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) Mün kasalar 

ilat, Tamırat, Nafıa işlerı, Valzeme, Harıta 

d?'c Önünde 39 m tulunde parke inş. 
~~ •r rnahal. yeni ynpılnn itfaıye garajının dış 
t "e camekanlar bölme dıvar, ahşap döşeme 

l\}l }'a~lı bı ya inş. 
·~lldll yap. "F., tipi ıki hangar, hamam, mutfak, 
it tesisatı ve 6 adet erat pavyonu, yol meydan 
t"'Yesi, elektrik tesisatı, kanalizasyon, cephane

'0ndaj iıleri inş. (şart. 42,63 L) 

/
11rlu, Osmancık, Mecidöı:ü ve Alaca ka:.aları 
~1ht2ır hırıtnlarının alınması 

Çı •pı sarayı müzesi dahilinde yap. ahşap ve :ıl· 
~Çerçeve, kurşun örtü, duvar tamıri 

lı Y• tayyare mcydanındıı yap. tesviye işl~rı 
•rt. 172 kr) 

.. l 
•tb ÇUr-Bingöl yolunun arasında yap. tesviye\ tu-

~ < 'Yosi ve menfez inş. 
hıpodromunda yap. havuz inş. 

aç. eks. 

n 

1037 82 
604 54 

kapah z 852522 89 

aç. eke. 8775 -

,, 2515 80 

pa:ıı . 34352 -

kapalı z. 26750 -

aç. elcs. 9242 77 

~ik-Havagazı-Kalorıfer (tesısal ve malz m~si) 
~ tlııc1 • 

~ k' yap. hangar, hıımam, pavyon. mutfak v.s. 
t trılc: tesıs . (Bnk: nş at sütun.) 

t 1: 43 t. 3 m m - 61 t. 4 m m· 1 t 1,5 m m kapalı z 105000 -
tl 525 kr) 

f tılu kl\blo: 5000 m. aç. eks. 1250 

~il 
~ t, Elbise, Kundura, Çamaşır v-s 

' ~dil cıya örtıisü 5 7 ,5 eb'adında 
''-'•çc: 50000 ı:t. 

: l 135 ad. (temd) 

, Benzin. Makine yagları v. . 

12000 lıtre 

l ~: 1500 ad. - k zma: 1500 ııd. - dcmır el ara
•ı: 200 ad. 

' ~•tıcirı Ana gemisı ıçin: 5 11d. 
l: ıso o m3 

/ U maktnlı ve 40X45 eb'adındıı: 75 k. 
"

1\:e: 50000 m. 
Çorap · ı·~·· 3 t r ıp ıb•· . 
'rıila 2 

" n Çor,p 2 t, " " 
Çantası tamıri: 234 ad. 

it: 221 d 
Ilı il • 

1q -~ 850 ad • kürek: 400 ad. - kuma sapı: 900 
Grek sapı: 800 ad.-çekiç: 800 ad. ve çadır ıpı 

ılk . 
Sebze ~t. v. .. 

"~ lıy•t: 5930 k. 
ıı t•nesi: 25 t . 

~) Müzayedeler 
t( 

\~ orııı tör, suni ipekten kordela, dantela, Y"tnk 

paz. 
kapalı 7. . 

paz. 

2000 -
7500 -

17025 -· 

aç. eke. lıt. O 16 

aç. cks. 

" 
" kapalı z. 

r. 

" 
" aç . eks. 

pat. 

3700 

1230 
19500 -
13500 
7500 -
7350 -
6000 

4800 -

aç. eks. beh. 22 
• 1547 

aç. eks. 2075 50 
kapalı z. 5000 -

nç. art. 

37ö')l 

658 -

189 -

2576 40 

2006 -

693 21 

6500 -

93 75 

,,00 • 

562 50 
1278 

144 -

283 50 

92 -
1462 50 
101 2 50 
562 50 
551 25 
450 
360 

371 25 
116 03 

155 t)5 
875 -

Müracaat yeri 

Tirebolu Bcledıyesi 
Giresun 

" 

M. M. V SAK 

Çorum Valiliği 

Gün 

13-4-38 
14-4-38 

22-4-38 

20·4-38 

Müzeler Art. ve Eks. Kom. 12-4-38 

M. M. V.SAK 15-4-38 

Bingöl Vil. Daimi Ene. 10 5-38 

Ankara Valiliği 14-4-38 

M. M. V. SAK 22-4-38 

PTT Lvz. Miid. Ank. lst. 23·5-38 

" 
26·5·38 

Tophane Lvz. SAK 11-4-38 

" 25-4-38 
G imr. Mub G. :< l'lt. SAK 14-4-38 

lst. Emniyet Müd. 18-4-38 

Balıkesir Vil. Daimi Ene. 21-4-38 

Güm. Mub. G. K. lst. SAK 21-4-38 
D. D. yolları H. paşa 15-4-38 
PTT Lvz. ii<I. Arık. lst. 26-5-38 
Tophane Lvz. SAK 25-4-38 
lst. Jandarma ,, 18·4-38 
Deniz Levazım ,, 18-4-38 

" 18-4-38 
Ankara Lvz. SAK 9-4-38 
M. M. V. SAK 12-4-38 
Ankara Valıliği 14-~·38 

Manisa Tüm. SAK 20-4-38 
Tophor.e Lvz. SAK 25-4-38 

lst. Gümrükleri Başmüd. 11-4-38 

Saat 

14 
14 

15 -

11 -

14 -

15 

15 

15 -

15 

ıs 

11 

14 -
15 
14 -

15 -

14 

l1 
15 -
15 -

15 -
15 -
11 30 
14 -
11 -
11 -
15 

ıs 

15 30 

13 

İnşaat. Tamirat- afta işleri ve ı\\alzemesi- Haritn 

Çorum Valilitinden: 

20.4.938 çarşamba günü .aat 11 de Çorum viliyet Makamında 
ihalesi ypılmak üzere 1950 lira keşif bedelli Sunıurlu 3250 lira· 
lık Osmancık, 1950 liralık Mecidözü, 1625 liralık Alaca olma\c 
üzere cem'an 8,775 lira keşif bedelli yukarıda isimleri geçen ka
r.alarm hali hazır haritalarının alınması açık eksillmiye konulmuş· 
tur. 

Şartname ve buna aid diğer evrak Çorun Nafıa dairesinde 
görülebilir. 

Muvakkat teminat 658 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarile bu işi yapabileseklerine dair 

nafıa vekilctinden alınmış ehliyetname ve difrer belgelerini ihale 
günü snat 10 da ihale komisyonuna vermeleri lazımdır. 

Müzeler Arttırma ve Eksiltme Komisyonu Riyasetinden : 

Yapılacak işlerin cansı 

ve mahiyeti 
Keşif 

bedeli 

L. K. 
Ahşap ve alçı çerçeve, 2515,80 
kurşun örtii, duvar tamiratı 

Muvak. 
teminat 
miktarı 

Lira 
189 

Eksiltmenin nere· 
de ve hangi gün 
ve saatte yapı-

lacağı 

Eksiltme Asarati
ka Müzeleri Ge
nel Direktörlü-
ğünde 12.4.938 
tarihinde sah gü
nü saat 14 de 

Topkapı Sarayı müzesi dahilinde Harem dairesile İkin· 
ci Osman köşkünde ve diğer bazı k1sımlarda bermucibi 
keşif yaptırılacak olan tamirat yukarıda y zıh gün ve 
saatte açık eksiltmeye konmu5tur. Keşif ve şartname ile 
yapılacak tamiratı mahallen görmek istiyenlerin Müzeler 
Mimarlığına talip olanlar da en az 1500 liralık bu işe 
benzer iş yaptıklarına dair eksiltme tarihinden bir hafta 
evvel Nafıa İdaresinden alınmış ehliyet ve 938 yılma ait 
Ticaret odası vesikaları ve muvakkat teminat makbuzla
larile ihale gününde Komisyona müracaat etmeleri. 

Ankara Valiliğinden: 

Keşif bedeli 9242 lira 77 kuruştan ibaret bulunan An· 
karada hipodromunda yapılacak olan havuzun ihalesi 14 
nisan 938 perşembe günü saat 15 te hükumet dairesiude 
daimi encümende açık eksi tme ile yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 693 lira 2 t kuruştur. İstekliler te
minat mektubu ticaret odasından musaddak vesika An
kara nafıa mudürlüğünden alacakları ehliyet vesikası ile 
biriikte sözü geçee günde dai.ai encümene gelmeleri. Bu· 
na aid keşif ve şartnamesini her gün Nafaa müdürlüğün
de görebilirler. 

Bingöl ViJayeti Daimi Encümeninden: 

BL.siltmeye konulan i~: Çapakçur-Bingöl yolunun 38X40 
kilometreleri arasındaki Çoban kaya::ı tesviyei turahi ·esi \'C 

menfez inşaatı olup muhammen keşif bedeli 26750 liradır. 
Eksiltme t0.5.938 alı giinii saat 15 te Bingi)! vilflyeti 

merkezi o~aıı Çapakçurda daimi encümen oda:,ında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

Ek ... iltnıe şartnanıP i \:C buna miiteferri evrak istekliler 
Bing()l ve Tunceli .Nafıa Müdürlüklerinde görebtlirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2006 lira muvak
kat teminat vermeleri ve kanuni ve ikalan haiz bulunmaları 
ve Jafıa vekflletinden nlmmış tesviyci turabiye ve kflrgir in

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-lt' şaatı müteahhitlik ve ika ı ihraz etme~ lflumdır. 

11
:

0 rr• takımı vs . eşya 
50 - Giimr . Muh . G. K. lst. lılaaa ve sandalya: 67 kal. paz. 8 SAK 15-4-38 11 -

aha fazla ma A mat ve ilanlaı·ı tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere ınüracaat: ediniz 

isteklilerin teklif ınektublannı yukarda yazılı saatten hir 
saat eHeline kadar komisyona makbuz ıııukahili \ Crme i 

!iizımdır. 
Posta ile gelecek mcktublarm miihiir mumu ile kapatıl · 

mış olması lazımdır. 
Po tada olucak gcdkıncl~r knhııl edilmez. 



Afyon Belediyesinden: 

4829 lira bedeli keşifli halde yapılacak kuru daneli pa
zar yeri inşaatmın vukubulan milnakasasında talip zuhur 
etmediğinden 26.3.936 tarihinden itibaren pazarlık sure· 
tile icrasına karar vermiştir. 

Talip olanların bu müddet zarfında her salı cuma 
günleri saat 14 de helediye encümenine müracaatları. 

Giresun Belediya Riyasetinden: 

Çınarlar mahallesinden yeni yapılan itfaiye garajının 
lış kapu ve cemekanları, bölme dıvar, ahşap, döşeme ve 
yağlı boya inşası onbeş glin müddetle açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 604 lira 54 kuruştur. 
ihale 14 nisan 938 perşembe günü saat 14 de belediye 

dairesinde toplanacak daimi eıneümende yapılacakbr. 
Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçalarile birlik

tz belediyeye müracaatları ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Ç uluda yaptırılacak F tipi iki hangar, hamam, aautfak, su 
tesisatı ve 6 adet erat pavyonu, yol meydan tesviyeıi elektrik te· 
siutı, kanalizasyon, cephanelik, ıondaj işleri in,aatı kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. Bu inşaat ve teıisata ait işlerin heye· 
ti umumiyesinin keşif bedeli 852522 lira 89 kuruıtur. 

Eksiltme 22 nisan 938 cuma günü saat 15 le MMV Satınalma 
Komisyonuada yapılacaktır. Keşif proje ve şartnameler 42 lira 
63 kuruştur. itk teminat 37851 liradır. Ekıiltmeye ~irecekler ka· 
nuni teminat ve 2490 ıayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddelerile 
idari şartnamenia 4 üncü maddesinin F fıkrasında yazılı belgeler· 
le birlikte teklif meklublarını eksiltme saatinden behemehal bir 
saat ev~·el Ankarada MMV Satınalma Komiıyonuna vermeleri. 

Tirebolu Belediye Riyasetinden : 

Belediye önünde 39 metre tulunda parke inşaatı yır

mı gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli bin otuz yedi lira seksen iki kuruştur. 
İhale 13 4.938 tarjhine müsndif çarşamba günü saat 

14 de Belediye dairesinde toplanacak Vaimi Encümende 
yapılacağından talihlerin yüzde 7,5 depozito akçalarile 
birlikte Belediyemize müracaatları ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Kütahya tuy} are meydanıntla yaptırılnc.ek tesviye işleri pa· 
zarlıkla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 34352 liradır. Ek
ıiltmesi 15.4.38 cuma günü saat 15 te Ankarada MMV .-atınalma 
komiıyonuuda yapılacaktır. ilk teminat 2576 lira 40 kuruştur. 
Keşif, proje ve şnrtnamt.leri 172 kuruşa MMV satınalmeı komis
yonundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı ve idari şartncıme ı 

ile ittencn belgelerle birlikte eksiltme gün ve saatinde Ankara· 
da MMV Satınalma komiıyoaunda bulunmaları. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. -..-...-- ....__ ._ ... ___ _ 
P. T. T. Lenzım Müdürlüğünden: 

İdnn ihtiyacı için 43 ton 3 M M, 61 t. A m m 1 ton 1,5 M M 
ceman 105 ton bakır tel kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedel 105 bin Muvakkat teminat 6500 lira olup 
eksiltmesi 23 mayıs 9.'iS pazartesi günü saat 15 te Ankarada PTT 
Umum Müdürlük binasındaki satrnalma komisyonunda yapılacak• 1 

Talihler Nafıa Vekaletilıce tanınmış ve elektrik işle· 
rinde ihtisası bulunmak ve bu işlere dair vesaik resmiye 
ibraz etmek. 

Kontrol ve nezaret işini yapmak ıçın ayda laakal iki 
defa Kınıkta bulunmak. 

Talihler ilan tarihinden itibaren bir hafta zarfında 
Kınık Belediye RiyasP.tine müracaat etmesi. 

• • • 
Çorluda yap. hangar hamam v. s. elektrik tesisatı 

yap. Bak: İnşaat sütununda MMV SAK ilanına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v ~ 

Jandarma G. Komutanlığı Ankara Satanalma 
Komisyonundan: 

Bir metresi 60 kuruş değerlenen 45 bin lira değerinde 
yetmiş binden seksen bir metreye kadar erat yazlık elbi
selik kumaşa bir metresine kırk kuruş fiat biçilen 18500 
lira değerinde kırk beş binden elli beş bin metreye ka· 
dar yatak kılıfhk bez aşağıda yazılı tarihlerde kapalı 
zarf usulile satın alınacaldır. 
Yazlık elbiselik kumaş şartnamesi iki yüz 

kuruş karşılığında ve yataklık beze ait 
parasız olarak komisyondan alınabilir. 

yirmi beş 

şartnamede 

Eksiltmesine girmek iı;;tiyenlerin yazlık elbiselik kumaş 
için 2275 ve yJtak kılıflık bez için de 1387 lira 50 ku
ruşluk ilk teıninat makbuz veya banka mektubu ile şart
name ve k~nunda yazalı bel~ ... leri muhtevi teklif .uektup
larını belli giin saat dokuza kadar ko nisyon'.l vermi? ol· 
mal arı 

A- Yazlık eksiltmesi l 2.4.938 salı günü saat on. 
13- Kılıflık eksiltmesi 13.4.938 çarşamba güuü saat on 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Fenerbahçe aktarma ambarı için alınacak 5X7,5 eh'· 
adında branda eşya örtüsü ı 1 nisan 938 pazartesi gunu 
ıaat 14 de Tophanede Levazım amirliği satmalma komis
yonunda pazarlıkla eksiltmeı:ıi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
2 bin lira teminatı 300 liradır. Nümunesi komisyonda gö· 
rülebilir. İsteklilerin belli saatte koınisyona gelnıeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan : 

Gümrük muhafaza memurları için 1135 takım elbise· 
nin kapalı zarfla eksiltmesi pahalı göri.ilcfüğünden yeniden 
14.4.938 perşembe günü saat 1 1 de pazarlığı yapılacak· 
tır. 

Tasınlacan 
liradır. 

tutarı 17.025 lira ve ilk teminatı 1278 

Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
İsteklilerin gün ve saahnda ilk teminat makbuzlarile 

birlikte Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki komis· 
yona gelmeleri. 

Nakliyat: Boşaltma. Yükletme ve s. 

Diyarbakır Askeri Satıoalma Komisyonu Riyasetinden: 

Diyarbakırdan siirt, Bitlis ue Tatvandaki garnizonlara 
15 nisan 938 gününden 15.2 teş.938 gününe kadar sev
kedilecek er ve eşya mevcut şartnamesine göre açık ek
siltme suretile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 14 nisan 938 perşembe günü saat 14 de 
yapıla<.: aktır. 

Muvakkat teminatı üç yüz elli liradır. 

İsteklilerin mezkur gün ve saatte teminatlariyle ve 
muktazı vesaikle birlikte O. Bilkır Levazım amirliği sa· 
tınalma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

tır 1 Mahrukat Benzin-Makine ya<rlan v. s. 
İıtekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu " 

kanuni vesaikle beraber müteahhitlik vesikasını ve teklif mek· 
~ubunu muh evi kapalı zarflarını o gün aaat 14 e k.adar mezkur 
konıiıyonn vereceklerdir. 

Şartnameler, Aakarada PTT Levazım İstanbul Beyotlunda 
PTT Ayniyat şube müdürlüğünde Sı.5 kuruş bedelle verilir. l 

• * * İdare ihtiyacı için 5 bin metre üç nakili kurşunlu 

1 
kablo, açık eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedeli 1250, muvakkat teminat 93,75 lira 
olup eksiltmesi 26 Mayıs 938 perşembe giiniı saat 11 de 
Ankarada PTT U:n:.ım Müdürlük binasındaki satıualma 

komisyonunda yapılacaktır. 
İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mek

tubu ve kanuni vesaikle o gün saat 11 de mezkur ko· 
misyona müracaat edeceklerdir. 

Şartnameler, Ankarada PTT Levazım, İstanbul Beyoğ· 
lunda PTT Ayniyat Şube Müdürlüğünden parasız verilir. 

Kınık Belediye Riyasetiaden : 

Kınık Belediyesinin elektrik tesisatı 27000 lira bedelle 
müteahhidine ihale edildiğinden bu işe nezaret ve kontrol 
etmek üzere Belediyemizce bir mütehassıs elektrik mü· 
hendisi tayin edilecektir. 

İstanbul Emniyet MüdürJüğünden: 
M:idüriyetimiz için 12 bin litre benzin alınması açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
Benzinin litresinin muhammen fiah 16 kuruştnr. İstek· 

lilerin şartnameyi görmek üzere Müdüriyet Hesap me
murluğuna ve eksiltmeye iştirak için de 144 lirn muvak
kat teminat makbuziyle 18.4.938 günü saat 15 te vilayet 
Defterdarlık muhasebecilik dairesinde kurulu komisyona 
müracaatları. 

Miitef errik 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Satınalma 
Komisyonundan: 

32 sayılı ana gemisi için satın alınacak 5 kilit zincirin 
müteahhid nam ve hesabına 21.4.938 perşe:mbe günü saat 
11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Tasınlanan tutarı 1230 liradır. 
Şartname ve evsaf komısyondadır· Görülebilir. 
İsteklilerin ilk teminat olarak 93 liralık vezne mak

buz veya banka mektubları ve kanuni vesikalarile birlik-

te o gün saatinde Galata eski İthalat Giimrüğü bioasııı· 
daki komisyona gelmeleri. 

Samsun Vilayeti Makamından: 
., ;

Samsun vilayeti Aygır deposu ve nümune fidanhgı ıtı' 
çin bir aded müceddet payton arabası ve koşum tak• 
satın alınacaktır. ,. (i 

Payton arabası ve koşumun muhammen bedeli 83J 
~~ . 

Muvakkat teminatı 62,63 liradır. Temin at İş Bankas;:.,. 
yatırılarak banka makbuz Yeya mektubunun ibrazı şar 11 

İhale 21.4.938 tarihide rashyan perşembe güııü ~alt 
15 te vilayet daimi encümeninde açık eksiltme usuhY 
yapılacaktır. sı 

Şartnamesi vilayet enciımen kaleminde ve bir nush• ~ 
İstanbul vilayeti Venteriner Müdürlüğündedir. Tafsilat' 
mak istiyenler her ı,rün görebilirler. 6 

Eksiltma ve ihale 24{10 sayılı kn:ıun hükümlerine g 
redir. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

• 100 
Tahmin edilen bedeli 6 bin lira olan 2 bin kılo ~ 

fanila ipliği 18 nisan 938 tarihine rastlıyan pazartes• .. ,. 
nü saat l 1,5 da kapalı zarf usulile alınmak üzere pıuP 
kasaya konulmuştur. 

1 
of 

Şartn<\mesi Komisyondan hergiin parasız olarak a 1 

bilir. Muvaklrnt teminat 450 liradır. 
0 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tslb 
zim edecekleri kapalı teklif mel<tublarmı en geç b~ 
gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada f 

lunan Komisyon Başkanhğana makbuz mukabilinde ._e 
meleri. 

·ıo 
* • • Tahmin edilen bedeli 4800 lira olau 2 bin ~~ 

yün çorap ipliği 18 nisan 938 tarihine rastlayan paı91 

si gün!i saat 14 de .::çık eksiltme U!lulile alınacaktı~· I 
Muvaklrnt teminat 360 liradır. Şartnamesi KoıPısY 

dan. hergün bedelsiz olarak alınabilir. b~ 
isteklilerin ~-!90 sayılı kanunda yazıla vesikalarla ~f 

likte ve belli gün ve saatte Kasımpaşatia bulunan 
mısyona müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmeai Umum ldaresiııde" 

" Birinci İşletme mıntakasında aşağı mevkii, miktarı ol 
mahammen bedeli yazılı balast kapalı zarf usuliyle lfla~, 
kasaya çıkarılmıştır. Eksiltme 15.4.938 tarihine ra~l~ııl 
cuma günü saat 15 te Hayda.rpaşada gar binası dah~h e~ 
Birinci İşletme Eksiltme komisyonunca yapılacaktır· ıst ~ 
liler eksiltme şartnamesinde yayılı muvakkat temioa:. s 
evrak ve vesaikle teklif mektublarıoın eksiltme güni.1 
13 e kadar komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. j 

İstekliler bu hususdaki şartname ve mukavele P'~ 
lerioi Haydarpaşa Yol Başmüfettişliğinden parasız 019 

alabilirler. 
Balastın İhale edilecek Metre mikab 
mevkii miktar ihzar bedeli 

Kim (148 150) 15 bin M3 kuruş (130) 
Muvakkat teminatı 1-462 lira 50 kuruştur. 

İstanbul Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonuod'' 

Eşya ve teçhizat anbarı için 50 bin metre kanaviçe 25.4:~~ 
zarteıi ıünü aaat 15 te Tophanede İstanbul levazım imirltf1 
tın•lma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmeıi yapılacaktı•· 
min bedeli 7500 lira, ilk teminatı 562,5 liradır. Şartname "~ f 
munesi komisyonda görülebilir. İateklilerin ihaleden bir ••~ 
vel kanuni vesikalarile beraber tekltf mektublarını koıtı' 
vermeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonunda" 

225 adet bidon açık ekıiltme ıle ıatın alınacaktır. s~b' 
tahmin edilen fiat 22 liradır. Ekailtme.i 12.4.38 salı ırüııiJ 0~ 
t I dedir. ilk teminatı 371 lira 25 kuruştur. Şartnamesi "rı"' 
yonda görülebilir. Ekıiltmeye gireceklerin 2490 sayılı katı11 ~ 
J maddelerinde yazıla belgelerle muayyen gün ve valutta 
satınalma komiıyonuada bulunmaları. 

Ankara Valiliğinden: 

ı\1uhamnı~n hedPli 1547 liradan iharcl lıuluııaJl 
kazma 100 kürek ile 900 kazma sapı 800 kiirek .. ·e 
çekiç ve çadır ipi alınacaktır. İhale i MA.938 pnrşrı1ıl 
nü !'!aat ı.s tP hiiküınet dairesinde dai~i cncüm~nde 

3 
ebiltıne 1le yapılacaktır. ~1ııvakkat teınınatı 116 lınl 
ruştur, lst~kliler teıniııat mektıı!JU ve ticaret ocla-.ındıt!l 
..:addak \'f~"'ikaları ile ihale günii daimi encümene grl!11 

Buna aid şartname Nafıa ımidiirlüğüııde hergün gıl 
lirler. 



Balıkesir ViJayeti Daimi Encümeninden: 
~dedi Cinsi Beherinin muham- Yekiı.n 

lSoo men bedeli tutarı 

Kür~k 40 600 
i· lSoo Kazma 100 1500 

2oo Demir el ara hası 800 1600 ---
:~700 L. 

t 
Vilayet Nafıa rlnircsincc köy yolları icin alınnıa~ı mukar-

Pr • 
~ r.ın i ve miktarı yazılı alatt Turukiyc ~artnumesinc ve 
~:fıa. dairesinde mevcut numuneleri mucilıince alınmak ve 

r· ıha nı. an 938 tarihine ra. tlıyan µt:r~eınlıe gü nii ..... aeıt 14 de 
ı n le ı ~apılmak üzere 15 gün müdJetle açık Pk iltmeye ko· 

Ulınu tur. fovakkat teminatı 283 lira 50 kuruştur. 
ı,. Ek iltmc \C ihale hüklı.meL daire_inde muayyen \'akitte 
~kkül edecek daimi encümende yap.lacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için muvakkat teminatı mal san
ı~ğına dair makhuz ,.;enedi veya banka mektubu ilırn1.'ı>tııwk 
~Ilı dır. 

Ek iltmeyc müteallik evrak ve nuımıııelerini görmek iıs
~'e.nler hergün Balıkesir Nafıa daire~ine veya erıciiırıen ka· 
• tnı~e müracaatla görebilirler. İsteklilerin muayyen gün ve 
aktınde vilayet daimi encümene müracaatları ilan olunur. 

~· İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonund'!n: 
ıktarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminat 

( 3 Kilo lira lira kur. 
·~ yüu çorap ipliği 7350 551 25 

' '- \! ekiller Heyeti kararına tevfikan 938 mali senesine 
~·ti rnukaTele akti suretile yukarıda cinsi, miktarı, tah· 
~ ltı bedeli ve ilk teminat miktarı yazılı 3 bin kilo yün 
t Otap ipliği 18 nisan 938 pazartesi günü saat l 5 te İs
l~ııbu1 Gedikpaşadaki J. Satmalma Komisyonunca kapa-
~arf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

r Şartname ve nümune hergün adı geçen komisyonda 
0tiHcbilir. 

~ isteklilerin şartnamesine ve 2490 sayılı kanuna göre 

1 :~1rlıyacakları teklif mektublarını eksiltme günü saat 
c kadar komisyona vermiş bulunmaları lazımdır . 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
~, 1- İdare ihtiyacı için 75 ton 40X45 eb'adında U. maktalı "'. tr kapalı zarfla eksiltmeye konmuttur. 
~il 2- Muhammen bedel ]JjQO muvakkat teminat IOI ~.50 lira 
,~ eksiltmesi 26.5.38 perşembe günü saat 15 te Ankarada PTT 

~ lı.,'ırn müdürlük binasındaki satınalma komisyonunda yapılacak-

I ' 3 is tekliler , muvakkat teminat makbuz veya banka mektu
,,~ıı, kanuni ve1Sikle beraber müteahhitlik vesikasını ve teklif 
~~ hı bunu muhtevi kapalı zarflarını o gün &aat 14 e kadar mez-

t kornisyona vereceklerdir. 
~, 4- Şartnameler Ankarada PTT İevazım, İstanbul Beyoğlun· 

PTT ayniyat şube müdürlüğünden paruız verilir. 

Ankara Levazım Amirliği S<ttınalma Komisyonun«ian: 

._ ~MV eşya ve teçhizat anbarında mevcut 234 arka çantası 
l~~a~lıkla tamir ettirilecektir. Pazarlık 9.4.38 saat 11 de Ankara 
'çanıirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

~, antaları görmek üzere hergün mezkür anbar müdürlüğüne 
~tlık için belli saatte komisyonda bulunmaları. 

'" ~ . 
~ Zahıre, Et ve Sebze: 

Manisa Tümen Satnıalma Konıİs) onundan: 
.Mani.:ada tümen ihtiyacı için 5930 kilo zeytinyağı açık 
11tnıe ıle münakasaya vaıolıınrnu~tur. 
~\~lirıaka~a~ı 20.4.938 ç.ır:t.:ıınba günü aat 15 tedir. 
lahmiıı "bedeli 2075 lira 50 kuruştur, 
\Iuvakkat teminatı 155 lira 65 kuau~lur. 

ı~1 Şartnamesi lıergiin tiiınen satınalma komisyonunda gö· 
f'bilir. 

-ı l..teklilerin münakasaya iştirak edebilıııc::;i ıçın ticaret 
asında mukayyit olmaları lazımdır. 
~ Münakasaya girecekler teminatı ınuvakkatelerile birlikte 
'tıalcasanm icra kılınacağı belli oları saatte Manbada tü

tı atınalma komi yonuna müracaatJarı. 
1
•tanbul Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonunddn: 

~I~ lıtanbul l~\'8Zlm amirliğine bağlı mÜeasesat için 25 bin 
\j teytin tanesi 25.4.38 pazartesi günü .saat 15,30 da Topha
~lı' levazım amirliği satınalma komisyonunda kapalı zarfla ek
~~:t•i yapılacaktır. Tahmin bedeli 5000 l i ra~ ilk teminatı 375 
\~ır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni 
\~ alarile beraber tek.lif meldublarını ihale saatinden bir saat 

ti komisyona vermeleri. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 

~~A.lPullu ciurında bulunan kdaat için 70 bio kilo sığır eti 
~t ~lı tarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi Vizede aaker-i 
l~tı'ı"'lrna komisyonunda yapılacaktır. Şartnameıini görmek iste
\ tr heriÜn komisyona müracaat edebilirler. Eksiltmesi 29.4. 
\ııı~''t•rnba günü saat 15 dedir. Muhammen fiat 18200 lira, ilk 

ı ·~tı~llat 1365 liradır. Münakasaya iştirak edeceklerin bildirilen 
1 ·~ t Ve tayin edilen eksiltme saatinden bir saat evvel teminat 

"l ltklif mektublarile icabeden sair vesaikin Vizede askeri sah· 

~. ko•i•yonuna tevdii. 

MÜNAKASA GAZETESi 

b) MÜZAYEDELER 

iatanbul Gümrükleri Başmüdürlütünden: 

MKN 2154 AZl marka 228 numara kanuni safi sıkl•ti 28 ki
lo 52 lira 67 kurut deterinde transformatör dahile satılacaktır. 
Ve MKN 8231 KF 9700 M VE NE KS 19 K 101 L 55 KD pa
muktan fanile bidon atızlıtı MKN 8456 bili M N ks 14 K 600 
G 1365 L 77 KD auni ipeh menıucat MKN 9890 LPW 1531 M 
ve N KS 151 K 64 L 28 KD maden parlatmııığ"a mahsuı müstah
zar MKN 8457 bili M ve N KS 14 K 1309 L 65 KD auni ipek
ten kordeli. MKN 8286 ltili M VE N KS 18 K 500 G 1002 L 29 
KD pamuk ile karışık danteli suni harç muhtelif renkte MKN 
8455 bili M VE N KS 25 K 600 G 1456 L 6 KD ipekten dante
li MKN 8386 bili M VE N KS 15 K 307 L 88 KD ketenden 
işlemeli yatak ve sofra takımı MKN 2148 Lloyd Trieatino mar
kalı bili No. KS 6 K 580 G 18 L 49 KD kart postal 1549 sayılı 
kanun mucibince 11.4.938 günü saat 13 de 2490 sayılı kanun hü
kumleri tlaireıinde Sirkecideki Reşadiye caddesinde gümrük sa· 
tış salonunda aktarmaya aablacaktır. İsteklilerden malın deteri
nin yüzde 7,5 pey akçesi makbuzile Maliye Unvan tezkeresi is
te•ir pey akçelerinin saat 12 ye kadar yatırılması mecburidir. 
Eşy. nın da hergün öğleye kadar görüleltileceti iliıa olunur. 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- İdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikası için 
satın ahnacak maa teferrüat l adet hava kömpresörünün 
şartnamesi değiştirilerek yeniden açık eksiltmeye kon
muştur. 

11- Muhammen bedeli sif İstanbul teslim şartile 1500 
lira ve muvakkat teminatı 112.50 liradır. 

111- Eksiltme 27.IV.938 tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım 1.re Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Maaddel şartnameler parasız olarak hergün sözü 
geçen Şubeden alınabilir. 

V - EksiltmeyP. iştirak etmek istiyenleriD fiatsız tek· 
lif mektublarıoı İnhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesine 
vermeleri ve eksiltmen gününde bir gün evveline kadar 
tekliflerinin kabulünü mutaıammın vesika almaları lazımdır. 

VI- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve
saik ile 5 nci maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikası 
ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1407) 3 - 4 

• • • 
1- Nümuneleri mucibince 2000 adet büyük ve 300 

adet küçük süpürge pazarlıkla satın ahnacaktır. 
il - Pazarlık 8.IV.938 tarihine rastlıyan cuma günü 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonurıda yapılacaktır. 

lll - ~ümur.eler hergün sözü geçen Şubede görülebilir. 
Vl- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ~e sa· 

atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1614) 4- 4 

• • • 
1- Şartnameleri nıucibince Karıştırıcı tertibatı haiz 

75 adet Fransız mamulatı Vermorel tipi mayi püskürtme 
aleti ve 75 adet İtalyan mamulatı siina veya vezü 
"Vesüw,, tipi toz ilaç püskürtme aleti pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

11- Muhammen bedeli beheri 15 liradan cem'an ~250 
lira ve muvakkat teminatı 168,75 liradır. 

ili- Pazarlık 8.IV.938 tarihine rastlıyan cuma günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden almabilir. 

V - İst'!klilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1640) 4-4 

• * • 
1- Şemsipaşa Tütün depoları arasında şartname ve 

projesi mucibince yaptırılacak beton yol inşaatı pazarlık 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

ll- Keşif bedeli 3043 lira 76 kuruş ve muvakkat te
minatı 229 liradır. 

Hl Eksiltme l 5.IV.938 tarihine rasthyan cuma günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler 16 kuruş bedel mukabilinde İnhisar· 
lar Levazım ve Mubayat Şubesinden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isti yenlerin fenni evrak ve 
vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca 
vesika almaları lazımdır. 

VI- İsteklilerin pazarlık ıçıo tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7.5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1706) 3-4 

------------=---~ ....... fMt': ..... cw= ... -,.~~ 

lmtiyaz ..ııibi ve yuı itleri 
Direktörü: lım..'li.I Cirit 

Basıldığı 7eı-: ARTUN Baaunni 
C laba Rilliir ıolmık No. 10 

Sa,ta 3 

(Suite de la 4eme pare) 

Constr. depôt pour capsulea (Dir. Monopoleı (amir) N. 654 
Autobus (Municip. Trabzoade) N. 654 
• Bidona (Muacip. Tchankiri) N. 655 
Reparation konak rouvernemental a Tcbatalcija (Dir. Bieu Nat. Tcha• 

taldja) N. 655 
Viande de mouton (Corps Araee Tchorlou) N. 656 
Cb:ıux vive, pierres et sable (Vil. Kirldareli) N. 651 
• Boi• (Dir. Foret Kirldareli) N. 657 
Capsulea et etiquettes ea bois (Dir. P.T.T. Ist.) N. 658 
Extraction, transport de piemıı (Vil. Tchanltiri) N. 658 
• Auto marque Cbevrolet (Vil. Di:ırbakir) N. 658 
Rep. minaret et aaoıquee (Co•. Coast. Mosquee Koloulceuy) 660 
Construction ıuerite pour surveillance douaniere a Bebek (Dir. Trav. 

Pub. lst.) N. 660 
Constr. bangars (Min. Def. Nat.) N . 61\0 
Sucre (lntend. Ankara) N. 660 
Conııt. debarcadaire au depôt de munition a Fenerbahtcbe (lat. 

Tophane) N. 659 
Tranux de canalisation au lycee •ilitaire Maltepe (latend. Tepbane) 

N. 659 
Toile (Depôt du Croissant Rouıe) N. 661 
Tôles de cuivre. appareils pour extinctioa d'incendie, poteaux de boia 

(Mun. lst.) N. 661 
• Article hors d'usage (Muaicip. lat.) N. 661 
Constr . placards, rep. toiture au bitiment ecole Primaire et repara· 

tion du casino a Anadoloukavak (Muaicip. lst.) N. 661 
Rep. iutallation electrique au dep~t Tchouboukloıı (Mun. lat .. bul) 

N. 661 
Rep. au bit. a la aairie Bechiktache (Mua. lat.) N. 662 
,, ., ., 56 eme ecole lat. (Mun. lst.) N. 662 

lmpt esaion de reg-istre et articles de papeterie (Vil. Afion) N. 662 
Locomotiveı type" diffı;renta , wagons a voyageurs, ld. fumis pour 

m:ırchandisea, autorail, wagons pour dyaamoaetre (Ch. de Fer 
Etat) N. 605 

• Les aaterisques iadiquent uae vente par Yoie de aureaebere. 

N. B.- Lea Nos indiqueı en rerard des article.<i soat ceux d• 
journal dans lequel l'avis a paru. 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 

6 - 4 1938 

FİATLAR (Coura officiels) 
Afioo (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Mısır sarı (Mais jaune) 
Kuş yemi (Millet) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,. Trakya ,, Thrace 

Atatı (Moina) Yukarı (Plus) 

5 28 -
5 20 -

4 2 -

5 - -

54 20 -
70- -

5 32 -
5 23 -

5 4 -

55 -

Zeytin yağı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Susam (Seaame) 16 20 - 17 -
Çavdar (Seirle) 
Yulaf (Avoine) 
Peynir kaıer (Fromaıe kacbere) 
Nohut iri(Poia cbiche) 
Kaplıca 
Mercimek (Lentiile) 
Fasulye ufak (Haricot ıec) 
Burçak 
Susam n ( ., aesame) 
Badem iç 
Tiftik mal 

,, otlak 
İç fındık (Nois. dccor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Fındık kabuklu (Noiaettes) 
Pamuk yatı (Huile de coton) 
Güz Yünü 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poils de Chevre: 
Ceviz içi 
Sansar derisi 
Zerdeva ., 
Tilki 
Tavıan 

Porsuk 

,, 
,, 

GELEN (Arrinıea) 

Afion (Opium) k -

Buğday (Ble) 463 
Arpa (Orıe) 
Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 
Mısir (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot aec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Suaam (aeaame) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Poia Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Noiı. dec. ) 
Razmol 
K fındık (Noiaette) 

90 75 
15 

7 50 

10 -

7 -

45 - -
6 25 -

14 20 -

30 - -

51 - -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orıe) 
Yulaf 
K Uf yemi (millet) 
Nohut (Pois chicbe) 
iç fındık (Nois dec.) 8 75 
Un (farine) 
Tiftik 
Yapak (Mobaire) 
K ceviz 
iç badem (amande) 

DIŞ FIATLAR 
(Marcbes Etranıer•) 

Butday (Ble) Liverpul 4 51 
" " ŞikaiO 3 78 
., n Vinipek 5 61 

Arpa (Orge) AıaYen 4 -
Mııu (Mais) Londra 3 88 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 34 
Fındık (noiı.) G.Hamburı 39 -
K • • 38 -
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A) Adjudications au Rabaıs 

Catıtion. 
Proviaoire 

Lieu d'adjudıcatıon et u 
Cahıer des Cbarge• 

j >lif 

Rl:paratıon- Trav PubJic ·Materiel de Coostruction-Cartographıe I 

Constr. de 2 hangars type "F,, bain, buanderie, 
ınstallııtıon d'eau, constr. 6 pavillons, ajustement 
de la terre, inııtııllatıon clectnque et trav11ux de 
sondage a Tchorlou (cab. eh. L. 42,63). 

Constr. porte, mur, plancher et peinture ııu gar:tge 
des sapeurs pompierıı 

Pavage de 39 m. de route pres la batisse munici· 
pale. 

Rep. de1 murs, crepuısnge l"t constructıon cbassıe 
au mus e Topltapotı 

Pr sentation carte actuell des bourgs Soungour· 
lou Osmandji~. M djıdeuzı et Aladja 

Trııvaux d'ajustement iı la place d'aviation a Ku· 
tahia (cah. eh. P. 172). 

Constr bassin a l'hippodrome a Ankara 
Ajuıtem•nt de in terre et constr arches a route 

T chapaktchoure Bingueul 

P 1i cacb 

Publıque 

" 

n 

.. 
Gre a gre 

Publiquc 
Plı cacb 

852522 89 

604 54 

1037 82 

2515 80 

8775 

34352 

9242 77 
26750 

E ectrıcıte-G :n-Chauffage Centr~l (in tallatio~~ateriel) 

Ca le de cuıvre 43 t. de: 3 m m- 61 t. 4 m aı- et Pli cacb 105000 
1 t. de 1.5 m m (cah. eh. P. 525). 

lnstallation elcotrique au pavillon, hangars, bnin, 
buanderıl" ete. a Tchorlou (Voare Conat.) 

Cable du plomb: 5000 m. 

Habıllement Cbaussures Tis us- Cuır 

Coııtumes: 1135 completa (aj.). 
Toıle branda pour couverture de marcbandıse 

5x7,5 do dim. 
Cancvas: 50000 m. 

Combu tıble C"rburant- Huıle 

Benzine : 12000 lıtres. 

>ver 

Phaeton et chevaux pour la p"pınıerc model<'. 
Cadenaıı de chaine pour grand vııısacau : 5 p 
Pell"& : 1500 p Pıoches : 1:>00 p - Charreltes 

200 p. 
Fer U. (40X45 dim ) : 75 t 
Can vas : 50000 m 
Fıl de laine pour flanelleıı. t. 

n ,, n ,, cbausscttes: 2 t 
Ballast : 15000 m3. 
Bıdone : 225 p. 
Frl pour chaussettes : 3 t 

Pıocbes. 850 p · ft'lles: 400 p • Manches pour pıo· 
ches: 900 p • Jd pour pclles: 800 p.· Marteaux: 
800 p.· Fıl pour tcntes. 

Reparatıon bavresacs: 234 p. 

Provit;ıon 

Olives : 25 t. 
V ıande de boeuf : 70 t 
Huıle d'olıves : 5930 lı: 

Morceaux de cuır : 11 t ld de fourrurcs: 1118 k. 
Dentelleıı. ruban, ete. 
Tables, c ıaisc et autres articlc camelote : 67 lota 

nn ... • • ~ti}'-.. )" , . ., . 

., 

Publique 

Gre a gre 

" 

Plı cach 

1250 -

17025 
2000 

7500 

Publıque le lit. O 16 

l'ublıque 

n 

n 

Pli cach 

n 

n 
Publıque 

Pli cach 
Publıqu 

n 
., 

835 -
1230 
3700 

13500 -
7500 -
6000 -
4800 -

19500 -
la p. 22 -

7350 -
1547 -

Gre a i're 

Pli cach 
,, 

Publique 

Puhlıque 

.. 
Gre a gre 

5000 -
18200 

2075 50 

684 16 

50 

:_.ı'( 

•I. 
-:"-s( 

Ace e satılık köşk 
Edırnek pı-Melris o esi üzerinde ve Rami kışlası 

ılerısınde Bay Alinin eşcarı müsmire ve mütenevviayı 
bir mıktar bağı, tatlı ve bol suyu havi yedi dönümlük 
arazı ıçerıı;indeki on odalı ve ayrıca ahır ve kümes bi· 
nalarını ca ı kö kü acele ve pek ehven fiyatın satılık

tır talıp ol nlar İst nbul Belediyesı Zabıt ve Muamelat 
Mümeyyızı Kem le müracantla her vakit malumat alına· 
bili . 

37851 

189 

658 

2576 40 

693 21 
2006 -

6500 

93 75 

1278 
300 

562 20 

144 -

62 63 

93 -
283 50 

1012 50 
562 50 
450 -
360 -

1462 :so 
371 25 
551 25 
116 03 

375 
1365 

155 65 

51 31 

8 

, 

Munıcıpalıle Guırr<>oune 

n Tırf'bolou 

Com. Adı Dır G n 'IAu!l'"<'!I lst. 

Vilayet T choroum 

Conı. Ach Mın f>ef N t Arık"r 

Vılayet Ankara 
Com Pl'rm Yıl yet Bin~ueul 

Dir. Econom.ı.t P. T. f. An k. et lst. 

Com. Ach Mın. Def. Nat. Ank . 

!lir. Economııt PTT. Ank. et lst. 

22-4-38 

14-4- 8 

11· t 38 

12·4·38 

o 4-38 

1 ">-4-38 

14 4 38 
10 5-38 

-5-3b 

22-4 38 

26·5 3X 

Com. Acb. Comm. G Surv. Douan lıt. 14-4-38 
Com. Ach. lnt. lst. Tophan<' 11-4·38 

.. 25-4-38 

Dır. Surete Is tan bul 18·4·38 

Vılayct Samsoun 21-4·38 
Com. Ach. Comm. G Surv. Douan. lst. 21-4-38 
Com. Perm. Vılayet Balikesır 21·4-38 

Oir. Economat PTf. Ank. et lst. 2 -5-38 
Com. Ach. lntcnd. hıt Tophane 25·4·38 
Com. Ach. latendance t1arıt. K.paclıa 18 4-38 

,, 18-4-38 

1 ere Expl. Ch. de Fer Etat H.pacha 15-4-38 
Com. Adı. Muı. Dt-f. Nat. Ankara 12·4-38 
Com. Ach. Command. Gend. G.pacba 18·4-38 
Vilayet Ankara 14-4-38 

Com. Acb lnt. Ank. 

Com. Ach. lnt lst. 1 ophııne 
Com. Ach. Mılit. Vir." 
Com Acb. Oıv. Mnnisıı:ı 

Com. Ach. lntend. lst. Tophanl' 
Dir. Venteıı Douıınes lst. 
Com. Ach. Comm. G S. Oouan. lııt. 

9-4-38 

254-38 
29-4 38 
20-4-38 

21-4-38 
11-4-38 
15-4-38 

Bilumum Müteahhit ve T ticcarlarrn 

Dikkat Nazarına 

14 

J l 

l l 

1 ı; 

ıs 

15 

1 => 

1 l 

11 
14 

15 

15 

15 
11 
14 -

15 -
15 
11 30 
14 

15 
11 
15 
15 

11 -

ıs 30 
15 
15 

15 -
13 -
11 -

Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilınde biıtün 
Münakasa ve Müzayede ilanlarım, günü giınüne, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, ndc bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Mcnfaatınız İcHbı hemen abone kay· 
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

'---------------------------------· 

Cuma 8.4.938 

1 T. E. tipinde loko otif (DDY) S 605 
i. E. ve 1. D. tipinde lokomotif (DDY) ,. 605 
Yolcu vagonları muhtelif tiple ., ., 605 
Kapalı yük vagonu (DDY) ,. 605 
Muktelif cins yük vagonları <DDY) '~ 605 

" tip otoraylar (DDY) .Y 605 
Dinamometre vagonu ,, " 605 
Gerede Halkevi inş. (Gerede CHP Başkan.) Y 639 
ist. sıhhat müd. yanınd kı sığınağın ikmali inş. (fst. Nafı• 

.Y 647 
Ank Cebecide yap. hukuk fakültesi pansiyon kıs nı inŞ· ~· 

zeme ihznrı (Nafıa Vek \ \' 648 ~ 

Bir No. lı Müdürler apartımnnı sıv tamirı (Sıh. ve fçt· 
Müd.) ' 618 

Süpürge (inh. U. Müd.) \' 650 
• Eski harflı evrak ve koçını (İst. PTT !Vlud.) ' 650 
K st monu cad. kan 1 inş. (Çankırı Beled ) \' 651 
İzmit Karamürsel yolunun ara ıoda moloz taşı ihzarı (~ 

Vil.) ·' 651 
Mayi ... e ilaç püskürtme aleti Iİnhis. U. lüd.ı \' 651 
Meşe odunu (Karaisnli Orman Müd) 651 

* ,. ,, fTel<ırdağ Vakf. Dir.) S 654 p. 
Gimrülc lrnrıtkolu bınaları inş. (G ziantep Nafıa Miıd.) ' 
Kapsııl d posu İ'lş. İzmir İnhıs. l:ln müd.) .\ 654 
Otobüs Trabzon Beled. .\~ 654 
• Boş mazut tenekeleri (Çankırı Beled. \' 6j5 
Çatalca hü"ul"let k ·rnağı t m'r' (Çatalca Malmüd.) Y 655 
Koyun eti (Çorlu Kor SAK \' 656 
Sönmemiş kir ç, taş ve l·um (K r!:clar lı Tüm.) ' 657 
• Kızılnğaç odunu (Kırklareli Or:n n ıd .) · 657 
Tahta etiket ve k psül (İst. PTT "vtüd ' 658 
Çankırı ·Kastamonu yolunun aramında ocuktan taş çık 

çekilme i ve kırma işi (Çankırı Vil.J .\ 658 
• Şevrole marka otomobil (Diyarbakır Vıl.) \' 658 
Tanrıevi ile minare inş. (Kolu Köyü Tanr. Inş. Kom.) ·' 
Bebek gümrük mulıtafaza kulubesi inş. (İst. Nafıa Müd ) 
Eskişehirde yap. bir çift hangar inş. (MMV) .\' 660 
Toz şeker (Ank. Lvz.) .\ 660 
Fencrbahçe aktnrma ambarının iskelesi yap. (Tophane L''ı 
Maltepe askeri lisesi lagını yollımnın yap. (Tophane 1 ,ı 
Kutil ve pazeıı (Kızılay Deposu Dir.) fi 661 
Bakır levha {İst. Belcd.) X 661 
Y ngın söndürme aleti (İst. 8eled.) \' 661 
Ağaç kazığı (ist. Beled.) ·' 661 
• H . urda v.s. aksamı (1 t. Beled ) .Y 661 
Silecek, pcştcmnl ve kösele (İst. Bclcd.) ~\ 661 

ıı 
Çubuklu gaz deposundaki havai e ~ktrık hattının tadılı 

·' 661 
Matbu evrak mahzenin raf ve zeminine t, hta kap)aıııı' 

Beled.) \ 661 
f t. Birir.ci yatı okulu çatı tamirı (İtıt. Beled) X 661 
An dolu Ka\.·ağı vııpur iskelesi }nnırıdal ı hııhvenın 

Beled.ı ·' 611 
f'öprülü Mehınetp şa medresesinin tamiri (İst. Beled 
Beşiktaş Kaymaltamlığı evl ndirme odasının tamiri . 

' 662 
İst. 56 nıcı ınekt. tamiri (İııt. Beled.) \' 662 
Evrakı matbua ve kırtasiye (Afyon Urbnylııı) \ 662 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar muzayedey<' aıttı 
Hamiş: "No. i~nreti ıl oı h v ' zc nı':ıın ııaJı uıı 

- ...... 

Vendredi 8 4-938 

Pulvcriıatl'urs (Oir. <.;t'n. Monopoles) N. 651 
Manipulation de pıerres de taılle e route lzmil·Kıramour t 

Kodjadi) N. 651 
Trav. canalisation a la rue Kaıtamonou (Mun. Tchankirı) ~ 
'* 0'1ittances et p'lpier en nrıcı n carncteres (Dır. PIT. 1•1 

Balais (Dir. G n Monop ) N 650 
Rep. crcpi sage a l'apts. de dırcc. No 1 {Dir. Hyg 

Ankara) N. 648 
Manipulation riu mat riel et construchon une partie au 

de la facult de droıt Mın Trav. Pub) N. 648 
Constr. lıeu d'abrı (Dır Trav. Pub. lst) N 647 

n Mason d ı Pcuple a Gu 'r d (Pr ıd Maı o d 
Gul'r d~) N 605 

• 80111 de dıene (Dır For t 1 arıı.ıısalı) N 651 
,, ,, ,, (Dır. VaL::oufs Tekirdagh) N 654 

Con t. deı bitıments pour survcı lıınce douanıere (Dır 
Ga7.ıantep) N 654 

(Ure la ııuıte en 3me pa e) 

,1 


