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Sayın Müteahhitler ! 
sayfall\ızda sızı alakadar eden "E. İ. Du Pont de Nemours et Cie de Newburgh,, 

firmasının ilanını lfıtf en okuyunuz. 

İn aat - Tami rat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harit 

E,'remit Tümen Sahnalma Komisyonundan: 

Ayvalıkta süvari kışlasının tamiri için 21.2.38 pazar
tesi günü saat 15 le açık eksiltme suretile mukaveleye 
bağlanacaktır. Kıymeti muhammeoesi 3000 liradır. İstek
lilerin şartname ve keşifnamesini görmelı: için hergün ve 
eksiltmeye iştirak edeceklerin de vakti muayyeoinde ilk 
teminat akçası olan 225 lira teminat makbuzlarile birlik
te Edremit tüm satınalma komisyonuna müracaatları. 

Samsun İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
1 - Tütün ıslah ve deneme tarlasında aç.ık eksiltme 

ile bir hangar yaptırılacaktır. 
2- Keşif bedeli 463 lira 76 kuruş olup muvakkat 

teminat 34 lira 78 kuruştur. 
3- İşe aid şartname, keşif ve plan ihale gününden 

e•vel her gün Başmüdürlük levazım ve inşaat kısmında 
görülebilir. 

4 - Eksiltme 15 şubat 938 salı günü saat 14 de İn
hisarlar Başmüdürlüğ~ binasında müteşekkil komisyonda 
ya pılac:aktır. 

* il< • 

1- Tütün ıslah ve deneme tarlasında, çalıştırılan ış
çilere mahsus olmak üzere pazarlıkla iki hala ve lavabo 
yaptırılacaktır. 

2- Keşif bedeli 199 lira 87 kuruş alup muvakkat 
teminat 14 lira 99 kuruştur. 

3- İşe aid şartname, keşif ve plan ihale gününden 
evvel her gün Başmüdürlük levazım ve inşaat kısmında 
görülebilir. 

4- Pazarlık 15 şubat 938 salı günü saat 14 de in
hisarlar Başmüdürlüğii binasında müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

İstanbul Üniversitesi Arttırma Eksiltme 
ve Pazarlık Komisyonundan : 

379965 lira 88 kuruş keşifli lstanbulda Cerrabpaşa 
hastanesinde yapılacak Şirürji kliniği binası inşası kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu işe ait şartnameler 

şunlardır: Eksiltme tartnamesi, mukavele proje i, bayın
dırlık genel şartnamesi, özel şartname, keşif cetveli, tah
lil fiyat cetveli, mesaha cetveli ve proje. İstiyenler bu 
şartnameleri ve evrakı keşif bedelinin yüz binde beşi 
nisbetinde bedel ile Güzel Sanatlar Akademisi Tatbikat 
Bürosundan alebilirler. Eksiltme 24.2.938 perşembe günü 
saat 16 da Üniversite Rektörlüğünde yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18 bin 950 lira 
muvakkat teminat vermesi ve bundan başkn aşağıdaki 
vesikaları getirmesi lazımdır. 1937 senesine ait 150 bin 
liralık Bayındırlık Bakanlığından alınmış in('aat müteah
hitlik vesikası ve talıbin kendisi bizzat mühendis veya 
mimar değilse inşaat müddetince fenni mes~liyeti kabul 
ettiğine dair bir mühendis veya mimarın noterdeı.ı tasdik
li senedini veyahut ta bir mühendis veya mimarla müş · 
terekcn teahhüde girdiğine dair noter senedi vermesi.~ 

• ... 
Karacaahmette Nuhkuyuııuna giden taraftaki mezarlık dıYarı~ 

nın yapılmaııı. Bak: 2 nci sahifedeki iııt. Belediyeııi ilanlarına. 
• "' . 

Susigırlık ged iz Büyük Menderes Adana ve Y eşilırmak 
havzalarandu tesis edilecek haritalarm fotoğrameti u
sulile almması işler sarfınazar edildi Bak: Nafıa vekaleti 
ilanlarına. 

• • • 
Paşali :ınmd ki tütüne bakım evinde yaptırılacak ta-

mirat işi. Bak: İnhisarlar U. Müdürlüğü ilanlarına. 

• * • 
Zeynep Kamil doğum evine çerçeve ve çinko derelerin 

tamiri. Bak: 2 inci sahifedeki lst. Belediyesi ilinlarıoa. 
• • • 

Su kulübesi inşası. Bak: 2ioci sayfedeki f st. Belerf. ilıinların . 



_Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Yükıek Mühendis Mektebi Arttırma ve Ek~iltme Ko· 
misyonundan: 

Yüksek Mühendis mektebi binası dahilinde (elektrik 
laboratuvarında) yaptırılacak olan 1041 lira 81 kuruşluk 
keşif bedeli inşaat ve tadilat pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlığı 14 2.938 tarihine rastlıyan pazartesi ıünü saat 
15 te yapılacaktır. İlk teminatı 78 lira 15 kuruştur. Şart· 
namesini görmek istiyeolerin her gün ve pazarlığa gire
ceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyundaki mektep bi
nası dahilinde toplanan komisyona müracaatları ilan o· 
lunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. idaresinden 

Devlet Demiryolları Haydarpaşa İşletme binasında yap
tırılacak a~ağıda muhammen bedeli ve muvakkat teminatı 
yazılı asansör tesÜ;atı kapalı zarf u::ıulile eksiltmeye konmuş
tur. Eksiltme 24.2.938 tarihinde peqembe günii saat t 5 te 
Haydarpaşa gar binası Birinci işletme komisyonunca yapıla

<'aktır. lstekliJerin eksiltme ~artnamesinde yazılı muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği evrak ve vesaikle tek.lif 
mektublarını ekı:ıiltme giinü nihayet ~aat 14 e kadar komis· 
yon reisliğine vermi~ olm.ıları laıım<lır. Bu i~e aid muka· 
vele projesi ve şartname ücrebiz olarak Hayrlarrlaşa yol 
başmüfettişliğinden alınabilir. 

:\luhammen herleli Muvakkat teminat 
Lira Lira 

Asam;ör tesisatı lOOO 75 

* • * 
. Çamaltı tuzlasında yaptırılacak elektrik santralı. Bak: 
inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
- 191 A .. ~ --------

• * ... 
Kırtasiye ve kaat eıepeti alınacaktır. Bak: 2 ıncı sahi-

fedeki İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

Kereste, tahta ve saire 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan : 

İhale bedeli vekaletçe yüksek görülen 10 metre mikabı dilme 
ile 20 metre mikabı tahta 2490 sayılı kanunun 43 üncü madde· 
ıine tevfikan tekrar eksiltmeye konmuştur. 

Açık eksiltmesi 10-2-938 perşembe günü saat 10 da yapıla· 
caktır. Taliblerin muayyen gün ve saatte M:omisyona müracaatları 
ilan olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden; 
Muhammen bedeli 24500 lira olan 700 ton döküm koku 24 

Şubat 9~8 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An· 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1837,50 lirahk muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası 
ve tekliflerin aynj gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Teaellüm s~vk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

f~üteferrik 

Y cnişehir Kaymakamlı~rnrlau: 

kazamıza bağlı Ebe küyüne isale edilecek içme :::ıuyuua 

ait 50 milimetre kutrunda 4 hin metre celik boru ve tefer· .{ 

ruatı 2:!.38 tarihinden i1ibareıı 15 gün müdrletle açık eksilt-
meye çıkarıtıııı~tır. 17.2. 937 per~embe günü ı::;aat 16 da köy 
büroımnda mütesekkil komisyonu huzurunda ihalesi icra edi· 
lecekLir. 

Boru fenni ~artnamesi bila bedel kaymakamrıktan alı· 

nabilir. 

kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen belgelerile bir
likte ihale gününden en geç bir saat evveline kadar teminat 
ve teklif mektublarını Ankarada MMV satınalma komisyo· 
nuna vermeleri. 

lstanbul Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan: 

Dikimevleri için 16.2.938 tarihinde alınacak olan 461000 
adet ceket çengelinden sarfınazar edildiği. 

* • * Dikimevleri için 4000 lirahk ceket çengeli 16 şu· 
bat 938 çarşamba günü saat 14 .. 30 da Tophanede Levazım 
amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapı· 
lacaktır. Nümunesi komisyonda görülebilir. İhale günü tes
lim şartile alınacak olan işbu çengeller için isteklilerin bel
li saatte komisyona gelmeleri. 

* •• İstanbul leYazım amirliği için •Üteahhit aam ve hesabı· 
na 24 adet evrak sandıtı 17.2.38 perşembe günü saat 14 de pa· 
zarlıkla ek•iltmeai yap•lacaktır. Tahmin bedeli 72 lira ilk temi· 
!'atı 11 liradır. Şartname ve aümun11i !romisyonda görülebilir. 
l•teklilerin belli saatte komiıyoaa gelmeleri. 

DeYlet Demiryolları ve Limanları İtletme Umum İdar eainden 

Devlet Deıniryolları Haydarpaşa İşletmesi ihtiyacı için a,ağı
da cinı ve miktarları, muhammen bedel ve muvakkat teminatı 
yazılı kireç tuğla. Marııilya tipi kiremid ile mahyelik: kiremid, 
mukavelesinin akti tarihinden itibaren iki ay zarfında teslim 
edilmek şartile açık ekailtmeye konulmuştur. 

Eksiltme 25-2-938 tar!hine musadif cuma günü Haydarpaşa gar 
binası dahilinde Birinci işletme Komisyonunca kirecin .aat 15 te 
tuğlanın 15.30 da, kiremitlerin de aaat 16 da eksiltmesi yapıla• 
caktır. 

İıteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği evrak ve vesaikle ekıiltme günü yuka· 
rıda yazılı saatlerde Komisyon Reisliğine müracaat etmeleri la
zımdır. Bu işe aid şartnameler ücretsiz olarak Haydarpaşa Yol 
Başmüfettişliğinden alınabilir. 

Teslim Muham. Muvak. 

Cinai Müddeti miktarı bedeıi teminat 
ay 

Kireç uşartnamesi mucibince" 2 
Lira L. K. 

260 toıı 3900 292 50 
270 000 4590 344 25 Bina "Kabul edilecek nlmuneye 2 

tuğlası göre" 
Marsilya tipi 
kiremid 
Mahyelik 
kiremid 

" 

" 

2 50 000 ad. 
aded 

2 5 00 " 

Samsun Tümen Satınalma Komisyonundan: 

4400 330 

Amasya garnizonu su tesiutı için iki parmak ve 20 atmos
fere mütehammil 3200 metre galvanizli boru kapalı ı:arf usulile 
eksiltmeye konulmuısada verilen fiat pahah görülmüf olduğun· 
dan bir ay zarfında pazarlıkla utın alınacaktır. iık eksiltmeııi 
10.2.38 perşembe günü saat 14 de yapılacaktır. Şartnamede de
ğişiklik yoktur. Teminatı 460 ve tutarı 6240 liradır. İsteklilerin 
ek•iltme gününde teminat ve veaikalarile beraber Samsun ti
men binasındaki komisyona gelmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Süvari birincilik okulu için 148 iJi 162 yüksekliğinde n gö· 
ğüs çevresi 160 dan yukarı ebadda olmak ve hay·:anların gö11te
recekleri vaziyetlere göre vaaati 170 lira üzerinden 27 binek 
hayvanı ;alınacaktır. Hayvan sahiplerinin hayvanlarını ~listermek 
ve pazarlığı yapmak üzere bergün Fındıklıda komutanlık aatı· 

nalma kmnisyonuna mtıraca atları. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 

Müteahhid nam hHabına ihalesi y&pılacak olan 7 adet m•ıh
ielif tezv.ah ile 3 adet kaz,.ncı örıııfi açı1c: eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 6~99 lira olup itk teminat pııırası 487 
lira 43 kuru11tur. 

İhaleıııi 25-2-938 cuma JrÖnf\ saat 11 dedir. 
Eksiltmeye S?İreceklerin 2490 uvıh kanunun 2. J üncü mıtd

de1erinde hıtenilen b .. leelerile birlikte ihal• ııiin ve ııHtinde 

MMV sattnalma komisyonunda ha:r:ır bulunmaları. 

• .... 'f• 

Osküd~r lıt~Ull b11C'11l:oı?'ının k,.n,.tılm"ıu iein kum. ·cııkıl. ff,.nııir v.ca. 
alınacaktır. Balt: 2 inci 1111hifedeki f ıııt. R,.fediveııi il!nlımn,.. 

* . ·• 
1265 adet h5'" l"vh"'"' v11rıtmlac1'khr . R11k: fnhiıııarlıır tJm11m Müd. 

il1nlarinıı. 

• ... . 
Tamirııt mıth~l'me'Iİ ; ııoha. icin ~ııç ile naktivııt ıırııhıısı için m11l

ıeme ıı.lınac11ktır. Bak! 2 inci ııahifedek1 tııt. Rf!tediyeıııi rlanlar.na. 

Eksiltmeye İ:?tirak edeceklerin 2490 numaralı kanunun , --~-~~--~~~~--~--~~~-~ ..... - -. ---- -- -- . 
2 ve 3 üncü madrlelerin<leki ~artları haiz olmaları lazımdır. 

Tahmin erlilen 4900 lira keşif bedeli üzerinden yüzde 
7,5 muvakkat teminat miktarı 367 lira 50 kuruştur. 

İsteklilerin bizzat veya kanuni vekilleri marifetile ihale
ı~ye iştirak edr.cekleri ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

150000 metre mayonluk çelik şerit kapalı zarfla eksilt
ıueye konulmıı;?tur. Tahmin edilen bedeli 210(}0 lira olup 

;ık teminat parası 1575 liradır. lhalesi ~8 Mart 938 parnr

tesi günü saat 15 tedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 bayılı 

f:rıa.k. Zahire. l!t ve s~hze: 

Çorlu Kor Satına]ma Komisvonunrfon: 

Kor merkf"z hirlikleri haTvanatı için 1()0 tnn vn1afm 
mubayaası intaç eıHlm,.<Jiğin<len veni<lPn ksnal1 Z!\rfüt ı\hna· 
raktır. İhalesi 22 2.C);ın sah ı:!Ünn saat 16 dl'! Vı'lflllaı-nkhr. 

ı flk pev puası 375 lira olun ~artnamP vP P-vsafmı rrörmPk 
isteyenler hergün İstanhnl Levazım amirli~i ~ahmtlma kn
misyonunrla ve Çorluda kor satmalma komisvonunrla ı?ÖTÜ· 
lebilir. T!!lihler kanunun 2 VP ~ ünı-ü manrlPJP,rindeki hel
~f'llPrile birlikte helli gün ve saattan PVVPl teklif mf'lktnh· 
larıaı vermiş balunmaları. 

9 Şubat~ ,l ______________ ll'Ol'!!:!a::::~------~~ 
İstanbul Belediyesinden: 

Muhaıı>1111. 1 
bede 1 

Ü 
~ 

sküdar lağım bacalarınm kapatılması için 
lüzumu olan kum, çakıl demir vesaire 235 

Karacaaamette nuhkuyusuna giden taraf-
taki mezarlık dıvarıoın yapılması. 200 
Yukarıda keşif bedeli yazılı işler ayrı ayrı paıa 

hğa konulmuştur. Evrakları Encümen Kaleminde ~ 
rülebilir. istekliler I0.2.938 perşembe günü saat ıJ 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• 
• * 

Beyoğlu 21 inci m•ktebin bahçe•indeki barakanın 
Erenköy 38 inci mektebe nakli 200 

Düşkünler evinde yaptırılacak tamirat ile nakliye 
arabasına lazım olan 5 kalem malzeme 60 

Düşkünler evinde ıobalarının altına konulmak Ü· 

zere saç vesaire 55 
Kadiköy bina ve arazı şube•i için ki.at sepeti 

vesaire 771 
Zeynep Kamil doğum evine çerçeve ve çinko de. 

relerin tamiri 'lfı1 2İ 
Ayazpaşada çifte vav •okağında su kulubesi in-

,ası 150 , 
Çocukları kurtarma yurdun!! lüzumu olan kırtasiye 109 S 
Karaağaç Pay mahalline 12 kotra ile tartı memur 

odasının tamirinde lazım olan malzeme 
Silivride tesis edilecek boğa istasyonuna 22 ka· 

lem malzeme 

Yukarıda muhammen bedelleri yazılı işler 8
· 

ayrı pazarlığa konulmuştur. Şartnameleri Enciimell ~ 
leminde görülebilir. İstekliler 10.2.938 perşembe 
saat 14 de Daimi Encilmende bulunmalıdırlar. 

~-------~=---=---.. _--~·~J 
Balıkesir Askeri Satınalma Komisyo~u-ndan: 

Kor merkez birliklerinin senelik ihtiyacı olan 7 bin kilo 
tin yağı 24.2 38 perşembe günü saat 11 de açık eksiltme fll 

mukaveleyf' bağlanacaktır. Kıymeti muhammenesi 2940 li 
İsteklilerin şartname•İni görmek için hergün, eksiitmeye il 
edeceklerin vakti muayyeninde muvakkat teminat akça~• 

223 liralık teminat makbuzu i)e kor satınalma komisyonuo' 
racantleri. 

Kırklareli Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Kırklareli tümen birliklerinin ihtiyacı için kapalı urflJ 
bin kilo sığır eti satın alınacaktır. Muhammen fiyatı 26 ~ 
50 santim olup tutarı 31800 liradır. İbaleııi 25.2.38 cunııt 
saat 16 dadır. İstekliler ~artnamesini hergün tüm satınalı1'' 
misyonunda görebilirler. j 

Nakil vasıtalarının Beyoğlu cihetinde takip edece 
yol ~stikametlerine dair verilen karar aşağıya yaı1' 
tır. ilan olunur. 

1- Gala tadan Taksim istikametine gidecek ol:tt.1 ~ 
törsüz yük vesaiti Şişhane-Tozkoparan·Arslan s0 

Kalyoncukulluğu·Tarlabaşı caddesini takip edecel<1e 
2- Müellif sokağından giriş yasağı kaldırılaıışt~ 
~- Tepebaşı·Yeni~eri~Kallavi sokaklarının yalo1 ı,f 

rutıyet caddesinden istiklal caddesine geçişe ıııı· 
t h . d'ld. w. d . Jd1 
a sıs e ı tgın en vesaiti nakliyenin istiklal Ca 

inmelerine giriş yasağı konmuştur. 
4- Tepebaşından sonra Taksim istikametine g~: 

otohiislerle yan sokaklardan çıkacak motörlü. ıJJ0 

yük nakil vasıtaları İngiliz Sefarethanesi önündefl. 
malbaşı-Kalyoncukulluğu sokağı-Tarlabaşı Cadde

51 

kametini ta kip ile Zambak sokağından girerek J(ııf' 
ve Taksim sokağından Taksim meydanına çıkac~~ıı 

5- Taksimden gelecek bütün vesaitin de rarl~ 
·~ 

Çakmak sokağı-Hamalbaşı-Arslan sok ~ğı istikaınetı 
kip edeceklerdir. (B) (774) 

• * • 
Rumelihisan yanındaki mez~rlık önünde geçeıı 

genişletileceğinden mezarlıktan yola gidecek kısııı' 
zıklarla ayrılmıştır. Bu kısımda kabri bulunantar1

'\ 

birlerini diğer kısma nakil etmeleri ve 15 güııt' ·ı 
nakil edilmeyen kabirler belediyeye kaldırılacağı jl:1 
lunur. (B) 

' iP ~~~~~~~~ 
. ~bı,r 

Ulus, Cumhurıyet, Akşam, Sonposta, Kurur, Larepıl 
kişepost ve Münakasa gazetelerinin l Şubat 1'38 tarih1' ~il 
larıoda eksiltmeye konulduğu ilan edilen Suıığırlık c;e eJ 
yük Mendere11 Adana ve Yeşilırmak havzallrında tesi~ 1 

sulama şebekelerine aıd haritaluın fotoğra,.ıetri usulilt ~~ 
işlerinin görülen lüzum üzerine ekstltmedeJ kaldırıJdığ°1 1 

nur. (762) 



MÜNAKASA GAZETESi 

~~-=----------.---.------"":"-.--.--.---------...;.....;...,_..,., '="'""----=--... 

E. J. Du Pont de Nemours et Cie de Newburgh !:] ı- İdaremizce Çamaltı Tuz!~sı_n~a yapb~ılacak elek· 

S U N A R trik santralının şartnamesi degıştmlerek Dızel esasına 

ı:.•ı • müstenid olarak yeniden tanzim olunan şartname ve tablo 
t.1efruşat: . r··1 şeması mucibince tekrar kapalı zarf usulile eksiltmeye • Kıyas kabul etmez nefasette döşeme· 

lik ve dekorasyon malzemeai, aofra ör- • konmuştur. 

tüleri, YIKANABİLİR perdelik TON- • Il- Bu tesisatın montajı da dahil olmak üzere mu· 

!•·ı TİNE kumaşları. 1·1 hammen bedeli sif İzmir 65000 lira muvakkat teminata 

•
: Sulhi Malzeme: İmtiyazı Du Pont tarafından • 4500 liradır. 

alınan .. NEOPRENE" sentetik kauçu : Hl- Eksiltme 31.lll.938 tarihine rastlıyan perşembe 

IJ
• ğundan veya:aaf kauçukdan yapılmış has· ,...... günü saat 15 te Kabataşh Levazım ve Mubayaat $ube· 

tahane ve sıhhi bezleri, korseler için ku- •j sindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 
matlar,İzcilerin Ye Ordu Te,ekküllerinin • IV- Muaddel şartname ve projeler 3.25 lira bedel 
kullanmaaı için mastalya yapılmaaına • mukabilinde inhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şuöe-

1:.ı yarayan kauçuklu meoaucat. ı·ı siyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. Ciltc·ııı·k ·ıd b ı . • S l D t : Yıkanabilir ve su geçmez cı ez erı· V- Münakasaya Hornsby Roolston, u zer, eu z, 
•J ni göateren muhteşem bir kolleksiyon : M.N.A., Atlas, Benz,' Guldcer: Krupp, Deutsche Werke 

'

.:•] ve su geçmez kağıdlar. ı·ı firmaları girebilir. Bundan gayrı girmek isteyen firmalar 
' lJc;:ak - Otomobil : Su ge;mu kauçuklu bez- ' fenni şartnamede yazılı takatta bir Dizel tesisatı yapmış 

leri, imtiyazı Du Pont fabrikasinca ~ • olduklarına dair idarenin isteyeceği evrakı. resmiyeyi in~ 

1 

alınmıt "NEOPRENE,. aentetik kauçu- 1• hisarlar Tuz Fen Şııbesine ibraz eylemelerı şarttır. Akıı •ı ğundan yapılmtf bezler ve macunlar. 1 1 
• hatde münakasaya iştirak edemezler. 

: 4Yakkabı için huı.usi mallar : Vf- Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmalar şart-
• e=ı Çantası ,, " " .J nameye uygun olmak üzere ihzar olunmuş fiatsız s~n t~k: 

l·ı $apkalar ., n " f ·ı liflerini "yedek aksam fiatlarile beraber,, ve .. pro1ele~mı 
: "torba ve bavul " ,, " ı· tetkik ~dilmek üzere eksiltme gününden 15 gun ev~eh~e 

• kadar inhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesı Mu-
• Yağmurluk için kauçuklu ku- tJ dürlüğüne vermeleri ve münakasaya iştirak edebilmek 

l:ı l'lıaşıar : Asker v~ sivillere yağmurluk yapmağa Yiıl (•ı için de münakasa gününden azami 2 gün evveline kadar 
• rar gayri k -:bili kıyas kauçuklu kumaşlarl !• ·ı kl'fl · k b ı ku·r şubeden . l:. ve rı en te ı erın a u ünü mutazammın mez 

" vesika almaları lazımdır. 
(:.ı Vil- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaiki ve V inci 

maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasiyle güvenme 
(• parasını ihtiva edecek olan kapah zarflar eksiltme günü 

:'I MUTEAH -.11fDLEJ<İ :. en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen Alım Komis· yonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 
(8) (71 ?) 1 - 6 . 

• * 

l
•.:ı Taahhüd edecekleri malların en yüksek cinslerini ı::] · 'k I - Şartnamelerine ekli listede ciıas ve mı tarı ya· bilhassa kauçuklu kumaşların şartnamesine en uygun 

olanını bulurlar zıh 15 kalem şarap eczası pazarlıkla satan alınacaktır. 
il - Pazarlık 24.11.938 tarihine rastlıyan perşembe günü Müst:ehlikler: Ekonominizi teminediniz b b · 

.
•:ı r.•i saat l4 de Kabataşta Levazım ve Mu ayaat Şu esın-

Şöhretinizi muhafnza ) 1 deki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 
111 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 

Temin ve garanti eden IV- İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve 
saatte yiizde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 

F ABRİK Qİ adı geçen Komisyona ge~meleri ilan olunur. (759) 1-4 

1
:.
1
1 markalı mamulatı tercih ediniz. _ı ı.:ı ı İdaremizin Paşal;m:1nındkaki ~ütiıt·n. ~a4k2ırı:.e38vintde F şartnamesi mucibince yaptın aca tamıra ışı . . ıı a· 

(•\ [ •.] rihiode ih ale edilmek üzere açık eksiltmeye konmuş ise 
•j Daha fazla tafsilat için ] d e görülen lüzum üzerine münakasa 1 O gün müddetle 

l•ı Bekir Hamamcı Mefru- Beyoğlu istiklal caddesi ı·ı temdit edil ni~ti r . 
• şat mağazasi No. 30 • 2 - Keşif bedeli 9939 lira 19 kuruş ve muvakkat te· 
: Anafartalar caddesi Kınacı Tclehn: .44750 • miııatı 7 45.43 liradır. 
, Han altmda ANKARA ISTANBUL • 3 - Eksiltme 16.2.938 tarihine rastlayan çarşamba gü· 

l•},.__ ~ ___ ,--~·~· - ., -- , J.•J nü saat 13 te Kabataşta Lenzım ve Mubayaa! Şabesin-~~ • " :; " " " " " " " " .::...:...::..~.-- • • , - •• - :::;&i deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. . 

ID:llvouARı İSLETME u. MUoURtUGUr om 1 

' 

Mecmu muhammen bedeli 46.780 lira olan müfredat ve mik· 
darları aşağıda yazılı dört kalem malzeme 18.2.938 cuma . saat 
15 

ten itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulile Ankarada idare b• 
•nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat temi· 
rı_at ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik ve· 
''.kası ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kedar Komisyon Reiali· 
gınc vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daireıınden , 
Jiaydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şe fliğinden dağıtılmaktadır. 

(613) 4 4 
Muhammen Muvakkat 

Miktarı bedeli teminat 

-- İami kg. Lira Lira 
l("Yna İ T b .. 80.000 ) 39,920 2994 ınış ngı ız ezırı 

" ince bezir 4 ,000 ) 
Neft 

5,000 ) 6,860 514,50 Sikatif 7,000 ) ........... 

P:r.r, Fabrikası Müdürlüğünden 
12kilo Vakfon levha .-e tel 
6 ,, J m m bakır tel 

"193 ,, Muhtelif eb'adda pirinç saç, pirinç bor ı. pirinç tel 
ve pirinç çubuk 

l Miktar ve envaı yukarda yazı lı levaz1m açık ckıHtme yoluy
a •atın alınacaktır . 

le Bu levazımın muhammen bedeli 842 lira 20 kuruş ve muvak
at teminatı 63 lira l 7 kuruştur. 
Ekıiltıne 16-2-938 tarihine raatlıyan çarşamba günü ıaat 15 te 

Y_alpılacatından isteklilerin şartnameyi rörmek için hergün ek-
•ı t . t k b llıeye girmek için de muayyen gün ve saatte temına rna • 
Uılarını hamılen Komıayona müracaatları. (5941 3- 3 

4- Şartnameler 25 kuruş bedel mukabilinde inhisar
lar İnşaat Şubesinden alınabilir. 

5- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak 
ve ves3İ <İni İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay
rıca ehliyet vesikası almaları lazrnıdır. 

6 İsteklileri ı kanunen kendilerinden aramlan vesaik 
ile 5 inci maddede yaıılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme 
parasile birlikte yukarıda adı ~eçen Komisyena gelme-

leri ilan olunur. (766) 

"' . 
İdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikasında şart

name ve projesi mucibince yaptırılacak Kanalizasyon in· 
şaatı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2- Keşi i bedeli 22890 lira 51 kuruş ve muvakkat 
teminat 1717 liradır. 

3 - Eksiltme 15-2-938 tarihine rastlıyan 
saat 15 t e Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

salı günü 
Şubesindeki 

4- Şartname ve projeler 1, 14 bedel mukabilinde İn
hisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesile Ankara Baş· 
müdürlüğünden alınabilir. 

5- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay· 

rıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. . . . 
6 - Mühürlü teklif inektubunu, kanuni vesaık ıle 5 cı 

maddede yazılı ehliyet vesikasını ve yüzde 7,a güvenme 
parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü 
en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen A_lun. Ko
misyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verıholş ol· 
mahdır. (430) 4 -

1 mtiyu aahibi Ye YUI ~ 

Direlırtirii: lımail Girit 
Baaı,ckjı 7er: ARTUN Baııme ... i 

r .alat. Billur tobık No. 10 

Sayfa 3 

• ... . 
1- Nümunesi mucibince (t 265) adet Bayi levhası 

pazarlıkla yaptırılacaktır. 

11- Pazarlık 24.ll.938 tarihine rastlayan perşembe günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Ill- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7.5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komiıyona gelmeleri ilan olunur. (758) 1-4 

• ... . 
1 -Paşababçe Müskirat fabrikası ıçın şartnamesi mu

cibince satın alınacak 1 adet l tonluk seyyar elektrikli 
iskele vinci 18.1.938 tarihinde ihale edilemediğinden ye
niden ve pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

2-Montajı da dahil vincin bütün teferrüatile muham· 
men bedeli sif İstanbul 8000 lira ve muvakkat teminatı 
600 liradır. . 

3-Eksiltme 15.2.938 tarihine rastlayan Salı günü saat 
14 de Kabataşta Levazım ve Muhayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

4-Şartnameler parasız olarak hcrgün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 
5 - Eksiltmeye iştirak etuıek isteyen firmalar fe~ni 

mufassal teklif mektup ve Jrataloğlarıoı; kaldırma ve 111-

dirmc ve fren tertibatını açık olarak gosteren resimlerini, 
kataloğlarım birinci sınıf bir firma olduklarm.ı gösterir 
evrakı eksiltme gününden en az 1 gün evvehne ka~ar 
İnhisarlar Umum Müdür lüğü Müskirat Fabrikalar Şubesıne 
vermeleri ve münakasaya iştirak edebilmek için de tek
liflt:rinin kabulünü mutazammın v~sika almaları lazımdır. 

6-İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te 5 ci maddede yazılı vesika ve yüzde 7 ,5 güvenme pa
rasile yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (431) 4-4 

• ılı • 

1 - Toptaşı Tütün Bakımevinde 
ce yaptırılacak tamirat işi pazarlık 
konmuştur. 

keşifnamesi mucibin· 
usuliyle eksiltmeye 

11- Keşif bedeli "2335,, lira "27,, kuruş ve muvak· 
kat teminatı "175. 15 liradır. 

lll- Eksiltme 16·11-938 tarihine rastlıyan çarşamba 

günü saat " 16,, da K aba taşta Levazım ve Mubayaal Şu
besindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Keşifnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa-
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda sdı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (B) (581) 3 - 4 

*. 
1- Şartname ve projesi mucibince Maltepe deposun-

d& yaptırılacak demir iakele pazarlık usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

il- Keşif bedeli 2502.79 lira ve muvakkat teminatı 

188 liradır. 

lll - Eksiltme ~1.11.938 tarihine rastlıyan Pazartesi 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler 12 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesinden alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay
rıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
vı isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gemeleri ilan olunur."B,, (699) 2 - 4 

(Suitt> de la 4i> me page) 
Motear Dit'Rel (Munıcip. Torbali) N. 594 
ConstNction batiment direction a Kaisıter i (Dir. G~n . Monopolu) 

N. 594 
Construction de deux depôts Command. Nıval Marmara) N. 594 
Lamea de fer et tuyaux de fonte (Ch. de Fer Etat) N. 595 
Reparation d'un abattoir (Municip. Sivas) N. 604 
Lerumea : 4 lots (Command. öataillon Surveillance Douan. lzm' r) 

N. 605 
Construction porte en fer et mur d'un cimetiere (Mun. Kirklareli) 

N. 605 
Cible souterrain et lam pes de rue ( Municip . • Karaman) N. 608 

* Les aaterisque• indiquen t une vente par voıe de surenchcre . 
N. 8.- Lea Nos indiques en reR'ard dea articles sont ceux du 

ournal dana lequel I' avia a paru . 
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KOMEDi KISMI 

Bu akşam 

1111 111 '1111 
aaat 20,30 da 

Sözün 1 

111 
Kısası 

1 1111111 1 

komedi 4 perde 
Yazan: Türkr,;eai 

Von Schonthan M. Moray 
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Tableau Synoptique des Adjudications Oı.ıvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjuditations au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prıx 

e.timatif 
Caution. 

Proviıoire 
Lie~ı d'adiudıcation et du 

Cahier des Cbargeı 
Jours 

( onstnıction-Reparation- Trav Publıc ·Materiel de Construction-Cartograpbie 
-~~~~~~~~-=-~~~~~~~_....~----~~ ~ - --
Repıı.ration a la caserne cavalerie Ayvalik 
Construction 3 tours pour surveillance au peniten

cier Sinop (ai ) 
Construction hangar au chmp d'essai de tabac 
Constroction de deux vespasıenne et lavabos pour 

ouvrierıı. 

Conatruction mur au cımeti re Karadjaahmel 

Constr. g:u rite a Ayazpacha. 
Rep au dispensaire de tabacs a Pachalımıın (cah. 

eh. P. 25} (nj.). 
L'adjudıcation du 21-3-38 concernant les tra\•aux 

de rclevı cartographiquc par voie de photogra 
metrie des reseaux d'irrigation Susıgırlık·Adana-
Guediz et Buyuk Menderes a ete annulee. 

Conslr. clinıque de chirurgie it l'lıôpıtal Djcralı
pacha. 

Publique 
Publique 

,, 
Cr.; a gre 

" 

" 
Publique 

Pli cıı.ch 

3000 -

463 76 
199 87 

200 

150 
9939 19 

379965 88 

Electricite-Gaz·Chauffage Central (lnslallation et Mnteriel) - ----- _... 

inııtallation ascenaeur au bat. des Chemins de Fer Pli coclı 1000 
Etat Haydarpacha. 

R<-p et reforme au laboratoire lectrıque de l'eco
le des ingenieurs 

..2!_avaux d'lmprimerie Pape!=!.!_e 

Articles de papeterıe pour la creche 

Paniers pour dossiers. 

Transport- Chargement Dechargement 

Transport de 270 t. de tuyaux pour ııdduction 
d'eau 

Bois de Construction, Planches Poleaux ete 

Planchea : 20 m3 Boıs equarc : 10 m3. 

Combustible Carburant Huile 

Coke pour fondene: 700 t. 

)İvers 

Ruban d'acicr maıllon : 150000 m. 
1 uyııux d'acier et accessoırcs pour adductıon 

d'eau : 4000 m. 
Crochets pour jaquettes nccessaıre pour leıı mai

sonıı de couture. 
L'adjudication du 16 2-38 concernant l'achat de 

461000 crochets pour jaquetle a ete ;ınnulee. 
Enclumes de chaudronnier : 3 pieces- Divers mt•· 

tiers : 7 p. 
Tuyaux galvanises pouı ıı.dductıon d'eau: 3200 m. 

(aj ). 
Cııilloux, sable et fer necessııire pour canalısalıon 

Clıaııx : 260 t. 
Briques : 270000 p. 

Tuiles type Marseil'e: 50000 p • ld sımple: 500 p. 
Clıevaux de trıııt : '27 tetes 
Caisses pou dossiers : 21 p. 
Materiel pour reparation 

Tôles d'acier et :mtre articles pour pocles 
Mııterıel pour voitııres de transport : 5 lots. 
lngr dırnts de vin : 15 lots 
Ptacards pour vendeurs des artıcles monopol;ses 

1265 p. 
Etalon principal : 1 tete 

1 ro\ ısions 

Foin : 100 t. 
Viande de boeuf : 120 l 

Huile d'olives : 7 t. 

~) ~ojudications a la surenchere 

Cr cı gr 

Gre a grc 

Publıqutı 

Publıque 

Plı cach 

Plı cach 
Publıque 

Grc a grp 

Publıque 

Gre a gre 

., 

Puhlıque 

., 

" 
Gre a gr~ 

" 
" 

., 

" 
" ,, 

Publique 

Plı cadı 

" 
Publiqu" 

1041 81 

109 85 

77 50 

J.7l -

24'ı00 

21000 -
1900 -

4000 

6499 

6240 -

235 -

3900 
4590 
44 u 

72 --
357 80 

55 
60 -

700 -

31800 
2940 -

225 -

34 78 
14 99 

'iı15 43 

18950 

75 -

78 ıs 

20 65 

1837 50 

1575 
367 50 

487 43 

460 

292 50 
344 25 
330 

11 

52 50 

357 -

:ı23 -

Com. Ach. Militaire Edremıt 
Procureur Gen. Rf'p. Sinop 

Dır. Princip. Monopole1 Samsoun 
,, 

Com. Perm. Muııicipalite lııtanbul 
Dir. E.cononı. ,, ,, 

idem 
Com. Aclı. Econom. Monop. K.tach" 

Minislerc Trav. Fuhlıcs 

Com. Aclı. Unıverıutc lstanbul 

21-2 38 
'.28-2-38 

15-2-38 
l 5-2-38 

10-'2-38 

10-2-38 
16-2-38 

24·2 38 

1 Exp. Ch. ne fer Etat Haydarpacha 24-2-38 

Com. Adı. E.c. lng. Gumuchsouyou 

{ 
Com. Perm. Mun. lstımbul 
Dir. Econom. ,, " 

idem 

7 Expl. Ch. de Fer Etat Afion 

Com. Ach. Mın. ()pf. Nat. Ankara 

j Ad. Geıı Ch. de Fer Elat Ank.ıra 
l B\lreau r.l'Expcditioıı l l.pacha 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Kaymakamat Eskichc•hir 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

,, 

Com. Ach. Min. Def. Nal. Ankara 

Com Ach. Div. Samsoun 

1 Com. Perm. Municrpalite lstanbul 
l Dir. E.conom. ., ,, 

1 Expl. Ch. de Fer Etıtt H pacha 

" ,, 
Comm. Ach. Command. lst. Findikli 
Com. Aclı. lntend. lııt. Tophane 
f Com Perm. Municıpalıte lstanbııl 
l Dir. Eronom. 

" " 

14-2-38 

10-2-38 

10-2-38 

15-2-38 

10-2-38 

24 2·38 

28·3·38 
17-2-38 

16-2-38 

25-2-38 

10-2-38 

10-2-38 

25-2-38 
25-2-38 
25·2-38 

17-2-38 
10-2-38 

idem 

" 
Com. Al·h. Econ. Monop. 

" 

10-2-38 
10-2-38 

Kabatache 24 2-38 
2 l-"-38 

Vılııyet S&msnurı 

Com. Ach. Cerpı; Armee T chorlou 
Com. Ach. Division Kirklnrcli 
Com. Acb. MWt. Balikı'ser 

24-2-38 

22-2-38 
25-2-38 
24-2-38 

eure 

15 -
15 

14 
14 

14 

14 
13 

16 -

15 

ıs 

14 

14 

J5 -

10 

15 30 

15 
16 

14 30 

11 

14 

14 

15 
15 30 
16 

14 

14 

14 
14 
14 

15 

15 

16 
16 
11 

Motorıne : 24322 k. Publıqııe 1 Com. Perm. Municipalite lstanhul ~ 1-2·38 14 -
l Dir. Econom. " ,, 

Grafıte : 3356 k. (aj ). -· "~ Com. Ach. Fabriques i:l.T.T. Dans un aıois 
~._.._ r ....._~.,... ~-~~__,...,-.,.- ww 

MM" Les fournisseurs et entrepreneurs de f"Etat 
Lisez s.v.p. en 3 eme page l'annonce de la Firme 

E. 1. Du font de Nemours et Cie de Newburgh qui vous interessera 

Avis Officiels 
SILWWW:rıtt1M:11tnm•ıı:ııH••••••11ı1M11111Cı•••-• 

De I' Administration Generale des 
Chemins de Fer et des Ports de I'Etat 

Dea traveraea en hetre, objeta de deux li•tea, dont I~ 
leurs estimatives et garanties proviıoires sont indiquee• c:ı 
seront acheteea par voie d'adjudication aous pli cachete le 
22 Fevrier 1938 a 15,30 h. au local de l'Admioiatration GeO 
a Ankara. 

Ceux qui. desireot y prendre part doivent remettre a l• f 
sidence de la Commiasion le jour de l'adjudication jusqu'i 1 

h. leurs offres, les garantıea proviaoires indiqueea en .reg•,d 
chaque liste> les certificatı exigeı par la loi et un certifie•l 
competence delivre par le Ministere des Travaux Publicı. 

Les cabiers des charges sont en vente au prix de 474 Ptt" 
Caissea d'Ankara, de Haydarpacha, d'Eskichehir et d'Iz111İr• 

Quantite Valeurs Garaoti~ 

Noı de 

l 
il 

eatimatives proviı01 

Espece 

Hetre 

" 

Pi ece 

111000 
33000 

* "' * 

Ltqs Lt ' 
324120 167)4,~ 
94 7 IO 5985.~' 

t72oJ ı 

La mise en location par voie de marchandage et 
conditions du precedent av is, du buffel, de la bu vette 
que de vente des journaux et du casino se trouvant 
gare d'Ankara a ete ajournee au lundi 28-2-1938. 

Les aoumisıionnaires doivent presenter les documents et• I 
aant leur competence et capacite financiere aioai que leur ;d 
füe jusqu'au soir du 23 2-1938 a la commisıion de la Deu"i~ 
Exploitation a Ankara et a la Direction de la Premiere f:j 
tation a Haydarpacha. Les cahien des charges aeront renıi• 
tuitement, par les memes de.,artements, a ceux qui leı deısı, 
deraient. (727) 2 ....... 

* • * 
700 tonnes de coke pour fonderie, d 'une vale ur estimatift 

24500 Ltqs. seront achetees par voie d'adjudication souı pli~ 
chete le Jeudi 24 Fevrier 1938 a 15,30 h. au local de l' Ad~ill 
ration Generale a Ankara. J'ı'. 

. Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre a 1• j 
aıdence de la Commission le jour de l'adjudication jusqu'iı 14

1 ~· . leurs o~fr~s, une gar~ntie proviseire de 1837 ,50 Ltqs. le5 .c,~ 
tıfıcats exıges par la loı et un certificat de competence deh 
par la Ministere des Travaux Publics. 

Les cahiers des cbarges aont diıtribue 
par le Service des Approvisionnements et 
Bureau de Reception. 

gratuitement a 
il Haydarpaşa 

(771) 
• .-.--:::"':'~~==~~~~"-'":::"":"'":"'"'.:~~~~=~~~~~~~~~ 

Perşembe I0-2-938 

Lokomotif yedekleri (DO yol.; ·'~ 575 ., 
Haymana kaplıcalarında yap. soyunma ve istirahat mahaller' 

yeniden inşası (Haymana Beled.) .,~ 580 
Seyyar tam dizel motörlü kompresör (OD yol.) .,~ 584 
Sındırgı kasaba1ına elektrik tesis. (Sındırgı Beled.) .\~ 590 ,1 
Bergama-Soma yolunun araaıoda 5100 metrelik şosenin oıı 

maın (İzmir ViJ.) .\; 592 
Di:ıel motörü (Torbalı Beled.) .\~ 594 
* Balık avlamak hakkı (İst. Deft. Av Vergi.) .\· 594 
Kayseride yap. başmüd. binası inş. (İnh. U. Müd.) .\~ 594 
Gölcükte 2 ambar inşası (Marmara Ü1&. Komut.) .\! 594 
Lama demiri ve dökme boru (DO yol.) ·'~ 595 
Fenni mezbahasının tamiri (Sıvas Beled.) .\! 604 
Sebze: 4 kalem (izmir Gümr. Muh. Tab.) .\-:. 605 
Demir kapısı ve dıvar tamiri (Kırklareli Beled.) .\~ 605 
Yeraltı kablosu ile sokak lambası (Karaman Beled.) .:Y· 605 

• Önlerinde yaldız işareti olanlar ınüzayedeye aittir. 

Hamiş : "No.,, işareti iliinı havi gazetemizin .!lllfJsını gösl•''' 

Jeudi 10·2-1938 

Picces de rerhange pour locomotiveıı (Ch. de Fer Etat) N. st:3 .-'! 
Construction aux eaux thermaux Haymama (Municipalitc HaYo' 

N. 580 
Compresseur a moteur Diel'lel (Ch. de Fer Etat) N. 584 
Installation electrique a la ville Sindirıui (Municipalıte 

N. 590 
Reparation de 5100 m. de chauHec ~ur route Bergama-Soma 

Trav. Pub. lzmir) N. 592 
(Lire la "uıte en 3me p•Jee) 


