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~nakasaıar 

~~t 1' 
'-!'n,irat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

loıı 
'!ıtd '~• in ş . 
1~b • Yeniden yap. ı'andarma mmtaka levaıım tr1 • 
"ltd ınş. 
it ıt_' Yap. ga:ıino inş. (şart. 241 kr) 

r lebh· h · · b' " 1 · ltj ır anesının seyyar ve s:ı ıt etuv erın 
q 
~ -~ ll:ıli 
G •1 ~esinde yap. tamirat 

tpt·~"rak binasında yap . tamirat 
11tı. 2 •rtııl yolunun soğ'uk asfalt kaplama ınşası 
'ıa' 22 tr) 

~ Q '~abasının imar planına esaı teşkil edecek 
~- ıılihazır haritaları yap. işi (temd) 

l ( hYli~ıek ziraat enstitüleri kanalizaıyon inş. 
~t'•ıı '"a deposu ve buz yapma tesisatı yap 
~ ,: . kaıuı dahilinde yap. göçmen evleri inş . : 

aç. eks. 3798 20 

" 
4i05 63 

kapalı z. 48197 66 
paz. 194 35 

" 
459 49 

" 
798 32 

" 
44296 24 

2256 -

aç. eks. 5168 50 
kapalı z . 31000 -
aç. eka. 96302 -

t 
~ktt'k 1 -Havagazı-Kalorifcr (te'iisat ve 
lı 

malzem~si) 

<t,' Prevantorium için yap. elektrık tesıs. 
11 ~•sabasının elelc.trık tesis. (tcmd) 

.. ., 

hııtt 
İşleri·Kırtasiye-Yazıbane Levazımı 

Kt (otobüsler için): 102000 ad. 

~ t 1 k 
~. ~r~este (kadron, tahtıa ve kalastan ibaret): 8 

1 
6rt~k0knar kereıte (kanron, tahta . v~ kalastan 
~ t Cp); 10 m3 - çıralı tahta (kınışlı tl'mı r fab

l ~ı . •ht•sı ): 22 aı3 
ıtlıy 

ı at.Boşaltma-Yükletme 
11•lı· ~ıaı 1 :: 54oou t. 

:-}~, •lk haftasında köstenceden 1600 ıöçmen, 
~td 11 "c efyalarilc beraber bir vapurla Çanak

lt(ır1 '; Eceabad iskelesine çıkarılmak üzere nakli 
\ıı ~h eposuna gelecek takriben 10000 ton ma
lij~t o~~rünün boıatılması ve makinelere yükle

Sı t~j 

ilbt k 
~in, Makine Y·Jları v, '>. 

llb·ı 
'~ tıı 1 

benzini: 100 t. 
ka'~cn kömürü: 150 t. 

tııııru: no t 
~t . . 

~ 
OkQ h 

1ttt. ~ıı: ıoıı baş .. Qır ı_, 

"dı "1remidi düz: 12000 ad . - Eskışehir kire· 
'ıt ~lııahye; 2CO ad. 

ol>tı •sıtaları için malzeme: 28 kal. 

t~ llııp Ve teferruatı ıu teıis. için 

~t, .)ebze v. s. 
il: ')o 

~: 4i ~ t. 
(1;r t. 
~ ttı: 2 
~ <>t: a82 t. 

~il· t. 
1 • 45 
~~. l t. . 52 
b t. 

r ) ~zayedeler 
t•tc· -

' 617,910 m3 

paz. 1904 95 
.. 

, kapalı 7, 22639 -

aç. eks . 

aç. cks 2054 -

pllZ. 

10000 -

kapalı z. 1900 

kapalı z. 21000 
pal. 

nç. eks 3380 

paz . 
aç. eks. 734 -

" 4652 56 
paz 1116 -

kapalı• z. 11340 -
aç. eks. ''490 -

" 
350 -

" ?640 -

" 675 -
kapalı z. 6080 -

aç. art. - -

351 92 

3614 82 
14 .:8 

34 46 
59 87 

3322 -

- -

388 -
2325 
6065 10 

1 ~2 87 

ın ı3 

154 05 

750 -

143 -

1575 

55 us 

- -
83 70 

850 50 
221 -
27 -

198 -
51 -

456 -

93 -

Daha fazl:ı malumat ve ilanların 

Menemen Helvacı Köyü Muh. 16-5-38 15 
Elazığ Nafı:ı Müd. 2·5-38 10 

İstanbul Belediyesi 13-5-38 15 -

" 
2-5-38 14 -

" 
2-5-38 14 -

" 
2-5-38 14 
5-5-38 14 -.. 

Vize Belediyeıinden 5-5-38 14 

Nafıa Vekaleti 13-5-38 15 -
Zonguldak Urbaylığı 8-6-38 15 -
Ankara Valiliği 16-5-38 15 -

Tophane Lv:ı. SAK 
Sıındık 1 ı Belediye~i 
Keskin 

3 ·5-38 15 -
25-4-38 itib. 1 ay 
10 6-38 15 

İstanbul Beledıyesı 13·5-38 

inşaat Usta Okulu Dir. Ank. 14-5-38 

İnbi~arlar U. Müd. 
lst. Deniz: Tic. Müd 

D. D. yollart Ankara 

16-5·38 
2-5·38 

16-5-38 

M M.V. SAK 5~~8 

fnhı.sarlar U. Müd. 16-5·38 
Ank. Mrk. Hıfz . Mües. SAK 14-5-38 

Kırklareli lıkin Müd. 3-5-38 
İnşaat Usta Okulu Ank. 14-5-38 

Gümr. Muh. G. K. lıt. SAK 6-5-38 
Tophane Lvz. SAK 3-5-38 

Kırklareli Tüm. SAK 10-5-38 
Niğde Aak. SAK 16-5-38 

.. 16-5-38 

" 16-5-38 
,, 16-5-38 
.. 18-5-38 

Kırklareli Orman Memur 5-5-38 

tam metni • • 
ıçın 

14 -

10 -

14 
15 

15 -

il -
15 
11 -

14 -
10 -

11 
14 30 

16 -
9 -
9-
9-
9 -

15 30 

16 -

lütfen iç sayifelere ınüracaat ediniz 

EZZ -... 
NAK 

İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harit;ı 

Vize Belediyesinden: 

10.4.938 tarihinden başhyarak 25.4.938 pazartesi gunu 
saat 16 da ihalesi yapılmak üzere 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye çıkarılan Vize kasabasının imar planına esas 
teşkil edecek olan halihazır haritalarının yapılması işini 
yapmağa bu müddet zarfında istekli çıkmadığından 10 
gün müddetle temdid edilmiştir. 

İhalesj 5.5.938 perşembe günü saat 14 de Vize Bele
diye Encümeninde yapılacaktır. 

İş, Nafıa Vekaleti Yapı İşleri Umum Müdürlüğü tara
fından tanzim edilen talimatname, şartname Ye formülle
re tevfikan yaptırılacaktır. 

67 hektarı 10 lira hesabile muhammen bedeli 2556 
liradır. 

Bu iş hakkında Belediyeden fazla mRlfımat alınabile· 
ceği ilan olunur. 

Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konan iş: Ankara yüksek ziraat enstitüleri 
kanalizasyon inşaatıdır. 

Keşif bedeli 5168 lira 50 kuruştur. 
Eksiltme 13.5.938 cucna günü saat 15 te nafıa veka

leti yapı işleri eksiltme koınisyonu odasında açık eksilhıe 
usuliJe yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 388 liralık mu
vakkat teminat vermeleri ve bu işe girebileceklerine dair 
yapı işleri umum müdürlüğünden alınmış ehliyet veaikası 
göstermeleri lazımdır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 26 kuruş 
bedel mukabilinde yapı işleri unum müdürlüğünden alı· 

nabilir. 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 48197 lira 66 kuruş olan Floryada yap
tırılacak gazino inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye kom:l· 
muştur. Eksiltme 13.5.938 cuma günü saat 15 te Daimi 
Encümende yapılacaktır. Şartnamesi 241 ~uruş mukabi
linde Levazım Müdürlüğünden almabiJir. istekliler 2490 
numaralı kanunda yazıh vesikadan başka Nafıa Vekaletin
den alacakları fen ehliyet vesikasile 3614 lira 82 kuruş
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif 
mektublarmı havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde 
saat 14 e kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saat
ten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

Ankara Valiliğinden: 

Haymana kazası dahilinde mnhtelif 4 mevkide yapılacak 
200 göçmen evinin beheri 481 lıra 51 kuruştan 95302 li
ra keşif bedeli üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur . 

Bu inşaata mahsus olmak üzere 1262 metre mikabı 

gayri mamul çam ağacı karar mucibince müteahhid tara· 
fından Kıyılca hamamın kara kısrak ormanlarından kesi
lehilec~ktir. 

Teminat akçesi 6065 lira on kuruştur. 
İsteklilerin plan ve şartnamelerini Ankara iskan mü· 

dürlüğü ve Haymana kazası kaymakamlığında görebilir
ler. 

25.4.938 gününden itibaren 20 gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Talihlerin 16.5.938 gunune kadar pazartesi, ve 
perşembe giinleri saat 15 te vilayet makamında topla
nac ık komisyona malsandığıua tc:vdi edecekleri teminat 
makbuzları ile ticaret odası ~esikasmı hamilen mi\racaat· 
ları ilan olunur. 



Menemen Helvacı köyü Muhtarlığından : 

3798 lira 20 kuruş muhammen keşifli Helvacı köyün· 
de inşa edilecek olan köy konağı 25.4.938 tarihinden iti· 
haren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 16.5.938 pazartesi giinü saat 15 te Menemen 
Kaymakamlık makamında müte ekkil komisyon huzurunda 
icra edilecektir. Talihlerin yevmi mezkürde müracaatları, 
keşifoamesini proje ve fenni ve hususi şartnamelerini 
görmek istiyenlerin her zaman Menemen ilçesi köy büro
suna müracaat etmeleri ilan olunur. 

Hususi şartlar: İhaleye iştirak edecekler ihale saatin -
den iki saat evvel keşifn menin tutarı üzerinden yüzde 
7,5 teminat akçesini veya muteber banka mektubunu mak
buz mukabilinde teslim etmiş bulunacaklardır. 

İhaleye talip olanların belediyeden veya Nafıa heyeti 
fenniyesinden musaddak vesikayı, ve iktidarı mali (Tica
ret odalarından musaddak) ve bu gibi işleri hüsnü suret· 
le yapmış olduğunu gösterir belediye veya salahiyetli yer
lerden verilmiş birer şehadetname ibraz etmeleri mecbu

ridir. 

.Elazığ Nafıa Müdürlüğünden: 

1- Elazığda ) eniden yapılacak 4705 lira 63 kuruş be
deli keşifli Jandarma mıntıka levazım ambarı inşaatı 14.4. 
938 tarıhimlen itibaren açık eksiltmeye konmuştur. 

Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Bayındırlık i.)eri Genel şartname::;i 
B- Yapı işi rı fenni şartname i 
C- Hu::ıusi şartnamesi 

D- Eksiltme ~artnamesi 
E- l\lukavele projesi . 
F- Hulasai ke~fiye keşif tnlsilatı 
G Proje 
:2 1 ... tekliler bu evrakı Nafıa müdürliiğiind6 görehilir!t:r. 
3 Eksiltme 2.5.938 tarihine rastlayan pazartesi günü 

snnt' 10 da Nafıa mii<lürlüğü odasında müteşekkil eksiltme 
komis) oııu tarafından yapılacaktır. 

4 Ek iltmeye girebilmek için isteklilerin 352 lira 92 
kuruş mukabilinde maliye veznesine yatırıp aldıkları mak
buzu ibraz etmeleri lazımdır. İsteklilerin hunJan b.12ka aşa· 
ğıdaki ve:-ikaları ibraz etmeleri şarttır. 

A Nafıa müdürliiğiinden alınmış ehliyet vesikası. 
B- 938 yılına ait Tic&ret odası vesika~ı. 
5- Eksıltıney~ gireceklerin 3 üncü maddede yazılı gün 

ve saatta komisyona müracaatları ilan olunur. 

Zonguldak Urhaylığından: 

Soğuk ham depo:,u ve buz yapma tcsifıatı ıçın 45 giin 
müddetle ve kapalı zarf u ulile ek <: iltmeye konulmuştur. 

1 in ıııulınmıneıı bedeli 31 bin liradır. 
i\luvakkat te minatı 2325 liradır. 

lhJlesi 8 lıazinrn 938 ç.ırşamba gürıii ::ı.rnt 15 le Zongul
dak belediye dairr.::ıinde daimi r nci.inıcıı larafmdan yapıla
caktır, 

Talihler şartname ·i parasız olarak Zonguldak belediye
~ındcn alacaklardır. Şartname miindcrrcatı hakkındaki ~or

gular ilı ıleclen evvel ::ıorularnk halledilmek lazınıJır. 

Teklif mcktublarına tt:nıinal mektubu ile hu i5e dair 
plan, proje, keşıfname ve fe nni şartnameden ba~ka firmala · 
rının hu ı::ıtekli ılı ti a~ \ e se-lalıiyetlf'rİni gö::ıterir 'e ·ikalarla 
heraher Türkiyedr şimdiye kadar bu kahil yaptıkları te--isa
tm Ji .. te..,iııi ve tıcaret oda ı vesikalarını ihaleden bir saat 
e ' ver ne kadar uı bay lığa vererek: maki uz almaları ilfın olu
nur. 

• • • 
Üsküdar tebhirhanesinin seyyar ve sabit etüvleri ta· 

miri ile İnkilap müzesi tamiri. Bak, 2 inci sahifedeki İst. 
Beled. ilanlarına. 

• • • 
Maltepe Kartal yolunun soğuk asfalt kaplama ınşası 

Bak İ t. Beled. ilanlarına. 

• • • 
Haziııei evrak binasrnda yap. tamirat: Bak İst. Beled. 

ilanlarına. 

Elektrik, lla\'agazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
~-........... _ _...~......._... _..,. ____ _ 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Maslakta Prevantorium için yapılacak elektrik tesisa
tının pazarlıkla eksiltmesi 3 mayıs 938 salı günü saat 15 
te Tophanede levazım satınalma komisyonunda yapıla
caktır. Keşıf bedeli 1904 lira 95 kuruş ilk teminatı 142 
lira 87 kuruştur. Keşif İst. K. İnşaat şubesinden bedeli 
mukabilinde alınır. isteklılerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Keıkin Belediyesinden: 

2997 lira kefİf bedeli 1aatral bina11 ve 1200 liralık 200 adet 
ağaç direk ve 6500 liralık 60 normal beygir takatinde buhar lo
komobil kondanHli ve 11942 lira keoif bedeli elektrik tebeke te
ıisab ki cem"an 22639 lira bedeli ketfi ve nafıa vekaletinden mu
saddak projeai mucibince Keıkin kaHltHınıo elektrik teıi1atı 25 
niHn 938 tarihinden itibaren kapalı zarfla 45 gün müddetle mil
nakHaya konulmuttur. 

ihale 10.6.938 tarihine tesadüf eden cuma ıünü 1&at 15 de 
Ke1kin belediye encümeninde yapılacaktır. 

Talihler bu güne kadar liakal 15 bin liralık lokomobill unt
ral ve elektrik teıi1atı yaptıklarına dair nafıa vekaletinin müte· 
ahiilik ehliyetnameıini ibraz edeceklerdir. 

Proje ve şartnameler Ke1kio belediyeıinden iatenir ve alına
bilir. 

Talihler teai1atıD heyeti umumiyeıine talip olabilecekleri gibi 
santral binaaıoın inıaaı, ağaç direklerin ihzarı, ve lokomobil kıa
mile direklerin dikilme1i ve elektrik şebeke tuiHtı için üç kı
aım üzerine de ayrı ayrı teklif verebilirler. 

Talibler ihaleden evvel yüzde 7,5 oiıbetinde ve ihaleyi mü
teakip yüzde 15 niıbetinde teminat vereceklerdir. 

Taliplerin ekıiltme kanunu mucibince iub eden vesaiki ha· 
milen I0.6.38 cuma rünü 1aat 15 ten evvel Keskin belediye en
cümeniDe müracaatleri iliD olunur. Po.tada vaki sıecikmeler na
zarı itibara alınmaz. 

Sandıklı Belediyesinden: 

Sandıklı kasaba:,ı elektrik tesisatına talip zuhur etmedi
ğinden 2:>.4.938 inci gününden itibaren bir ay zarfında ay· 
nı ~artlar daire~inde pazarlık.la yapılacağı ilan olnnur. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

... 
• • 

Muhtelif hatlardaki otobüsler ıçın lüzumu olan cilt bi-
let: Bak: İıt. Belediyesi ilanlarına. 

Kerest, etahta ve saire 

İnşaat Usta Okul Direktörlüğünden ; 

Muham. Mu vak. Parti 
No. Alıaacak malzemenin fi•tı tutarı teminata 

adı ve evsafı Miktarı kuruı L. L. K. 
(Çarah kereste (kadron, tah- 8 M3 4800 384 
ta ve kalastan ibaret) 

(Köknar kereste (katlron, lO M3 4600 460 
1 tahta ve kalastan mürekkep) 

2 

(Çıralı tahta (kinişli, temiz 22 M3 5500 1210 
fabrika tahtası) - ---

(Eskişehir kiremidi düz 12000 adet 

(Eskişehir kiremidi mahye 200 " 

2054 
6 720 

7 14 

154 05 

55 05 

734 
Yuk•uıda adları, mikdarları, muhammen fiatları ve 

muvakkat teminat akçaları yazılı temrin malzemesi açık 
ı eksiltme suretile ve parti parti halinde taliblerine ihale 

edilecektir. 
İhale 14.5 938 cumartesi günü saat 10 da AGkarada 

okullar sağışmanlığında toplanan Komisyon tarafından 
ya pılacakhr. 

Talihlerin ihale saatinden evvel teminat akçelerini is
mi geçen muhasebe veznesine yatırmaları lazımdır. 

İhale edilecek temrin malzemesine aid şartnameleri 
okumak isteyenler hergün inşaat usta okuluna baş vu· 
rabilirler . 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

İstanbul Deviz Ticareti Müdürlüğünden: 

Mayısın ilk haftasında Köstenceden 1600 göçmenin 
hayvan ve eşyalarile beraber bir vapurla Çanakkalenin 
Eceabat iskelesine çıkarılmak üzere uakliue talih olan 
vapur idarelerinin 10 bin liranın yüzde 7,5 terninatı mu
vakkatesi olan 750 liraya aid makbuz veya banka mek· 
tubile 2 mayıs 938 pazartesi günü saat 11 de Galatada 
Deniz ticareti müdürlüğüne milracaatleri ilan olunur. 

Devlet Demiryolları Umumi İdare.inden : 

Çankırı depoıuna 31.5.939 ıonuna kadar gelecek takriben 1 O 
bin ton maden kömüriinün boş:ıl tılrnaaı ve makinelere yükletil· 
meıi iti 16.5.938 pazartesi günü saat 15 te ihale1i yapılmak üzere 
kapalı zarf uaulü ile eksiltmeye konulmu4tur. Muhammen bedeli 
1900 liradır. Bu i'e girmek isteyenlerin 143 liralık muvakkat l•· 
minat yatırarak kanunun tayi:ıı ettiği veaika ve beya'!loameleriyle 
birlikte ayni gün saat 14 e kadar Ankarada 2 No. lu komisyona 
müracaatları lazımdır. Şartname ve mukavele projeleri komiı

yooca paruız olarak gösterilmektedir. 

, 
İstanbul Belediyesinden: 

, ·r ıı~ 
Ke~ı ınirıııtı 

bedeli te 

Ü küdar Tebhirhanesirıin eyyar ve 
sabit Etüvltffİn tamiri 19·ı 35 

lnkilap Müzesinde yaptırılacak ta
mirat 459 49 

J4 46 
11' rı 

Y k 1 k "f" l d il · l · l ay•rı u arı< a eşı >e e erı yazı ı ış er . de go 
pazarlığa konulmuştur. Evrıtrlnrı encümen kaler11111 1,~· 
rülehilir. istekliler hizalarında g:ö~terilen ilk teınİ1191.~ _3, 

~ • ··nu 
huz veya mcktubile beraber 2.5 938 pazartesı gu 
at 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. ,, 

~--------------------------~ ···= 
A. ~-

" Münakasa Gazetesi,, sızın için 1""11ı0 
rada, T ra kyada, Anadoluda ve lstarıb .. ll g~ 
çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resıtl1 

zeteleri okur ve tetkik eder . 

Mahrukat Henzin-Makine yağlan v. s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonun 
dsıı: 

~ 
Yüz ton otomobil benzini kapalı zarfla eksiltıne}'e pıı 

mu~lur. Tahmin edilen bedeli 21 bin lira olup ilk ttst 
1575 liradır. İhalesi 5 mayıs 938 pn~emhe giinü c3 3~ 
dedir. Eksiltmeye gircrekleriıı 2490 sayılı kanunuo z. 1 'f 111e meddelerinde iı:ıtenilen helgelerilc teminat ve teklı ~o 
!arını ihale gününc\en eıı ~eç bir saat evv .. Jine kadar 
racin ı\lı\IV Satınalma komisyonuna vemwleı i. 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satınaldl' 
Komisyonundan: lİ 

Müesseseye muhammen bedeli 3380 lira 130 to:~ 
kömürü 14.5.938 cumartesi günii saat 11 de açık 
me suretile satın alınacaktır. l 

İştirak etmek isteyenlerin yüzde 7,5 üzerinden .~' 
kat teminatı hudud ve sahiller sıhhat umum 111° 

veznesine yatırmaları lazımdır. . diJıf 
Şartname hergün müesseseden parasız temıo e 

* * • 
150 ton lave maden kömürü alınacaktır. Bak: 

U. ~hid. ilanlarına. 

Müteferrik 

Kırklareli İskan Müdürlüğünden : 

Vilayet çe vresiııden iskan edilen göçmenlere1, 
edilmek üzere tO 11 baş çift öküzü açık pazarlı!< 
bayaa edilecektir. vil' 

Eksiltme 3 mayıs 938 salı güı:'ü s&at 14 de ~ 
İskan Miidi.irlüğünde toplanacak Jskan Komisyon° 

ruııd. yapılacaktır. . 1i' 
TalıLlerin yüzde 7,5 muvakkat temınntları ve 

odaları vesikaları ile birlikte yukarıda yazılı gün v~ı 
te Komisyona müracaatları. Şartnameler parasız </ 

Giiınrıik Mnhc1faza Genel Komutaıılı~ı İ::;tanbııl 
Satıııalına Komisyoııundaıı: 

Cüınrük Muhafaza ırenel komutanlığı deniz vasıuılıır' 
o 8 

satın alınacak 28 kalem malzemenin 6.5.938 cuııı 

saat lJ de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
Ta ınlanan tutarı 1652 lira 56 kuruştur ve 

349 liradır. 
Şaı tııame ve evı;afı komi yorıdndır. Görülebilir· 
İsteklilerin gun ve saatinde teminat makbuzları 

nuni vesika! ırilı~ Galntada e::ı L:i İthalat Giiınriiğü hirıtı~ı 
komisyona gelmeleri. 

Ô'9 İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonun 

Ma1lakta Prevantorium su ihtiyacını temin ;çil1,ll 
edilecek motör pomp ve teferrüatının pazarlıkla elc5~, 
si 3 mayıs 938 sah günü saat 14,30 da Tophanede ~ 
zım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır· 
şif bedeli ı. l 16 lira ilk teminatı 83 lira 70 kuruşt&J:ıı 
şif İst. K. inşaat şubesinden bedeli mukabilinde ~o 
İsteklilerin kacuni vesikalarile beraber belli saatte 
yona gelmeleri. 

• .. . ( 

12200 aJet E kişelıir kirı"ınidi ulırıacaktır. Bak: 1' 
siitunınıdv. lıışaat Usta Okulu ilJ.ıııırn. 
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~ Zahire, Et ve Sebze: j 1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

Kırklareli Tüm Satınalma Komi::ıyonuııdan 

l • Kırklareli Tiimeni birliklerinin 938 yılı ihtiyacı ıçm 28 
oın k'J a h 1 () . salıuıı kapalı zarf u~uliJe ebiltmeye konulmn~ttır. 
t e er kılosunun muhammen fiatı 40 kııruş SO :;antim olup 

1~tan 11340 lira. İlk teminatı 850 lira .50 kııruştıır. İhalc;i 
si . rnayı;:, 938 salı günü sant 16 eladır. İstekliler :;;artname· 
li~lı ~ergiin Tiimen satınalma komisyonunda gi)rchilirlcr. Ta· 

tı erın kanunun 2, 3 iincü marlılelerinılcki vesaik ile temi
ııt l k l h' rır · ttı ılarırıı havi zarflarını belli gürı ve aatterı cıı az 

1 ır aat evveline kadar Tüm ::ıatırulına koınisvonuna verme· 
.. ri. " 

Nitde A.keri Satınalma Komisyonundan : 

!tıt:~r mevkii ihtiyacı için haziranda lıtaşlamak ve eylulda bitir· 
45()oo Uzere 28000 kilo un, 2200 ııtır eti, 88000 kilo kuru ot, 

lJ kilo saman açık ekıiltme usulile ahnaciktır. 
249() h.un beher kilosu 10,5 kuruftan tahmin edilmit olup tutarı 

lıra ilk teminat 221 liradır. 
~· Sıtır etinin beher kilosu 16 kuruştan tutarı 350 lira ilk te

'tı•t 27 liradır. 
li ICuru otun beher kiloıu 3 kuru,tan 2640 lira ilt teıaiaat 198 
t•dır. 

il~ s,lll•nıa beher kiloıu 1 kuruş elli şantimden tutarı 675 lira 
teminatı 5 l liradır. 

'• Ekıillme 16 mayıı 938 pazarteıi günü ı ~at dokuzdan itibaren 
tlayacaktır. 
Şartnameler her gün komiıyondan görülür ve paruız alıoabilir. 
• tGl • • Bor ıarnizonundaki birliklerin hay·nnatı için ihtiyaç gö· 

~il 1~2000 kilo arpa kapalı zarf uıulile ekıiltmeye konulmuştur. 
S ~k11ltmui 18 mayıı 938 çarşamba günü uat 15 30 da Tilmen 
•tı .. l , 

... ına Komiıyonunda yapılacaktır. 
rubammen bedeli 0080 lira olup Hk teminatı 456 liradır. 

ı •tekliler teklif mektublarını ihaleden bir uat evveline kadar 
°'Obı· f 11Yon ba,kanlıtına vermiş bulunmalıdırlu. 
•I L•tekliler tartnamesini komisyonumuzdan her gün bedelsiz 

•uilirler. 

ÜZAY D LE R 

Kırklareli Orman Memurluğundan: 

l( Cinsi nev'i M3. 03· Muham. vahit fiata L. K. 
•tılağaç 617 9t0 gayri mamul M3 2 O 

d l<ırklareli vilayetinin Vize kazasında dahilinde Yavuz
~~t: ormanından 617,910 M3 gayri mamul kerestelik kı· 

lltaç satışa çıkarılmışbr. 
tl'Sataş 5 mayas 938 perşembe günü s<ıat 16 da Kırklar· 

1 Orman idaresinde yapılacaktır. 
~ınhammen vahit fiatı gayri mamul M3 iki liradır. 

v·Şattname ve mukavelename projeleri Edirne Kırklareli 
•te orman idarelerinden alınır. 
~uvakkat teminat 93 liradır. Satış umumidir. 

---E 

• . - ıl . 

!stanbul Belediyesi llanlan .. -.: .. 

1 
1- Likör Fabrikası için şartnamesi mucibince 150 

ton 18 X 50 lave maden kömürü pazarlıkla satın alma· 
cakhr. 

ll- Paıulık 16. V.938 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 15 le Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız olarak hergüo sözü reçen 
Şubeden alınabiHr. 

lV -İsteklilerin pazarlık için tayin edilerı gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2438) J .!.-4 

• • • 
l - İdaremizin Çamaltı tuzlasında mevcut 86Xt85 eb'· 

adıadaki ranza "Demir karyola" lara mahsus 500 şilte 
ve ya tık için 95 santimetre eninde nümunesi mucibince 
~500 metre kumaş ve aynı ranzalar için 1000 adet yatak 
çarşafı ile askeri mektep ve garnizonlarmda kullana· 
lan battaniyelerin evsafmda 500 adet battaniye pazarlıkla 
satın almacaktır. 

ıı-.: Pazarlık 6.V.938 tarihine rastlayan cuma gilnü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

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

adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2234) 3-4 
• 

* * 
1- Listesinde mıktarları yazıla 15· 100 Santilitrelik İçki 

şişelerine mahsus numuneleri mucibince 6560 adet Fırça 
pazarlıkla satın alınac•ktır . 

11- Pazarlık 9.5.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 14 de Knbataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

Ill- Listeler pardSIZ olarak hergün sözü re~en Şu
beden alınabilir. 

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

adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (228~) 2-4 
• * • 

1- İdaremizin Paşabahçe Fabrik1sınd1 şartn1ıne ve 
projesi mucibince yaptmlacak kargir ve betonarme isti· 
nat dıYarı ile filtre dairesi in5aatı kapalı zarf usulile ek· 
siltmeye konmuştur. 

ll- Keşıf bedeli 16730 lira 37 kuruş ve muvakkat 
teminatı 1254.78 liradır. 

Ill - Eksiltme 9.V.938 tarihine rasthyan pazartesi 
günü saat 15,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacakhr. 

iV- Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilin
de inhisarlar 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. 

Vl- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V nci 
maddede yazılı ehliyet vesikasını ve yüzde 7,5 muvakkat 
teminat parası veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günü en geç saat 14,2j0 a kadar yuka· 
rıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz 
mukal:.ilinde verilmiş olması lazımdır. (2327) 2- 4 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeltri 

11 
l<tşif bedeli 7Q8 lira 32 kuruş olan Hazinei evrak bi· 

t ~ltıda yaptırılacak tamirat pazarhğa konulmuştur. Keşif 
fs:l'ak.ile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
iıı'k.lıler 2490 N. lı kanunda yazılı vesikadan baıka Fen 
~9 Ct.ı Müdürlüğünden alaca~ları Fen ehJiyet vesikasile 
~.5 lıra 87 kuruşluk ilk teınınat makbuz veya mektubile 
ıll ·938 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bu· 

11lllalıdırlar. (8) (2452) 

• 
* * 

~ 
1 
l(eşif bedeli 44296 lira 24 kuruş olan Maltepe-Kartal 

, Ticari mübadelatıu sureti tesviyesi hakkında Türkiye ile 
Çekoslovakya arasaodaki 12 mayıs · 936 tarihli anlaş· 

maya bağlı müzeyyel protokol 

~t Unun soiuk asfalt kaplama inşası pazarlığa konulmuJ· 
de· l(eşif ve buna mütef~rri evrak 222 kuruş mukabilin· 
~ Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. istekliler 2490 N.lı 
t:~Unda yazılı vesikadan başka Nafıa Vekaletinden ala· 
~· ları fen ehliyet vesikasile 3322 lira 22 kuruşluk ilk te· 
t~tı~t nıakbuz veya mektubile beraber 5.5.938 perşembe ' 

llu saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. l 
• (İ) (2451) 1 

~ • • 1 
tilt U~telif hatlardaki otobüsler için lüzumu olan 102 bin : 
k\l bılet açık eksiltmeye konulmuştur. Bir cilt bilete 2 l 
h. tu4 25 santim bedel tahmin edilmiştir. Nümunesile 1 

~4~•rııeıi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. f stekliler 1 
İlk N. lı kanunda yazılı veıika ve 172 lira 13 kuruşluk 
ttı teıninat makbuz veya uıektubile beraber 13.5.938 

la.la günü saat 14 tle Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
~ (8)(2453) 

ı 
1 

BııııSdığı :;er : ARTUN 8 ıı~vı I 
Galat.- Billur aobılr No. 10 , 

1 

Tarife 
No. 

328 A 

328 A 

328 B 

328 B 

331 
332 
334 
337 
340 

342 A 
3H B 

(683 inci nüshadan devam) 

(Terkibinde asgari yüzde 50 odun hamuru "Pite 
mecanique Holzıchliff,, bulunan kiğıdlar). 
İktısad Vekaletinin eyvelden ınüaaadeıile (ter· 
kibinde yüzde 50 den auğı (plte mecanique 
HolZ1chliff) bulunan kitıdlar). 
(Terkibinde asgari yüzde 50 paçavra hamuru 
bulunan kij'ıdlar). 
İktısad Vekiletinin evvelden müıaadeaile (ter· 
kibinde yüzde 50 den az paçavra hamuru bu· 
lunan veya yalnız aellülozdan mamul olan ki· 
iıdlar). 
(Sünger kağıdı hariç). 

Gümrük ve inhisarlar Vek1letinin enelclea 
müsaadeai)e 
İktiaat Vekiletinin evvelden mü1aadesile 
Yalnız metre murabbaı 600 gramdan fazla o· 
lanlar 

Sayfa 3 -
342 B iktisat Vekaletinin enelden müıaadesile (met· 

re muraltbaı 300 v•mdan 600 grama ka~ar 
olanlar). 

346 
363 
366 
367 
368 
3()9 
370 
371 
372 
373 
387 (Yalnız ııhhi korn ve kemer imaline mahaua 

teritler) 
389 (Yalnız pamuktan hortum, makine kolanı, taıir 

torbaları ve motör kabot fitilleri) . 
390 
391 
392 
406 
412 A2, 82 
413 
417 
418 
421 
422 
423 
424 
•25 
427 
428 
429 
43H 
43! 
433 

(Devamı var) 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d·lstanbul ) 

28 - 4 - 1938 

FİATLAR ( Coun officiels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday ıert {Ble dur) 
Butday kızılca (Bie roux) 
Arpa Anadol (Orge Aa.) 
Arpa yemlik 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moinı) Yukarı (Pluı) 

5 28 
5 20 

4 13 

5 30 

• 14 

Zeytin yağı l.ci yeme~lik (Huile d'ol.) 
Su.am (Seume) 

7 -
40 10 
16 30 

7 10 
41 -

Çavdar (Seigle) 
Tiftik mal 

n oğlak 

Fındık kabuklu (Noisettes) 
Güz Yünü 
Darı urı (millet jaune) 
Keçi kıh (Poils de Chevre 
Fasulye ufak (Haricot sec} 
Burçak 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Nohut iri(Pois chichc) 
Kaplıca 
Mercimek (LentiJle) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,, Trakya n Thrace 
Pamuk yağı (Huile de colon) 
Suaam ,, ( ,, gesame) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mısır sarı (Ma'iı ja une) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Yulaf (Avoine) 
Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Porsuk ,, 
Tilki ,, 

" 
Varşak 

Zerde~a 

Sansar deriıi 

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium) k 

Buğday (Ble) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seigle) 

Un (Farinc) 
Mmr (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu tGr. Lin) 
Faıulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (ıeaame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Noliut (Poiı Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Noiı . dec.) 
Razmol 
K fındık (Noiıette) 

90 -
19 50 

65 -
30 -
14 -

7 50 

8 -

25 -

2-
7 25 

35 -

34 - 38 -

5 lO 

2125 2125 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orgc) 240 SO 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chiche) 
İç fındık (Noiı dec.) 5 -
Un (farine) 
Tıfti~ 

Yapak (Mohaire ) 
İç ceviz 
K badem (amande) 

DİŞ FiATLAR 
(Marcheı Etranıera) 

Buğday (Ble) Liverpul 4 61 
,. ,, Şikaıro 3 75 
,, ,, Vinipek 5154 

Arpa (Orge) Anven 4 13 
M111r (Maiı) Londra 4 14 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 44 
Fındık (nois.) G.Hamburg 39 -
K ,. ,, 38-
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objct de l'adjudication 

il A) Adjudications au Rabais 

Mod• 
d'adiu4icat . 

Prix 
eatimatif 

Cautioa. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbargeıı 

Jours 

Constnıction-Reparation- Trav . Publics-Materiel de Construction- Cartographie 

il 

Conııtruction konak gouvcrnemental ıu villıge Hel
vıdji 

Construclion depôt au bitiment gendarmerie . 
• casino a Floria lcah . eh . P . 241). 

Reparıtion etuvu fixea et ambulants du lauret de 
Scutari. 

Repıration ıu musee "inkılap,. 
,, au d epôts dea archivu. 

Construction en uphalte ı route Mall <i J>e-Kartal 
(cah. eh. P. 222). 

Preııentation carte actu•lle du bourg Vize (ai .)· 
Travaux de canalisation a l'lnstitut Agricole. 
Coastr . maiııon pour immigres au tourg Hıyırıanı: 

200 p . 
Constructioa depôtı frigorifiqueı et inıtallation 

pour fabricl'tion de rlace. 

Publiquc 

" Pli cıch 

Gre a rre 

" 
" 
" 

Fublique 

" 

Pli cıtlt 

3798 20 

4705 63 
48197 66 

194 35 

4S9 49 
798 32 

44296 24 

25S6 -
5168 50 

96302 -

31000 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lastallation 
Maslak 

electrique pour le prc ventorium de 

ıı 

1 

lnıtallation elcctrique au bourg Sandikli (ıj.). 
! lnııtallation electrique au bourr Keskin (bit . central, 
! poteaux en boi•, locomobile a vape11r ev. 60) 

Travaux d'lmprimcrie- Papete.rie 

lmprHsion de billets pour autobuı : 102000 p. 

T ransp'ort- Chargement Dechargement 

Tranıport de ııel : S4000 t . 
Transport de 1600 immirres venant de Constantza 

au debırcadaire Edjeabıt de Tcbanakkale. 
Chargement et dechargement de charbon (pendant 

1 annee) : 10000 t. 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Boiı reııineux (cadron, plınche et madrier) : 8 m3-
Bois de aapin (plınche et madrier) : 10 m3· 
Bois reııineux (p'ınche façonnee) : 22 m3. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Auto pour benzine : 100 t. 
Coke : 130 t. 
Houille lavee marine : 150 t. 

Divers 

Boeufs pr. labour: 1011 teteı 
Motopompe et ~ccessoircs pour installation d'eau 

!~ Matcriel pour emb:ırcation : 28 lots . 
Tuiles d'Eıkich'ehir : 12200 p. 

Provisions 

Savon : 28 t . 
Farine : 28 t . 
Viande de boeuf: 2,2 t . 
Foin : 88 t. 

il Paille : 45 t . 
1 Orge : 152 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Boiı : 617,910 m3. 

_, 

Gre a gre 

" 
Pli cıch 

Publique 

Gre a gre 

Plı cach 

Publique 

Pli cach 
Publique 
GrP. a rre 

Gre a gre 

• 
Publique 

" 

Pli cach 
Publique 

• 
• 
" Pli cıca 

Publique 

1904 9S 

22639 -

10000 -

1900 

2054 -

21000 -
3380 -

1116 -
4652 56 
734 -

11340 -
2490 -
350 -

2640 -
675 -

6080 -

352 92 
3614 82 

H 38 

34 46 
59 87 

3322 22 

388 -
6065 10 

2325 -

142 87 

172 13 

750 

143 

154 05 

157S -

83 70 

5S 05 

850 50 
22i -
27 -

198 -
51 -

456 -

93 -

Mouhtar Villıge Helvadji a Menemen 16-5·38 

Dir. Trav. Pub. Elar.igue 
f Com. Perm. \tunicipalite lstanbul 
1 Dir. Ecom. " ., 

ldeın 

" 
" 
" 

Municipalite Vize 
Min . Trav. Pub. Dep. Conıtr . 

Vilayet Ankara 

Municipılite Zonrouldak 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

2-5-38 
13-5-38 

2·5·38 

2-5-38 
2-5-38 
S-5-38 

5 S-38 
13-S-38 
16-S-38 

8-6-38 

3-5-38 

Municipalite Sıındıkli 1 moiıı 8 partir du 25-4·38 

" 
Ke kin 10-6-38 

Com. Perm. Murıicipalite lstanbul 13-5-38 
Dir. Econom. ,, ,, 

Com. Ach F..oon. Monop. Kabatıche 16-S--ıs 

Dir. Commeı ce Maritime lıtanbul 2-5-'i8 

2 Expl. Ch de fer Etat Ankara 16-5-38 

D\r. Ecole Contre-Maitre Ankara 14-5 38 

Coıa. Ach. Miniıtere De f. Ank. 5-5-38 
Com. Ach . Dir. Hyr. Assist. Soc. Anlı:. 14·5-38 
Coıa. Adı. Econom. Monop. K.tache 16-5-38 

Dir. Etablisıement lmmigres Kirklarcli 
Co•. Ach. lntend. lst. Tophu.e 
Coıa . Ach. Comm. G . Surv. Douan. lst. 
Dir. Ecole Contre Maitre Ankara 

Com. Ach. Div. Kirklııreli 
Com. Ach. Milit. Nirhde 

• 
" 
" 
• 

Oir. Forct. Kirklareli 

3·5-38 
3-S-38 
6·5-38 

14-5 38 

10-5-38 
16-5-38 
16-S·38 
16-5-38 
16-5-38 
18-5-38 

5-5-38 

Meure 

15 -

10 -
ıs -

14 

H -
14 -
14 

H 
15 -
15 -

15 -

15 

ıs 

14 

14 
11 

15 

10 -

11 
11 
ıs 

14 -
14 30 
11 -
10-

16 
9 
9 
9 
9 

15 30 

16 -

Avis fficiels 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de rEtat 
er 

. Ouatre ıroupes de machineı·outils dont leı vaf eu~Sb•' 
tımatiYes et garanties provisoires sont indiquees cı' 0~ 
se.ront achetecs separement par voie d'adjudicatio0 1

1,, 

pJı cachete le jcudi 9 juin 1938 a partir de l 5 b. aU 

cal de l' Admioistration Generale a Ankara 
Ceux qui desirent y prendre part doivent renıettrel ~ 

1 , .d d d. il 
1 

a presı ence e la comaıission le jour de l'adju ıc 
jusqu'a 14 h. leurs offres, les iarantie!I provisoires ı 
diquees ci- bas, les certifica ts exıges par la loi et Jf. 
certificat de competencc dtılivre par le Ministere 
Travaux Publics. ı~ 

Les cahiers des char5es sont en vente au priX de 
Ptrs. aux Caisses d'Ankara et de Haydarpaşa. A 

(2293) 3..--

1 
2 
3 
4 

No. Quantite et Objets. Valeurı. 

Ltqs. 

9 Machineı-outils a fraiser 55 000 
' ) 
<w 

8 
8 

" " " 30 000 
,, pour la forge 125 000 

revolvers 65 ()()() 

Cumartesi 30.4.938 

Mutlaya getirilecek meaba ııuyu, ıu dcpo1tı v.ı. mütef. 
yap (Dahil. Vek.) .\ ; 640 \ 

Ereğli kasabasının halihRzır haritaları tanzimi (Dahil. Vek· 't1 
Edremide 10,9 klın. mesafe den ıu iaaleıi, su depoıu t•f11' 

müteferr\ malzeme tedariki (Dahil. Vele.) .\~ 668 
Çamaşırlık bez (MMV) .i\! 669 
Portatif çadır (Orman Kor. Gen. Komut.) .\! 670 ı 
Yozgat şehri içme suyu teaiııatma ait projelerin t.nzinıi ( 

Vek.) .\: 670 -
Nevş h • k b . t . t •t . 1 . . t•"11 

e ır ıısa a11 ıçme auyu ea11a ana aı proje erının 
(Dahil Vek .) .\~ X• 670 

Battaniye (Orman Kor. Gen. Kom.) .\! 670 
Hükumet konağı İDf . (Bingöl Nafıa Müd.) ,,! 670 
Avcı yeleti kumat (MMV) J\! 670 
Tire çorap (Orman Kor. Gen. Komut.) ·'~ 671 
Laborııtuar malı:emeıi (Ank Mrk. Hıfzı. Mü es.) .Y 671 
Buz cihazı (Konya Elektrik TAŞ) ~\! 672 
Fenni mezbaha in,. (Emet Beled.) .\~ 672 
Öküz (Kayıeri İıkin Müd.) .\! 672 
1000 m2 kıilolit d6şemeleri işi (Zonguldak Kozlu KönıÜ' 

TAŞ) .\• 679 
Atatürk köşkü için mobilya (Diyarbakır Beled.) N. 680 
Bekçi kulubesi i nş. (Çorum Ziraat Müd ) .ı'! 680 
Benıı:in (Deniz Lvz.) .\"• 681 
~arb Akademisi binası tamirj .{Harb Akad. SAK) ~; 683 
lst. tevkifhane elektrik teaiı. (ht. Nafıa Müd.) ,\;· 683 J 
Tahta aandık, p ">rtatif demir masa ve aadalyn (Harb A1'' 

mut.) ,,! 683 
~~-

Samedi 30·4· 1938 

Adduction d'eııu a la ville Mougbl (Ministere de L'lnterieurl 
Present.ation, cart~ actu.elle bo~rg. Erethli (Min. de L'Jaterir.~tı' 
Adductıon d eau a la vılle Edremul (Min. de L'lntcrieur) N· 
Toile pour linge (Min. DM. Nıt) N. 669 
Tenteıı portativeı (Dir. Gen. Prot. Forcta) N. 670 
Proi•t pour adduction iı l:ı vılle Yozrat (Ministere de L'frıt) 

,, • ,, de l 'e..u la ville Nevchehir (Ministere 0' 
N. ~o ~ 

Couvertures de laine (Comaıand . Gen. Protect. Forits) f\J. 61 

Constr. konak gouvernement::ıl (Dir. Trav Pub. Binguc'11) F" 
Etoffe pour gileta 11port (Min . De f. Nat.) N. 670 
Chausscttes (Command. G en. Prot. Forets) N. 671 b 
Articles poııır la boratoire (Oir. Hyg. As5İ~t. Soc. Ank . ) N· 
Appareil frigorifıque (S . A . T. Electricite a Konia) N. 672 
Constr. abattoir (Muaicip. Emet) N. 672 
Boeufs lDir. Etab. lmmig-res iı Kaisseri) N . 672 
Articleı d'ameublement (Municip. Diırbakir) N 680 
Constr. guerites pour gardienı (Dir . Arricole T dıorouıo) rl 
Benzine (lntend. Maritime) N. 681 
Caissee , chaisses et tables portatives (Com. Achat Ac•dt 

G uerre) N. 683 , 
lnstallation electrique a la maison d'arret lstnnbul (Dir· 1r' 

lst.) N. 683 (ı 

Rep . au blt. Academie de Guerre (Com. Ach . Acacteımie Jı 
N. 683 


