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tl) Münakasaıar 

1 
~ Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
a. .. ,. 
'1ı llıye cezaeviade yap. tamirat 
~6~•• ltıa ötretmen okulunun hamamı tamiri 

3;bya tayyare alayı komutanlıfı binaaı inş. şart . 
O ltr) 

~ı., h' 
~ırk• ır hükumet konaeının ikmali inş. 
" 'hç vj.., " r. ,, " 

t •ııyolunda Köprülü Mehmetpaoa mezarlıfının 
v,~ıi• ve tamiri 
&or ~et bin&11ada yap. tecrit ve şakuli boru tamiri 
&i, . iiltOaaet kona~ının tatniri 
t, llıııl hükumet konağı birinci kat ve çatı inş. 
f" t•ni ilk okul binasının tamiri 
._..11~ır K k 1" •stamonu yolunun arıısında ocaktan taş çı· 
ç11t•a, yola çekme ve kırma işi 

t1 tı~~klu raa depolarında yap. istinat dıvarı 
- Aıı~•td~ yap. cezaevi inş. (tart. 4,67 L) 

) · Çııneato fabrilı:uı yanında telııiı: binası için 
•p. ıu deposu, bekçi kulübesi, tel örgü ve pen-

cere ._ 
tıt,1 . Parmuhtı 

'Ye vek. biaaııında yap. dolap inş. 
" " • ,, dosya rafı ile kapı inş. 

Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat ·--- ------- ---

aç. ek•. 1059 -
" 1387 34 

kapalı z. 63980 -

" ,, 
pu. 

aç . eks. 

" lc:apalı z. 
aç. elcı . 

" 

12'465 04 
11160 75 

300 -

8355 80 
1500 -

14999 93 
2000 -
2220 -

,, 3157 90 
kapalı z. 92742 82 
paz. 

it 

,, 
591 54 
736 30 

79 43 

4449 65 

935 -
838 -
n so 

629 69 

1125 -

167 -

236 84 
5887 14 
247 36 

44 37 
55 23 

Seyhan Nafıa Müd. 
Bur1& Kültür Dir. 
M. M. V. SAK 

Manisa Nafıa Müd. 
,, 

İstanbul Belediyesi 

13-4-38 
4-4-38 

18-4-38 

14-4-38 
14-4-38 
4-4-38 

16 -
16 -
15 -

16 -
16 -
14 

Dahiliye Vekaleti 16-4·38 11 
Bor Malmüd. 12-4-38 

Diyarbakır Vil. Nafıa Müd. 9-4-38 10 -
E.rrani Maarif Müd. 10 gün zarfında 
Çankırı Vilayeti 8-4-38 16 -

lstanbul Belediyesi 
Eliziğ Nafıa Müd. 
Devl. Havayol. U. Müd. 

Ankara Valiliği 

" 

19-4-38 
12-4-38 
11-4-38 

16-4-38 

16·4·38 

14 -
15 

14 -

11 
11 

~ •e İspençiyari al.at, Hastane.Le v 
~oıu -· -- -

1409 - 105 68 M-ten fılai Ha1elci hut. ıçın aç. ekı. 

; ~trik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
.. ~h· 

lstanbul Belediye i 19-4-38 

~' t 
1~" Şearınin elektrik ıebeke te1isab işi ile prol-

e • ıaalzeme ve montaj iıleri (temd) 

I~ 

~cat. Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
4cı.., 
J.f&k· ert r•rli kıJmaı: 200 m. 
~ .. 1 

1 
tab.rdin: 12500 m. (şart. 388 kr) 

•11aa: 150 tak. 

~rtaıiye· Yazıhane Levazımı 
t~,,k 
~. ' •atbua ve defatır: 42 kalem 

'•at ı t •ç •iieuesatana 10 No. matbu evrak ve de-
t.,' ır butıralmuı 
s,r'•k baıhrılm&11: 45 kalem 

tı büyük zarf: 1~00 deste - elvan 
•t(• 27200 d M • este 

"'-.•htuL..... D--- • M k' Q ~ın, a ıne yngları v, s. 

'-tir.: 20 t. 

~ 
"· -;;0 • be§er k,.. : 60 ad. - sekizer kıı. : 60 ad. • 

b,~rı la küıkü demiri: 30 ad. - tırmık: 50 ad.·ya· 
~~ 90 ad. (temd) 
ili d tafl•• otomobili: 1 ad. 
'rn, •ıııirli pulluk: 56 ad. 
., •-.u. ipliti: 2 t. 
., Çorap ipliti: 2 ,, 

~-~t • • 3 " 
~ ' •ti.ket: 35000 ad. - tahta kapsül: 9000 ad. 
t'tık 

S. ~t, .Sebze v. s. 
tt:h' r u...,

1 
e ı: 49,3 t. (temd) 

' ~'te •it Pirinç: 16 t. (temd) 
1 

bakla: 10880 k. 

~' ı. b) Nlüzayedeler 
'\~~ -
~lıtııll' fotin: 5255 çift 
~" katraa odunu 
~ole •arka otomobil 
~~ "e köknar odunu 
~. ~ konak enltaaı 
~ ~ 0 bin sandıfı: 1500 ad. 

• c1., listifi: 6 kal. 

kapalı 1.. 31866 81 

aç. eks, 

kapalı •· 
paz. 

aç. eks. 

pu. 

aç. eks. 

" 

kapalı z. 

pu. 

aç. ekı. 

" 
lcapah z. 
aç. eks. 
kapalı z. 
paz. 

pa:a. 

" aç ekı. 

aç. art. 

" 
it 

" ,, 
paz . 
aç. art. 

900 -
m. 6 20 

352 50 

2000 -

4b8 

700 
1539 20 

5000 

3200 
2240 
6000 
4800 -

7350 -
242 50 

12948 -
lc. o 28 
435 20 

525 50 

800 -

1100 -

~00 -

67 50 
5125 

150 

35 10 

52 52 
115 44 

375 -

52 -

240 -

450 -
31)0 -
551 25 

18 19 

971 10 
331 
33 -

39 45 

60 -

82 50 

% !5 
30 -

Daha fazla malumat ve ilanların 
eı 

Akhisar Beledy~si 14-4-38 14 -

Buru Kız Mual. Ok. Dir. 17-4·38 16 -
M. M. V. SAK 20-~·38 11 -
İltanbul Beledıyeai 4-4-38 14 -

İzmir Muhu. Hus. Miid. 

lıtanbul Belediyesi 

İst. Telefon Müd. 
D. D. yolları H. paşa 

Kırklareli Tüm. SAK 

Edirne Vilayeti 

İstanbul Belediyesi 
Ankara Vilayeti 
Deniz Ln. SAK 

,, 
lst. Jandarma SAK 
lst. PTT Müd. 

lzmir Lvı;. SAK 
Isparta Aılt. SAK 
İıtaobul Komut. SAK 

11·4·38 10-12 -

4-4-38 14 -

18 4-38 
18-4-38 

15·4-38 

5~-38 

19·4·38 
19-5-38 

18·4·38 
18-4-38 
18-4-38 
8-4-38 

7·4·38 
4-4-38 

25-4-38 

15 -
10 30 

16 -

15 -

14 

16 -
11 30 
14 -
14 -
ıs .>o 

15 -
11 -
15 -

Kırklareli Tüm. SAK 19·4-38 16 -
lıparta Orman ld. 21·4·38 14 -

Diyarbakır Vilayeti 8-4-38 15 -
Kastamonu Orman Mühen. 6-4-38 15 -
İstanbul Beled. 19-4·38 14 -

inhisarlar U. Müd. 15-4-38 10 -

Askeri Fabr. U. Müd. Ank. 18-4-38 14 -

tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat ediniz ı 

M KA 

İnşaat. Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harit 1 

MilJi Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Kütahya Tayyare Alayı Komutanlığı binası inşaatı ka· 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 63980 li· 
radır. Eks;ltme 18.4.938 pazartesi günü saat 15 te MMV 
Satıoalma Komisyonunda yapılacaktır. İlk teminat 4449 
lira 65 kuruştur. Şartname keşif ve program ve projeleri 
320 kuruşa MM v Satmalma Komisyonundan alınır. Eksilt· 
meye girecekler kanuni teminat ve 2400 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerile idari şartna· 
menin 4 üncü maddesinin "F,, fıkrasında yazılı belgele?le 
birlikte teklıf mektublarını behemehal eksiltme s"atinden 
bir saat evYelinc kadar Ankarada MMV Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. 

Seyhan Nafıa Müdürlüğünden: 

Osmaniye Cezaevinde yapılacak tamirat 1059 lira be
delle açık eksiltmeye konulm!!ştur. 

Eksiltme 13.4.938 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 1 l de Nafıa dairesinde ihale edilecektir. 

Bu işe ait keşic ve sair evrakını görmek istiyenler 
Nafıa dairesine müracaat edebilirler. 

İsteklilerin 79 lira 43 kuruş muvakkat teminat akçesi · 
le bu işi yapmağa iktidarının müsait olduğuna ciair Nafıa 
Müdürlüğünden verilmiş ehliyet vesikasını ibraz etmesi 
lazımdır . 

Manisa Nafıa Müdürlüiündcn: 

l t 160 lira 75 kuruş keşif bedelli Kırkağaç hükumet 
konağının ikmalı inşaatı kapalı zarf usuJile eksiltmeye 
çıkarılmış tar. 

Eksiltme 14.4.938 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 16 da Nafıa Müdürlüğü odasındaki eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin 838 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair 
müteahhitlik vesikasile Ticaret odası vesikası ibraz etme
leri lazımdır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde ha
zırlıyacaklan teklif zarflarına ikinci maddede yazılı vakıt· 
tan bir saat evveline l<adar Komisyon Reisliğine makbuz 
mukabilinde verilmelidir. Posta ile gönderileceklerin yu· 
karıda yazılı saate kadar Komisyon Reisliğine gelmesi 
lazımdır. Postadaki teehhürlcr kabul edilmez. 

• • • 12465 lira 4 kuruş keşif bedelli Alaşehir hükumet 
konağının ikmali inşaata kapalı zarf usulile eksiltmeye 
çıkarı im ıştır. 

Eksiltme 14.4.938 tarihine müsadif perşembe günü saat 
on altıdR nafıa müdürlüğü odasındaki eksiltme komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

Eksiltme ıartnamesi be buna nıüteferri diğer evrak 
nafıa müdürlilğünde görülebilir. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 935 liralık muvakkat 
vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair müteah
hitlik vesikasile Ticaret odası vesikası ibraz etmeleri la
zımdır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunu ı tarifatı dairesinde ha
zırlıyacaidarı teklif zarflarını ik!nci maddede yazılı vakıt· 
tan bir saat evveline kadır komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde verilmelidir. Po!ita ile gönderileceklerin yu
karıda yazılı saate kadar komisyon reisliğine gelmeleri 
lazımdır. Postadaki teehhürler kabul edilmez. 

Bursa Kız MualHm Okulu Direktörlüğür, den: 

25.3.938 tarihinde ihale edilmesi lazımgelen Bursa kız 
öğretmen okulunun 1387 lira 34 kuruş keşifli hamam 
noksanlarının ikmali ihalesi işi talip çıkmadığından ötürü 
ihale müddeti ou gün uzatılmıştır. Talip olanların 4 nı
san 938 tarihine rastlayau pazartesi günü saat 16 da 
Kültür Direktörlüğünde bulunacak arttırma ve eksiltme 
k omisyonuna müracaatları ilan olunur. 



Elaziğ Nafıa Müdiirlüğünden : 

Elazığda yeniden yapılac k olan Cezaev· inşaatı 927 42 
lira 82 kuruş bedel ve vahidi fiat esası üzerinden kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

İstekliler şartname ve evrakları 4 lira 67 kuruş bedel 
mukabilinde Vilayet Nafıa Müdürliığünden alabilirler. 

Eksiltme 12.4.938 tarihine musadif salı günü saat 15 te 
E.lazığda Nafıa Müdürlüğünde müteşekkil Arltlrma ve 
Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 5887 Jit'a 14 ku· 
ruş muvakkat temin t vermesi ve bundan başka aşağıda
ki vesikaları göstermesi lazımdır: 

Nafıa V~kalefnden alınmış 938 senesi ıçın muteber 
asgari 50 bin 60 bin liralık ehliyetname. 

938 yılına aid Ticaret odası vesikası. 
İnşaat müddetince İş başında diplomalı bir mühendis 

veya bir mimar bulunduracağına dair taahhüdname. 

Ankara Valiliğinden: 

Maliye vekaleti Z t işleri sicil kalem·nı:le yaptmhcak olan 
Dolap inşaata 591 lira 54 kuruş bedeli keşifle pazarlığa 
çıkarılmıştır. 

İhalesi J6.4.928 cumartesi günü saat on birde nafıa 
müdürlüğiı odasındaki komisyonda yapılacaktır. Teminatı 
muvakkatesi 44 lira 37 kuruştur. 

İstekliler teminat makbuz.iyle Ticaret odasından mu· 
saddak vesika ve n fıa müdürlüğünden alacal .. ları ehliyet 
vesikasiyle birlikte sözü geçen günde nafıa komisyonuna 
gelmeleri keşif ve ş rtnameyi nafıa müdürlüğü dairesinde 
hergün görebilirler. 

* * • Keşif bedeli 736 lira 30 kuruştan ibaret bulunan 
maliye vekaleti teftiş heyetine tahsis edilen mahalle sa· 
bit dosya rafı ile kapı inşaatı 16.4.938 cum rtesi günü 
saat 1 1 de Nafıa komisyonunda ih le edilmek ür:ere pa
zarlığa konmuştur. 

Muvakkat teminatı 55 lira 23 kuruştur. İstC'klilerin te
minat makbuzu ile Ticaret odasından musaddak vesika 
ve Ankara Nafıa Müdürlüğitnden alarakları fenni ehliyet 
vesikasile birlikte sözü geçen günde Nafıa Komisyonuna 
gelmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnamesini Nafıa dnire.,inde gö· 
rebilecekleri ilan olunur. 

Dahiliye Vekaletinden: 

Vekalet binası da yaptırılacak 8355 lira 80 kuruş ke
şif bedeli bir tecr·t ve şakuli boru tamiratı işi açık ek
siltmeye konmuştur. 

Elrsiltme 16 nisan 938 cumartesi günü saat 11 de Ve· 
kalet binasında toplan..ıcak satınalm ı komi yo,unda ya
pılacaktır. 

Muv kkat teminat 626 lira 69 kuruştur. 
İstekliler bu işe ait fenni ve husuai 5nrtnamelerle ke 

şifleri Levazım bürosundan parasız olarak alırlar. 
isteklilerin ı ci addede yazıla gün ve saatte teminat 

paralarile birlikte Vekalet Satınalma komisyo unn gelme· 
!eri ilan olunur. 

Devlet Hava Yollun Umum Mudürlütü S'!tınalma Koını yonundan: 

Pazarlıkla yapılacak iş: 

Ankarada çimento fabrikası yanında idaremize ait tcl11iz bi
na ı için yapılacak su deposu, bekçi kulübesi, tel örgü ve pen· 
cere parmaklığıdır. 

Bu işe ait evrak P. T. T. binnsındaki ac ntemizde görulebilir. 
Pazarlık ı 1.4.93 pazartesi saat 14 de umum müdürlük bina

aında icra edilecektir. 
Muvakkat teminat 247 lira 36 kuruştur. Talihler bu parayı 

nakden vermek isledikleri takdirde Zir at Bnnkaoındaki 3677 sa
yılı hesabımıza yatırarak alacakları makbuzu eksiltme şartname

ıiııde yazılı belgelerle birlikte ibraz. etmelidirler. 

• * • 
Çubuklu gaz depolarmda yap. istinat divan. Bak: İst. 

ilanlarına. 

* * * Divanyolunda l<öprülü Mehmetpaşa mezarlığmın tanzim 
ve tamiri. Bak 2 inci sahifedeki lst. belediyesi ilanlarına. 

-
İlaçlar, (linfü ve 1 pençiyari alat:__ 

" • • 
Haseki hastanesi içın rontgen filimi almacaklır. Bak: 

İst beledıyesi ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Akhisar Belediyesinden: 

Şehir e ektrik şeb-ke tesisat işi şebekenin ikmali müd
detinin nok .. anlığından 14 nisan 938 tarihine musadif 
perşemoe gunü . aat 14 de ihale olunmak yeni baştan ve 
ve kapülı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Şebeke işleri potrel, malzeme ve montaj işleri ayrı ay
n da ihale edilebilir. 

Umum keşif tutarı 31866 lira. 
Potrelin 9094 lira 53 kuruş ve montajın I0404 lıra .}0 

kuruş ve malzemenin de 12367 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin kanuni tarifat dairesinde belediyemize mü· 

racaatları ilan olunur. 

Bursa Kız Muallim Oku1u Direktörliiğünden: 

Metro Muhammen bedeli Teminatı 
200 900 lira 6750 kuruş 

Bursa kız öğretmen okulu talebesi için almacak 200 
metro lacivert yerli pardisülük yüa kumaş 28-3.938 ta· 
rihinden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme 17.4.938 tarihine rastlayan pazar günü saat 
16 da Bursa Kültür Direktörlüğünde yapılacaktır, talip 
olanların şeraiti anlamak, numuneyi görmek üzere her 
ıün öğretmen okuluna ve eksiltme içinde mezkur günde 
Kültür Direktörlüğünde bulunacak eksiltme komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan : 

Bir metresine tahmin edilen fiatı 620 kuruş olan 12500 
metre haki gabardin kumaş kapalı zarf usulile satın alı

nacaktır. Şartnamesi 388 kuruş bedel mukabilinde bergün 
MMV Satınalma Komisyonundan alınabilir. İlk teminatı 
5125 lirad1r. İhalesi 20.4.938 çarşamba günü saat t 1 de 
yapılacaktır. Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üucü maddelerinde yazllı vesikaları ilk 
teminatlarile birlikte teklif mektublarını ihale saatinden 
bir saat evvel Ankarada M MV Satınalma Komisyonuna 
vermeleri 

• • • 
150 takım pijama alınacaktır. Bak: 2 cı sahifedeki İst. Bele· 

diyesi ilanlarına. 

• r Istanbul Belediyesinden: 

Divanyoluncia küpriilii Mehınetpaşa 

Muhammen 
bedeli 

mezarlığın.n tanzim ve tamiri 300 
Karaağaç müe:, caatınn IO N. mllt· 

bu evrak ve defatir. 468 
Cerrah paşa hastanesine 150 takım 

pı Jama 352 50 

tık 
teminatı ...,,,,. 

22 50 

35 IO 

Yukarıda keşif ve muhammen bedelleri yazılı işler 
ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Evrakları Enı'umen kn· 
leminde gfüülebilir. f tt.:kliler hiznlarınrla gösterilen ilk 
teminat .• akhuz v~ya mektuhile beraber 4.4.938 pazar
te::si giinü s·ıat 14 d~ Daimi Eucümcncle bulunmalıdırlar. 

me ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komi~· 
yondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 262 Iı· 
ra 50 kuruş ve 'l490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde· 
!erindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona nıO· 
raca atları. 

Kırklareli Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Cinsi Mikdarı 

Sönmemiş kireç 22000 kilo 

Tahmin B. 
kuruş 

2 

teminatı ihalesi 
L. K. 

33 8.4.38 cuıtt9 

saat 15 te 

Taş 600 l\B 150 67,05 ,, 
Kum 120 M3 70 6,30 ,, 

Kırklareli merkez kazasında yapılacak ilk okul bia1151 

için ihtiyaç olan yukarıda yazılı 3 kalem ın:ı zeme hiııt .... 
larında gö~terilen tarihlerde ihale edilmek üzere açık elı· 
siltmeye konmuştur. İsteklilerin şartnamesini görmek .;e 

ck&iltmeye girmek uzere Kırklareli daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

ft\atbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

lstanbul Levazım Amirlig~ i Satınalma Komisyonundan: 

· ı Suvari binicilik olculu için Jlınacak 33 ton talaş 6 ııi 
san 938 çarşamba günü saat 15 te Tophanede satınal~' 
komisyonunda pazarlıkl eksiltmesı yapılacaktır. Tahll'l 111 

bedeli 600 lıra, ilk teminatı 45 liradır. Ş rtname ve nii .... 
munesi komisyonda görülebiln. 

İzmir Muhasebei Hususiye Müdürlüğünden: 
idaremize muktezi 42 kalem evrakı mataua ve defatır a· 

çık eksiltmeye konmuştur. 
2 Münakasa müddeti 28.3.38 tarihinden 1 1 .4.38 tarihine ka-

dar 15 gündür. 
3 - Muhammen bedeli 2000 liradır. 
4 Muvakkat teminatı 150 liradır. 
5 İhale tarihi 11.4.38 pazarteıi günü saat 10-12 ye kadardır. 

Şartname ve nümuneleri görmek isteyenlerin hergün muhasebei 
hususiye müdürlüğüne ve mıiııakasaya girmek istiyenlerinde iha
le gün ve saatinde vilayet daimi encümenine müracaat eyleme· 
leri ilan olunur. 

De\ let Demir yolları ve Limanları İşletme Umum idaresinden: 

Muhammen bedeli 1539 lira 20 kuruş olan 1200 deste ıarı bü· 
yük zarf, 27200 cleste elvan zarf 18.4.93S pazartesi günu saat 
I0,30 on buçukta Haydarpaşada gar binası içinde toplanan ko· 
misyon tarafından açık eksiltme ile salın alınacaktır. 

Bu işe g!rmek isteyenlerin 115 lira 44 kuruşluk muvakkat te· 
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksilt· 
me günü saatine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan penasız olarak daiıtıl

maktadır. 

• • • 
Karaağaç Müesıesahna IO N.lu matbu evrak ve defatır. bas· 

tırılması Bak: 2 ci 1ahifedeki lst. Belediyesı ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v •.. 

Kırklareli Tümen Sahnalma Komisyonundan: 

Kırklareli tümen ihtiyacı için kapalı zarfla 20 bin kilo 
benzin sabn alınacaktır. Beher kilosunun muham'Ueni fi. 
atı 25 kuruş olup tutarı 5000 lira, ilk teminatı 375 lira
dır. İhalesi 15 nisan 938 cu ne gün=i saat 16 dadır. Şart
namesi her gün Kırklareli tümen satınalma komisyGnunda 
görülebilir. İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rjndeki vesika ve teminat mektublarını havi zarflarını 
belli gün ve saatten en aıs bir saat evveline kaddr Kırk
larelinde Tümen satınalma komisyonuna vermele!i. 

Mu tef pr rik 

Askeri Fabrikalar U Miıd 1rlügü Satına! ıa Komisyonundan: 

Tahmın edilen bedeli J5PO lira ol"n 2 ton ı ik 1 An
karada askeri fobri caldr umum müdürlüR"ü satınalma ko

misyonunca 4.4.38 pazartesi ıünü saat 14 de açık eksilt-

Devlet Oemiryolları ve Um~nları işletmesi Umum İdaresindeıı: 

MuhDmmen bedeli 7192,81 lira olan mühtelif deıuitı 
çelik. bakır, pirinç, kurşun ve aleminyüm malzemesi 1'•: 
pah zaıf usulile 15-4-938 salı günü saat 15.30 da Sirke" 
cide 9 ncu işletme binasında A. E. Komisyonu tarafın 
dan satın al.ınacaktı_r. . . ·~ . ıe 

Bu işe rırmek ısteyenlerın Nafıa ve dıger vesaı~ e 
ve yiizde 7,5 nisbetinde muvakkat teminat mektublar11

, 
teklif mektubhnm muhtevi zurflarmı ihalenin icrası sa". 
tinden b · r saat evveline kadar Komisyona vermeleri Jİ 
zımdır. 

Şartn:J neler parasız olarak Komiıyondan verilmektedif· 

Marmara Ünü Bahri K. Satınalına Komiıyonundan : 
dO~ 

Komutanlık ihtiyacı için en az 35 beyg-ir kuvvetinde ve ye I 
aksamı çok olan 2 tonluk 1 adet kamyon açık ekıiltme usul• 

•atın alınacaktır. I 
Ekıiltme 18 nisan 938 pazartesi günü saat 14 de İzmitte t 

ıane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. p 
Alınacak kamyonun fenni ~artnamesi İstanbulda Kasımpat~I 

Deniz Levozır.ı Satınalma Komisyonundan ve Komiıyonumus 
bedelıiz olaPak alınabilir . 

Mukfir komisyonun tahmin bedeli 2500 lira olup ilk temi11' 

187 lira 50 kuruştur. 

Ankara Vilayetiı:den: 

Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere satın alınacak 
aded iki demirli pulluğun 19.5.938 perşe.ııbe günü 
16 da açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Pullukların muhammen bedeli 2240 liradır. . 
Şartnamesi Ankara ve İı;tanbul Ziraat Müdürlükle! 

de meccanen verilir. İsteklilerin pullukların yüzde 7,5 
tan olan meblağı banka mektubu veya Hususi Muh• 
be Müdürlüğü veznesine yatırılmış makbuz ile birlikte 
siltme günü gösterilen saatle Vilayet Daımi Encümell 
vermeleri ilan olunur. 

Deniz Levazım Satınalınıt Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 6000 lira olan 20(.() kılo yüo 
nila ipliği 18 nisan 938 tarinine rastlayan pazartesi g 
saat 1 1,5 da kapalı zarf usulile alınmak üzere müo8 

saya konulmuştur. 



~ttnarnesi komisyondan bergiin p aras1z olarak ahna
~uvakkat teminat 450 liradır. İsteklilerin 2490 sa · 

~anunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapa lı 
•cı· llıektublarmı en geç belli gün ve saatten bir saat 

111e kadar Kaıımpaşada bulunan komisyoo Başkan · 
,a llıakbuy mukabilinde ve,.eleri. 

;a' !ahmin edilen bedeli 4800 lira olan 2000 kilo yün 
up 1Pliği 18 nisan 938 tarihine rastlayan pazartesi 
~ Saat 14 de açık eksiltme usuliyle alınacaktır. 
t

11
."akkat teminatı 360 liradır. Şartnamesi komi1syondan 

~~~Un bedelsiz olarak alınabilir. İsteklilerin 2490 sayılı 
~,,nda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gün ve saatte 

lllpnşada bulunan komisyona müracaatiarı. 

İstanbul PTT Müdürlüğünden: 
l~•tc 'h . 
,1_ 1 tıyacı için 35,000 ad~t tahta etiket ile 9.000 adet tahta 
~- 1111 •hmı pazarlığa konulmuştur. 
i ~thk 8 4.938 cuma günfi saat 15,30 da Bilyük Postane bi
ı,t•ltn PTT Müdürlüğünde müteşekkil alna komisyonunda 
ıaı/"k.tır, Etiketlerin beherinin bedeli mubammeni 20 para, 
t_t trın 30 para hepıinin bedelt mubammeni 242,5 lira mu
tt· ~eıninat 18 lira 19 kuruştur. Taliblerin nümune ve şart-

1111 .. 
' .. iormek ve muvakkat teminatlarını yah,.mak üzere ça-
~,!"ıılerincİe mezkur müdürlük idari kalem levazım kısmma 

rlık gün ve Hatindc de komiayona müracaatlan. 

Q Edirne Viliyeti Daimi Encümeninden: 
therinin Mecmu vezni Beher kilo yekun 
kilosu kilo fiatı lira 

5 300 40 120 beşer kg. varyoz 
8 480 40 192 sekizer kg. " 

15 450 50 225 manill (küskü) 
demiri 

1,250 dancsi 100 50 tırmık 
~ 1,600 110 99 yllba 
•t"rıeteo inşaaama devam edilmekte olan Uzunköprü Keş a n
,,,: Yollnna muktezi yukarda cins ve nevi ve kıymetleri ya
~ l Ve edevat pazarhklıı satın alınacaktır. Talihlerin 52 li-

1 ~tt:rin~t makbuzlarile birlikte 5.4.938 ulı güuü saat 15 te 
aınıi Encümenine gelmeleri . 

e fstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundnn: 

e ~~ 1 "() Cinsi Tahmin bedeli lk teminat 
-O Lira Lira K. 
Vtkil Yün çorap ipliği 7350 551 25 
tlt ler heyeti kararı'la tn·fihan f)38 m li senesine sari mu
llat •k~i suretiyle yukarıda cinsı, mikta r•, tahmin hedeli ve ılk 
tt •. mıktan yazılı 3 bin kilo yü ço·op ipliği 18 nisan 9.~ 
"•ı Ü - • 

011 g nu saat 15 tc Istanbul Gı-di tpJ, odaki J. ırnhnalma ko-
ıı ~-t~llcn kapalı 2arf cksiltınesile satın ahnacoktır. 
ıı . llaıne ve numune h •rgün adı geçen komisyonda göriile· 

... ıttkı· . 
'~la ılerın şartnıunesine ve 2490 s yı lı k nuna ıörc bnzırla· 
tQ

11 
tı teklif me~tuplnrım eksiltme günü saa t 11 e kadAr ka
il "~rrniş bulunmaları lazımdır. 

• * • 
otomobili alınacaktır. Bak: İst. Bcledıye ilc\n-

ve Sebzt• : 

Jandarma Salınalma Ko. Başkanlığından: 

·\e Miktarı tutarı Tem. M. Tem. K. ihale gün 
ıı• ~t kilo lira lira kr. lira kr. 
ti' t~~ı 210400 277 52 205 l 40 4102 80 20.4.38 çarşa m. 

t.> k Un 
I:.~ 'l 
a.'1

81 
trne kapalı zarf usuliledir. 

~ tarnıçtaki btaların 1 mayıs 938 den 30 ağustos 
~~~~Ün e kadar 4 aylık ihtiyaçları ola n birinci nevi 

ık unlar kapalı zarf umlile :nii ıakasaya konulmuş-
\' tık 
Q~ a.~•da miktarı yazılı 2 J 040r') kilo un 20.4.38 çar-
1~ illrıü saat 15 te komutanlık daire':lindeki koınis-

,41 tt ~.ksiltmesi kas'i surette yapılacaktır. 
d1 .,lllınaUar hükumetçe muteber banka mektubları, es

~k c tahvilat kanununa tevfikan alınır. 
~itta L vazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

tt~ata garnizonu müesseseleri için 50 bin kilo ko· 
~/tıin kapalı zarfla eksiltmesi 18.4.38 saat 15 te 
~ta levazım amirliği satınalma komisyonunda yapı-

~ ~t. Muhammen bedeli 22500 lira ilk temina tı 1687 

58 kuruştur. 

\ı. Vin Askeri Satmalma K >misyonundan: 
it~ • 

. 'lı k Cıva.rında bulunım kıtaatın ihtiyacları için 70000 kilo ıı · 
rıt t~ı Silı>alı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Vizede 

••ti iltıaalnıa Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesini gör -
9~ '•1,9~enler bergün komiıyona müracaat edebilirler. Ekıiltme · 

eı J h 8 ~nuıa günü sant 16 da yapılacaktır. Muhaı;nmen fiah 
\ ;- tnunkkat teminatı 1575 liradu. 
lı ~ 1 tı•rhisarında bulunan kıtaat için 1J5000 kilo sığır eti 
lıtı •tila eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi Vizede askeri 
t ~ korniıyoounda yapılacaktır. Şartna esini görmek iste· 

er iÜn komisyona müracaat edebilirler. Eksiltmesi 
l ı~ cuına günü saat 15 de yapılacaktır. Muhatnmen fıatı 

11 •, ilk teminatı 2588 iiradır. 
nii ~it 
t:o 1 Levazım Amirliği Satınalma Komi~·yonundan: 
08~ ~ttı· 

it Müstahkem Mevki kıtaatının kapalı zarf usulile 

MÜNAKASA GAZETESi 

münakasada bulunan 49800 kilo ayaktan sığır eti ihtiya· 
cına talip çıkmadığından pazarlıkleı satın alınacaktır. 

İhalesi 1 nisan 938 perşembe günü saat 15 te kışlada 
fzmır Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapıla
caktır. 

Tahmin ed il ~n mecmu tut~ rı 12948 liradır. 
Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. 
femınah muvakkate akçesi 971 lira ıO kuruştur. 
İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
Pazarlığa iştirak edecekJer 2190 s.:yılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinden yazılı vesikaları 
ve teminat muvakkatelerile birJikte ihal~ saatinden evvel 
Komisyona müracaatları. 

I ::ı parta Askeri Satınalma Komi::;yonıından: 
ı ... paıta garnizonun 16 hin kilo pilavlık piriııei ııin ilk 

paza rlığında İ::-ıtc kli i çıkmadığıııdan ikiııci p ızıırlığı uzaul
mıştır. 

Açık <sil ·rne ilanı 
İstanbul Kız Öğretmen Okulu 

Satm Alma Komisyonundan: 
7.4.1938 perşembe günü saat 14 de İstanbul Kültür Direktör

lüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul eksiltme 
komisyonu odasında 1753 Lira 80 kuruş keşif beddli mektep 
Pansiyon kitap odasında yapılacak kalorifer tesi.atr açık eksilt
meye konulmuttur. 

Keşif ve fenni şartname Okuldan öğrenilir. Girec~kler ev· 
velemirde bu tesisat için fenni şartnameye göre hararet .zayiat 
hesaplarını gösterir mufassal cetvel koyacağı radyatör miktarını 
gösterir 1 100 mikyasmda mufassal planı eksiltme saatinde Ko
misyona vereceklerdir. 

Muvakkat teminat 131 lira 53 kuruştur, 
isteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

Resmi Dairelerden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul 
Nafıa Müdürlüğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış 
ebliyeti fenniye ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. 

0637, 3--4 
lkinı' İ pazarlık giiııii 4 4.9:38 Pazartec;;i günii saat 1 l de

dir. Muvakkat te minatı 331 liradır. .\luhnmmcrı fiat1 2H kıı

ru~lur. Şartname ve evsafı komisyonumuzda m e vcut olııp İs· 

tekliler her zaıııaıı "Örelıilir!P.r. 
~ 

İ::ıtcklilerin ihale saatinJcıı en az bir saat önce teminat· 

1 jinhisar ar U. üdürlüğü~den: J 

larmı tümen vczrıe~iııe yatırılmaları ve alınacak ınaklmzlarile 
vaktında komi::;yonumuza müracaatları ilan oluntir. 

c :c:: 

) E LE 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan : 

Adet Ebad Cinııi 

10 6X32 dış liıtik 

13 ,5X30 ,, ,, 
21 600X 20 " ,, 

5 5.5X 17 ,, ,, 
14 26 3,25 ve 26X3,5 " ,, 
80 iç lastik 

Muhammen bedeli 400 lira olan miktar ve ebadları yukarda 
yazılı altı kalem iç ve dış hurda lastikler Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Ankara Satınalma Komiıyonııncll 18.4.938 pazartesi 
günü saat 14 de açık artırma ile satılacaktır. Şartname parasız 

olarak Komi~yondan verilir. Talihlerin ınuvakltat teminat olan 
30 lira ve ~..ı!lO sayılı kanunun 2 v e ,l madd~lerindekı vesaikle 
mezkür gün ve sa ?. tt · kom· syona mü raca ı ti.ırı . 

• 
ıt * 

Ahşap konak c,1kazı sl\hlınusı. Bak: ! t 13 eled. il.in\arın ı. 

Hepsine 1100 lira bedel t hmin edilen Akurayda o
ruçga zi mahallesinde Selimpaşa sokağında 30 .l2 N. lı ah
ş p konak ankazı satılmak üzere açık artırmaya konul
muştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İs· 
tekliler 82 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 19.4.938 sah günü saat 14 de Daimi 

J Encümende bulunmalıd1rlar. (B) (1802) 

• • • 
Belediyemiz için luzumu olan b ir tane hasta taşıma 

otomobili r:.çık eks:ltmeye konulmuştur. Buna 3200 lira 
bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğün· 
de görülebilir. İstekliler 2490 N.lu kanunda ya7..ıh vesika 
ve 240 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile bera
ber 19.4 938 salı günü saa t 14 de Da imi Encümende bu· 
luamalıdırlar. (B) (1798) 

Keşif bede li 3157 lira 93 kurnş olrn Çubuklu gaz d e
polarında vr ptırılaca { istinat dıvarı açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlü
ğünde görüiebi ir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı ve
sikadaıı batka Fen işleri Müdiirlüğünden alacakları Fen 
ehliyet vesi 'asile ı36 lira 84 kuruşluk ilk temina mak· 
buy v~ya mektubile beraber 19.4.938 salı günü saat 14 de 

j Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (1801) 
• . ... 

Haseki Hastanesi için lüzumu olan rontgen filimi açık 
eksiltmeye konulmu~tur. Bunların hepsine 1409 lira be
del tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 105 lira 68 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 19.4.938 sah günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (1799) 

.. ,, ,, ...... ,, 
D.D.YOLLAQI iSLETME U. MUDURLUGUNDEN 

• 

Muhammen badeli 17,500 lira olan bir adet arzani torna tez· 
gahı 13.5.938 cumn günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An· 
karacfo İdare binasında sııtın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1312,5 liralık muvakkat teminat He 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine ver 
meleri lazımdır, 

Şartnameler parasız alarak Ankarada Malze me dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağılılmaktadır. 

(1642) 3-4 

1- Şemsipaşa Tütün depoları arasında şartname ve 
projesi mucibince yaptırılacak beton yol inşaatı pazarlık 

usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
il- Keşif bedeli 3043 lira 76 kuruş ve muvakkat te

minatı 229 liradır. 
Hl - Eksiltme 15.IV.938 tarihine rastlıyan cuma günü 

saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

Ahm Komisyonunda yapılacaktır . . 
lV- - Şartnameler 16 kuruş bedel mukabilinde inhisar· 

lar Levazım ve Mubayat Şubesinden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve 

vesaikini İnhisular İnşant Şu':>esioe ibraz ederek ayrıca 
vesika almaları lazımdır. • 

VI- İstek lilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde i .5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1706) 2 - 4 

.;. - - -- ---- . . // . ., .. ,, -

,.ır- ~"-~~.. .. ' • 
~----------- - ------·· - -
Muham. kıymeti 

Lir?. kuruş _...,.. __ 
34 ~H 

284 90 

219 26 

Pey parası 
Lira kuruş 

2 ti2 Eski Dayabatun yeni Mercan mahal
lesinde Sünbüllü han alt katta -t,5 
m2 de bulunan 39 No. lu mahallin 
t ıınamı. 

21 37 Altımermerde Seyit Ömer mahalle· 
sındc Silivri kapı caddesinde vakfın
dan yol geçen adile anılan 40.70 
m2 daki vakıf ananın tamamı. 

15 77 Kadirgada eski boatam ili yeni Şeh· 
suvar bey mahallesiniu kadırıa lima• 
nı caddeıinde eski 120 yeni 134 No. 
lu dükkanın tamamı. 

Yukarıda yazılı emlak satılmak üzere 15 gün müddetle arttır· 
maya çıkarılmıştır. İhalesi 14.4.Hlb perşembe günü saat 15 te ic
ra edileceğinden isteklilerin Çemberlitnşta Val<1flar Başmüdürlü-
ğü Mablulat İdaresine müracaatları. (1685) 

OSE K PYALARI 
ıımar, miı hendis ve inşaat muteahhitlerile 

fabrikalar resimhanelerinin 
nazarı dikkatine 

Fabrikamızın ima\ etmekte olduğu (OSE) rutubetli, 
(OSE) amonyakh eczalı kopya kağıtları devair ve 
müessesatın tnkdir ve kabulü olmakla beraber emsali 
Anupa kağıtlarına her hususta tercih edilmektedir. 
Kağıtlarımıun ehveniyet ve nefasetini görmek için 
numune ve katalogları ın ~'<tup veya telefonla talep 
ediniz. Bunun için hiç bir ücret alınmaz. ___ ......... ___ _ 
Fabrikamızın teksir kısmında 30 kuruş olmak Ü· 

harita, plan kopyaları 3 renk zere ~ür'atle ta-
üzerine beher metre murabbaı b'edilir. 

ADRES: 

İstanbul Mnh mutpnşn Havuzlu han 
~ enç Türk eczalı kopye kağıdı) Fabrikası No. 23 

lmtiyw; aahibi ve )'QZJ i§leti 
O irektörii: hmail Girit 

Telefon : 22275 

Sasddıgı -fer: ARTUN Baıunevı 
Gal11 t" Rilliı,. , r. •:nk l"h 10 
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Yoırhourtchou Hıın 

1 er Etage, N. 3-4 
Galata, Perchembe Baı•' 

Pout la Publicit~ ı'adreHer 
i l' Adminiatration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

T el~phone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adreue T'lepaphique: 
letanbul - M0NAKASA 

1 
Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

ı Objet de l'adjudication d'a~:~~cat 
~~~--~~--~~~--~------------=--- -

A) Adjudications au Rabais 

Prix 
utimııtif 

Cautioa. 
Proviaoire 

Lieu d'ndjudication et du 
Cahier de! Cbargea 

Jours Heure 

Consb·1Jction-Reparation- Trav Publics·Materiel de Construction-Cartogr!P!!e 

Aehevement conatructioa du konak reuveraemen- Pli cacb 12465 04 935 - Dir. Trav. Pub. MaaiHa 16 -

tal a Alacbehir. 
AcheYemeat conatruction du konak rouveraeraen· 

'' tal a Karkarhatcb. l Coastruction bitimeı.ııt Commantlanat pour l'armee 
aerienne a Kutahia (cah. eh. P. 328). l Reparation hain iı. l'ecole Normale de jeunes rillea 

,, b&timent peniteacier a Osmaniye. 
Conatr. toiture et etage au konak ı. ouveraemental 

Biamil. 

" 

• 

Publique 

" Pli cach 

11160 75 

63980 -

1387 34 

1059 -
14999 93 

Conatr. mur d'appui au depôt de petrole Tchou · 
boulı:.lou . 

Publique 3157 90 

Rep. au ciaetiere Keuprulu Mebaet Pacba a Oi
••nyolou. 

Rep. des tuyaux verticaux au bltimeat Minıatere 
d• l'lnterieur. 

Extraction, concuaaıre de pierreıı ı route Tchanlc.m
Kutamonou. 

Rep. au bitiıaent lı:.onalc geuvernemental a Bor. 
,, bitiment ecole Priaaire Ergani. 

Construction penitencier a Elazigue (cah.ch.P. 467) 
Conatr. rueritea pour r•rcliena, reservoir d'eau et 

inatallation de grilleı prea la fabrique de cimen' 
Constr. porte et placarda fixea au burHu fiscal 

• armeire au bureau f iscal. 

" 

" 

" 

" 
" 

Pli cach 
Gre a rre 

" 

300 -

i355 80 

2220 -

1500 -
2000 -

927<t2 82 

736 30 
591 54 

Produib Chimiques et Pharmaoeutiques · lnstruments Saoitaires 

Filaı roentgen pour l'bôpital Haseki. Publique 1409 -

Electricite·Gaz·Chauffage C~ntral (lnstallation et Materiel) 

Travaux pour reaeau electrique a la ville Akhisar Pli cach 31866 
ainai que montııe de poutrelle ete. 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuin. 

Gabardin• kaki : 12500 m. (eah. eh. P . 388). 
Etoffe blewe pour paletota : 200 • · 

Pyjamaa pour l'hôpital Djerrabpachı . 150 p. 

1 ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpresaiora de reıistre : 42 letı. 

lmpreHİOD de refiatreı1 : 45 lota. 
,, ,, ,, peur l'Etabliaaement Kara· 

arhateh. 
Enveloppes jıunea : 1200 puıueta· ld. en eo•leur : 

27000 paqueta. 

Combustible - Carburant-Builes 

leaısine : 20 t. 

Divef'.'S 

Nickel : 2 t. 

Charruea a double rouea: 56 p. 
Fil de laine pour chauı1aettes : 3 t. 
Auto pour' transport de malade5.~ 1 p . 

Fil de laine pour flanellu : 2 t. 
,, • ,, ,, chauaaettes : 2 t. 

Capaalea de bois; 9000 p.· ld. etiquettes: 35000 p. 
·Marteaux de 5 lcr. : 60 p.· ld . tie 8 kg. 60 p.-

Vana : 90 p.- Rateaux : 50 p.-P'er 4e pic a Ma· 
oivelle : 30 p. (aj.). 

Provisionı 

Feves· 10880 lı:. 

1 
Riz pr. pilav: 11\ t. (aj) 

I Viande de boeuf: 49,3 t. (aj) 

' B) Adjudications a la sureacbere 
1 Cha11bre a air et pneux: 6 lota 
l A•to marque Cbevrolet 1 p. 
l Decombres tl'un konak en boia 

Bois de upio 
Boi• 

' Ghausauru: ~255 pairea 
Caiesea vıdea: 1500 p· 

Pli cach 
Publique 

lem. 6 20 
900 -

Gre a gre 

Publique 

" 
Grf. a gre 

Publique 

Pli cach 

Publique 

" 
" 
" 

Pli cach 
Publique 
Gre a rre 

" 

Publique 
Gre a rre 

" 

Publique 
,, 

,, 

" 
" 
" Gre a rre 

352 50 

2000 -
700 -
468 -

1539 20 

5eoo -

3500 -

2240 -
7350 -
3200 -

6000 -
4800 
242 50 

4'3S 20 

12948 -

400 -
800 -

1100 

525 50 

838 -

4449 65 

7f) 43 
1125 -

236 84 

22 50 

626 69 

167 -

5887 14 
247 36 

55 23 
4• 37 

" 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

" 
• Dir. Ecole Normale de 

Jeuneı Fillea a Brouase 
Dir. Trav. Pub. Seyhane 
Oir. Trav. Pub. Diarbakir 

{ 
Cem. Perm. M11nicipalite lıtanbul 
Dir. Ecoaoa. • ,, 

idem 

Miaiıtere de l'lııterieur 

Vil. T ehaakiri 

Oir. Bieaa Nat. lor 
Dir. laatructioa Publique Errani 
Dir. Trav. Pub. Elaz.irue 
Cem. Adı. Dir. Gera. Voiea Aerien. 

tle L'Etat. 
Vilayet An kata 

• 

14-4-38 

18-4-38 

4-4·38 

13-4-38 
9-4-38 

19-4-38 

16-4-38 

8-4-38 

12-4·31 

16 -

15 -

16 -

11 -
!O-

H 

1• 
11 

16 -

Danı 10 joura 
12-4-38 15 
11-4-38 14 -

16-4-38 
16-4-38 

11 -
11 -

F ourniture pour Hôp!?ux 

lt>5 68 f Cem. Perm. Mun. 
\ Dir. Ece•••· ., 

lstaehul 

" 

5125 
67 50 

150 -
52 50 
35 10 

115 44 

375 -

262 50 

551 25 
240 

450 
360 
18 19 
52 -

~3 

3·31 
971 10 

30 
60 

82 50 

39 45 
o,o ıs -

Municipalite Alc:hiı1 ,ır 

Cem. Ach. Mia. Def. Nat. A•kara 
Oir. Ecole Nermale de Jeunea Fıllea 

a Brouıse 
Coa. Per• . Munieipalite latanbul 
Dir. Econ••· ,. 

r>ir. Conaptabilite Privee lxair 
Oir. Teli!phone" lstanbul 

• 

{ 
Com. Perm . Municipalite l"tanbul 
Oir. E.conoa. • • 

1 E.xp. Ch. de fer Etat Haydarpacha 

Com. Ach. Oiviaien Kirklareli 

Com. Ach. D. '9. Fabr. Militıire Aak. 

1~·1-31 

20-4-31 
17-4-38 

4.4.38 

11-4-38 
18·4 38 

4-4-38 

184-38 

15-4-38 

4-4-38 
(rectif.) 

Vilayet Ank. Dir. Arricole Iıtanbul 19·5·3i 
Com. Ach. Command. Gend. G.pacba 18-4-38 

{ 
Cem. Perm. Municipalite lat. 
Dir. Ecoaom. ,, ,, 

Com. Ach. latendance Marit. K.pacha 
,, 

Dir. P.T .T. latanbul 
Vilayet Edirne 

19·4·38 

18·4-38 
18-4-38 

8-4-38 
5-4-38 

Coma. Ach. Co••and. lat. Fi1tdikli 25-4.38 
,. ,, Milit. lıparta 4-4-38 
,, ,, lntend. lımir 7-4-38 

Com. Ach . Gen. Fabr. Milit. Anlı:.. 
Vilayet Dıyarbak ir 
f Com. Perm. \iunicipalite lstaabul 
1 Oir. Ecom. ,, 

" 
Dir. Forets Kaatamonou 

,, ,, Isparta 
Com. Dir. Forets Kırklareli 
Com. Ach. Econ. Moaop. Kabatache 

18-4-38 
M-31 

19-4-38 

6-4-38 
21·4-38 
19-4-38 
15-4-38 

14 -

14 -

11 
16 

14 

10-12 
15 
14 -

ıı 30 

16 -

15 -

16 -
15 -

14 -

11 30 
14 -
15 30 
15 -

15 -
11 
15 -

14 -
15 -
14 -

15 
14 
16 -
10 -

Pazartesi -4.4.938 

Muiııtelif telefon malzemesi det. Telef. Mlııl.) .. \! 11' f• j 
Muatafa Kemalpafa kaaabaıı•ıa elektrik teıis. (Mu•t• 

pafa Belecl.) .r,; 615 
Çelik Hi'On akümGla.törl (DDY) .\! 818 

1 
Adana Halkevi binuı İDf· (CHP Seyha• lıylak.) .;°V! 81. ~ 
Ôdemitte yap. demir çatı n artOal (Ôciemit Beled.) JY! 
Köprü inf. (Balıkeair Nafıa Müd.) .\! 638 
Berber koltuj'u n masa (MMV) ."(! 6.11 ~ 
Siyah aaten, laeivert kumaf, ipekli kumaf, talebe lı 

Kıa Ôtret. Ok. SAK) ~\! 641 
Diyarbakırda bulanan kanıarlarıa ıieterileeek yerde 

(Diyarbakır Ln.) .N·~ 642 . ,.S 
Edremitte yeniden yap. ilkokul İnf. (BalıkHir Vil.) ·'! 
• Kalane otomobil (Topbaae Ln.) .\! &U 
Batday (Çorha Kor SAK) ,\; 643 . 
İıt. kıs •uallim mektebi tamiri (iıt. Kıs ôtret. Ok.) .~ 
Kuketile beraber elbise n manto Clat. Beled.) .\! &« . ,J 
Muhtelif pulnrizatör yedek parıaları (İıt. Zir. Mid.) .;'! 

Kalörifer kazanı (GalatHaray LiHıi) .\! 644 
Gaziemirde yap. yol İDf. (İz•ir Lva.) .\! 648 . 
Harlt okul• civarında yap. erat pnyo•u İllf· (MMV) it 
Su deposu İnf. (Emirdat Beled.) .\! 6'6 
Kömilr aakliyatı (DDY) .\: 646 
Dükkln n n yıkılma iti (DDY) .~ 649 • tJ 
ldirne liıeai babfHİnde yap. aer İDf· (Edirne Vil.) •'' 
Ünye eezani tamiri (Ordu Nafıa MGd.) .~ 6.~ 
Kıılık ellııi1elik kumat (MMV) •'~ 853 
Fidanlık binaaı tamiri (Kütahya Fidan. Mild.) .\! 653 
Çime•to (Çanak. Mat. Mvk.) .\! 654 \! 
• Demir askısı, karyola, otomobil (Gimrlk Ba9111üd.) • 
• Odu• Ye •ete k5milrü (Samaua Orman İci.) .\~ 655 
Köprl Ye menfez inf. (Afyon Vil.) .~ MS 
• Doç markalı otomobil (İıt. Beled.) •': 655 
Maato Ye koıtü• (Gümr. Mub. Komut.) .\~ 655 
Nikel (Aak. Fabr.) N. 657 

* Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir• 

Hamiı : "No." itareti ilanı havi wazetemizin aayı•101 

Luncli 4-4-1938 

,ı' Oiveu articlH telepboniquea (Dir. Telepbones tst.) N . 
lnatal. electriqıae au bourr Mouatapba Kemal pacha (-'-' 

pha Kemal pacha) N. 615 
Accuaulateur pou waroa (Cb. de Fer Etat) N. 616 
Conıtr . biti He maison du Peuple a Adana (Preaid· 

Peuple Seyhan) N. 631 
Constr. toiture en fer (Muaicip. Eude•iche) N. 637 fJ. 

• de deux ponta (Oir. Tru. Pub. Balikeair) N. & 
Fauteuila pour perruquier et tables (Mia. Def. Nat.) NJ' 
.5atİD, etoffe bleue, aoie et casquettea (Coa. Achat f. 

de Jeuoes Fillea) N. 641 
Meatare dea banrara a Oiarbakir (Coa. Acı.at lnt•Pd· 
N.~2 ~ 

Conatr. bAtiaeot eeole Priaaire a Edre•it (Vil. lalikel' 
• Auto (latend. Tophaae) N. 643 
Bleı ( ,, ) N. 643 
Rep. bit. ecole Noraale de jeune• fıllH (Oir. Ecol• 

Jeunu Filles) N. ~4 
CoatuaH, easqHttes et paletotı (Mun. lstaabul) N. ~ ~ 
Piecea de rechanr .. pour pulveriaateura (Oir. Arricol• 
Cluudron pour cbauffare centraı (Dır. Lycee G•lata••''f 
Coaatr. route İl Gaı.iemir (lntend. lz•ir) N. 646 

" d'un pavilloa (Mia. Def. Nat.) N. 646 
,, reservoir 4'Hu (Mun. Eairtlarb) N. ~6 V'! 

Chrr••erat •' decbarrement du cbarbora (Ch. de Fer 'I_ 
• De•elitioa tle 4 boutiquH (Oir. P.T.T. Ankara) N. 
Constr. serre au jardia du lycee Edirae (Dir. Trav. p111'· 
Rep. penitencil'r Uaye (Dir. Trav. Puh. Ordou) N. 65' 
Etoffe peur uifonaeı d'hiver (Min. Def. Nat.) N. 6~' / 
Coutr. a la pepiniere de Kutahia (Dir. Pepiaiere K11~ 
Cimen• (Coa. Achat Place Forte Tcbanakkale) N. 67' 
• Aato, dame·jeanne ete. (Dir Veates Oouanes lst) fıl 
• Boia et ckarbon {Dir. For~ts Saaıoua) N. 655 
Conatr. arches et ponta (Vilayet Afiea) N. 655 
• Auto (Mu1ticip. lıt.) N. 655 
Paletota et eostu•ea (Dir. Gea. Sur•eil . Oouaa. t.t.) ~ 
Nickel (Oir. Gen . Fabriqaea Militaires Aak.) N. 657 

• Lea aateriıquea iadıque•t uae Yonte par Yoİ• d• 

N. B.- L .. Noa indiquea ea rerard deı articl-' 
jouraal daaa lequel l'avia a paru. 


