3598 12 
892 50 

39 

120 -
117 53 

9 -

2232 -

810 -
180 -

B.,eau ri'Exp. H .pacha Magasinıı ı~mir et E Chehir 

J Com. Perm. Municipnlite Iııtanbul 
l Dir. Econom. , ,, 

Procureur Gen. Rep . IRtnnbul 
Conı. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

Municipalitc h:mir 
Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ankar.:ı 
Chef Med. Hôp. Model Ankara. 

Com. Aeh Intend . l:ı:mir 

2-5-38 

29-4-38 
26-4-38 

29-4-38 
29-4-38 
16-4-38 

16-1·38 

1 Expl. Ch. de Fer E.tat Hıyd.ırpacha 29-4 38 

n 29-4-38 
Com. Aeh. Ec. lnı. Gumuchsouyou 29-4-38 

Com. Ach. Command. Gen Protect. 30-4-38 
Garde Forets Ank. 

Mnnicipalite Tarsous 

Com. Ach . Milit. Viıtt> 

Com. Ach. lnt. Ankara 

-

28-4-38 

26-4-38 

25-4·38 

14 
10 -

15 
t 1 
10 

10 -

10 30 
10 30 
14 30 

10 -

15 
15 

Cuma 15.4.938 

Belediye Havagazı fabrikası için havagazı ocatı istih',ı 
meai ve montajı (izmir Beled. \ .\; 626 

BalHt (DDY) X 653 r" 
Keçeç tuzlasında yap. memur ve müdür evi ile katıl• 

yeri inş. (Ank. İnhis. Başmüd.) .\". 654 . -dl 
Lüks kağıdı ile kırmızı alüminyum kiğıdı (lnh. U. r.tu 
Tavuk (ist. Komut.) .\-:. 655 
Beton arme yol inş. (İnhis. U. Müd.) .\' 655 
Selimi ye kışlası çalı tamiri '(İst. "'Komut.) .1'':. 655 
Oturak terazi (ist. PTT Müd.) Y 656 
• Motör, kazan v.s. (Keşan Beled.) .\':. 656 
Yulaf (Tophane Lvz.) ~'\! 657 
Arpa ,, " " 657 
Sığır eti (Vize Ask. SAK) .\~ 657 
Veteriner dir. için alit ve edevat (Konya Vil.) \: ~1 p. 
Demir, çelik , bakır, pirinç ve alüminyum malzeme•• 

~\! 657 
Nallıhan hususi muhasebe binasının t•miri (Nallıhan"' 
Karton (İıt. Beled.) .\: 657 
• Kanaviçe, çul v.s. (İnhiı. U. Müd.) !I' 657 
Benzin (Kırklareli Tüm.) ~\! 658 
" Boş bobin sandığı (İnhis. U. Miid.) .\'! 658 Y) 
Kütahya tayyare meydanında yap. tesviye işleıi (Mr.t 
• Köhne masa ve sandalya (Gümr. Muh. Gen. KoOS11t. 
• Meıe kömürü (Kırklareli Orman Müd.) .\-:. 664 
* Jüt ipliği {Feriköy Maliye Şubesi) ~~ 6611 
Salıpaxar anbarı tamiri (Tophane Lvz.) ~\~ 665 
Beyaz peynir (Ank. Lvz.) J\: 665 
Menfez int (Edirne Vil.) .\~ 667 
Ahşap kökrü tamiri (Edirne Vil.) \ 667 
Yol tnmiri (Edirne Vil.) \! 667 
Koyun ve sığır eti (DDY) .\' 667 
Havuz inş. (Dıyarbakır İnhis. Müd.) .;\' 666 İ 
• Şeker, kahve ve sabun (Diyarbakır İnhiı. Müd.) ~ 
• Gübre (Kayseri Beled.) .\' 667 
Çntı ta niri (Dıyarb::ıkır Ask. SAK) .,,1\' 668 
Dükkan inşası (Gaziantep Vakıflar Dir.) \' 669 

Önlerinde yıldız. işareti olanlar müzayedeye aılt11 

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

Vendredi 15-4-938 

Foyer et mnt riel pour fabrique de raz d'eclaırage (M•ll 
Ballast tCh. de Fer Etat) N. 653 
Lons r. habitations pour fonetionnaires et dıreeteur a it 

tchetch (Dir. Monopoles Ankara) N. 654 f) 
Papier de luxe et aluwinium (Dır Gen. Monopoles) N. 
Poules (Coaımand . lıtanbul) N. 65S rJ. 
Constr route en b ton arme (Oir. Gen . Monopoleı) N ~ 
Rep. toıt.ıre a la easl'rne Selimiyc (Command. Jst.) N. 
Balanees (Dır . P.T T. lstanbul) N. 656 

Foin et orge (lntend. Tophane) N. 657 
Vıande de boeuf (Coın. Ach. Milit. Vize) N. 657 ~ 
lnstruments pour la rlirection veterinaire (Vil. Konia) N 
Fer, ncier. laiton , cuivre et nrticles en aluminium (Ch. de 

N. 657 
Rep. bitiment comptabilıtc priv<.>e (Kaymakamat Nallih•11, 

Cartonı (Mun. lstanbul) N. 657 
Cuevaa, saes ete. (Dir. Gen. Monopoles N. 657 

Benzine (Div. Kirklarelı) N. 658 
4' CaiRSes vides (Dir. Gen. Monopoles) N 658 ( 
Travaux de nivellement a la place d'aviation a Kutalu• 

Nat.) N. 662 
• Tables, eaiıses (Command. Gen. Surv. Douan. lst.) ,.ı. 
• Charbon de bois (Dir. Foret Kırklareli) N. 664 
Rep au depôt de Salipuar (lnt. Tophanl') N. 1\65 
Fromage blıınc (lntend. Ankara) N. 665 \}~ 
Constr. arches, rep. du pont en bois et constr. route ( 

N. 667 
Viande CCh. de Fer Etat) N. 667 
Constr. bassin (Dir. Monopoles Diarbakir) N. 666 
* Sucre, cafe. et savon (Dir Monopole• Oiarbakir) 
• Fumier (Municip. KaiRSeri) N. 667 
Rep. toiture (Com. Achat Milıt. Diarbakir) N. 668 
Constr. de 3 magasins (Dir. Vakoufs Gazıutep) N. 

" • Leıı utcrısques ındıquc:nt unr venle par voıe de "" 
ı 

N. B.- Lu Noı indiqueı e• regard dcs articles •0 ' 

journal dan• lequel l'aviı a paru. 


