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İnşcı-t T . 
& l ... ' a~1rat, Nafia _işleri, Malzeme, Harita 

e edıye , . 
l\iilLij oına proie ınüıabakası 
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Akhisar Belediyesi 
İzmir Vilayeti 
Balıkesir Nııfıa Müd. 

İnhisarlar U. Müd. 

,, 

Sinop Nafıa Müd. 

Prevan. ve Sanator. Dir. 

Bursa Nafaa Müd. 

Seyhan Vil. Daimi Ene. 

D. D. yollara Sirkeci 
Kınık Beled. 

lst. Erk. Ôğr. Ok. SAK 
Askeri Fabr. U. Müd. Ank. 

Ankara Beled. 

lıt. Vakıflar Dir. 
lıtanbul Belediyesi 

Is tan bul Belediyesi 
,, 

D. D. yolları Ank. H. paşa 
Adana Elektrik TAŞ Müd. 

l~tanbul Belediye <;İ 
M. M. V. SAK 

Gaıı::iantep Ziraat Müd. 
,, Vakf. " 

Çanak. Mst. Mvlıt. SAK 
Sıvas Bayındır Oir. 
lnbisarlar U. Müd. 

lstanbul Belediyesi 

" 
" 
,, 

Aıık. Fabr . U. Müd. Ank. 

15-2-38 itib.1 ay 
14-3-38 
4-3-38 

11-3-38 

11-3-38 

1-3-38 

14-3-38 

16·3-38 

2-3-38 

14-3-38 
3-3-38 

16-3-38 
1-3-38 

11-3-38 

11-3-38 
11-3-38 

28-2-38 
28-2-38 

lU-3-38 

28·2-38 
14-3·38 

11 
15 -

14 -

14 30 

lS -

15 -

11 -

10 -

15 30 
16 30 

14 
14 -

10 30 

ıs 

14 

14 -
16 -

15 15 

14 -
ıs -

?5-2-38 15 -
25-2-38 14 -
28-2-38 11 30 
3-2-38 iti b. 1 •Y 
11-3-38 15 -

28·2-38 14 -

28-2-38 14 -

28-2-38 14 -

28-2-38 14 -

11-3-38 14 30 

OD yol. Adana iş\. Eks. K. 9-3-38 10 -

İetaobul Komut. SAK 

" Lüleburgaz Tüm. SAK 
Mumara Üsaüb. K. SAK 
Lüleburgaz Tüm. 

Balya THK Şubesi 
lstanbul Komut. SAK 
lstanbul Belediyesi 
İzmir Defterdar. 

,, 

İstanbul Milli Emlak Müd. 
lst. Giimrükleri Batmüd. 

11-3-38 
11-3-38 
7-3-38 
26-2-38 
14-3-38 

2-'3·38 
11·3-38 
25-2-38 
28-2-38 
21-3-38 
28-2-38 

15 30 
16 -
15 30 
12 -
15 

15 -
15 -
ıs -
ıs -
14 
13 30 

Bursa Nafıa Müdürlüğündea: 

Eksiltmiye konulan iş: (Bursa Necatibey Kız Enstitü· 
sü heyeti umumiye keşfi ve projesinden 31726,32 lira be· 
deli keşifli dersane ve atölyeler kısmından 29100 liralık 
parçanın inşası.) 

Muhammen miktar, keşifte yazılı 
tenzilat neticesinde takkarrür edecek 
lirahk kısmının taahhüdüdür. 

3- Bu işe aid evrak şunlardır. 

vahidi Hatlardan 
bede!e göre 29100 

A· Eksiltme şartnamesi, B· Mukavele projesi, C· Hu
susi ve fenni şartname, D- Bayındırhk işleri genel şart
nam.esi, E- Proje. F- Keşif hulasa cetveli. 

lstiyenler bu evrakı 146 kuruş bedel mukabilinde 
Bursa Nafıa dairesinden alabilirler. 

Ekslltme 16.3.938 tarihine musadif çarşamba günü s'.\at 
16 da Bursa Nafıa Miidürlüğünde yapılacaktır. 

eksiltme kapalı zarf usulile olacakbr. 
Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 2182,5 liralık 

muvakkat teminat vermesi, 3 cü maddede yazılı evrakı 
kabul ve imza elmesi ve aşagıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdtr. 

A- Nafıa vekaletinden 938 takvim senes!nde alınmış 
yapı işlerini yapmağa iktidarlı olduğuna dair 1500 liralık 
ehliyet vesikası. 

B- 2490 numaralı arttırma, eksiltme kanununda ~ya

zılı saatten bir saat evveline kadar Bursa nafıa müdür
lüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektubların 4 üncü m addede yazılı saatten bir 
saat evvelin~ kadar gelmiş olması ve dış z:ırfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış oiması lazımdır. Posta dolayı
sile vukua gelecek gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

Preventorium-Sanatorium Direktörlüğünden : 

Muhammen keşfi Teminatı muvakkatesi 
lira kuruş lira 
1005 69 136 

14 mart 938 tarihine musadif paıartesi günü saat 15-
te Yüksek Mektebler Muhasebesindeki Eksiltme Komis
yonu odasında 1005 lira 69 kuruşluk keşfi bulunan Hay· 
darpaşa, Valdebağında Prevantorium ve Sanatoriumda 
yapılacak mecra ve temizleme kuyusu inşaatı açık eksilt· 
meye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri 
genel ve hususi ve fenni şartnamelerle proje ve keşif 
hulasası ve buna müteferri evrak Bayındırlık Direktör
lüğünde görülecektir. 

Muvakkat teminat 136 liradır. İsteklilerin en az sekiz 
yüz liralık bu işe benzer iş yaptığına dair gösterecekleri 
vesika üzerine Bayındırlık Direktörlüğünden :ılmış olduğu 
müteahbidlik ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri ilan 

olunur. 

İzmir İli Daimi Encümeninden: 

Kültürparktaki vilayet pavyorıu terasının tecridi 944 
lira t 3 kuruş açık tutarile 15 gün müddetle açık eksilt
meye konulduğündan isteklilerin 2490 sayılı yasa hüküm· 
lerine göre hazırhyacakları teminatlarile birlikte l 4.3.938 
pazartesi günü saat 1 l de il daimi encümenine başvur

maları. 

Balıkesir Nafıa Müdürlüğünden: 

1- Açık eksiltmeye konan Balıkesir-Bandırma yolun
daki Karadere köprüsü ile Bahkesir-Bursa yolundaki Ya· 
yaköy köprüsünün 1534 lira 88 kuruş keşif bedelli pere 
inşaatına talip çıkmadığından 18.2.38 tarihinden itibaren 
4.:S.938 tarihinde ihalesi yapılmak üzere eksiltme uzatıl-
mıştu. 

2 - Bu işe ait dosya muh!eviyatı şun\ardu: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
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C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D- Fenni ve hususi şartnamesi 
E- Keşif cetvellerı ve projeler 
İstiyenler keşif dosyasını Balıkesir nafıa müdürlüğünde 

görebilirler. 
3- Açık eksiltme 4.3.38 tarihine rastlıyan cuma gü

nü saat 15 te Balıkesir nafıa müdürlüğünde kurulu ko· 
misyon huzurunda yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için 115 lira 12 kuruşluk 
teminatı muvakkatenin malsandığına yatırdığına dair mak
buz veya bu miktarda şaycım kabul banka mektubu ve 
yukarıdaki işi yapabileceğine dair nafıa müdürlüğünden, 

eksiltmeden en son 8 gün evvel müracaatla alınacak mü
teahhitlik vesikası veya bu işe girmeğe salahiyet veren 
evrakı müsbite ile birlikte nafın vekaletinden ahnmış 

müteahhitlik vesikasının ve 938 yılına ait ticaret vesika
ıının ibrazı gereklidir. 

5- İsteklilerin 2490 numaralı kanun hükümlerine gö
re bu evrakı hamilen ilan edilen gün ve saatte Balıkesir ; 
nafıa müdürlüğünde bulunmaları ilan olunur. 

Akhisar Belediyesin en: 

Belediye bina proje müsabakası 15.2.938 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle temdit edildiği ilan olunur. 

Seyhan Viliyeti Daimi Encümeninden: 

16·2·938 tarihinde ihale edilmek Üzf!re açık eksiltmeye konu· 
lan 732 lira 80 kuruş keşif bedeli Osmaniye İstasyon yolu tami· 
ratına istekli çıkmadığından eksiltme müddeti 2.3.938 tarihine 
mündlf çar,amba günü saat 10 a kadar uzatılmıştır. 

İsteklilerin bu tarihte vilayet daimi eucümenine ve keşfini 
görmek için de Nafıa Müdürlüj'üne müracaatları ilin olunur. 

Sinop Nafıa Müdliılliğüııdeıı: 

Talip whur etmemesinden ihale i vapılınamı .. olan 69 ıl 
lira ~2 kuruş bedeli keşifli Boyabat kazn ı hükfımet konağı 
ikmali inşaatı açık ek.:iltme u ulile yPııidcn ebiltme i l 
mart 938 tarihint> mü~aJif salı günii ",\Ut 15 de l\afıa mü· 
ıliiriyetinde müte~ckkil komi~) onda •apıluı·aktır. 

~1 uvakkat teminat 52 l !iradı r. 
~~k:;iltmeye ~irelıilınek iı; iıı i..:teklileriıı )Upı i ~lni yaptık

larına dair .Nafıa Müdüriyetindı·n alınmı ş miitPahlıitlik ve~ı · 

ka-.ı ibraz evlemeleri meşrtittıır. , 
Evrakı ke:;file "e teforruatıııı 

liıınat almak j .... te\ enlerin Nafı!l 

lazınıdır. 

* * * 

cr(irırı ı• k ve daha lmda ına-
M 

ıııG tl ıırı ) rtiııı• ıniiıw·aatlaı ı 

Cibali tütün lıakımevinde vapılac·ak muhtelif tamirat. 
Hak: inhisarlar U. Müd. ilfrnlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Kınık Belediye Riyasetinden: 

Belediyemizce yaptırılması kararlaştırılan elektrik te· 
sisatı gerek kapalı zarf ve gerekse pazarlık suretile iki 
defa ilan ettirildiği halde keşif bedelinin kifayetsizliğin
den dolayı talip bulunmadığından Belediye Meclisinin şu
bat 938 içtimaında keşif bedeline 4340 zam edilerek bü
tün tesisat 27796 lira 34 kuruşa çıkarılmışbr. 

2- İş: Kınık Belediyesine ait elektrik tesisatıdır. 
3- Eksiltme: kapalı zarf usuliledir. 
4- Eksiltme müddeti: 16.2.938 tarihinden 3.3.938 ta-

rihine kadar ,5 gündür. 
5- İhale martın 3 üncü gününe ı ı usadif perşembe 

günü saat 16 buçukta Kınık Belediyesinde Encümen hu· ~ 

zorundadır. 
6 - İhale: 2490 sayılı arttırma, eksiltme, ihale kanu-

nunun hüküm ve kaidelerine göre yapılacaktır. 

MÜNAKASA GAZETESi 

İlk teminatı 105 liradır. isteklilerin şeraiti anlamak 
için Acıbademde bulunan okul idaresine ve eksiltme için 
belli gün ve saatte komisyona müracaatları. İlk teminat 
makbuzu ve ticaret odası cari yıl belgesinin komisyona 
ibrazı lüzumu ilan olunur. 

Ankara Belediyesinden: 

Fen ameleıine yaptırılacak 44 kalem elbiııe ve 44 çift postal 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 660 liradır. 
Muvakkat teminatı 49,50 liradır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her ıün yazı işleri kalemine 

ve isteklilerin de 11 mart 938 cuma günü saat 10,30 da belediye 
encümenine müracaatları. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyo Lundan 

Müteahhid nam ve hesabına. 
125 adet boyun bağı 
672 çift çorap 
200 adet gömlek 
125 takım pijama 
125 adet kısa don 
125 ,, iç fanilası 
125 ,, yüa fanila 
800 ,, mendil 
125 ,, yatak çarşafı 
125 ,, yastık yüzü 

1036 ,, havlu 
Tahmiu edilen bedeli 2337 lira 10 kuruş olan yuka· 

rıda cins ve mikdarlan yazılı 1 1 kalem melbusat Askeri 

Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 
1.3.938 salı günü sa;ıt 14 de p zarlık la ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak Konıisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olau 1175 lira 29 kuruş ve 2490 sayı
h kanunun 2 ve 3 maddeler"ndeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte Komisyona mürncaatJan. 

Matbaa işleri, K1rtasiye, Yazıhane Malzemesi - -~-... --------
• * • 

100 top birinci hamur kaat alın ıcaktır. Bak: İst. be
lediyesi ilanlarına. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s. 

• • 
3 tane yazı masası ile 20 kalem perde alınacaktır. 
Bak: 2 ıncı sahifedeki İst belediyesi ilaularına. 

m ·-=~e ..,,~ ... m z .....__=er•',;,e,na 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 17920 lira olan 16000 adet kaym 
ağaç I0.3.38 perşembe günü saat 15, 15 te kapalı zarf 
usulile Ankarada idare binasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1.l44 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14, 15 e 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire
sinden, Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden, İzmir 
ve Eskişehir idare mağazalarından dağıtılmaktadır. 

Adana Elektrik T. A. Şirketi Müdürlüğünden: 

Hattı havi için 8 - 9 metre uzunluğunda ve kaidesi 7 - Tesisatın keşif bedeli 27796 lira 34 kuruştur. 
8- Teminatı muvakkate 2084 lira 72 kuruştur. 
9- Tesisatın şekli Nafıa Vekaletince musaddak pro· 

je, plan, şartnamesi, fenni, mukavelena,oe ve Vekaletin 
kuyudu ihtiraziyeıi nazarı dikkate alınmak kaydiledir. 

1 15·20 uc tarafı 10-15 santim kutrunda 100 adet ağaç 
direk satın alınacaktır. Sat .. cakların Adana Elektrik T. A. 

10- Planların tedariki: Eksiltme şartnamesi, şartna
mei fenni ve buna mütedair evrak 2 lira mukabilinde Kı· 1 

Şirketi idarehanesine müracaatları. 

11n.ıkm!!!B!!!e!!llel!!d!!!i yl!!le!!!sı!ll!· n!""d'!!!en~a!!!lı!!!na!!'!!b!!!i!!'!!lir!!!.~!'!!l!!!!''!!l!!!!!!!"!!l!!!!!!!!!'!~"!!!!!!!!!"!'!m-!!!m!lt! 1 Malı ru kat Benzi n-M ak ine yağ 1 an v. s. -
Mensucat-t:lbise-Kundura-Çamaş1r v ~ 

lat. Erkek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonundan: 

Okul talebesi için diktirilecek olan 200 takım elbise· 
nin imaliyesi 16.3.938 pazartesi günü saat 14 de Cağal

oğlunda liseler muhasebeciliğinde toplanan okul satınal
ma komisyonu tarafından açık eksiltme ile ihale edilmek 
üzere münakasaya konulmuştur. Muhammen fiatı 695 
kuruttur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

750 ton 87 oktanlık benzin pozarlıkla ekıiltmeye konulmuş
tur. Tahmin edilen bedeli 225 bin lira olup ilk teminatı 21250 li
radır. İbaleai 14.3.38 pazartesi günü saat 15 dedir. Şartnamesi 
1125 kuruş mukabilinde M. M. vekaleti satınalma komisyonun· 
dan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde istenilen belgelerle ihale günü ve saatinde 
Ankarada M. M. vekaleti satınalma komisyonunda hazır bulun-
maları. 

• • * 
5 ton motorin alınacaktır. Bak: 2 ci sahifedeki İst. Beled. i· 

linlarına. 

24 Şubat -
İstanbul Belediyesinden: 

Muhammen 
bedeli Temi!!!!-

Hastanelerle dispanserlerde bulunan 
14 tane yangın söndürme aletleri· 
nin tamiri 

İstanbul 45 inci mektebin cam tamiri 
Eyüp kazasına 5 ton motorin 
Zührevi teşailitına 3 tane yazı mHası 
Şehir dışına dikilen ağaçların muha· 

fazası için lazım olan alit ve edevat 
Belediye naaitinin tamiri için 59 ka· 

lem malzeme 
Tamir etölyesine 20 kalem perde ve· 

77 
244 64 
425 
00 

263 50 

244 97 

11 45 
36 70 
63 75 
13 50 

J6 53 

36 75 

saire 196 90 29 54 
Yukarıda keşif ve muhammen bedelleri yazıh itler ayfl 

ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Evrakları Encümen kalemiod• 
görülebilir. İstekli\er hizalarında ıösterilen teminat makbll• 
veya mektubile beraber 28 2-938 pazartesi günü saat 14 d• 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
İstanbul Belediyesi binası bahç ,. altındaki kiimlrlük depo· 

su ağzında bulunan 200 kilodan fazla tahmin olunarak 4 lir• 
değer bıçiJen aaç plaklar 25-2-938 cuma günü saat 15 te p• 
zarhkla satılacaktır. istekliler o gün Belediye Levazım Mii
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

! ~--------------·----·--~ 
Miiteferrik 

Sıvaa Bayındırlık Direktörlütünden : 
24-1-938 gününde ihalesi mukarrer olup talip olmadıtıod" 

3-2 938 de ihale edilmek üzere eksiltmesi 10 gün uıahldığı b~ 
yine talip zuhur etmiyen Sıvas istasyon yolun muktazi 9890 lif' 
keşif bedeli 10000 adet parke tatı 3-2 938 den itibaren bir ;s 
içinde pazarlıkla ihale edilecektir. Muvakkat teminat 741 lir•_,, 
kuruştur. Taliplerin bu müddet zarfında viliyet encümenine 
racaal eylemeleri. 

Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 
Çanakkale müstahkem mevki inşaatı istikamiyede kull•J' 

mak üzert! 12,5 milimetre kutrunda ve 3,5 santimetre tulü 
14500 adet civata satın alıoacalctır. Bu civataların kati 
76 lira 20 kuruştur. ihalesi 28.2.38 pazartesi rünü saat 
Çanakkalede müstahkem mevki aatınalma komisyonunda y•P 
caklır. Taliplerin teminatlarile birlikte komisyonumuza mürac•• 
ları. 

Gaziantep Ziraat Müdürlüğünden: 
F. istasyonu için alınacak maa koşum bir çift at ve bir 

vas yayhsının münakasa günü olan 15.2.38 de talip çıkmadı~ 
dan ihalenin 25.2.38 cuma günü saat 15 te yapılmak üzere 
gün müddetle uzatıldığı ilan olunur. 

Gaziantep Vakıflar Müdürlühünden : 
Yümnü baba vakfına aid Ardıl köyünde bulunan su d~ 

meni için bir adet değirmen taşının imal ve yerine konulma•• 
gün müddetle ve pazarlık suretile açık eksiltmeğe konın11ft~ 
25-2-938 tarihine .nüaadif cuma günü öyleden sonra saat 14, tr' 
ihalesi yapılacaktır. Taliplerin ve daha fazla izahat almak 11 

yenlerin Vakıflar idaresine müracaatları. 

D. D. Yolları Adana İşletmesi Eksiltme Komisyonundan: 

Metre mikibı 180 kuruştan 5000 m 2 Balast k•palı zarf ıı~; 
lile eksiltmeye konulınuşlur . Bu Balast Ceyhan civarında ~1 f 
metre 411 5fr0 deki taş ocağından çıkarılacak ve eksiltme•• ı'. 
Mart 938 çarşamba günü saat 10 da Adana işletme müdQrliiJ 
binasında toplanacak komi yonca yapılacaktır. MuYakkat teıllİ 
675 liradır. Muvakkat projesile şartnamesi komisyonumuzdan .,,. 
delsız olarak verilir. 

İateklilerin kanunen lüzumlu ve1aik, ticaret odHı vesikaal ~ 
Nafıa Müteahhitlık belgesile işletmemiz veznesine yatıracakl ~ 
muvalılkat teminat makbuzu veya banka mektubu ile birlikte 
misyonumuza müracaat etmeleri ve teklif zarflarının ekailtr11e ~ 
atinden bir saat evveline kadar komisyonumuza verilmiş oldl 
lazımd1r. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonuııd~ 
Tahmir. edilen bedeli 800 lira olan 10 ton gümilf lı, 

mu Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 1'0 

misyonunca 11.3.938 cuma giınü saat 14,30 da pazarbki; 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Komisyoo~ 
verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 60 lira ve 2 , 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle meılı 
gün ve saatte Komisyona müracaatları. 

* 
Yangın söndürme aletleri t:.:iri, cam tamiri, aj'açların dl~ 

fazası için edevat ve alet ile tamirat malzemesi alınacaktır· 
2 ci sahifedeki İst. Beled. ilinlanDa. 

• 
ah~a:aktır. Bak: İnhiı. U. Müd. ilji 1870 adet uçluk bobin 

larına. ~ 
~~~~~~~~~~~--~~ 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Çorlu Kor Satınalma KomiıyonundaD: / 
Kor birlikleri ihtiyacı için 300 ton ynmu,ak ve 700 sert. t 

mak üzere 1000 ton butday kapalı zarfla mübayaa edilecetıt'~ 
halesi 7.3.38 pazartesi günü saat 16 dadır. hk pey para•• ~ 
liradır. İstekliler tartname ve evsafını Ankara ve İstanbul ~ 
zım amirlikleri satınalma komi.ayonunda Ye Çorluda kor sat;;: 
ma komiıyonunda görülebilir. istekliler kanunun 2 ye 3 cil ,ı 
delerindeki belııelerile birlikte belli ııün ve saatten bir ıaat / 
vel t,.klif mektublarını Çorluda kor satınalma komiıyonuoa 1 

miş bulunmaları. 
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f ;j E.1.Du Pont de Nemours eı Cie de Newburgh ı:ı 

• • • Tümen birlilcJeri ihtiyacı için 55300 kilo · bulgur kapalı 
zarfla 7.3.38 saat l:i.30 da alınacaktır. Teklif mektub ları belli 
saatten bir saat evveline kadar kabul olunur. Muhammen bedeli 
7742 lira ilk teminatı 580 lira 65 kuruştur. İstek lilerin şartname· 
sini ıörmek üzere hergün ve eksiltmeye iştirak için belli gün ve 
saatte teklif mektublara ve kanuni veıikalarile Lüleburgazda tü
men aatınalma komisyonunda bulunmaları. l·ı SUNAR . . ~ . ı 

•fru•at:. ~ • Kıyas kabul etmez nefasette döşeme· 
lik ve dekorHyon malzemesi, sofra ör· 
tilleri, YIKANABiLİR perdelik TON· 
TiNE kumatları. 

Sıhhi Malzame:imtiyazı Du Pont tarafından 
ahnan " NEOPRENE,, sentetik kauçu 

tundan veyajeaf kauçukdan yapılmıf has· 
tabane ve aıhbi bezleri, koraeler için ku· 
ma9lar,lzcilerin Ye Ordu Tetekküllerinin 
kullanması için maatalya yapılmasına 

:

• yarayan kauçuklu mensucat. f .·.ı 
C İltc ilik : Yıkanabilir ve su l'eçmez cild bezleri· 

ni gösteren mubtetem bir kollekıiyon 

l
'I lJ ve su geçmez kiğıdlar. • 

•
'; Çflk - Ot:omobil : Su re;mez kauçuklu bez· (.:ı 

leri, imtiyazı Du Pont fabrikaainca 
alınmıı "NEOPRENE,, Hntetik kauçu-

·ı . tundan yapılmıf bezler ve macunlar. 

~~ilkkabı için hususi mallar 

l::ı çantası .. .. ,, 
~ilPkaıar ,, ,, .. 

o.-ba ve bavul .. " ,, 

• Y&§rnurluk için kauçuklu ku-
llıe•ıar : Asker ve sivillere yatmurluk yapmata y ı • J 

,., w•y•Ô kabm ...... kauçuklu kum••'"' :ı 

MUTEAHHIDLERİ : ! 
1'aahhüd edecekleri malların en yüksek cinslerini ve 
bilbaQa kauçuklu kuma,lann tartnamesine en uygun 

olanını bulurlar 

~üst:ehlikler : 
~üt:eahhidler: 

Ekonominizi teminedin iz 

Şöhretinizi muhafaıa 

ediniz f 

Ekonomi ve dayanıklığı 
Temin ve garanti eden 

FABRİKOİD DU PONT 
markalı mamulatı tercih ediniz. 

jjJ i 

~ · 

l~I ' 
11] 

r:ı 
Daha fazla tafsilat için [:) 

Bekir Hamamcı Mefru- Beyotlu istiklal caddesi r·ı 
~ t•t mağazasi No. 30 • 

\ li •fart.tar caddeei Kınacı Telehn: 44750 • 

~\. ... •ltııada ANKARA ,.__, ______ ı .... s.-T-~-N-.8-U-~L:&. ": 
'~ .... -. . . . . . . . . -
~--............................. ..;_~..-------------·-------
~ lıt b ~~~~~~~~~~~~-~~~~~ 

l •n ut Komutanbfı Sabnalma Komisyonundan: 

Ç()rb ~ Piyade alayı için 550.> kilo pilavlık ve 4200 kilo 
il~ ~ık pirincin açık eksiltme ile ihalesi l 1 .. ~.938 euma gü· 
la\'lık at. ı_s,~ da yapılacaktır. Muhammen tutaıı 5500 pi
lık le P~rıncın 1210, 4200 kilo çorbalık pirincin 84-0 liradır. 
leden llıınatları mecmuu 154 liradır, Şartname~i hergürı <>g
llıakb evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat 
llıadd~~ ~eya mektublarıle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
ayYeıı· erınde yazılı vesikaları birlikte ihale günü vakti mu· 
geltn ılnd~ Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna 

e erı. 
"' laabhiid Giirnüşsuyu haRtanesine 1500 kilo tereyağı ~erm~i 

grarrı t eden müteahhidirı nam ve hesabına 1128 kılo 650 
~il gij=~eyağının açık eksiltme ile ihalesi 1 L mart 938 cu· 
•• 1 tıı 6S saat 16 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 1128 
()~lede kuruştur. İlk teminatı 85 liradır Şartnamesi hergün 
llıitıat n evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerinin ilk te· 
;\ Urıcu lllakbuı veya mektublarile 2490 sayılı kanunun ~ ve 
~11~tı llıaddelerinde yazıtı vesikalarile birlikte ihale günü 
'0ııı.ı 11~Uayyeninde Fıochklıda Komutanlık satınalma komis· 

gelıneleri. 

._ 'l'~1•b11rıraz Ttlmen Sabnalma Komiayonandan: 
s_ t'fı_ -~· birlikleri için 19500 kilo aade yafın kapalı 

tı"'111ı •ltıneai 14.3.938 saat 15 te Liileburgaz Tümen 
,
3 

'1-.1ı • koıniayonunda yapılacaktır. 
01 ~--.. ~•11ı11aen bedeli 21450 lira ilk temin,&tı 1608 lira 
,~~b.t. f11r. Teklif mektublan saat 14 e kadar kabul 
'-l •lt.._e lte~lilerin tartnamesini görmek Ozere hergün v.e 
S:lct11bı:e •ttirak etmek için belli gün ve saatte tekhf 'i.: rı k ve kanuni vesikaları ile Lüleburıaz Tümen 

' 0111iayonunda bulun•aları. 

Marmara Ussü Bahri K. Satınalma Komisyonundan : 
Cinsi Kilosu Tahmin fiatı 1 eminatı Eksiltme gün s aat 

kuruş lira 
Sabun 28,000 30 630 26.2.938 12 

17.2.938 tarihinde açık eksiltme iJe eksil t mesi yapıla
cak olan Deniz Erlerinin ihtiyaçlarından yukarıda mikta
rı yazılı sabun için muayyen günde talip çıkmamasından, 
yeniden pazarlıkla hizasında gösterilen gün ve saatte İz
mitte Tersane kapısındaki Komisyon binasır.da eksiltmesi 
yapılacaktır. Bu işe ait şartname Komisyondan bedelsiz 
olarak alınabilir. isteklilerin muayyen gün ve saatte Ka
nunun istediği vesika larla ilk teminatlarını Komisyona 
vermeleri. 

İnhisarlar U. Müdürlüğü!1den: 1 

120 Adet 25 m m. ala Yaldız uç Bobin 

300 ,, 28 " " ,, ,, " 
500 28 k ,, ,, ağıt ,, ,, ,, 
300 ,, ,28 ,, kırmızı ipek taklidi uç bobin 
300 ,, 22 ,, Mantar uç Bobin 
350 ,, 27 ,, Reglis ,, ,, 

1- Yukarıda cins ve mıktP.rlan yazılı (1870) Adet uç
luk Bobin Şartnameleri mucibince pazarlıkla satın alına· 
ca 'dır. 

il Pazarlak 1 l .IH.938 tarihine rasthy~n cum3 günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

111 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

iV- İsteklile rin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1005) 1- 4 

• • * 
Cibalı Bakıı ıevinde sıva tamiri ve badanası, yağlı 

boya =şi (saat 14) 
~ Umum Muhasebe bina&ında Heli kanall arı t amiri, 

ahşap tavan ve yağu boy rı isi . (saat 14,30) 
1- Yukarıda mahiyetleri yazılı tamir işleri pazarlık 

usulile eksiltmeye konmuştur. 
11 - Cibali Bakımevindeki tamiratın keşif bedeli 

860,80 lira ve muvakkat teminata 64,56 lira, U. Muhase
be binasındaki tamiratın keşif bedeli 506,90 lira ve mu· 
vakkat teminata 38,02 liradır. 

111 Eksiltme 11-IH- 9.18 tarihine rastlayan cuma günü 
hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Cibali Bakımevine ait şartnameler 2 kuruş mu· 
kabilinde ve Umum Muhasebe binasındaki tamirata ait 
keşifler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden ahna· 
bilir. 

V- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatlerde yüzde 7 .5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1006) 1- 4 

• • • 
Şartname ve projesi mucibince Urfada yaptırıla-

cak Müdürlük binası inşaata kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konmuştur. 

il- Keşif bedeli '"22864,, lira "97,, kuruş ve muvakkat 
teminata "1714,. lira "87,, kuruştur. 

111 - Eksiltme 7.111.933 tarih i ıe ra sthyan pazartesi günü saat 
15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alam 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler" l. 15 lira bedel mukabilinde . " 
Inhiaarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şube · 
siyle Ankara Başmüdürlüğünden ve Urfa Müdürlüğünden 
alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve Yesaikini İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine 
ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almalara lazımdır . 

Vl Mühürlü teklif mektubunu, hususi vesaik ile 5 
inci maddede yazıla eksiltmeye iştirak vesikasanı ve mu
vakkat teminat parasına ihtiva edecek olan kapalı zarf
lar eksiltıne günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı 
geçen Ahm Komisyonu Başkanlığma makbuz mukabilin-
de verilmiş olması lazımdır. (B) (919) 2 - 4 

• * • 
Şartnamesine ekli listede eb' ad ve miktarı yazılı 

1590 metre yuvarlak ve kıvrılmış kayıf nümuneleri mu
cibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

11- Pazarlık 7.111.938 tarihine raıtlıyan pazartesi günü 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameler parasız olarak heriün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve aa
atte yüzde 7 ,5 güvenme paralar ile birlikte yukarıda adı ge
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (939) 2 -4 

Sayfa 3 

b) ~Ü ZAVEDELER ---
Balya Türk Hava Kurumu ~ube~indcn: 

Balya Hava kurum una ait tahminen 1200 adet kurban 
ıfori .::i ]().2.9J 8 tarilıınden ıliharen 15 gün müddet:e , e açık 
artırma :-; ureti lı• müzaycdt yf' konulmuştur. 1halesi 2.3.9'~8 
çarşaırı lıa güııii "'aat 1 :l dedir. Taliplerden daha ziyade ma
l iıma t al mak i teyenlerin hergüıı 8.ıl ya Hava Kurumuna mü
racaatları ilan olunur. 

• • • 
200 kilo saç plaka satılacaktır. Bak: 2 nci sahifedeki 

İst. Belediyesi ilanlarına. 

ı --
j.. J ,_·,,ı/r;: • r f~I"?' ·- ,• ,,. • "• 

. . ·· ... · ·~~· ' . . . 

~:f»~·-ıstanbut Belediyesi ilanları · .·· ;·. 
. ,,, " -~ .!ı. • . ' ' . -:.l ·~· .. 41ı..:' !~. H • " 

Belddiye matbaasına lüzumu alan 25 kiloluk 57X87 
boyu da 100 top birinci h:ımur kaat açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Bunların hepsine l 175 lira bedel tahmin e
dilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 88 lira 12 
kuruşluk ılk teminat makbuz veya mektubile beraber 
11 .3.938 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulun· 
mahdırlar. (B) (1007) 

. 
Istanbul P.T.T. Müdürlüğündeı1: 

1 İ~are ihtiyacı için 29 adet 2 kiloluk, 1 adet 5 kiloluk, ı2 adet 
IO kılo1uk, 15 adet 20 kiloluk, 12 adet 50 kiloluk ki cem'an 69 
adet kefeli ve oturak terazinin alımı açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. Eksiltme 8.3.938 salı günü saat 15 te Büyük Postane binası 
birin~i katta İıtcnbul P.T.T. Müdürlütünde müteşekkıl alım sahm 
Komısyonunda yapıJacaktır. Muhammen bedeli 583.75 lira mu· 
vakkat teminat 43 lira 78 kuruştur. Taliplerin şartname ve nü· 

munesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalış
ma günlerinde ınezkür Müdürlük İdari Kalemi Levazım k11mına 
eksiltme gün ve saatinde de Komisyona müracaatları. (930) 2-4 

e:cm • n mrrre:-r ..... a=- .., 
sa n 

Teknik Okulu Satınalma 
Komisyonundan : 

Cinai Mikta rı Tahmin İlk Eksiltmenin 
teminat yap,lacağı 

lira aün ve saat 
bedeli 

adet kuru! 
ı Lacivert kumaş 2l0 M. 525 
1 Kahve renk kamaş 25.5 M. 450 

! -Gömlek 248 210 

168 75 25-2-938 cuma 
saat: 14 

Bornoz 124 400 
Don 372 80 
Pijama 248 400 
Çorap 744 40 
Mendil 744 11 
Yüz havlusu 270 95 
Ayak havlusu 248 2'l 
Fan ile 248 80 239 fö 25-2-938 cuma 

saat: 14.30 ---Harici elbise ima· ------~·------------------------
liyesi 75 T. 
Dahili elbise imali 91 T. 

1050 
1050 130 73 28·2-938 pazartesi 

saat: 14 
Okulumuz ihtiyacı olan yul..arıda yazılı melbusat üç ayrı t•rt-

na"mede ve yanlarında yazılı gün ve saatlerde Gümüısuyunda 
:uksek. mühendis mektebinde toplanacak olan komisyonumuzca 
ıhalelerı yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuşlardır. Şartna
meleri görmek üzere isteyenlerin hergün Yıldızda bulunan oku· 
lumuza ve eksiltmeye gireceklerin fartnamede yazılı bel1relerile 
ve ilk teminatlarını yatırmış olarak Komisyonda bulunmaları. 

(798) 4-4 

MARİFET 

MATBAASI 
.. ı .................... .. 

Sirkeci Ebussuut caddesi No. 42 
Telefon : 20448 

Defter, fatura, zarf, büyük duvar ilanları (hurufatla) 
Etiketler vesair her nevi evrakı matbuayı 

Nefis ve ehven olarak tab etmektedir 
En küçük bir işiniz dahi olsa matbaamızdaa fiat 

almayı unutmayınız. 

• 

Tiyatrolar 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 
ESKi FRANSIZ TIY A TR OSU 

KOMEDi KIS . .tl 

Yazan: 

Bu akş1ım 
saat 20,30 da 

Bir Adam 
Yaratmak 
dram 3 perde 

Necip Fazıl Kısakürak 

lmtiyaz aabibi •• JMI itleri 
Dinktiiri: ~Girit 

Bu aktam 
saat 20,30 da 

Sözün Kısası 
komedi -4 perde 

Yazan 
Von Scböntban 

Tirkçesi 
S. Moray 

Baıdchiı ıer: ARTUN Basrmevı 
Gl\lata Bill\lr tobık No. 1 O 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Pri:ıı. 

eatimatif ----- --
Caution. 

Provisoire 
Lieu d'ndjudıcııtion et du 

Cahier des Charges 
Jo 1rs 

Constra.ıction-Reparation- Trav Publics-Matcriel de Construction-Carlographie 

Reparation iı. le teusse du pavillon clıı Vilayet a 
Ku lturpark. 

Conıtruction deı pontı *Yayakcuy,, et Karııderc 
s route Balikesir-Baadirma et Balihsir·Boursa (aj.1 

Concours du projet pour conıtruction batim~nt 
municipale iı. Akhisar . 

Achevement konak g-ouvern cmentııl a Boyabat (aj.) 
Rep . badigeonnaıe et coloriag-e au Jispcnaaire de 

Djibali (cah. eh. P. 2). 
Rep. toitura en boiı f't veıpasienae au batimeot 

comptabilite gen ~rale 
Constr. ateliers et classcs a l'lnstitut de jeune~ fil

leı Nedjatibey (cah. eh. P. 146). 
Trav. de canalisation au preventorium et unatorium 
Conıtruction route a la station Osmaniye (aj.). 

Publique 

Publique 
Gre a gre 

,, 

Pli cach 

Publique 
,, 

944 13 

1534 8ö 

6941 32 
860 80 

. 06 90 

29100 

1005 69 
732 80 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (fostallation et Materiel) 

Articleı clt:ctriqueı : 37 lota Publique 1152 50 
lnıtallation electrique au boury Kınık (cah . eh. L. 2) Pli cııclı 2779' 34 

Habillement - Cbaussures Tissus- Cuırs. 

Cravnte 125 p.- Cbauısetıe : 672 paires· Chemi· 
sea: 200 p.- Pyjama1: 125 p .· Caleçons courts : 
125 p.- Ftanellea : 125 p.· ld. en l;ıine: 125 p .· 
Mouchoirs : 800 p.- Draps de lıts : 125 p.- Eı
suie-maias : 1036 p. 

Coatumes : ~4 completa Chauıısures: 44 paires 
Confection de costumes : 200 complets 

·1 ravaux d'lmprimerie- Pape'terie 

Papier de lere qualitc pour l'imprimerie munici
pale : 100 rouleaux 

lmpreı.sion de regiıtres : 27 loh 

Publique 2337 10 

" 
660 

,, la p. 6 95 

Pııblique 1175 

,, 1370 

Ameublement pour Habitation et Bureaux- Tapisserie ete. 

Pupitres: 3 p. 

Rideaux oto. : 20 lotı 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete . 

Bois d'hetre : 16000 p. 

Poteeux de boiı de 8-9 m. de long"ueur : 100 p. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Benzine: 7~0 t. (cah. eh. L. 11,25) 
Motorine : 5 t. 

Divers 

Fabrication d'une pierre et l'installation aumoulin 
Gbevawx et voitures pour la stasion Gaziantep (ıj.) 
Boulons : 14500 p. 
Paves: 10000 p. (aj ). 
Ballut : 5000 m3 
Sable d'arıent : 10 t. 
Reparation extincteurs d 'ineendie : 14 p. 

.. vitre du batiment 45 ~me ecole lst. 
lnıtruments pour plantation dea ubres 
Articles pour reparation : 59 lots 
Triples bobines de cıg-uetteı doreı rougoı ete. 

(Div. dim.): 1870 p . 

Provisions 

Ri.ı pour pilav : 5,5 t .- ld. pour ıoupe 42 t. 
Beurre : 1,5 t. 
Bl~ı concasseı : 55,3 t. 
Beurre : 19,5 t . 
Savon : :l8 t. (aj.)· 

8) Adjudh:aüons a la surenchere 
Peaux : 1200 p. 
Feutre, cuir, papier do cirarette, broueı pour 

etrier ••• chevaux ete . 
Pierre1, briques, charpente, zinc, plomb ete. (aj .). 
Tôlea d'aeier : 200 k. 

Concession de la peche pendant 3 anı (aj .). 
Fumier : 600 voitures 

Gre iı gre 

" 

Pli cacb 

Gre a grr~ 
,, 

Gre a rre 

Publique 

90 

196 90 

17920 

225000 
425 

Gre a gre 9890 
Pli cııch le m3 1 80 
Gre a gri- 800 

,, 

" 
n 

" .. 

Pub'ique 
,, 

Pli cach 

" Gre a gr~ 

Publique 

" 

77 

244 64 
263 50 
244 97 

1210 et 840 
1128 65 
774'2 -

214 50 
le k. O 30 

Grc a gre 
Gre a ve 

12959 35 
4 

• - 300-

115 12 

521 
64 56 

38 02 

2182 05 

136 

2084 72 

1175 29 

49 50 
105 -

88 12 

102 75 

13 50 

29 54 

1344 

21250 
63 75 

76 20 
741 75 
675 
60 -
11 45 

36 70 
36 63 
36 75 

154 -
85 -

580 65 
1608 75 

()30 -

972 

23 -

Com. ?crm. Vilayet lzmir 14-3-38 ıl 

Oir. Trav. Pub. Balikı'.•ııir ~-3-38 15 

MunicipalıtP ;\khisar Un moiıı iı portir du 15-2 38 

Oir. Tr;ıv. Pub. Sinop 
Com. Adı. Econom. Monop. K.tacl1e 

., 

Oir. Trav. Publica Brouue 

Dir. Preventorium Sanatorium 
Com. Pcruı. Vilayet Seyhan 

1-3 J8 
11-3-38 

16-3-38 

14-3-38 
2·3-38 

9 eme Expl. Ch. de fer faat Sirkt'•djı 14-3 38 
Municipalıte Kmık 3-3-38 

Com. Arh . O.Gen. Fabr . Milit. Ank. 1-3 38 

Municipalit Ankara 
Com. Ach Ecole Normale lst. 

I Corn. Perm. \1unicipalite lstarıbul 
1 Oir. Ecom. ,, ,, 
Oir. Vakoufs lıtanbul 

Com. Perm. Municipaliti- lslanbul 
Dir. E<'onom. .. 

idem 

1 ı ·3-38 
16-3 38 

11-3-38 

11-'.3 38 

28·2-38 

28-~-18 

15 
14 

14 30 

16 

ıs -
:ıo-

15 30 
16 30 

14 

10 30 
14 -

14 -

15 -

14 

14 

{ 
Ad. Gen. Ch. de Fer Etat Ankara 10-3-38 15 15 
Bareau d'Expedition H.pacha Magasins b:mir Eılichehir 

Dir. S.A.T. Electricitc Adana 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara · 14-3-38 
J Com. Perm. Mun. lstaobul 28-2-38 
l Oir. Econom. ,, ,. 

Dir. ~akoufs Gaziantep 25-2 38 
Oir. Agricole Gaziantep 25-2-38 
Com. Ach. Place Forte Tchıanakkale 28-2-38 
Dir. Trav. Pub. Sivas Un uıoi!'I 3 

E:ıı.pl. Ch. de Fer Et.at Adana 
Com. Ach. D. G. Fabr. Militıire Anlt. 

Com. Perın. Municipalitt~ lstanbul 
Dir. E.conom. • ,, 

idem 

" 
" 

partir du 
9-3-38 

11-3-38 
28-2 38 

28-2-38 
28-2-38 
28-2 38 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatacbe 11 -:i-38 

Comm. Adı . Commancl. lıt. Findikli 

" 
Com. Ach. Oiviıion Lulebourıaz 

11-3-38 
1 l-3-38 
7-3-38 

" 14-3-38 
Com. Ach. Command. Naval Marmara 26-2-38 

Ligne Aviation Turque Suc Balia 
Dir. Veııtes Douanes lstanbwl 

Dir. Bıens Nat. Istanbul 

f Com. Perm. Municipatit~ lıtanbul 
l Oir. Econom. ,, ,, 
Deft•rdarat iz.mir 
Com. Ach. Command. lst. Findildı 

2-3 38 
28 -38 

21-3-38 

25-2-38 

28-2-38 
11-~38 

15 
14 

14 -
5-

11 30 
3-2-38 

10 -
14 30 
14 

14 
14 
H-
15 -

15 30 
16 -
15 30 
15 
12 -

15 _ .. 

13 3 J 

14 

15 

15 
15 

Cuma 25.2.938 

( j,ı Porselen makara, tel köşr;, dirsek, kablo tevzi kutuıu 
lefon Di:-.) X 578 

TezJ'ah ve kazancı örsü (MMV) ~\~ 579 
Sandıkla istuyonununa getirilecek suya ait borularnn ar•b' 

illasyona nakli (DD yol. Afyon 7 ci İşit. Müd.) J' 5885' 
Bartın kazasında cezaevi inş. (Zonguldak Nafıa Müd.) .\' 
Gaziantep beltdiye buz fabrikasına ilave edilecek tesisat(G' 

tep Beled.) .,~ 604 
İğdirde hükumet konağı inş. (iğdir Malmüd.) .\-. 604 
Yulaf (İst. Komut.) .\: 607 
Kireç. bina tuğlası, marsilya tipi kiremit (DO yol.) ,,~ ti(J9 
Sığır eti ~Kırklareli Tüm.) \" 609 1 
Elbiselik kuma,, gömlek, çorap, havlu, mendil, don y,5• ( 

Ok. Dir.) X 610 
Aıitfenik. gliserin, formalin (İst. Üniverı. AEK) \" 6IO 
Yüz havlusu, şiltelik pamuk, peçete, ahçı bezi, kefenlik bt 

patiska <İst. Belcd ) .\" 610 
Evrakı matbua (İıt. Komut.) .~· 610 
Cibali tütün fabrikasında yap. tadilat ve tamirat İnhis. lJ· 

.\' 610 
Frenometre cihazı (ilt. Beled.) .\" 611 
Odun (Isparta Ask. SAK) .\ 611 
Lavamariu maden kömürü (İzmir Gümr. Muh. Tab. SAt'I 
Adana müzesinde yap. tamirat (Seyhan Vil.) X 611 
Ereğlide bez fabrikasmda yap. usta evi ile su kuvvet s• 

şaatı (Sümer Bank U. Müd.) .Y 600 
Basmahane yanında garaj sııntralı inş. (izmir Beled.) X 61' 
Freze makinesi (Har. Gen. Dir.) ·'~ 615 
Sebze (İzmir Gümr. Muh. Tab. SAKı X 617 
Fenerbahçe aktarma ambarında yap. tamirat(Tophane L"1 

Yün yelek (Tophane Lvz.) \' 618 
Aıtarlık ııaten ve ceplik a1tar (Tophane Lvz.) .\~ 618 
Sebze (Harb Akad. Komut.) .Y 618 
Haydar bey köşkünda yap. tamirat Kayseri Nafıa Mücf.} 
• Kayın odunu (Kocaeli Orman Başmülıend ) X 619 
~ Saç ve köşebent parçaları (Deniz Hank Fbr. Havuz. r.t-'~ 
lznıit civarında nöbetçi kulubeleri inş. Marmara Üs• 

SAK) ,,:. 61» 
Sondaj balonu (Başvek. Devi. Met. İşi. Miid.) \~ 620 
Sivrihisar kasabasına getirilecek liaciümit suyunun bD~ 

tefriş ve toplama havuzu inş. (Sivrihi1ar Beled.) X• 

Oolerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittır· 

Hamiş · " o." ışareti ılanı havi gaz:et •mızın ayııı;ıo• 
----~~'J"Oi:;::- ~ 

Vendredi 25-2-1938 

Bohirıu de porcelaine. coude1. fıl metallique, boite de d 
(Dir. Telepbones lst.) N . 578 ... ~ 

Metier et enclume de chaudronnier (Min. Def. Nat.) N. 5 
'I' Transport des tuyaux pour adductiorı d'cau (7eme Explo• 

de Fer E.tat Afıon) N. 588 
Conıtruction p nitcncier au bourr Bartın (Dır. Tr:ıv. Polı· 

dak) N. 596 ı 

İnstallatiorı annexc ;, la fnbrique de glace de la municip•
11 

cip:ılite Gaziantep) N 604 

Construction konllk g-ouvernemcntal a Igdir (Defterdarat I 
Foin (Command lst.) N. 607 ~ 
Chaux, briques, tuile type Mıırseille (Ch. de Fer Etat) 
Etoffe pour costumes, chemiees, chaussettes. caleçon9• 

ete (D r. Ecole Technique Iıt.) N 610 
Acide phenique, flycerine et formaline (Com. Aclıal tJıai" 

N. 610 
Ea1uie·mainı, coton pour lit, 1erviettes. toile pour lince

0111 

(Municipalitc lstanb .) N . 610 
lmpre11ion de reıistres (Command. lıtanbul) N. 610 
Reparation et reforme a la fabrique de tabacs iı Ojilı•h 

Monopoles) N. 610 
Appareil freinometre (Mun. lsbnbul) N. 611 

ois (Com. Ach. MiHt. lıparia) N. 611 b 
Houille (Com. Ach. Bataillon Surveil. Douan. Is.mir) fil· 
R "paration au musf'e Adana (Vılay,,t Seyhan) N. 611 
Construction garage iı Rasmahane (Mua. l:nıir) N. 612. 

" maiıons pour contre·maitres et centr,ale 11 

F.reghli (Dir. Gen. Sumer Bank} N. 600 
1 

Legum:s (Com. Acb. Bataillon Surveıl. Douan. lzınid ~ 
Rcparation depôt a Fenerb.ahtche (lnteııd. Tophaıae) J'll. 
Gilell de laine (lntend. Tophane) N. 618 1' 
Satin pour doublure et doublure pour poches (lntend· 
Legumes (Command. Academie de Guerre) N. 618 ~ 
Reparation du kioık Haydar (Dir. Trav. Pub. Kaiıısetı) 
• Bois d'hetre (Dir. For!t Kodjaeli) N. 619 
• Toles d'acier et corvierea (Dır. Deni& Bank) N. 619 ,1 
Construction l'ueriteı pour ~ardıenıı aux alentour• 4 

Achat Command. Naval Marmara) N. 619 
1 

Ballooı de sondage (Dir. Aff. Meteorolo~ique de L'r:t' 
Travaux pour adduction eau Hadjiwmit au bourg Sı~ 

Sivrihisar) N. 620 


