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Malatya Nafıa Direktörlüğünden: 

14.3.938 panrte~i gh'i :uat 15te M~laty ı rıa fB Jaire >inde 
9849.0J lira keşif bede li Resmi hükumet konağı ir.şaah 
kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayrndırhi{ işleri genel, husu5İ ve 
fenni şartnameleri proje, keşif hulasası ile buna müteferri 
diğer evrak her gün Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat ieminat 7 39 liradır. 
İsteklilerin teklif mektubları bu işe girebilecekleri 

hakkında Malatya Nafıa müdürlüğünden almlŞ olduklan 
vesika ve Ticaret odası vesikasını havi kapalı zarflarını 
14.3.938 pazartesi günü s..ıat J 4 e kadar Malatya Nafıa 
.müdürlüğüne vermeleri. 

Nafıa Vekaletinden: 

Ankara civarında Ankara-İstanbul yolunun 1 J +000 -
18+ 550 kilometreler: arası ile Etim~s'ud yolu. ve Dik· 
men yolunun ayrılan Harb okulu iltis:\k yolunun asfalth 
kaplc!ma ve teferruatı inşaatı kapalı zarf usulile müna-. 
kasaya çıkanlmıştır. 

Bu yolların keşif bedeli 203,018 lin 59 kutuştur. 
Eksiltme 17 .3.938 ta rihine mus;ıdif perş< nıbe gunu 

saat 16 da ~afıa vekaldine şose ve köprüler reiı;ligı cl<
siltme komisyonu od ... sında y.ıpılav .. ktır. 

Eksiltme şartn;ımesi ve buna müteferri dJğer evra c 
508 kuruş mukabilinde şose ve köprüler reisliği kalemin
den alınabilir. 

Eksiltmiye girmek istiyenlerin 11401 liralı!.< mııv-~klrnt 
teminat vermeleri ve Vekaletimizden alınmış müteahhU· 
lik vesikasile bu gibi yol işlerini yapmış olduklarına dair 
vesaik ibraz P.tmeleri lazımdır. 

İsteklilerin 2490 slyıh krn:.ıı ~n hrJatı ıhirr!itnJe h1· 
zırlıyacaldan teklif ınektublarını ikinci maddede yai.llı 
vakitten bir saat evvetine kadar koınisyon Reisliğine 
makbuz mukabilinde teslim etmeleri m.ıktaıi ol:Jp postada 
olacak gecikmeler kabul edil nez. 

~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: . 
Avrupa hattında Yedikule ista syonunda yıkam ı:ı. ve 

yemekhane bin asile taht ani geçid inş lsı ve Yenimahalle 
istasyonunda iki bekle·ne m~halli vapılması işleri kapalı 
:aa~f usulile eks iltmiye konmuştur. 

istekliler bu işe aid şartname ve. saire evrakı Devlet 
Dem!ryollarının Ankara, HilydaTpaşa v~ ·Sirkeci veznele· 
rinde~ 2,50 

1 

lira mııkab~li~'fl~~hbili~~~':. 
Ekstltme 23.3.9..,3 hr,ı ııpde ç ltŞ ım1'>a"''günü <Jaat 15 te 

Aakarada D. Demiryollan vol dairesinde Merkez birinci 
komisyonca yapılacaktır. . l 

Eksiltıniyl! gıreb~Lımc1< için isteklilerin aşJığıda yazılı 
teminat ve vesaiki aynı gün saat 14 e kadar komisyona 
tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

A 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 3750 firahk mu
vakkat teminal·. 

B Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C Nafıa · vekaletfnden mus lddak ehliyet vesikası. 

,., \' .... 

izmir İli Daimi Encümeninden: 
"·. 

Menemen - Muradiye yolunun 0+250-+037 nci kilo· 
metreleri{ arasındaki toprak tesviyesi şose yapısı ve 81• 

nai imalatı 4884 lire 40 kuruş açm tutarile 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin '!490 sayılı 

yasaya göre hazırlıyacakları temiııatlarile birlikte 7 m:ırt 
938 pazartesi güı1Ü saat t 1 de ili daimi encümeninde baş 
vurmaları. 

Kuyuc.lk Belediyesinden: 

1 
Belediyemizce yapılacak olan fenni ve umumı 

inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur . 
halanın 



Muhamm~n bedeli 552 lira 89 kuruş olup muvakkat 
teminat 41 lira 47 kuruştur. 

Fenni ve umumi balanın bilumum malzemesi ve işçiliği 

tamamen müşteriye ait olup yapılmış olarak teslim alına
caktır Münakasa 23.2.938 gününden itibaren 20 gün müd· 
detle olup ihalesi 16.J.938 çarşamba gunu saat 10 da 
Kuyucak belediye dairesinde encümen buzurile yapılacak
tır. Talip olanların 2490 sayılı kanun hükümlerine göre iste· 
nilen Yesaiki muayyen saatten evvel belediye encümeni
ne ibraz etmeleri lazımdır. Şeraiti anlamak istiyenlerin 
yazı itlerinp müracaat etmeleri Ye taliplerin encümene 
müracaatları ilin olunur. 

f stanhul Defterdarlıt,mdan: 

Keşif bedeli 22959 lira 25 kuruştan ibaret bulunan Sul
tanahmette Atmeydanında kain umumi hapishane hinasmın 
yıkılma i~i kapalı zarf 11!5Hlile eksiltmeye konulmuştur. İs
teklilerin VP. kP.şif ve şartnamesini görmek isteyP.nlerin tek
lif ınektuhlarile bu ışe benzer en az 15 bin liralık i~ yap
tıldarına dair Nafıa vekaletinden alacakları veı;ka ile Tica
ret oda!5ı vesika!:lını ve. ) 722 liradan ibar~t muvakkat temi
natlarını 14.3.938 paznrte!:>i ~ünü s11at 14 e kadar milli (!ffi· 

lak. müdiirlüğünde toplanan komi ·yon başkanlığına tevdi ini 
ve saat 15 te zarflar açılıı ken hazır bulunmaları. 

Çorum Valiliğinden : 
l niHn 938 cuma günü aaat 11 d" Çorum villyeti makamıa· 

da ihalesi yapılmak üzere 1950 lira keşif bedelli Sunırarlu, 3250 
liralık Oımancık, 1950 liralık Mccidözü, l625 liralık Alaca olmak 
üzere cemao 87 ı 5 lira keşif bedelli yukarıda iıiroleri geçen ka· 
zaların hali hazır hartalarının alınmaaı açık ekıiltoıcye ko•ulrnut· 
tur. Şartname ve buna aid diğer evrak Çorum Nafıa dairesinde 
görülebilir. Muvakkat teminat 658 liradır. lıteklilerio teklif mek
tublarile bu iti yapabileceklerine dair Nafıa Vekaletinden ahn· 
mıt ehliyetname ve diğer belgelerini ibAle srünii saat 10 tla ihale 
komiıyonuna vermeleri lazımdır. 

Kütahya Şarbaylığıntlaa: 

262,S lira ketif bedelli Sarıdere dıvarlarının tamiri ile beledi
ye binası bahçeıinde yapılacak ayar masası odau ve beher takı
mı 20 lira muhammen beeelli 10 takım zabitei be'ediye ve oda
cı elbiıeleri ayrı ayrı açık ekıilimeye koaulmuttur. Şartname, 

ke9ifler herırıtn Belediyede ırörülebilir. ihaleleri 9·3-938 çartamba 
fÜDÜ Hat 15 te yapılacaktır. 

Kütahya Hava Satınalma Komiayonuadan: 
Kütahya Hava Alayı rarnizonunda motör binası yapılacakbr. 

Muhammen bedeli 5667 lira 40 kuruştur. 
Eluiltme 11-3-938 cuma günü saat 14 de Merkez Komutanlı-

tındaki Komiıyonumuzda olacaktır. 
Eksiltme ,.çık olacaktır. 
Muvakkat teminat 425 lira 10 kuruttur. 
Şartnamesini görmek isteyenler hergün Alay inşaat heyetine, 

eksiltmeye gireceklerin de kanunun icap ettirdiği vesaik ve te
minat makbuz)arile ekıiltme srünü muayyen saatte Komiayonu
muza müracaatları. 

Ele!_trik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. Müdürlüğünden 

Sıva ta Cer Atölyeif•ri ınüdürlı.ik , kapıı:ı ve kantin hina
lan clektailc, saat ve telctoa tesi alınııı yapılma i kapalı zan 
ıı<ı.ulile ek iltmeyc konmuştur. 

Bu işh·rin keşif bedeli 73()() liradır. 

İstekliler btt i~e aid ;-arlname ve air evrakı Devlet J)P.. 

miryollarmııı Ankara, Haydarpa~ l ve irkcci vt•zrıeleriııdeıı 
37 kuru~ mukabilinde alabilirler. 

Eksiltme 18.3.<Xfü tarihinde ı;unıa günü -.aat l5 te An
karada Devlet Demiryolları yol daire.Einde merkez birinci 
kom is yon unca yapılacaktır, 

Ebiltmcye girebilmek için i tcklilerin keşif ınektııhile 

birlikte aşağıda yazılı t~miııat ve ve aikı ayni giin ve saat 
14 e kadar koıni::;yon reİ!:iliğine tevdi etmiş olmaları l!zımdır. 

A- 2490 ~ayılı kanun ahkamına uygun 5ı7,50 liralık 
muvakkat teminat. 

B- Bu kanunun tayin ettiği ve<ı.i\calar. 

C - Bu gihi i;-;;ler ba:?.ırmı~ olduğuna dair Nafıa Yekile
tindcn ınu-:arldak ehliyet vesika~ı. 

Kiitahya Hava 'atınalma Komisyonıııı<lan: 

Kütahva garnizonunda yeraltı kalJlo.,.ile elektrik te~isatı 

yapıbcaktır. Bu te ~isaıın m•hammen bedeli. malzeme için 
8700 lira, inşa:-n için 920 liradır. 

Eksiltme 12.3.938 cumartesi günii aat 10 da Kütahya 
merkez komutanlığındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 

Eksiltme açık olacaktır . 
Muvakkat teminat 7:.n lira 50 kuruştur. 
lsteklı olanlar şartnaıne:,İııi görmek için hergün ve ek.

siltrneye gıreCf~k olanların d:ı muayyen güııde kanunun icap 
ettirdiği ve aik ve teminat makbuzlarile birlikte komisyo
numuza mürar.aatlurı. 

MÔNAKASA GAZETESi 

• * • Kltahya garnizonunda yapılaeak telefon şebekesi için 
malzeme alınacaktır. Muhammen bedeli 28.'.\2 lira 52 kuruşrur. 

Ekıiitme 11 mart 938 cuma günü saat l~ te Merkez komu-
taahtındaki komiayonumuı:da yapılacaktır. 

Eksiltme açık olacaktır. 
Muvakkat teminatı 212 lira 44 kuru9tur· 
Şartnamesini rörmek isteyenler her gÜ•, ekıiltmeye girecek 

olanlar. muayyen r6nde kanunun icabettirditi vesaik ve teminat 
makbuzile komisyoaumuza müracaatları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

İıtanbul Bölre Sanat Okulu Eksiltme ve ihale 
Komiıyonundan : 

Nevi Miktarı M. B. Eksiltmenin T. G. S. ilk tem. şekil 
L. K. L. K 

Harici·elbise 240 16 75 14.3.938 pazartesi 1( 301 50 açık 
İıtanbul Bölge Sanat Okulu talebesi için harici kos

tüm eksiltmeye konulmuştur. Bu hususta gerekli durum 
yukarıya yazılmıştır. Cağaloğlunda Yüksek Mektebler 
muhasebeciliği binasında yapılacaktır. Eksiltmeye girecek· 
ler Ticaret Odasının 937 vesikasım taıımaları Ye 2-490 
numarala kanunun emrettiği evsaf ve şartları haiz olma
ları lazımdır. İstekliler belli gün ve saatte ıözü geçen 
muhasebeciliğe ve şartnameyi görmek için de okula baş · 
vurmaları ilin olunur. 

Erkek Öğretmen Okulu Sabnalma Kemisyonund • G ; 

Okul talebesi için 500 metre yerli elbiselik kumaş 
7.J.938 pezartesi günü saat 14 de Cağaloğlunda Liseler 
Muhasebeciliğinde Okul Satınalma Komisyonu tarafından 
açık eksiltme ile ihale edilmek üzere münakaaay.t konul· 
muştur. Muhammen fiyatı 450 karuş teminatı 169 liradır. 
İsteklilerin şartnameyi görmek için Acıbademde bulunan 
okul idaresine ve eksiltme için belli gün ve saatte temi
nat makbuza Ticaret Odası cari yıl belgeıi ile Komis
yona müra~aatları ilin olunur. 

lst. Askeri Fabrikcalar U. Müdürlüiü Satınalma Kom. dan: 
1 

Tahmin edilen heıleli S63;) lira 70 kuruş olan 679 ta
kım yazlık erat elbisesi Ankarada Askeri fabrikalaı umum 
müdürlü~ü satınalma kami.,.yonunca 16.3.938 çarsıamb11 gü
nü ::-ant 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 4 "!2 lira 68 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 ı . lu kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesa
ikle mezktir günde ve aatte kumi~yona müracaatları. 

• * • 
10 takım elbise alınacaktır. Bak: İnşaat ::ıütununda Kü-

tahya Şarbayh~ı il!nına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

• • • 
27 kalem defatır n evrakı matb ... Bak: İıt. "akf. Dir. ilan-

larına. 

Müteferrik 

Milli Müdafaa Vekaleti Sahnalma Komiı;yonundan : 

Dunlop, Gudyir, Fayreston: Mişlen, Kontinantal markalarından 
olmek üzere muhtelif ebadda iç ve dış kamyon lastikleri kapalı 
zarfla ıatın alınacaktır. 

Hepıinin tahmin edilen fiatı 12000 liradır. Muvakkat teminatı 
900 liradır. 

Ekıiltmeıi 15.3.938 1&lı günü saat l l dedir· Şartname bedelıiz 
olarak aatınalma komisyonunda göriiiebilir. 

Ekıiltmeye srireceklerin ilk teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3 cü matldede yazılı belgelerle birlikte idari şartnamenin 4 mad· 
desinin F fıkruında yazılı şekilde hazırlıyacakları teklif mektub
larını ihale saatından behemehal bir aaat evvel MMV iatınalma 
Komiıyonuna vermeleri. 

lstaabul Te!efon Müdiirlütünden: 

25.2.938 tarihinde ihalesi yapılmayan 930 lira muhammen be· 
delli 1000 adet ponelen makara 300 aded tel köte ve 1000 ad. 
4 No. dir1ek 7.3.938 tarihine musadif pazartesf günü açık ekıilt
me ıuretile ihale etlilecektir. 

İlk teminat 1-.9,35 liradır. Şartnameleri her gün Levazım dai· 
remizde girülebilir. İsteklilerin mezkur a-ün ve saatto ilk temi
natlarile müracaatleri. 

Devlet Demiryolları İtletme Umum Müdürlüğünden: 

Muhtelif istasyonlarda in1a edilecek zahire hangarları ıçıo 
montaja hazır bir haldf' takriben 210 ton demir malzeme muba· 
yaası kapalı zarf usuJil~ eksiltmeye konmu,tur. 

Bu malzemenin muhammen bedeli 50.()(K) liradır 

İıtekliler bu işe aid ,artname veaair evrakı Dev lf't Dem iryol
larımn Ankara, Haydarpafa ve Sirkeci veznelerinden 2.50 lira 
bedel mukabilinde alabilirler. 

28 Şubat 

Eksiltme 21-3-938 tarihinde pazartesi günü saat 15 te Arı1'~ 
da Devlet Demiryolları Yol Daireılade Merkez Birinci J{o 

yoaunca yapılacaktır. ,1 
Ekıi!t'?eye ~İrebilmek İJin ilteklilerin atatıda yazıh ~elll~ 

ve veuıkı aynı rüa saat 14 e kadar Komiıyoaa tevdı e 
olmaları lazımdır. 

t :t 
2490 saydı kanu• ahk&mına uygun 3750 liralık muvakk• 

minat. 
Bu kanunun tayin ettiti naikalar. 
Nafıa Vekaletinden muuJdak ehliyet vesikaları. 

d•' Jandarma Geael Komutanlıtı Ankara Sahnalma Koıaiıyonuıı 

Bir tanHi otu• lira deterlenen 250 den dört yüze kadar '.fe 
semeri kapalı zarftan pazarlığa tahYilen 10.3.981 pertembe 
••at 15 te satın alınacaktır. 

Şartnamesi paraııız komiıyondan alınabileeek olan bu ekfl 
meye girmek istiyenlerin dokuz yüz liralık temin1ı1tla kaa~ııt 

1 
tartnamede yar.ılı belgeler ve Ticaret oduı veıikasile bır 

belli rin ve •aatte komi•yona haşvurmaları. 

Ankara Belediyesinden: 

Su idare1ine yaptırılacak 75 tane uat sandıtı 
detle açık ekıiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 450 liradır. 
Muvakkat teminatı 33,50 liradır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her (Ün yazı iıleri kıle 

ve i.teklilerin de 11.3.938 cuma a-ünü saat 18,39 da Belediye 
cümenine m6racaatları. 

Gümrük Muhafaza G. Komutanhğı İ.t. Satınalma Kom· d•' 
Gümrük Muhafaza örgüdü için 40 kalem muhabere nıals 

sinin 2.3.938 çar9amba günü saat 11 de pazarlıtı yapılacaktır· 
Taaınlaaan tutarı 750 lira ve ilk teminatı 57 liradır. 
Şartname ve liıtesi komiıyondadır. Görülebilir. 
İlteklilerin rün ve saatinde ilk teminat makbuzlarile 

eski ithalat ıGmrüğu bınaaındaki kemisyona gelmeleri. 

Kocaeli iık'8 Müdürlitinden : 
Kocaeli Vilayeti dahilinde iskln edilen göçmenlere tevıı 

mek üure utan alınacak olan 231 aded koşum beygiri ;I• 
aded çift öküzü kapah ır:arf usulile ekıiltmeye konulmuft~r·1, 

Ekıiltme 14-3-938 pazartesi günü saat 14 de Kocaelı 
Müdürlütünde Komisyon huzurunda yapılacaktır. . 

Teklif mektubları ıhale günü olan 14-3-938 pazarte~• , 
saat 12 ye kadar İskan Müdürlütüne teslim edilmiş olmalı~ 

538 aded öküzün muhammen bedeli 29590 lira ve 231 
rin 19635 liradır. 

İstekliler muhammen bedel üı:erinden yüzde yedi buçu"1, 
vakkat teminat paralariJe ve Ticaret Odası kayd v~sik' 
birlikte yukarıda yazılı gün ve anatte müracaatları ilin olU11 

Şartnamesi Docaeli lskin Müdürlütünden parasız verilir• 

İıtanbul Jandarma Satınalma Komiıyonun<'an: 

Miktarı 

63 kilo 
401 ,, 

86 .. 
1717 .. 

70 ,, 
30.061 çift 

Cinıi 

Balmumu 
Monta çiviıi 

Çelik çenber 
Kaban çiviıi 
Çam ıakııı 
Nalça 

Tahmin bedeli ilk teı# 
Lira Kurut Lir• ~ 

50 40 3 ~ 
152 38 1 l ' 
51 60 J 

583 78 43 
17 50 1 

901 83 -
1757 49 ı3l 

Vekiller hey' eti kararıle parası 938 mali sene labsi•'
1 

verilmek üzere miktarı, lahınin bedeli ve Hk temınııt mij(t: 
karıda yazılı 6 kalem malzemesi 16.3.!HS çarşamba günU f~ 
tc Gedikpnşadaki Jandarma satınalma komisyonunca aÇ' 
siltme ile satın alınacaktır. 

Altı kalem malzemenin ayrı ayrı isteklılere ihalesi cııiı I 
tu gibi hepsinin veya birkaç k11leminin bir i11teklıye ilı' 
caizdir. 

Şartname her gün Gedikpaşlldaki adı geçen komiayoııcl' 
rillebilir. e 

İsteklilerin yazılı gün ve 1&atte 2490 sayılı kanuna ıör el 
lar.ıma-elen vesikaları ve ilk teminatlarile komisyona gelrıt 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Harb Akadoemisi Komutanlıtından: 

·1" Harb Akademisi erahnın mart ve niaaa aylarında ibtl 
)an 3 bin kilo ıspanak, 3 bin kilo pırasa, bi ... kilo lihaıı'11 

tubat 938 tarihinde pazarlıkla yapılan münakaaaıuıııd• ı' 
çıkmamıştır. 28 tubat pazartesi saat 11 de tekrar mün•"' 
pılacaktır. , 

İsteklilerin Beşiktaf Malmüdürlüğünde yatır1lnaış ~' , 
teminat akçesi makbuzu ile birlikte bildirilen gün ye 

11 

kademi satnıalma komiıyonuna mürae1atleri. 

Polis Enıtitüıü Direktörlüğünden: 
Enstitü .. üz ok~rlarınıa :aşesi için alınacak 20.ooO ~ 

kilo ekmeğin ekııltme srünl olan 18-2-938 de istekli ç•" ( 
dan 10 gün müddetle tf"mdid edilmiştir. Eksiltmeye ıiı'~ 
yenlerin ikametgah .v .. ikası Ye 150 liralık teminat m•"dt 
ya banka mektubu ıle fi 3-938 çaraamb11 günü ıaal ı4 t 

tü binasında müte,ekkil İdare Komisyonunı• ve ,artrı111" 
mek içia de hergün Muamelat kalemine müracaatları 



/ 

f 

~tıbat 1938 MUNAKASA GAZETES 

. İstanb l K ı ~ ihale _ _u omutanlığı Sahnalma Komisyonundan: 
1Cit ihr fllnu talibi çıkmadığından İstanbul komutanlığına bağlı 

'-
1 Y•cı · · 600 d • rGrıG •çın ton yulafın kapalı zarfla ihaleıi 18.3.38 cu· 

• * • 
1- Şartname ve nümunesi mucibince "300,000,, takım 

üç parçadan mürekkeb Kulüp rakısı etiketi pazarhkJa sa· 
tın a]mnc:ıktır. 1

1r. fı1t te •a.•t 16 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 34500 lir11· 
td,tı ty\' ~ın~tı 2588 liradır. Şartnamesi hera-üa komisyonda ö~
'-tktııbJ ; for lebil!r. lsteklilerin ilk teminat makbuz: veya 
"••iltaı,a~~ e 2490 sayılı kaaunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı 
''~tlirı"rık e beraber ihale ıünü ihale saatinden en ax bir saat 
11•lı.ı1 k• ~dar teklif mektublarını Fındıklıda komutanlık satı· 

11111YOn•ına vermeleri. 

k 1- Mil' Mili~ Aıkeri Sat~nalma Komiıyonundan: 
•••d, b aılakı kıtaat ukeriyenin açık eksiltme suretile muna · 

frııd•tı t:ı~lunan ~700 kilo zeytinyağı ihtiyacına istekli l,' ıkmadı· 
'••t ı:; t. U!\akasa on gun u:ı:atılaralc ihalesi 7.3.38 pazartesi aünü 

"e M·ı· #o l' •h . 1 asta askeri ııatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
ll'llQ d"J 2- r ~ 1 en mecmu tutarı 710 lira 50 kuruştur. 

3 Ş eınınat ınuvakkata akçesi 45 lirıııdır. 
4 ·ı llrtnaıneıi bedelsiz olarak komİs\'ondan alınabilir. 

a •tek1 · ı · i •ttrrn k 1 er tıcaret odasına kayıtlı olduklarına dair vesİkJt 
.)._ Ee rnecburiyetindedirler. 

• k ·ı 11 rıeij ırı d 11 trneye ittirak edecekler 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 
'-tı••kka deleriode ve şartna meainde yazılı veaika ve teminatı 
'••tlı atalarile birlikte ihale saatinden evvel komiıyona müra· 

rı. 

Ankara L A. . ı· ~. S l K evazım mır ıgı atına ma omisyooundan: 
Ank 

22.2.938 ara garnizon müeueaeleri ihtiyacı için ;o bin kilo pirincin 
k•ra l Paıarhğmda talip çıkmitdığından t-3-9.18 ı.aat 15 te An· 
•iltltıt _ev•zıın Amirliji Satınalm;t Komisyonunda pazarlıkla ek· 

lı 11 Yapılacaktır 
"luh · 

lıır, Ş arnnıen b~deli 10500 lira ilk teminatı 787 lira 50 kuru•· 
\f 'lrtnaı:n• v - • K · d ·· ~,.. K • ·k ~ t tel'll· "' e numuneıı omısyon a ~oru ur. anunı VP!ll a 

• inatla Komisyonda bulunması. 
kal>:l~ 1

- Harb okulu hayvanat ihtiyacı olan 170 ton yulafın 
P•ıarlı:ı•rfla ~kıiltmeıinde talip çıkmadığından 8.3.38 saat l .i te 
tıutıd, a ek'5ıltmeıi Ankara lcvaz:J'Tı amirliği satınalma komisyo 

'> Yapılaeakhr. 
r1.ış;u - Muhammen bedeli 8500 lira ilk teminatı 637 lira 50 ku · 
v, ter .. Şartname numunesi komisyonda görülür. Kanuni vesika 

ltıınatla komisyonda bulunulması 

11-P:ızarlı~ 2.111.938 tar"hine ra-.tlıyao çarşamb ·l gunu 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şuber.indeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll-Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

lV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7.5 gi;.venme paralariy]e birlikte yukarıda 
adı geçen Komi-.yona gelm leri ilan olunur. (793) 4-4 

* . .. 
1- Şartname ve oümunesi mucibince 5000 kilo baş 

ipi pazarlıkla !>atın alınacaktır . 
il - Pazarlık 4.111.938 tarihine rasthyan cuma günü 

saat 15 te Kabatasda Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapı)acaktır. 

111 - Şartnameler para4'iZ olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 

te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (864) 3-4 

* • * 
Şartname ve projesi mucibince Urfada yaptrrıla· 

cak Müdürlilk binası inşaatı kapah zarf usuliyle eksilt· 
meye konmuştur. 

ll- Keşif bedeli "22864,, lira "97,, kuruş ve muvakkat 
teminatı "1714,. lira "87,, kuruştur. 
lll- Eksiltme 7.111.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 

15 te Kabataşta Levazım ve Mub:lyaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

. lV Şartname ve projeler "1. 15,, lira bedel mukabilinde 
inhisarlar Umum Müdürlüğü Leva?.ım ve Mubayaat Şube-

• siyle A kara Başmüdürlüğünden ve Urfa Müdürlüğünden 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istevenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisarlar Umum Müdü;lüğü İnşaat Şubesine 
ibraz ederek ayrıca ehliyet vesik · sı almaları lazımdır. 

Vl Mühürlü teklif mektubunu. hususi vesaik ile 5 
Ek · Tekirdağ Askeri Satıualına Komı8yonundan : 

1 
inci maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve mu-

ih ~ılt~ede olan iş: 150 ton Malkaranın uınanıclır . 
İh \e. _"' çık ek~iltme usuliledir. vakkat teminat parasını ihtiva edecek olan kapalı zarf-
1' ~ .enın tarihi: 22-3-938 !I tlı giiniidlir. lar el<silt 'Ile :?"Ünü en geç s ıat 14 e kadar yukarıda adı 

" ıblerin ihale tarihinde admelcri ilan o!unur. geçen Alım Komisyonu Başkanlağma makbuz mukabilin-

-

1 de \'erilmiş olması lazımdır. (B) (919) 3-4 
-~ .. ----------------- . 1 • • 

b) ı 1 · Şartnamesine ekli listede eh'ad ve miktarı yazılı 
i'lı Ü Z A Y E O E L E fi 1590 metre yuvarlak ve kıvrılmış kd }'IŞ nümuneleri mu-

~--- - - --· cibince pazarlıkla satın alı .• ac · ktır. 
v· İstanbul Defterdar:ığından 

rrı, ılayel Muhasebe Müdürlüğü Ayniyat hesabırıa kayı Hı ve 
lllt:l~tıuna 4130 lira değer biçilen altın ve gürniişten m1'mul kıy· 
•it l 11lubtelif cins mücevherat vesaire, Belediye rü.1u .nu alıcıya 
dıı 08'"ak şartile 15.3.9JS salı günü saat 1 t de bilmüuyedt! San
\fı: tdeetenindc ayrı .ıyrı satılacaktır. İ'iteklilerın mezkur ıün 
ha .. '"atte S,nda! Bedesteninde mücevh t: rat müzaye:ie salonunda 

c.lr b l 
" Unmaları ilin olunur. 

(i· Ar.kara Gümrük Müdiirlüğünden: 
daki ~~rüğümüı. ımbarında b'Jlun n sahipıiz beş kilo agnlı!lın· 
açık ır damacana şampanya memleket dışı çıkarılmak şartile 
ltıart artırma ile ııatılacaktır. Artırmaya iştirak edeceklerin 15 
ltıal salı 'Ünü saat 10 da ~ümrüsiümüz binasında hazır bulun-

arı ·1 1 ln olunur. 

İlk Muhammen 
Citııi 

Miktarı bedeli teminat 
{)--- Kalem 1 ira kuruş lira kuruş 

ihııl" 
ırünü 

tfatı ·---r•k r va ev- 27 1370 {)(. l 02 75 11-3-938 Cuma l lllatbua saat !5 te 
l~l •tanbul Vakıflar Başmüdürlüğü ile Taşra Vakıflar idarelerin 
llıa~:u olan yukarıda cins ve miktarı . yazılı_ defatır ve evrn~ı 
•e a açık. eksiltmeye konulmuştur. lhalesı yukarıda yazıla gun 
N- •aatte Başmüdüriyet lıtinasıııdaki Komi•yttoda yapılacaktır. 

linıuı:ıı K l · d .. ··ı b·ı· e ve •artnameıi herıiin Levazım a emın e roru e ı ır. 

~ (996) 
~· - ·· = ili"'--

1 nhisarlar U. Müdürlüğünden=I 
...._______: - . 

5üO kilo çekerinde 1 adet baskül 
3()() 

1- Y k d " 
1
k "b·1· t'" ı 2 adet baskül h.rt u arı .ı tartma a ı ıye ı yazı ı 

naınesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
11 p . . ... 

saat - azarhk 7.111.938 tarihine rastlıyan pazartesı. gum~ 
Alım l5 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şuhesmdekı 

Hl Komiayonuuda yapılacaktır. 
Şub - Şartnameler parasıı: olarak hergün sözii geçen 

eden alınabiHr. 1 

te l~ -isteklilerin p.ızarlık için t ıyin edilen gün ve s a at 

ge YUzde 7,5 güvenm par.ılariyle birlik te yukarıd 1 a 11 

\'.en K . 1 l · ı ~ 1 (o"ı.ı) 3 ı onusyona ie ıne crı ı an o u nur. ooo -

il- Pazarlık 7.111.938 t arihine rastlıyan pazartesi gunu 
saat 16 da Kabataşt.1 Leva~ım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda _yapılacaktır. 

lll - Şartnameler parasız olarak hergün aözü geçen 
Şubeden a lınabilir. 

l V - İst ı:klilerin pazarlık ;çin tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7 ,5 güvenme ::>aralarile birlikte yukarıda adı ge-

çeıı Komisyona gelmeleri ilan olunur. (939) 3 - 4 

ııo 

JOO 
Adet 25 

" 28 

• .. . 
mm. ala Yaldız uç Bobin 

,, ,, ,, » ,, 

500 " ı8 " k.iğıt ,, ,, ,, 
300 ,, ~8 ,, kırmızı ipek taklidi uç bobin 
300 ,, 22 ,, Mantar uç Bobin 
350 ,, • 27 ,, Reglis ,, ,, 

l Y ıık <>r ıd a c ins ve mıktadarı yazılı ( 1870) Adet uç-
lu\.. Bobin Sır t•· "mcleri ınucıbınce p a z lrlıkla "l n tın alına· 
ı.: ı-ı k 1 

Pal• .ık 1 i l 1.) ıS ta rihine r ı -;t lıyarı cum~ g ü nü 
s ı;H l fl t K 1h. t ş•·ı L" V i1 ZI n .,. e Mubavaat Şııhesin-
deki Alım Komi~yonunda yapıl a caktı r. 

111 - Şartn meler parasız olarak hergün sözii geçen 
Sııheden almab;Iir. 

JV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7,;,) güvenme paralarile birlikte yukarıda 
arlı ge~·en Komisyona gelmeleri ilaı olunur. ( 1005) 2·-4 

* "' . 
Cibalı Bakı 'Tlevinde sıva tamiri ve badanası. yağlı 

boya ~şi (saat 14) 

2 Umum Muhasebe binasında Heli k;ınalları tamiri, 

ahşap tavan ve vağlı boya isi. (saati 4, 30) 
1- Yukarıda mahiyetleri yazılı tamir işleri paurlık 

usulile eksiltmeye konmuştur. 

il- Cibali Bakımevindeki tamiratın keşif bedeli 

860,80 lira ve muvakkat teminatı 64,56 lira, U. Muhase

be binasındaki tamiratın keşif bedeli 506,90 lira ve mu· 
vakkat teminatı 38,02 liradır. 

lI1 Eksiltme 11-111-938 tarihine rasthyan cuma günü 
hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve 

Mubayaat Şubesindeki Alım Komi"yonunda yapılacakbr. 
iV- Cibali Bakımevine ait şartnameler 2 kuruş mu· 

kabilinde ve Umtım Muhasebe binasındaki tamirata ait 

keşifler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alma· 
bilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
s a atlerde )dizde 7.il giiverıme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen K vmisyona gelmeleri ilan olunur. (1006) 2.-4 

800f) 

25000 
25000 

1000 
1000 

* • • 
Top 660 X 700 25 Tefrikli sıgara kağıdı 

660 x 700 30 " " 
,, 

" 660 x 700 35 
480 x 650 45 

660 x 700 50 
tt ,, '' " 

" " ., ,, 
,, 

" ı• " 

1- Yukarıda mıktar ve eb'adı yazılı 60,000 top tef· 
rikli sigara kağıdı pazarhkla satın alınacaktır. 

JI- Pazarlık 14.lV.938 tarihine ruthyan perşembe günü 

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

lll - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

l V - isteklilerin pazarlık için 

te yüzde 7,5 güvenme pıralarile 

geçen Komisyona gelmeleri ilan 

tayin edilen gün ve saat· 
birlikte yukarada adı 

olunur. ( 1037) 2-5 
• • • 

1- Şartnamesi mucibince 10,000 kilo göztaşı pazar

lıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 4 111.938 tarihine rastlıyan cuma gunu 
saat 14 de Kabataşta Levazım •e Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

HI- Şartnameler parasız olarak aergün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (865) 3-4 

• ,, ,, • ,,, • l"I ~ 

0.0.YOLLAQI iŞLETME U. MUDUrlLUGUNDEN J 

Muhi\mmen bedeli 67200 lira olan ı 1250 adet makas meşe tra· 
veni 8·~·1938 Sah a-ünü saat 15,45 de kapalı zarf uıulü ile An· 
karada idare binasında satın ahnacakbr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4610 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik veıikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14,45 e kadar Komisyon Reiılitine ver· 
meleri liz:ımdır. 

Şartnameler 336 kuru'a Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir, 
Mudanya ve Balıkesir veznelerinde aatılmaktadır. (934) 4-4 

• • • 
Muhammen bedeli \'e muvakkat teminatları ve miktarları a,a. 

ğıda yaz.ıh yağlar ayrı ayrı ihale edilmek ıartile 11-3-938 cuma 
günü aaat 15 den itibaren ııra ile Ankarada İdare binasında ve 
kapah zarfla satın t1lınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin a~agıda gÖ!lterilen muvakkat te· 
minatlariyle kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müt~abhit
ıik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat on dörde kadar Komis· 
yon Reiıliğıne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankara da Malzeme dairesinde ve 
Haydarpaşada Te .. ellüm ve Sevk ŞefliğindP dağıtılmaktadır. 

(953) 3-.. 

Cinı ve miktarı 

250 ton Sür,of yağı 
1100 ,, Rezidü yağı 
250 • Mazot 

Muhammen 
bedel 
Lira 

52.000 
114.500 

17. 125 

Muvakkat 
teminat 

Lira 

3.850 
6.975 
1.2~.37 

• * • 
Muhammen bedeli 1.152,50 lira olan 37 kalem elektrik mal· 

ı.emesi açık ekıiltme_ usuliyle 1-t.3 938 pazartesi günü aaat 15,30 
da Sirkecide 9 uncu işletme bina11nda Satıo Alma Komisyonunda 
mubayaa edilecektir. Bu i'e girmek iıteyenlerin kanuni veıika
lariyle ve yüzde 7,5 nisbetindeki temioat akçelerile Komisyona 
müracaatları lazımdır. 

Şartamui para11& olarak Komiıyondao verilmektedir. 
(1000) 2- 4 

1 ~ 
1 lstanbul P.1,.T. Müdürlüğündeıı: 

İdare ihtiyacı ıçın 2H adet 2 kiloluk. i adet 5 kiloluk, 12 adet 
10 kıloluk, 15 adet 20 kiloluk, 12 adet 50 kiloluk ki cem'an 6H 
adet kefeli ve oturak terazinin ahmı açık eksiltmeye konulrauş· 
tur. Eksiltme 8.3.9.38 aalı günü aaat 15 te Büyfik Postane binası 
birinci katta İıtcnbul P.T.T. Müdürlüğünde müteşekkıl alım satım 
Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 583.75 lira mu
vakkat teminat 43 lira i8 kuru,tur. Taliplerin şartname ve nÜ· 

muneaini görmek ve muvakkat te'!1İnatlarını yatırmak üzere çalış· 
ma rünlerinde mezkur MüdürlGk idari Kalemi Levazım kısmına 

eksiltme gün ve aaatinde de: Komisyona müracaatları. (930) 3-4 

M ARİFET 

MATBAASI 
................................ 

Sirkeci Ebussuut caddesi No. 42 
Telefon : 20448 

X 
Defter, fatura, zarf, büyük duvar ilanları (hurufatla) 

Etiketler veuir her r.evi evrakı matbuayı 

§ Nefis ve ehven olarak tab etmektedir 
En küçük bir i'iniz: dahi olsa matbaamudan fiat 

almayı unutmayınız . 

imtiyaz ..aailti ve yuı ifleri 
Du.lrtiri: tama.il Cirit 

>C 

Ba11!dığı ""fer: ARTUN Ba11mevı 
l': 11l11l • Billfn· •nkııık Nn. 10 
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Adreaae Telewraphique: 
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A) Adju~ations au Rabais 

Constnıctionl-Repar tion- Trav Puhlics·Mtateriel de Construction-Cartographie - --
Demolition de la priaon generale a Atmeydan Pli cach 22959 25 1722 Dir. Biena Nat. let. 14·3- 8 

17-3-38 Conetr. chausıee en uphalte s route Ank.-lıt. (cah. ,, 203018 ,';9 11401 - Min Trav. Pub. Dep. const 
eh. P. 508J. 

Conıtr. konak go vernemental iı Malatia 
Travaux d'.arts ıjuatement de la terre et constr. 

cbaus~ce s ıoute Mcnemen-Mouradiye 
Const'Y. vespasienne a Kouyoudjak 
Present tiou carte actuelle deıı bourgıı Sounrour· 

lou, Osma.ndjilc: Medjidcuzu et Aladjıı 
Constructi<nJ lieu d'attente a la ıtation Yenimahalle 
et refectoire et lieu do lessıve a la station yedi· 

koule (cah. cb. L. 2,50). 
Conatr. blt. pour moteur n · ceıısaire pour le regi· 

ment d'J"'ıation 
Rep. mur et conatr. chambre au jardin munıcipal 

" 
Publıque 

" 
" 

Publıque 

" 

" 

Q849 01 
4884 40 

552 89 
8775 

50000 

5667 40 

Electricite·Gaz·Chauffage Central (lnstallation et Materiel) --- ------
lnstallation clectrique et telephonique iı la direction 

au bit. can tine et llUX ruerites dcs portiers a I' .
tolier du courant a Sivas (cah eh. P 37). 

Materiel pour in1tallatıon tcl~phonique 
lnstal. et orticles electrique peur le reg-inıent de 

Kutahia 

Habillement - Chaussures Tissus Cuirs 

Uniformc• d'ete pour aold:ıh : 679 complets 
Costumes : 240 coırıplets 
Etoffe ırıdifene pour costumcs : 50fl m 

Coatumes: 10 complcts 

1)ivers -
Cıre d'abeille : 63 1.:. 
Clous : 401 k. 
Cercles d'acier : 86 lı:.. 

, Clous pour cordonnier: 1717 k. 
Mastic : 70 k. 
Fer a cbeval : 130,061 paires 
Materiel en fer pour montage des ~angars de ce

realeı : 2hl t. (cah. eh. L. 2,50). 
Chambre a air et poeu pour camıon dıv. dim. et 

de l'un deı •arqucs suivante Dunlop, Gudyar, 
Co:ıtinental, F ayreaton 

Cbevaux de tra t : 231 tctcs 
Boeufe : 538 paires 
Bobınes de porcelaine fıl 1000 p. metallique pour 

coin : 300 p - Coudes N. 4 : 1000 p. (aj.). 
Caiıses pour compteurs d'eıu : 75 pıeces 

ScllıH : 200-400 p. 
Article• de liaison : 30 lots 

Provisions 

Paille: 150 t. 
Ri:ı: 70 t. (ııj) 

~ f'oin: 170 t. (ai) 
Ugumea· 3 lots (ai) 
Foin: 600 t. 

" 
Pain: '20 " ,. 
Huile d'ohvea: 2700 k. (aj) 

B) Adjudications a la surenchere 
\ Bois de chcnfl: 30000 quent. 

Champagne: 1 dame-jeanne 
Divers bijoux 

Pli cacb 

Publique 

" 

Pli cach 
Publıque 

" 
" 

Publique 

" ., 
.. 
" 
" 

Pli cach 

" 

" 
" 

Publique 

" 

7300 

2832 52 
87CO et '20 

5635 70 
la p. 16 75' 
le m 4 50 

la p. 20 -

50 40 
152 3i 
51 68 

583 78 
17 50 

901 &3 
50000 -

12000 -

19635 -
29590 -

930 

450 
Gre a gre la p. 30 

" 

Publiflue 
Gre a gre 

" 
" Pli cach 

Pli cach 
Publit[ue 

" 

750 

10500 -
8">00 -

34500 

710 

4103 -

73~ -

41 47 

658 -

3750 -

425 10 

547 50 

212 -44 
721 50 

422 68 
301 50 
169 

3 78 
11 43 
3 87 

43 78 
1 31 

67 64 
3750 

980 -

69 35 

33 50 
900 
57 

787 50 
637 50 
36 -

2538 -
150 -
45 -

Dir. Trav. Publica Malati 
Vilayet lzmir 

Municipalitc Kouyoudjouk 
Vil. Tchoroum 

14·3·38 
7-3-38 

16·3-38 
1-4-38 

Atim. Gen. Ch Fer Etat Ankara 23·3-38 
Caisaes Ank. Haydarpacha et Sirkedji 

Com. Ach. Armce Aerienne Kutahiı 11-3-38 

Municipalite Kutahia 9·3-38 

Adm. Gen. Cb. de Fer Etat Anlt. 18·3-38 
Caiases Anlı:.. Haydarpacha et Sirkcdji 

t. Fabr. Mılit. 
Ecole des Arte lst. 
Ecole Normale lst 

Municipalitf Kutııhia 

16-3-38 
14-3 38 
7-3 38 
9-3-38 

C.m. Ach. Command. Gr:nd. G.p~cha 16 3-38 

" 16-3-38 
" 16-3-.38 
" 16-3-38 
.. 16·3-38 
" \ 16-3-38 

{ 
Adın. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 21·3·38 
Caissu Ank. Haydarpacba et Sirltedji 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Anlt. 15-3 38 
• 

Dir. Etablissenaents lmmigrc• Kodjaeli 14-3-38 

" Dir. Telephoneı lıtırnbul 

Mısnicipalıtc Anlçcn 
Com Ach. c~mmand. G. Gend. Ank. 
Com. Ach. Comm. G. Surv. Douan. lst. 

Com. Ach. Milit. Tekirdaıh 

" 
., lntend. Ankara 

" Comır.and Academie de Guerre 
Com. Ach. Coıamand. lııt. Findüdı 
Dir. ln1t. Agenta de Police Ank. 
Com. Ach. Milit. M;laıı 

Dir. Vakoufs Telcirdagh 
,, Vents Douan. A nk. 

Salon de Veote Municipale İst. 

14-3 38 
7·3-38 

11·3-38 
10-3-38 
2-3·38 

22-3-38 
1·3·38 
8·3-38 

28-2-38 
8·3-36 
,.3 38 
7-3-38 

21-3·38 
15-3·38 
15-3-38 

14 -
16 

15 
11 

10 
11 

15 

15 -

15 
10 

14 
14 -
14 

15 
15 
15 
15 
15 -· 
15 -
15 -

11 -

14 
14 

10 30 

15 

11 -

15 
15 
11 
15 30 
14 

ıs -

13 30 
10 30 
15 

., --

Salı 1-3-938 

Muhtelif edent (OD yol.) .ı': 582 
Portatif çadır direği (MMV) .\2 61 l 
Kalay (Darphane ve Oami'a Mat. Mld.) .\: 611 61 
Mefe cinainden telefon direği (Kırklareli PTT Müd.) 'ı! 
Su boruları değiştirilmesi (lzmir Beled.) .X• 611 
!•t. tephirhane tamiri (İst. Beled.) X! 611 ~ 
lznıir fuannda yap. inhisarlar pavyonu müsabakaıı (ill 

Müd.) ;\:. 611 
Göçmen evleri İnf. (İzmir İakin Müd.) ~\! 616 İ 
Mrk. Cumhuriyet ve Nedime Hamm okulları tamiri (Ç•" 

layeti) .:\~ 6 ı 8 
Hükumet konağı ikmali İnf. (Sinop Nafıa Müd.) .\? 621 f~ 
Çorap, gömlek, fanila, havlu, yatak, çarşaf v.a. (Ask· 

Müd.) .\; 621 

inşa ettirilecek fenni ıneıı:baha yalnız işçıliti (Kuyucak 
.\~ 622 

Fayton koşumu (MMV) "''! 622 . d· 
Nafıa müd. binasında yap. oda iliveai inş. (lat. Nafıa ~a 
Park~ lafı (Denizbank Liman İılt.) ,\':. 623 

* Önlerinde yıldız İfareti olanlar müzayedeye aittir· 

Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gaıı:etemizin sayısını ~ 

Mardi 1-3-838 

Di vera outıls (Ch. de Fer Etat) N. 582 
Poteaux pour tentea portatives (Min. Def. Nat.) N. 611 
Ehin (Dir. Palais Monnaieı et Timbres) N. 611 . 

ıl r 
Poteaux t~lephonique1 en bois de ebene (Dir. P. T.T. ~· 

N. 611 
Chan2'ement des tuyaux pour addııction d'eau (Municipalite 

N. 611 
Reparation lazaret lst. (Municipalıte m·.) N. 611 1 
Concoura pour inııtallatıon du pavillon a la foire d'Jzmir l[)ı 

Monopolea) N. 611 ( 
Rcparation batiment ecole Djoumhouriyet et Nedıoe Hanıııı 

Tcbanakkale) No 618 ~ 
Achevement konak gouvcrnemental (Dir. Trav. Pub. SınoP) 
Artıdes d'habillement (Dır. Gen. Fabriııues Milıt.) N. 621 
Mnın·d'oeuvre pour constructıon abattoir ( 4unicipalite Kollf 

N. 622 
Chevaux pour pbaeton (Min. Def. Nat.) N. 622 
Constr. chambre anoexe aa bat. Dir. Trav. Pub. lst. (Dit 

Pub. lst.) N. 622 
Pavcs (Exploit. Port lzmir Denizbanlr.) N. 623 

~ 
• Leıı aııteriıqucıı indiqucnt une vente JJ•r voıe de ııurcııe • 
N. 8.- Les Noıt ındiques en regard deı articlcs aoat ce 

journal dans lequel l'aviı a paru. 

• 
'' EV .1 '' 

Tercüme Bürosu. .... 
·:· 
~ ~ 
•!• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri .,eti 
~ • hassa münakasa ve müzayedelere müteallik ,,r 
•!• melerin tercümesi derühtc edilir. 
~ 
tt•~ 

..... 
•!+ 
·=· •• 

1 •• 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyat:iar gayet: müt:ediidi( 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılır J" 

Adres : Galata, Perşembe Pazan, Yoğurtçu Han, N· 
T elcfon : 49442 

AKAR 
HAFTALIK f 

ve EMLAK GAZET6S 
İstanbul İrad ve Emlak Sahiblcri Birliiinin Orf' 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderili' 
1 

Adres: G•lata, Perşembe Pazar, Yoğurtcu Han N• 
Telefon: 49442 


