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~unakasaıar 

trl ~ 
faa~ f' 
~ ~mirat, f'.!afi~işleri , Malzeme, Hdt ita 

~ ııı:~ 1•nıet İnönü Kız Enstitüsü çamnşırhane ve 
dtlttdıh ik !!lali inşaatı 

totltl a Yap. H.ılkevi binası inş . (şart. 1 L) (temd) 
ıf 1Y•rı·Fakılı yolunun silindirııjı .ıa.ı elıyntı 

- . t!1• ,, arasında şoı~ ınş. 
t\ır tnba.rı tamiri 

~İr kaY't«re alayında yap . 6 adet erat pavyonu ile 
YGl.tk 0nıutan!ık binası inş . (şart. 10,08 L) 

'•~ k deniz ticııret mekt. yap. •er inş . 
ft.Jfj" luzlcısında y.:ıp. idarehane, iki aile evi ile 

tı~lıt lorıluk tuz ambarı in~. (sart. 82 kr) (temd l 

lt.:.ırı vil. dahilinde Kopdağ'ı mıntalcasında yap. 
8 b 'Yei turabiye ıslahatı ve şoıe esaslı tarniri ile 
lj~el.tl İnşası ile iki adet menfezin betonarme tab-

Şekli Muhm. bed. Teminat 

aç. ekı . 

pu. 
aç. eks. 

" ,, 

8379 -

117468 
3306 46 
9246 46 
264 22 

kapalı z. 201555 11 

')53 43 

7313 05 
2 17 91 
693 49 

19 82 
13577 76 

paz. 573 61 44 -
kapalı z. 5801,77-7211 ,98 1225 42 

3325 22 

.. 66686 458S -

i lıhvili 

~•r, Klinik Ye ispençiyari alil~ ,!!~~~c;;Lev 
hk: 500 k. - göz taşı: 10000 kg aç. eks. 20SO 153 7S 

Gün Saat Müracaat yeri --- --C--------

Adana Nafıa Miid. 

CHP Seyhan lıyönk. Başk. 
Yo.agat Vil. Nafıa Müd. 

" ,, 
M. M.V. SAK 

İıt. Nafıa Müd. 
İnhisarlar U. Müd. 

Trabzon-Iran Tranıit Yolu 
ikinci Mıntaka Başmüd. 

O. D . yol. H paş.:ı 

! 1·5·38 

13-5-38 
5-5-38 
5-5-38 
2-5-38 

17-5-38 

2·5·38 
18-S-38 

25-5-38 
25-5·38 

23-5-38 

11 -

17 -
14 -
14 
14 
15 

16 -
14 -

15 -
15 -

10 30 

11 -

~k-Hav agazı-Kalorifer (tesisat ve malzern•sİ) 
i ~.lır~•da. İsmet lnönü Kıt enstitüsü mutbah, çama- aç. ekı. 

(,fttt ~rıc ve Etü daire&inde yap. elektrik tesiıı. 
1621 - 12 1 5ö Adana Nafıa Müd. 11-5-38 

\ \' \1 t~k lesiaatı için malzeme (temd) 
b,;

1
1• Prevantorium elektrik şehir cereyanına 

~ •rııııaaı 
)~~.t 
~ \tc Taksim meydanlarena konulacak birer 
~ P"rlör 

~Stır ... ~ C'IL:__ v .. _ t ~dura, Çamaşır v.s. 
~t-tıı· 
t'd 1 ı: 1256 çift 
~ 1 

: 77000 ad. (temd) 

~lbaa işleri· Kırtasiyc-Y ;ızıhane Levazımı 
ıı.,~- ---
~t> 11 

C\tr cık: 10 kal. 

~ ·~ lırtıklı aleminyum lı.aııdı: 60000 tabaka 

~kli,,_ 
~-~t-Boşaltma-Yükletme 
'ıııu 

t llakliyalı 

~ıah 
~ ~, Benzin, Ma!:!:'ı c ~·ag1arı v, ~ -
"'tıt· ~ --

•rı: 20.30 t. 

(\~ 
"''-~j'~llt~: 1200 torba - ıiman fondü: 100 torba 
~dık bıçtirilmeai: 235 dönüm 

~~" (rakı şi~eleri için): 2900 ad. 
~~h~ t~rtıldı aleminyum ki~ıdı: 60000 tabaka 
~~lt cıns Demirden demiryol açıldık gab .ı riııı: 80 ad. 
ut ... ~ la.ııına otomobili: 1 ad. (temd) 

"llt b 
oru: 4000 •· 

,, 
., 

" 

kapalı z. 

paz. 

" 

aç. cb. 

aç. eke. 

aç. eltı. 
,, 

paz. 
,, 
aç. ~Ls 

,, 

paz. 
aç . eka. 

,, 
,, 

aç. art. 

3937 50 
905) -

2400 -

2512 -

729 

4995 -

1140 ve 500 

4350 -

2250 -
3~00 -

2573 22 
1250 -
1400 -
2456 -

1259 50 
67'2 1 ' 

180 

189 -

885 89 

55 

18 50 

374 62 

123 

3n 25 

168 75 
240 -

386 
94 

105 -
184 20 

74 61 

Kırkağ-aç Balcırld'y Muhbr. 
Tophane Lvz. SAK 

l~tanhul Belediyesi 

5.5.3g 
l4 5-38 

16-5-38 

15 -
11 -

14 -

Gümr. Muh. G . K . tat. SAK 16-5-38 11 -
M. M. V. SAK 16-5·38 11 

Güm. Muh. G K. lst. SAK 3-5-38 11 -
inhisarlar U. Müd. 23-5 ·38 14 -

D. O.yolları Kayseri 

İst . o~niz Tic. Müd. 

Devlet O. yol. Sirkeci 
lzmir Veteriner Dir. 
inhisarlar U. Müd. 

,, 
D. O. yolları H. paşa 
İstanbul Belediyesi 
Aak. OrmAD Fidan. Müd. 

Topbar.e Lvz. SAK 
Haydarpaşa Lise1i SAK 
Ankara Lvı:. SAK 

,, 

2-5-38 

5-5-38 

14-5-38 
12-5-38 
12-5-38 
23-5-38 
23-5-38 
6-5-38 

13-5-38 

2-5-38 
16-5-38 
24-5-38 
14-5·38 

ıs 

ıs -

10 30 

15 -
14 -
10 30 
14 -
15 -

14 30 
15 -

15 -
11 -

Karaisali Orman Böl. Şen. 9-5-38 14 -

Daha fazl:ı malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat ediniz 
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İnşaat. Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harit 1 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

2.5.938 pazartesi günü saat 16 da İstanbulda Nafıa 
Müdürlüğünde 573,61 lira keşif bedelli İstanbul Yüksek 
Deniz Ticaret mektebinde yapılacak Ser inşaatı pazar
lıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme, bayındırlık işleri genel, husu!İ ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 44 liradır. 
İsteklilerin en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptığına 

dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstan
bul Nafıa Müdürlüğünden yazılmış ehliyet ve 938 yılına 
aid Ticaret odası vesikalarile gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

İzmir Tayyare alayında yaptırılacak altı adet erat pa· 
viyonu ile bir komutanlık binası inşaatı kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Bu inşaatın hepsinin keşif bedeli 
201555 lira 1 1 kuruştur. Eksiltme 17 mayıs 938 salı gü· 
nü saat 15 le Ankarada MMV Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. İlk teminat 13577 lira 76 kuruştur. Keşif 
proje ve şartnameleri 10 lira 8 kuruşa MMV Satınalma 
Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yaarlı belgelerle idari şartnamenin 4 ncü maddesinin F 
fıkrasında yazılı belgelerle birlikte teklif mektublarını 
ihale saatinden behemehal bir saat evveline kadar Anka
rada MMV Satmalma Komisyonuna vermeleri. 

C.H.P. Seyhan İlyönkurul Başkanlığından: 

Yapılacak iş: Adanada inşa edilecek Halkevi ve Par· 
ti binası inşa ah 117 468 lira bedelle eksiltmeye konulmuş 
ve istekli çıkmadığından müddeti uzatılmıı ise de yine 
istekli çıkmamıştır. Keşif üzerinde yapılan tetkik"tta be
deline zam olunan bu ~inşaat 121261 lira be· 
del ile tekrar pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

İstekliler bu işe ait keşif dosyasmı l lira bedel ile İs
tanbul Ankara ve Adana Nafıa Direktörlüklerinden ala· 
bilirler. 

Eksiltme 13.5.938 tarihine müsadif cuma günü saat 
17 de Adanada C.H.P. binasında toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebHmek için 7313 lira 5 kuruşluk temi
nat vermesi ve bu işi yapabileceğine dair 50 bin liralık 
vesika ibraz etmesi lazımdır. İsteklilerin 13.5.938 cuma 
günü saat 17 de Adanada C.H.P. binasındaki komisyona 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

Adana Nafıa Müdürlüğünden : 

Adana İsmet İnönü Kız en~titüsü çamaşırhıne ve mut· 
hah ikmal inşaatı keşif tutarı olan 3379 lira ile açık ek
siltmeye konulmuştur. 

İsteyenler keşif evrakını iÖrmek için Nafıa Müdürlü
ğüne müracaat edebilir. 

Eksiltme 1 J .5.938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
11 de Nafıa dairesinde teşekkül edecek Komisyonda ya
pılacaktır. 

İsteklilerin 253 lira 43 kuruşluk muvakkat temioatile 
bu işi yapabileceğine dair Nafıa Müdürlüğünden alanmış 
vesikayı göstermesi şarttır. 

Yozgat Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 

İhalesi fesh edilen Boğazlıyan-FakJlı·yolunun silindirajı 
ameliyatının 11 /835 k.m sinden jtibaren 3306 lira 46 ku· 
rvf keşif tutarlı bakiyesi 5 .5 .938 perşembe gününde saat 



14 de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
isteklilerin yüzde 7,5 hesabile 247 lira 91 kuruş mu

vakkat teminat vermesi ve Nafıa Müdürlüğünden musad
dak hHyet vesikası göstermesi liizımdır. 

Bu işe ait keşif ve evrakı aire bedelsiz olarak Nafıa 
Müdürlüğünde görülebilir. 

* * * Boğazlıyan Fakılı O 000 7 745 k.m. leri arasında 
9246 Jira 48 kuruş keşif tutarlı şo~e inşaatı 5.5.938 per· 
şembe gününde saat ı 4 de Encümence ihale edilmek üze
re açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

isteklilerin yüzde 7 ,5 hesabile fı93 lira 4!} kuruş mu· 
vakkat teminat vermesi ve Nafıa Müdürlüğünden musad
dak ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

Bu işe keşif vesair evrak bedelsiz olarak Nafıa Mü· 
dürlüğünde görülebilir. 

* • • Nafıa anbarının 264 lira 22 kuruş ke if tutarlı 
tcımiratı 2.5.938 gününde saat 14 de Encümen odasında 
ihale edilmek üzere açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İsteklilerin y~zde 7,5 hesabile 19 lira 82 kuruş mu
vakkat teminat vermesi ve Nafıa Müdürlüğünden musad
dak ehliyet vesikası gö termesi laZ1mdır. 

Bll işe ait keşif ve evrakı saıre Nafıa Müdürlüıünde 
bedelsiz olarak görülebilir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

l- Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğüne bağlı Malazgird 
kazası dahilinde Sarayak tuzlasında 721 J lira 98 kuruş 

keşif bedelli bir idarehane, 3325 lir 22 kuruş keşif be· 
delli bir çata altında ikişer odalı iki aile evl ve 5801 lira 
77 kuruş keşif bedelli 600 tonluk bir tuz ambarı inşaatı 
ı5.lV.9.~8 tarihinde ihale edilmediğinden yeniden kapalı 
zarf usuJile toptan eksiltmiye konmuştur. 
il- İhale l 8.V.938 tarihine raslıyan çarşamba gunu 

saat 14 fe Erzurum İnhisarlar başmüdürlüğünde müteşek
kil komisyonda yapılacaktır. 

lll- Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin l 225,42 lira 
muvakkat teminat parası vermeleri lazımdır. 

lV- Keşif şartname ve projeler sı kuruş bedel mu· 
kabilinde İstanbulda İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz 
Fen Şubesile Erzurum ve Ankara Başmüdürlüklerinden 
alınabilir. 

Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik ve· 
sikasını ve on bin liralık buna benzer inşaatı iyi bir su
rette yaptıklarını isb t edecek vesikaları ibraz etmeleri 
şarttır. Ve isteklilerin münakasa ve ihale kanununda 
gösterilen şeraiti ve evsafı tamamen haiz olmaları lazım· 
dır. 

VI - Teklif mektubları mumla mühürlü olduğu halde 
yukarıda ikinci maddede yazılı saatten b r saat evvel Er
zurum İnhisarlar başmüdürluğü eksiltme komisyonu baş
kanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek m~ktubların da bu saatte komisyondeı bulun· 
maları lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Trabzon-İran Transit Yolu ikinci Mıntaka Başmüdürlüğünden: 

25 mayıs 938 çarşamba günü saat 15 te Erzurumun 
Mumcu mahallesinde İran Transit yolu ikinci mıntaka 
Başmüdürlüğü binası da t ... şekkü( eden eksiltme komis· 
yonunda 66686 lira 80 kuruş keşif bedelli Trabzon İran 
Transit yolu üzerinde ve Erzurum vilayeti dahilinde Kop 
dağı mıntakasında 10-j-474 kilometrelik tesviyei turabiye 

ıslahatı v şose esaslı tamiratı ile sekiz aded büz inşası 
ve iki aded menfezin betonarme tabliyeye tahvili işinin 
kapalı zarfla ihalesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 4585 liradır. 
Evrakı keşfiye ve mukavelename projesile eksiltme 

şartnamesi ve buna ait diğer evrak A karada şose ve 
köprüler Reisliğinde, lstanbulda Nafıa Müdürlüğünde ve 
Erzurumda fransit yolu ikinci mıntaka Başmüdurlüğünde 
görülebifir. İstekliler bu iş~ benzer en az otuz bin Jira· 
lık iş gördüklerine ve yahut 67.000 liralık taahhüde gire
bilecekleri dair 938 senesine mahsus Nafıa Vekaletinden 
alacakları ehliyet vesikalarını havi kapalı zarflarını ihale 
günü saat 14 e kadar komisyon Riyasetine makbuz mu· 
kabilinde vermeleri ilan olunur. 

ilaçlar, linik ve spençiyari alat: 

• • * 
500 kilo adi amonyak 10000 kg. göz taşı ahı acaktır. 

Bak: Devlet Uemiryolları ilanlarına. 

t:lektril', Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzern. - - ~=---..... ---~-----
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

Ma )akta "ıcvcntoı iıım <'lcktrik şehir cereyanına lıağlaıı-

MÜNAKASA GAZETESi 

ma ı ıçın açık eksiltmesi 14 mayıs 938 cumartesi gunu ~a

at 11 de Tophanede levazım amirliği satınalma komisyonund:ı 
yapılacaktır keşif hedeli 9055 lira ilk teminatı 679 lira l 2 
kuruştur Keşfi İstanbul komutanlığı inşaat şubesinden bede
li mukabilinde alınır. İsteklilerin kanuni ves;kalarilc hcra
ber heHi saatte komisyona gelmeleri. 

Adana Nafıa Müdiirlüğüııden: 

Adana ismet İnönü kız enstitüsü ınutbah ve çama:;;ırhane 
ve iitii dairesinde yapılacak elekdk tesi atı 11.0.938 tarihine 
müsadıf çarşamba günü saat 1 l de ihale ('dilmek üzere ke
şif tutarı olan 1621 lira ile açık eksiltmeve konu lmu~tur. 

Lteyenler keşif evrakını görmek üzı-:re Nafıa müdiirlü· 
ğünc müracaat edebilirler. 

llıale yukarıda yazılı saatta 1afıa dııire::siııdc teşokkül ede· 
cek komisyonda yapılacaktır. 

Lteklilcrin 121 lira S8 kuruş muvakkat tcıniııat makbu
zım ve bu i5i yapalıile(' ·k iktidarı haiz old11ğu hakkında ~a
fıa nıü<lürliiğürnlerı alınını, vesikayı göstcrmt"~i lazımdır. 

Kırkağaç Bakırköy Mulıtarhğıııdan: 

Açık ek::ıiltmeye çıkarılan Bakırköyii cJektrik tesi .... atı maJ
zemcsinn müddeti içinde talip çıkmadığından eksiltme 10 
güıı daha uzatılmıştır. 

İhale 5 mayıs 938 ı nşemhc günü saat 15 dedir. 
32 milimetrelik çıplak lıak1r tt>lin mıılııımınen bedı>li 

3937 lira SO kurıış ve ke!;iİIİlamesinde yazılı sair malzeme· 
nin İs"' 1 ~95 lira 50 kuruştur. lstf•kliler her iki kısım için 
gerek bir ve gerekse ayrı ayn pey ::,üreuilirler. ihale Bakır· 
köy odasındadır. isteklilerin ınuv,ıkkat teıninJtlarilc o giiıı 
kiiv odasında lıulunrnalurı ilan olunur. , 

• * • 
Taksim ve Beyazıt meydanlarında konulacak birer 

hoparlör. Bak: İst. Beled. ilanlarmn. 

Mensucat-Elbıse- furadura-Çamaşır v~ 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

77000 tan mendilin eksiltme gününde beher tane ine 
teklif edilen 15 kuruş 34 :::;autiın fiyat vekaletce gami gör[ı
lerek tPkrar kapalı zarf u:--uhJe miirıakasaya konulınu!tur. 

İhnlcsi 16.5.938 pazarte~i günü saat 1 l dedir. 
İlk lt>minatı 88;) lira 89 kur ll:.tur. 
Ev~af ve ~artnanıesini almak ve görmek isteyf'n bedelsiz 

olnrak hergi.in öğleden :,onra MMV atırıalma komisyonuna 
müracaat. 

Elı.: iltıncyc girccı"kleriıı 219) ~ayılı kanunun ikinci VP 

iiçürıcii maddel~rindt:> gösterilen ve aiklf' teminat ve teklif 
ınektııhlarile birlikte ihale saatin<len cıı az hır snat evvel ko
misyona verınelt ri. 

Gümrük muhafaza Genel Komutanlığı tanbul 
Satmalma Komi yonundan: 

Gümrük ınuhntaza ör~üdü için 1256 çift }emf'nrnııı 16 
mayıs 938 pazartesi günü saat U de ekbıltme. i yap1l1:ıcaktır. 

Tnsınlanan tutarı 2>12 lira, ilk teminatı 189 liradır. 
Şartname ve evsaf Konıisyoııdııdır. Görü1ehilir. 
l ·teklilerin gün ve baatinde ilk teminat makhuzlarile hir

liktc c;alata eski ithalat gümriiğii lıina~mdakı ko ıisyona 

gelıneleri. 

Nakliyat: Boşaltma· Yükletme ve s. - --
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. İdaresinden: 

Kayseri deposuna gelecek kömürlerin tahliye, makine 
ve vagonlara tahmil ve makinelerin bırakacakları pislik
lerin temizlenmesi ve buna mukabil pislikler içinden çı · 

kacak kok kömürler müteahhidine ait olmak üzere beher 
ton kömürün muhammen tahmil bedeli 4 ve tahliye be
deli 8 kuruş olmak ve 1 6.38 tarihinden başlamak üzere 
bir sene müddetle açık eksiitmeye konulmuştur. 

Eksiltme 2.5.38 tarihine rashyan pazartesi günü saat 
15 te Kayseride 4 üncü işletme komisyonunda yapılacak
tır. 

İsteklilerin 18,50 lira muvakkat teminat vermeleri ve 
ikanunun tayin etti2'i vesika ve beyannamelerile birlikte 

ayni gün ve saatte 4 cü işletme komi yor.una müracaat 

etmeleri lazımdır· 
Bu işe ait şartname ve mukavelename projeleri işlet

me müdürlüğitnden para5ız olarak dağıhlm ktadır. 

• • 
54 bin ton tuz naklettirilecektir. ak: inhisarlar U. 

Müd. ilanlarına. 

30 Ni .. D ı93l' .,,,. 

·st nbul Belediyesinden: 
4 iinrıı 

Keşif brdeli 246 lira 20 kuruş olan Beşiktaş 2 1,. 
me tehin tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif evr~klı kB· 
vazını ~1 üdürliiğünde görülehilir. İstekliler 2490 · 1 k· 
nunda yazılı vesiLrn ve 36 lira 93 kuruşluk temıııat ~11~11:ıt .. Jll ~ 
huz veya ınektubile berabn 4.5.938 çarşamba guı 
14 de Daimi Enciimende bulunmalıdırlar. 

. 
Matbaa işleri,_IS!rtasi_re, Yazıhane Malzen~ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınal~a Komisyonundan : katetıl 

Gümrük Muhafaza Orgüdii için bashrılacak lO ., 
1
,. 

matbu evrnkm 3.5.938 sah günü ssat J ı de pazarhgı 
pılacc.ktır. . dıt· 

Tasıolanan tutarı 729 lira ve ilk teminatı 55 hr9 

Listesi ve örnekleri komisyondadır. Görülebilir· la~ıe 
İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuı ıııif 

birlikte Galata Eski ithalat gümrüğü binasındaki k0 

yona gelmeleri. 

* * • ,. 
000 b k b ı l · ka~g-ıdı abli 60. ta a a eyaz tırtık ı a emınyum 

caktır. Bak: İnhisarlar U. müd. ilanlarına. 

---.......... ---------~------~--___,_,/ 
"ahrukat Benzin-~~akinc yaglan v. s. 

İstanbul Den!z Ticareti Müdürlüğünden: 
(O~ 

Müdüriyet motörleri için açık eksiltme ile 20·23 7,5 
benzin alınac:aktır. Tahmin bedeli 4995 liradır. Yüıd.e te' 

teminatı muvakkate 37 4 lira 62 kuruştur. TalibJer~~nııt 
minalı muvakkateyi Defterdarlık muhasebe müdürlugg;s 
yatırıldığına dair makbuz veya banka me~tubl~rile 5.5~~· 
perşembe günü saat 15 te Galatada Denız Tıcaret da' 
dürlüğüne ve şartr.nmcyi görmek isteyenlerin de l\40 
riyet idare şubesine müracaatları ilan olunur. ~ 

Müteieı ril· 

İzmir Vilayeti Veteriner Direktörlüğünden: 
y 

Ayğır deposunun Arapçıdnki 200 ve Şehitlerdeki z~. 
dönümlük çayırhklarımn yalnız biçtirilmesi 27.4.938 il 
nününden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye tıb' 
nul:nuşkr. İhale günü 12.5.938 perşembe günüdür. 'fa~ 
lerin şeraiti anlamak üzere Veteriner müdürlüğüne 6,e 
eksiltmeye iştirak etmek üzere 2490 sayılı kanuna gbif' 
depozito akçesi veya banka mektubu vesair evraklll ,t· 
likte ıh \le günü Vilayet Daimi Encümenine mürD'

9 

lan ilan olunur. 
dt~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresill 
ııtD 

Muhammen bedeli l t.tO lira olan 1200 torba çiı11·~-~ 
ile keza muhammen bedeli 500 lira olan 100 torba 51 ·ır 
fondu, 14.5.938 cumartesi günü saat 10,30 da açık elc5;~ 
me usulıle Sirkecide 9. İşletme binasında satın alın8\eı 
tır. Bu işe girmek isteyenlerin nizami vesikalarile bet3~o' 
123 Jiralık muvakkat teminat mektublarım hamileil ol( 
misyona müracaatları lazımdır. Şartnameler parasız 
rak komisyondan verilmektedir. 

İstanbul Belediyesinden: 

Belediyemizin i~in liizumu olan ~ir tane h~s~n ı.i; 
otomobili açık eksıltmeye konulmuş ıse de bellı ıhale t' 
nünde giren bulunmadığından eksiltme 6 . .5.938 curJJ.tl if' 
nüne uzatılmıştır. Buna 3200 lira bedel tahmin edı}~e~' 
tir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. ıs 11~ 
liler 2490 No lı kanunda yazılı vesika ve 240 lirahlc 11 
teminat makbuz "eya mektubile beraber yukanda Y

9 

giinde saat 14 de J)aimi Encümende bulunmahdırlnr· 

Ankara Orman Fidanlık Müdürlütünden: 0t 

Orman teşcir sa~aııı için alı~ncak 4000 metre iki parı:n•" S c' 
mir boru 15 gün mudtfetle eksıltıueye konulmuştur. IJ.5.93lill 
ma günü saat 15 te ihale katiyesi yap1lacağındnn istelı el'~ 
yüzde 7,5 teminntlariyle Ankara Orman müdüriyetine gc~111!l11 ıı~ 
ve şeraiti öğ'renınek için de Tophane cıvarında orman fıd 
müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

* * * l bl 
Rakı şişeleri İçin 2900 sandık alınacaktır. Bak: 

0 

sarlar U. Müd. ilanlarına. 

• * • 
f39~ 

60.000 tabaka beyaz tırtıklı kağıdı alınacnktır. 

İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 
• 

80 adet muhtelif cins d::1irden demiryol açıklık ~
haresi alınacaktır. Bak: Devlet dem iryolları ilanlarıf19 ' 



ıı 

elll 

•• 

Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan: 

kad liaydarpaşa liseRi pansiyonunun mayıs 938 gayesine 
t!ts·~t ihtiyacı olan 12500 kilo birinci nevi ekmek açık 

~trn~ye konulmuştur. 
küıt"ksıltme 16.5.38 pazartesi günü saat 16 de İstanbul 
~t Ur direktörlüğü binası içinde liseler muhasebeciliğio
~Plaaacak olan komisyonda yapılacaktır. 
f ahınin bedeli 1250 lira, ilk teminat 94 liradır. 
;te.kliler şartnameyi okulda görebilirler. 

Lt)J· alıplerin cari sene ticaret odası vesikasile birlikte 
ı o .. 6un ve saatte komisyona gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satın.alma Komiıyonundan : 

t~~ltbcci merkez hastanesi için 200 bin litre içme suyunun açık 
1 tın . 2 . 

~, t( eaı 4.5 938 saat 15 te Ankara Levazım Amirliği Satına} · 
'rt 0 rnisyonunda yapılacaktır. 

llıtai 11harnmen bedeli 1400 lira ilk teminatı 105 liradır. Şartna
)o!ld l<onıiıyonda görülür. Kanuni vesika ve teminatla Komiı· 

' bulunulması . 

' ~ı: . 1- idareleri amirliğe ltağlı birlik ve müeS1eseler hayva- 1 

... 11111 ç 1 1 . • 614 d .• .. ·oı-)1 ayır atı ma11 ıçın onum çayırın açık ekıiltmeıi 14. 
tQ11 

1 938 salı saat 11 de Ankara Lv. amirliği satınalma komiı· 
llQd 2 • yapılacaktır. 

'"tt' Muhammen bedeli 2456 lira ilk teminatı 184 lira 20 ku
~, 11~· Şartnamesi hergün komiıyonda görülür. İsteklilerin eksilt· 
-.ıı.ıı.ınünden evvel çayırlarını amirlik muayene komiıyonuna 
'1-/~ııe ettirerek mevki 11hhi vaziyetin muvafık olduğuna dair 
•ı. ' ları vesika ile belli gün Ye saatte komisyonda bulunulma· 

z EDELER 

Karai~:alı Orman Bölge.si ~efliğinden: 

ı\1ikdarı Muhammen 
Cinsi Hacmi vahit fiatı 

ı\D Lira Kurus 
~ 

, Çam 20~ 4 90 
\13 'Yh1n vilayetinin karaı,.,alı ka1.a::ıt Krıle orın~mında 202 

~niktarında çam :ıatı~a çıkanlını~ttr. 
1111 atı 9.5.938 günü saat 14 de orman daire:;İncle artırma 
. Yapılacaktır. 

13ch ('' Ş er M3 çamın muhammen ıatı 4 lira 90 kuru~tur. 
ııı~ 11 ~rtname ve mukavelename projeleri Karai:;alı Adana or

\ •daresirıdeıı alınır. 
,1uvak!...at temiııat 7 ı lira 61 kuruştur. 

tb atı~ yalnız orman kanununun 6 ınr.ı ınaddf•sinrlr. yazıh 
c l artırma yapılacaktır. Satıi>' uınurnıdır. 

~ ~anaviçe, çul, çuval, ip 
' Müd. il4ıılarına. 

• • • 
\
, <l 

· ~ · sa tılacaktır. Bak: İnhisar-

1 Pıtı.ıh 
~il 'l:ı •nınıen bedellerile miktar ve ev1afı aşağıda yazılı 2 ru-
~t'tt al~eıne her 1rurup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 23-5-938 
,~ı~dt~~ı iÜnü 1aat ( 10,30) on buçukta Haydarpatada gar bin&11 

1~,c kı •atıoalma komisyonu tarafından açık ekıiltme ile 1&tın 
ıı. a tır. 

~' ~ Qu • 
,ı ~l~t111~•e girmek iateyenl~rin kanun~n tayin ettiti Yeaaik ve hi . 
ıl -\itı • Yazılı muvakkat teminatlarale birlikte ekıiltme günü 
tef' Ilı. liı.ı 'i kad~r komiıyona müracaatları lizırndır. 
i ı l.ty0tı le aıt şartnameler Haydarpaşada gar bin&1ı içindeki ko-

8() tarafından paraaız olarak datıtılmaktadır. 
lllu~det muhtelif cins demirden demiryol açıklık gabariıi 
~11 •11tnıen bedeli 2250 lira muvakkat teminatı 168 lira 75 
~u·~ur. 
~5() kı.lo adi amonyak 10000 kı. göz taıı muhammen bedeli 

lıra lllunkkat temiaatı 153 lira 75 kuruıtur. 
(2466) 

~ ... .>~ a.L~ • :.t , 
'Uc~~I Ye yazı _,-en 

""'~: lamıUJ Girit 
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Bnsı!dığı 7er: ARTUN Baaımevı 
Gnt.t~ Rillür ..,bJc No. 10 

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

11- Pazarlık 16.V.938 tarihine rasthyan pazartesi 
gunu saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu

l;,esindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lll - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu· 

beden alınabilir. 
lV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen güo 'le sa· 

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

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

dında 60.000 tabaka beyaz tırbldı aleminyum kağıdı pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

il ·- Pazarlık !3.5.938 tarihine rastlıyan pazarte!ıi günü 
saat 14 de Kabataşta Le•a:ımı ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartname ve nümuneler parası'Z olarak bergün sö· 
zü geçen Şubeden alınabilir. 

IV- İstekHlerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2471) 1 -4 

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

15 santilitrelik rakı şişelerine mahsus 2.900 adet kasa 
pazarlıkla yaptırılacaktır. 

il- Muhammen bedeli beheri 150 kurnştan 4,350 lira 
ve muvakkat teminatı 325.25 liradır. 

lll - Pazarlık t 2.V.938 tarihine rastla an perşembe 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler hergün parasız olarak sözü a-eçen 
Şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2470) 1 - 4 

Kilo -6000 
2000 

200 
3000 
3000 
2500 

400 
3700 
3000 

Cins -
• • • 

Yamalık Kaneviça 
,, Çul 
,, Çuval 

Iskarta Kanaviçe 
,, Çul 
,, Çuval 
,, 

" ,, 

Marka besi 
İp 
Kınnap 

I- Cins ve 
la satılacaktır. 

miktarı yukanda yazılı sargılar pazarlık· 

11- Pazarlık 13.V.938 tarihine raıtlıyaa pazartesi günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi 
Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

Ill- Satılacak mallar Ahırkapı Bakımevinde hergün 
görülebilir . 

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

• • • 
1- Şartnamesi mucibince 20 X 25 - 27 eb'adında 

20.000,000 Mantar pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 6.6.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 

saat 14 de. Kabab.ışta Levazı n ve t,1ubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılctcaktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

lV- f· ksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin Mantar nu
munelerini münakasa gününden evvel Alım Komisyonuna 
vermeleri lazımdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte' yukarıda adı 
aeçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2295) 2 . . 4 

• * • 
1- Şartname ve nümunesi mucibince 250 000 metre 

düı beyaz kanaviçe paıarlıkla satın alınacaktır. 
il- Pazarlık 13.V.938 tarihine rastlıyan cuma gunu 

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

lll -- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden ve İzmir Raşmüdürlüğünden alınabilir. 

iV·- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2351) ~-4 

• * • 
l- Şartnameleri mucibince 150 bin adet 100 lük, 

50 bin adet 50 lik tuz çuvalı pazarlıkla satın alınacaktır. 
il- Pazarlık 2/V 938 tarihine rasthyan pazartesi günü 

saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır 

111 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edi!en gün ve 
s2atte yüzde 7,5 güvenme parnlariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gel ,leleri ilan olunur. (2167) 4-4 

.• Jı' ' : . 

. ... , .. - . . . ' - -~ .. ' ' . 
ff,~;·~~$~~riPu.1 Beleçj~ye~i . ilanları 

,,. '':\ ~ .. ~ .. ..ı:·~-_.. .. 1 • ' 

Taksim ve Beyazıt meydanlarına konulacak birer Ho· 
parlör açık eksiltmeye konulmuştur. Buna 2400 lira bedel 
tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö· 
rülebilir. İsiekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesikadan 
başka Fen işleri Müdürlüğllnden alacakları Fen ehliyet 
vesikasile 180 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 16.5.938 pazartesi günü saat 14 de Uaimi Encü· 
mende bulunmalıdırlar. (B) (247 4) 

* • • 
Temizlik işlerine lüzumu olan belleme, keçe, çul, yu· 

lar, merkep yuları, yular sapı açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. Bunların hepsine 1064 lira bedel tahmin edilmiştir. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2400 N. lı kanunda yazılı vesika ve 79 lira 8[) kuruşluk 

ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 19.5.938 per· 
şembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı· 

dırlar. (B) (2479) 

* * • 
Keşif bedeli 939 lira 40 kuruş olan Unkapanı tasfiye 

havuzu makina dairesindeki zincirin yerine takılmaıı, dit· 
li, yatak vesaireninin tamiri açık eksiltmeye konulmuş
tur. Keşif evrakile şarjn:ımesi Levazım Müdürlüğünde 

görülebilir. istekliler 2400 N. lı kanunda yazılı vesika ve 
70 lira 46 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 17.5.938 sah günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmahdırla r. (B) (2478) 

(Suite de la 4eme pare) 

ecole Primaire a Seydichehir (Dir. lnatruct. Pub. Konia) N. 674 
Manipulation de pierrea de taille .., route Adapazar·Hendck-Adapazarı· 

Arifiye (Vil. Kodjaeli) N. 675 
Benzine (Div Kirklueh) N. 676 
Fer beton arme, tuileı, brique et charpentc (Dir. Trav. Pub. Edirne) 

N. 676 
Co~ıtr. arcbes s route f.lazigue-Palou (Dır. Trav Pub. Elaziı:-ue) 676 
• Bois de sapın (Oir. Forets Vil. Tchanlc.iri) N. 678 
Tuyaux galvaniıes (Com. Achat Milit. Samıoun) N. 678 
Trav;aux de nivellement pres l'hôpital Yozgat (Vil. Yozgat) N. 679 
.Produits pharmaccutiques et articlcs camelote (Min. Trav. Pub.) 680 
Cimeot, fer, clouı, dıarpente et buile (Muo Tekirdagh) N. 680 
Rep. konak gouvernemental a Chouhout (Vil. Afıon) N. 682 
Toile pour pansemcnt, bafoıte et camiıole pour operation (Vil. Eııki· 

chchir) N. 682 
• Bois de S•pİn (Dir. Forets Kastamonou) N. 681 
Rep. de mur et constr. archeı (Dir. Trav. Pub. Eskichebir) N. 682 
Transport des inamigreı (Dir. Comrnerce Marit. lst.) N. 684 
Constr. dep . (Dir. Trav. Pub. Elazirue) N. 684 
Rip. e tuves (Municip. latanbııl) N. 684 

• musee ( • " ) N: 684 
• aux depôts du archives (Mun. lstanbul) N. 684 

• Les aıtcriıqueıı iudıquent une vente par voıe de surenehere. 

N. B.- Les Nos ındıques en regard de& :articles aont ccux du 
iournal danı lequel l'aviı a pnru 

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

A) Adjudications au Rallais 

Mode 
d'edjudicat . 

Prix 
eıtimatif 

Cautioa. 
Proviıoire 

Lieu d 'adjudication et du 

Cahier des Cbargeı 
Jour.s 

Constrt.1ction-Reparation- Trav Publicı·Materiel de Constructioo--Cartographie 

Acbevement coutructioa buanderie et lieu de les· 
sive a l'lruıtitut de Jeunea Filleı a Adana. 

Conıtruction Maiıon du Pe11ple a Adana (cah. eh. 
L. 1) (aj.). 

Operation de cylindraıe ~ route Bog-hazlian-Fakili 
Rtparatioa au depôt dem Travaux Publics. 
Construction de chaussee s route Boglıazlian-F akili 
Conıtr. serre au bitiment ecole de eomaerce ıııa-

ritime. 
Constr. de 8İx pavillonı et bit. Commandanat a 

bmir (c:ah. eh. L. 10,08). 
Coutr. bit. Adminiıt.- Habitatiea- et depôt de 

sel de 600 t. a la uline Sarayalc (cah. eh . P. 82} 
(aj.). 

Travaux de nivellement, coDıtruction de claau11ee 
et 8 aqueducs et tranıformation tablier ele 2 ar
cheı en beton arme. 

Publique 3379 -

Gre a rre 117468 -

Publique 

• 
• 

Gre a i're 

3306 46 
264 22 

9246 4il 
573 61 

Pli cach 201555 -

n 7211 98-3325 22 
et 5801 77 

n 66686 80 

253 43 

7313 05 

247 91 
19 82 

693 49 
44 -

13577 76 

1225 42 

4585 

Dir Trav. Pub. Adana 

Preıid. Maiııon du Peuple a Seyhan 

Dir. Trav. Pub. Yo:ıgat 

" 
n 
,. lstanbul 

Coa. Acb. Min. Def. Nat. Ankara 

11-5-31 

13-5 38 

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

17-5-38 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 18·5< 8 

Dir. Princ. Zone 2 eme Route Tran· 25-5 38 
ait-Trabzon lran Dir. Trav. Pub. 
Ist. Ank. 

Produit. Cbimiques et Pharmaceutiques · lnstruments Sani~ai~~Fourn?ture pour Hôpitaux 

Amoııiac : 500 k.- Sulfate de cuivre : 10000 lı:g. Publique 2050 - 153 75 1 Exp. Ch. de fer Etat Haydarpacha 23-5 38 

Electricite·Gaz·Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Raocordemeat du courant electrique du prevento
rium Maslak au reseau de la ville. 

lnatallation electrique a la buadcrie et lieu de 
le11ive de l'lnatitut de Jeuneı Filles a Adana 

Materiel poıır installation electrique (aj.). 

lnıtallation baut·pırleur aux placea Taxim et Be
yaait. 

Habillement - Chaussures 

Moachoira : 77000 p. (aj.). 
Pantouflea : 1256 paires. 

Tissus- Cuirs. 

1 ravaux d'lm.,Primerie-Papete_ri~ 

lmpre111ion de reriıtres : 10 lots. 
Papier aluminium 38X70 dim. : 60000 rames. 

T ransfort- Chars:ement Decharıement 

Cbarremeat et decharremHt tle charboo 

Combustible - Carburant-Huiles 

BeıııiDe : 20-30 t. 

Diven 

Ciment : 1200 ucı - Ciment fondu : "iOO ıacı. 
Caisıea pour bouteilles de raki de 100,50,25 et 15 

centilitre : 2900 p. 
Gabarita pour voie ferree : 80 p. 
Auto·aabulaace : 1 p. (aj.). 

Tuyaux de fer : 4000 m. 
Papier aluminium 38 X 70 dim. 60000 ramea. 

Provisions 

Foin : 171548 k. 
Eau : 200000 litres 
Prairie : 614 deunucoe 
Pain : 12,5 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Bois de upiD : 203 m3. 

Publique 9055 

" 
1621 

Gre a gre 3937 50 
et 1295 50 

Publique 2400 -

Pli cach 
2512 -

Gre a rre 729 

" 

Publique 

Pultlique 4995 -

Publique 1140 et 500 
Gre a gre 4350 -

Publique 

" 

Gre a rre 

Griı a t re 
Publique 

" 
" 

Publique 

2250 -
3200 -

2573 22 
1400 
2456 -

1250 -

679 12 

121 58 

1259 50 

180 -

885 89 
189 -

55 

18 50 

374 62 

123 
325 25 

168 75 
240 -

386 -
105 -
184 20 
94 -

74 61 

Com. Ach. Intend. lst. Tophane 14-5-38 

Dir. Trav. Pub . Adana ll·:>- 'i8 

Moubtar Baltirkeuy Kirkaghatch 5-5-38 

Com. Perm. \tunicipalite lstanbul 
Dir. Eco111. 

16-5-38 
,. n 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 16·5-38 
Com. Ach. Comm. G. Surv. Douan. lııt. 16·5-38 

Com. Ach. Co•m. G. SurY. Douan. lıt. 3-5-38 
Cem. Ach . Econ. Monop. K. tache 23-5-38 

Adminiat. Cb . Fer Etat Kaiııseri 2-S-36 

Dir. Coınır.ıerce Maritiı:ae lst. 5·5-38 

9 Expl. Cb. de fer Etat Sirkedji 1-4-5-38 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatadae 12-5-38 

lu Expl. Ch. de fer Elat Haydarpacha 23-5-38 
{ Com. Perm. Muoicipalite lıtanbul 

Dir. Econom. ,. 
11 

6-5-38 

Dir. Pepiniere Forets a Ankara 13-5-38 
.Com. Ach. Econom. Mooop. K.tache 23-5-38 

Coa. Ach. lntend. Iııt. Tophane 2-5-38 
Co•. Ach. lntendance Ank. 24-5-38 

" 14·5·38 
Com . Ach. Lycee Hıydarpacha 16-5-3~ 

Chef Ing. F oreta Kara isali 9.5 38 

11 -

17 

14 
14 
14 -
16 

15 

Pazar 1.5.938 

İlk okul binaaı inı. (fıparta Vil.) -'! i72 

Pazartesi 2.5.938 

" ;ıı~ 
Muhtelif bakır ocak malHmeıile bakır ve pirinç boru, çıı 

bakır levhalar (DDY) .\' 642 \', 
fıt. umumi hapishane binaaanın yıkılmaaa {ist. Nafıa Miid·) 
Demiryol baskülü (İnhiı. U. Müd.) .!\ ! 669. • 670 

1 
Dolap, tezlon2', 1andalya, tabure, etajer (lst. Beled.) J\ • 

ı EA-er takımı (Jndr. Gen. Komut. J\nk.) .~: 671 
Pamuk çorap ipli~i (Tophane Lvz.) .\~ 671 
Ekmek torbası (Orman Kor. Gen. Komut.~ .Y 671 \ (ı 
Yaısbk ve yatak lnlıflık bez (Orma n Kor. Gen. Komut.) 
Ben1:in (Gümr. Mub. Gen. Kor.ıut.) ,;\ 672 
Yulaf (Ank. Lvz.) ,,! 672 

14 - 1 

Kayaamat inco bezir (DDY) .Y. 672 
i, elbiıesi (MMV) ,;\~ 672 
Dikilmit çamafır (MMV) 672 

15 -

10 30 

11 

11 

15 

14 

11 
11 

11 
14 

15 -

15 -

10 30 
14 -

10 30 
14 

15 
14 -

14 30 
15 
11 
15 

14 -

Balaııt kalburu (DDY) .\! 672 
Transmiayon kayışı (DDY) ,\~ 672 
Ağ"ır traktör diıkharoıu (KaracAbey Harası Müd.) .\! 612 
h azan sakızı (İnhis. U. vMtıd.) S: 672 .1 Çankırı vil. mrk. yap. nafıa bina ve ıaraj inş. (Çankırı v• 
Tu:ı çuvoılı (İnhia. U. Müd.) J\" 673 
Biriıaci benzin (Gümr Muh. Gen. Komut.) J\: 673 
Sarı sabunlu kösele (Orman Kor. Gen. Komut.) .\! 674 
Bahçe dıvarı inş. (Konya Vil.) .;\ ! 674 r-' 
Seydişehir mrk. yap. ilk okulun ahsap, kirrir ve betoıı' 

ıımları inş. (Konya Kültür Dir.) .1: 674 ui 
Adapazarı-Hendek yolunun araa1nda moloz bfı ihzarı 

caeli Vil.) .'\! 675 . l~ 
Adapa:ıarı·Arifiye yolunun araııında moloz taşı ihzarı it• 

li Vil.) .\ : 675 
Benzin (Kırklareli Tüm.) .\" 676 
Betonarme demiri, tuğla, Mıırsilye benuri yerli 

reste (Edirne Nafıa Müd.) .\' 676 ( 
1 r Elazığ· Palu yolunun arasında yap. toprak ve menfc% c 

Nafıa Müd.) .\~ 676 . 1S 
• Köknar ve çaın nğacı (Çankırı Vil . OrmaD Oir.) :\. 6 
Galvanizli boru (Samsun Ask. SAK) .:\~ 678 .1 ı 
Yozgat hııat. civarında yap . toprak teıviyesi (Yoıı:ııat Vı ' 
• Demirbaı eşya ve mualece (Nafıa Vek.) .\: 680 
Çimento, demir, çivi üstübü, kereste ve yağ (Tekird•J 

.\'; 680 
Şuhut konn"ı tamiri (Afyoa Vil.) ~ 682 1 ı Sarj'ılık bez, patiska ve ameliyat gömleği (Eskişehir Vı' 
• Çam ağacı (Knıtnmonu Orman Dir.) X 681 
• Otel eşyaaı (Galatasaray Maliye Şub.) .\: 6 1 
Damızlık hayvan (Malatya İlbay.) .\-;. 681 . ~I 
Dıvar tamiri ile menfez. inş. (Eskitehir Nafıa Müd.) ,\• 
Göçmen nakJiynb (İıt. Deniz Tic. Müd.) \ ; 68~ 
Levazı n ambarı inş. (Elauğ' Nafıa Mi!d ) .\ ; 684 
Etüv tamiri (İıt. Beled.) -~~ 684 
inkılap müzesi tamiri (İıt. Belcd.) ~\! 684 
Hazinei evrak binası tamiri (lst. Belcd.) .\! 684 

• Önlerinde yıldız. işareti olanlar müz.nycdeyc aittır · 
~ 

Hamiş : "No." işareti ilanı havi gazetemizin savısın• 

Dimal!che l •4· 1938 

Const. bitiment ecole Primaire (Vilayet Isparta) N. 672 

Lundi 2-4-938 

b,rr' Divers matericle en cuivre pour chaudicre, tuyaux, 

c ~ 

de cuivre et en laiton (Ch. de Fe r Etat) N. 642 ~ 

Demolition d u bat. priso n g ' nerıı.le (Dir. Trav. Pub. tst.I 
Bascule (Oir. G · n. Monopolcs) N. 667 

1
i 1 

Armoireıı, chaiscs·longues, tabourets, chaiıe• ete. (Mun· I> 
Harnais (Command . G n. G~nd . Ankara) N. 671 
Fil de coton pour chaussette (lntend. Tophane) N. 671 11 
Sacs pour nourrituro (Comma d . G i-n. Prot. Foret) N. 6

11 
Toile pour housse ( ,, ) N. 6 
Foin (lnt. Ankara) N . 672 ,/ 
Huile de lin raffinee, tıunis pour ballast et courroie de: tr 

(Ch. de Fer Etat) N 672 
Costumes pour travail et linge {Min. Der. Nat ) N. 672 
Diaques de labour (Dir. Veterinaire lst.) N. 672 
Uutic pour chaudron (Dir. G en. Monop.) N . 672 ~ 
Constr. garage et bAt . Dir. Tıav. Pub. (Vil. Tcbankırı) 
Sacı pour sel (Dir. Gen. Monop.) N. 673 

6
7S 

Benzine (Command. G en. Surveil. Douan. lstanbul) N· fD 
C uir jaune ~avonneux (Dir. Gen. Comaıand Gen. Prot 
Constr. mur {Vil. Konia) N. 674 . ef'' 

,. Gel pnrties eD beton erme, maçonnerİe et 811enOll 

{Lire la ııuite en 3me pare) 


