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tl) MQnakasaıar 

~Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 
~ltıııc1. 
~t . t ınevkiinde yap. kapsül deposu inş . 

~.l~dar•a lr.onatıada yeniden yap. temizleme e· 
1 ın .. 

~ y• 

!L••na kazasına bağlı Şerefli köyünde yap. ille 
v11;ul b" f.1 1. ınası inş. 
''Ye V k l\e e . bodrum katında yap. 2 odanın inı. 
Çeç tu:daaında yap. müdür ve memur evi inş. 

1' ah; k .. ,. ,, kantarcı oturma yeri ,, 
>-fet·ı~ oprt\de yap. fiimrük karakolu İDf· 

l11;aıılide 
"'- ~ .. " r. • 
Ak töı Banesinde ,, ,, ,, • 
ı.- Ça Koyunlu (t d ) 
<\&)'ıe • " ,, ,, em . 

)' rı ınrk . yap. Yonca deneme V6 ıslah istu· 
onu ınş. ı 1 kısım) 

aç. eks. 
,, 

" 
paz. 

487 31 
6292 04 

2159 82 

1454 85 
aç. ekı. 4186,23-2359 .52 

.. 21\14 93 
kapah z. 194~6 75 

• 
" 

paa. 

.. 

15796 20 
15796 20 
25653 57 

3000 -

~lrik-Havagazı-Kalorifer 
S.b 

(tesisat ve malzemesi) 

t-. ~· kablosu: 256 kim. 
ıı.:.ae11;t ·ıc rı malzemesi: 11 kal. 

Pdtll 
~cat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Vi~ ~ 
1( •la fotia: 94 çift ... ,,. 

•çe lurmı~ kenarlı: 90000 m. 

kapalı z. beh. kim. 84,50 
aç. eks. 20'· 9 -

aç. eks. 
pas. 

545 20 

~tasiye-Yazıhane Levazımı 
Ltki k• 

.. •g-ıdı 70 X 100 eb'admda: 3000 tabaka • kar· paz. 
•ıı •liıainyum kiQ'ıdı: 12000 tabaka 

'1ob·ı ~ı Ya, ve büro eşyaıı, Muşamba-Hah v.s. 

Dolap: 2 ad. - yau mausı: 1 ad. paz. 88 20 

l(tre t 
~ 
l'abta· 20 

' m3 • dilme: 10 m3 

~ 
~•dır: 15 d . "'•I a . 1\ .. ıe ... itfaiye reçit köprüleri için: 7 kal. 

.. nav· 
~•k ıçe kırmızı kenarlı: 90000 m. 
Q•k tılı U. i elen;, t ( > • 5 tl ' .ı:( ıı ı c ıı : /5 t. 

1
' tel: 43 t . 3 m m - 61 t. 4 m/m ve 1 t. 1,5 

frı.( 
Ot bll (şart. 525 kr) 
Çi 0 iiı ınodel 938 Şevrole veya Ford marka: 2 ad. 

"eıııto: 514 torba 

~"2"'k ~ .. • Zabı"re Et S b l' -..:........:: , , e ze v. s. 

~ •otan: 16,5 t. - iıpanak: 22 t. 
~•ta garnizonu için alınaCAk olan 50000 kilo ko· 
•ctu~I etinin 30.3.38 tarihindeki münaltaaaaı tehir 

'y .. 1 di 

''•lclılc kuru ot: 40 t . 

b) Müzayedeler 
't, .. 
1\0~ 0 duau: 30000 kent (tead) 

ile fotin: 902 çift 

aç. eks. 1347 

aç. elr.s. 
paz. 

" 

900 --
121 65 

kapalı z. 13500 -

.. 105000 -

• bch. 8200 -
601 10 

aç. eki. 825-1320-

aç. elt:ı. 1040 -

aç. art. 
paa. 

36 55 
472 -

J61 08 

102 06 
:-66 -
191) -

225 

1623 -
311 85 

40 89 

b 57 

67 5fl 
9 15 

1012 50 
6500 -

450 -
67 -

161 

78 -

450 -

Daha fazla malumat ve ilanların 

lzmir lnhis. Başmüd. 8-4-38 
lst. Nafıa Müd. 15-4·38 

Haymana Kaymakam. 11-4-38 

An kara Valiliği 13-4-38 

.. lnhis. Baımüd. 15-4-38 

" 
15-4-38 

Gaziantep Naha Müd. 8-4-38 

" 
8·4-38 

" 
8-4-38 

.. 8-4·38 
Kayseri Naha Müd. 11·4-38 

JnJr. Gen . Komut. Ank SAK 14...f-38 
M. M. V. SAK 14-4-38 

İst. Tele fon Dir. 
lnhiaarlar U. Müd. 

İnhisarlar U. Müd. 

lstaobul Belediyesi 

M. M. V. SAK 

lstan bul Belediyesi 
.. 

14 4-38 
18-4-38 

15-4-38 

31-3·38 

lJ-41·38 

14-4-38 
31-3-38 

inhisarlar U. Müd. 18-4·38 
PTT Lvz. Müd. Anlt. Beya~lu 14 5-38 

" 18-5-38 

Trabzon Beled. 8-4-38 
Çanakkale Mst. Mvk. SAK 4-4-38 

Diyarbakır Aak. SAK 
Ankara Lvz. SAK 

" 

T ekirda~ V alcıflar Dir. 
Ankara Lvz . SAK 

tam metni 

6-4-38 

14-4-38 

8-4-38 
1-4-38 

• • 
ıçın 

lüt:fen iç sayifelere müracaat ediniz ı 

15 
15 - .. 
15 

15 
16 
16 -
15 
15 
15 -
15 -
13 -

10 -
15 -

15 -
15 -

14 -

14 -

10 -

14 -
14 -
1-! 
11 -
15 -

15 -
11 -

14 -

15 -

13 30 
15 -

a) M Ü NA K A SAL R 

inşaat. Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harit 1 

İzmir İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Altındağ mevkiinde yaptırılacak kapsül deposu inşaatı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 487,31, muvakkat teminatı 36,55 liradır. 
Keşif, şartname ve proje Levazım Şubemizde görülebilir. 
İsteklilerin teminat paraları ve ehliyet vesikalarile 8 4.938 
günü saat 15 te Başmüdürlüğümüzdeki Komisyona gel
meleri lazımdır . 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden: 

Keşif bedeli Mahalli 
lira kuruş 

19446 75 Tabtaköprü 
15796 20 Melikanh 
15796 20 Alagöz Banisi i 

Bedeli keşifle mahalleri yukarıda yazılı gümrük kara· 
kolları inşaatı u~.3.938 tarihinden itibaren 21 gün müd
detle kapah zarf usulile ayrı ayrı eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

Eksiltme 8.4.938 tarihine musadif cuma günü saat 15 
te Gaziantep Nafıa Müdürlüğünde toplanacak Eksiltme 
Kemisyonunda yapılacaktır. 

Keşif ve projeler de hususi eksiltme şartnameleri gör· 
mek istiyenler Gaziantep Nafıa MüdürUiğüne müracaat 
edeceklerdir • 

İsteklilerin 2490 sayılt kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazıla Tesikası bulunması şarttır. 

İsteklilerin 2490 .sayıla kanunun 2 ve ~ üncü madde· 
lerinde yazıla vesikalar ve muvakkat teminat makbuzu 
veya banka kefalet mektublarile birlikte kanunun tarifatı 
ve şartnamedeki şeraite tamamen uygun ve noksansız 
olarak yazacakları teklif mektublarıoı havi kapalı zarfla 
rı ihale saatinden bir ıaat evvel Komisyon Reisliğine 
vermeleri ilan olunur. 

••.Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan 25653 lira 57 
kuruş bedeli keşifli Alc:ça koyunla gümrük karakolu in· 
şaabnın 23.3·9.l8 tarihine müsad!f çarşamba günü ihalesi 
yapılmak üzere ilan edilmiş ise de talip zuhur etmedi
ğinden 2490 sayılı kanunun kırkmcı maddesi mucibince 
ve evvelki şartlar dahilinde bir ay müdd~tle ve pazarlık 
suretiyle eksiltmeye konmuştur. 

İhalesi 8.4.938 tarihine miisadif cuma günü saat 15 te 
Gaziantep Nafıa müdürlüğünde müteşekkil komisyon ta· 
rafından yapılacaktır. Daha f:ızla izahat almak istiyen
lerio mezkür Müdürlüğe müracaatlan ilin olunur. 

Haymana Kaymakamlığından: 

Bedeli keşfi 2159 lira 82 kuruş olan Haymana kaza
sına bağh Şerefli köyünde yapılacak ilk okul binasının 
inşaası 25.3.938 tarihinden l l .4.938 tarihine kadar 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. İbale 11 ni
san 938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te Hay
mana Kaymakamlığmda müteşekkil komisyon huzurunda 
yapılacakhr. Münakasaya iştirak edeceklerin bedeli iha· 
lesinin yüzde 7,5 olan 161 lira 8 kuruşluk teminat ak
çesini yatırdığına dair makbuz veya banka mektubu ibraz 
etmesi lazımdır. İhaleyi müteakip teminat yüzde 15 şe 
iblağ edilecektir. Bu hususta fada izahat almak istiyen· 
lerin Haymana maarif memurluğuna müracaatleri. 

Ankara İnhjsarlar Haşmüdürlüıünden: 

Resim, proje, ke,ifname, ve ıartnamelerine göre : 
Keçeç tuzlasında yapılacak 4186 lira 23 kuruş keşif 



bedelli müdür evi ve 2359 lira 53 kuruş keşif bedelli 
memur evi iPşası açık eksiltmeye konmuştur. 

Bundan başka 2614 Jira 93 kuruşluk keşif bedelli bir· 
de kantarcı oturma yeri inşası mukarrerdir. Bu iş için 
de ayrıca açık eksiltme yapılacaktır. 

Her iki açık eksiltme ve ihale muamelesi 15.4.938 ta· 
rihinde cuma günü saat 16 da Başmüdürlüğümüz bina
sında toplanacak Komisyonda ayrı ayrı icra olunacaktır. 

Arzu edenlerin fazla tafsilat almak ve istenilen evra
kları görmek için şimdiden Başmüdürltiğümüz Tur: Fen 
Şubesine müracaat etmelidir. 

isteklilerin ilk keşif varakalarına göre muhammen be
delin yüzde yedi buçuğu olarak mudür ve memur evleri 
için 56ö lira ve kantarcı oturma yeri için de 196 lira 
muvakkat teminat paralarını idarc::mize verdikten sonra 
açık eksiltmelere iştirak edecekleri ilan olunur. 

Ankara Valiliğinden: 

Keşif bedeli 1454 lira 85 kuruştan ibaret maliye ve· 
kaleti bodrum katında yapılacak olan iki odanın inşaatı 
13.4.938 gününe rac;tlıyan çarşamba günü saat 15 te vı 

layet binasında nafıa komisyonunda ihalesi yapılmak ü· 
zere pazarlığa konulmuştur. 

Teminatı muvakkatesi lü2 lira 6 kuruştur. İstekliler 
teminat muvakkate mektubu veya makbuzu ticaret odası 
vesikası ve Ankara N ... fıa müdürliiğünden alacakları eh
liyet vesik.ı:tsiyle birlikte sözü geçen güade n ı fıa komis 
yonuna gelmeleri. 

Buna aid keşif ve şartnameyi hergün Nafıa dairesinde 
görebilirler. 

Kayseri Nafıa Müdsrliiğünden: 

Ek ilimcye. konulan iş: Ka) seri meı kezindf' vapılncak olan 
ve 5-137 lira 33 kuruş keşif tutarı bulunan Yonca Deneme 
ve t~lalı i taı:.yo nu in~aatırıdan 3 hin li ralık kı, .mdır. 

Ekısıltme 11.4.938 pazarte:;i glinii saat ı 3 de Nafıa dai
resinde pazar! ıkl.ı yapılacaktır. 

Bu işe ait, ek~iltme şartnamesi, kt•şif, plan proje ve aire 
'afıa daıresinde parasız görülebilir. 

Ek,iltmeyc girebilmek için afıa müdiirlüğiindı"n lıu işr 
malu,u ehliyet vesikası almak Ve) alı ut vekaletin ehliyet ve
:;İkasmı hamil olmak şarttır. 

Talip olnnlarııı 225 liradan ilMret olan muvakkat temi
natla Nafıa müdürliiğüne mürac.ıatJarı ılan olunur. 

...lektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzen . 
--.. -

Jandarma Genel Komutanlığa Ank. Satınalma Komisyonundan 

Bir kilometresine 84 Jıra 50 kuruş kıymet biçilen ordu 
tipi vasıf ve örneğine uygun 256 kilometre ağır sahra 
kablosu kap h zuf usulile 14.4.938 perşe

0

mbe günü saat 
10 da satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasıı: ofarak Komisyondan alınabilecek 
olan bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 1623 liralık ilk 
teminat ve kanun ve şartnamede yazılı vesikaları muhte
vi teklif mektublarını en geç belli gün saat dokuza ka 
dar Komisyona vermiş olmaları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalmn l"omisyonundan 

Müteahhit nam ve hesabına i 1 kalem elektrik malze
mesi açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Tahmin edilen fiatı 2099 liradır. 
Eksiltme 14.4.938 çarşamba gi.inü saat 15 te MMV 

Satınalma Komisyonunda yapılacaklar. 
ilk teminat 314 lira 85 kuruştur. Şartname parasız 

olarak MM V Satına ima Komisyonundan alına<: aktır. 
Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayıh 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle bir· 
likte eksiltme gün ve saatinde MMV Satınalma Komis
yonda bulunmaları. 

Moh•lya, Ev ve Büro eşyası, uşamba, Hah v .s. 
~--~------~----~--------.;..._~....:...~~ 

• . " 
6 adet dolab ile 1 yazı masası nhnacaktır. Bak: 2 cı 

s hifedeki İst. Beled. ilanlarına. 

ereste, tahta ve saıre 

Şartnamesi hergün ~1.M: V. satınalma komisy.onunda gö-
riilcbelir, 

Eksiltmrsi 13 ni::an çarşamba gunu 
cnğındaıı talip olanların mezkfır gün ve 
zılı komisyona müracaatları ilan olunur. 

Müteferrik 

aat 10 da yapıla

saatte yukarıda ya-

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
• 

İdare ihtiyacı için 43 ton 3 m m, 61 ton 4 m m 1 t. 1,5 
m/m ki ceman 105 ton bakır tel kapalı zarfla eksiltmiye 
konmuştur. 

...-----ll!Cm!------------....:.--------~ 
İstanbul Belediyesi den: 

itfaiye geçit köprüler için 7 kalem 
malzeme 

6 mcı ~uhe için 2 dolap hir adet 

l\luhammen 
bedeli 

121 65 r 

tık 
teminat 

9 ıs 

yazı masası 88 20 6 .57 

Muhammen bedel 105,000 muvakkat teminat 6500 lira ı 
olup eksiltmesi 18 mayıs 938 çarşamba günü saat 15 te 

1 
Ankarada P. T. T. U. Müd. binasındaki satınalma komis - ı 
yonunda yapılacaktır. I 

Yukarıda muhammen bedelleri yazılı işler ayn ayrı 

pazarlığa konulmuştur. Evrakları encümen kalemirıde gö· 
rülehilir. İstekliler hizalarıııda gö~terilcıı iJk teminat mak· 
huz veya mektubile beraber 31.:1.938 perşemhe ~linÜ 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• \ 1- Ankara garnizonu müesseseleri için 40 bin kil0 

yataklık kuru otun açık eksiltmesi 14.4.38 saat 15 tc An· 
kara levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacak· 
tır. 

İ!tekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mek
tubunu, kanuni vesaikle beraber müteahhidlik vesikasını 
v~ teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 
14 e kadar mezkur ko~isyona vereceklerdir. 

Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda 
Beyoğlu P.TT· Ayniyat şube Müdürlüğünden 525 kuruş 
bedelle verilir. 

• .., • İdare ihtiyacı ıçın 75 ton 40X45 eb'adında U. 
Maktah demir kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur· 
Muham~en bedel 13,500, muvakkat t eminat IOl2,5 lira 

olup eksiltmesi 14 mayıs 938 cumartesi günü saat l 1 de 
Ankarada P. T. T. U. Müd. binasındaki satınalma ko 
misyonunda yapılacaktır. 

İstekliler, muvakkat, teminat makbuz veya banka mek
tubunu, kanuni vesaikle beraber müteahhidlik vesikasını 
ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 
IO a kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

Şartnameler. Ankarada PT r Levazım, İstaııbulda 
beyoğlu P fT Ayniyat şube müdürlüğünden parasız veri
lir. 

Trabzon Belediye Riyasetinden: 

BelediyPde mevcut şartııame::ıi mucihince, her hiri 18 
kişi alan ~J::m modeli Şevrole, Fonl veyn muadil marka oto
büs alınacaktır. 

Bunların beherınin muhammen beılcli 3200 liradır. 
Bu husustak; şartname, bilalıedel belediyeden alınabilir. 

Eksiltme, 8.4.938 cuma günü belediye Uaiıni encüme-
ninde saat 15 te yapılacaaktır. 

Ekısiltınc, Kapalı zarf u.-ulile yapılacaktır . 
Muvakkat teminat: 450 liradır. 
Alınacak otobüslerin parası 938 enesi lıazirandan ıtıLa

ren 938 senesi hütçesinden ve şartnamede ynıılı vadelerde 
ödenecektir. 

Çanakkale l\lüstahkcm l\1evki Satıııalma Komisyonun<lan: 

Çanakkale Müstahkem Mevki birlikleriııde sarfedilmek 
üzere 5 L4 torba çimento satın alınacaktır. Muhammen tu· 
tarı 601 lıra 10 kuru~tur. Taliplerin 1 ni an Y3B pa.aırtesi 

günü saat 1.1 de Çnııakkale Mnst. Mev. Satınalma koınisyo
nunrla hazır bulunmaları . Taliplerin teminatlan olan 67 lıra 
ile birlikte Çanakkalecle koıni~yonumuıa gelmeleri. 

• • * 
15 ~ ane çadır alınacaktır. Bak: İst. Beled. ilanlarına. 

* .., . 
İtfaiye geçit köpriilerine 7 kalem malzeme alınacaktır. 

Bak: 2 nci sahifedeki İst. Beled. ilanlarına. 

* • * 
1 adet torna tezgahı alınac<!ktır. Bak: D. Oemiryol-

ları ilanlarına. 

o -

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Diyarbakır Askeri Sahnalma Komisyonu Riyasetinden: 

Miktarı Muham. B. 
Cınsi kilo Lira 

taze soğan 16500 825 

M. Teminatı 
Lira K. 

İspanak 22000 1320 t 61 
Diyarbakır garnizon birlikleri erata için yukarıda ya

zılı iki kalem sebzenin açık eksiltme suretiyl~ 6 nisan 
938 çarşamba günü saat on dörtte ihalesi yapılacaktır. 

İsteklılerin mezkur gün ve saatte tenıinatlariyle birlik
te te Diyarbakır LV. A . satınalına komisyonuna müra-· 
caatları ilan olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalm~ Komisyonundan: 

ı 

2- Tahmin bedeli 1040 lira ilk teminatı 78 liradır. 
Şartnamesi hergün komisyonda görültır. Kanuni 

ve teminatla komisyona müracaat edilmesi. 

... 

vesika 

'b) 

1 Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Ankara ırarnizon hirlik ve ınüc:;;sesefrrinde me,·cııt 902 e . .,,· 
çift köhne fotin 1 .tl.38 saat :5 te Ankara levazım amirlı~1 

·atınalma komis\'Onunda paz.ırlıkla s~tılacnktır. Fotinlerı0 

bu luncluğıı yerl;ri öğrenmek üzere hergiin ve pazarlığa i~: 
tinık için helli gün ve saatte komisyona müracaat cdilmesı. 

ı_· n_h_i_s_ar_ar_U_._E __ ü_d_ü_rl_ü_ğ_ü_nd_e~J 
1 -Listesinde eb'at ve miktarı yazılı 28 kalem malze

me (440 metre gaz borusu, 140 adet gaz borusu flaoj~. 
93 adet Nipel, 115 adet deve boynu, 53 boy lfima demirı, 
1 adet demir Sf\Ç lavha, 4 ndet galvaniz saç lavha, 2 1 

adet çinko lav ha, 15 kilo rondela, 20 kilo somun, 28 boY 
kösebent, 36 adet demir Eaç lavha, 13 boy pirinç çubuk, 
2 boy takım çeliği (su çeliği) 4 boy sekiz köşe çelik, 5 
boy yuvarlak çelik t 17 adet dirsek, 98 adet Amerikall 
rekor, 110 adet redüksiyon, 1 W adet boru T. 300 metre 

1 çelik boru, l 46 adet çelik Hanj yakalı, 30 kg. çelik yaY 
teli, 450 adet d mirci zımpara kağ:dı, 4 lavha contalı 
lastik 32 adet salmastralı musluk flanjsız, 28 adet salmaS' 
tralı musluk flanjlı 52 adet stop valfdökme) pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

il- Pazarlık 30.111.938 tarihine rastlıyan çarşamb8 

günü aaat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubcayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili- Listeler parasız olarak hergün sözü geçen Şube· 
den alınabilir. 

iV - steklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıd:ı 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1425) 4-4 

• ... 
'ı- İdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikasında ş1rt

name ve projesi mucibince yaptırılacak Kantar ve İtfaiye 
binaları inşaatı açık eksiltmeye konmuştur. 

il- Keşif bedeli 4991 lira 69 kuruş ve muvakkat te' 
mi na tı 37 4,38 liradır. 

lll Eksiltme t .lV.938 tarihine rastlayan cuma gün~ 
saat 15 te Kı>bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler 25 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesinden alınal:.ilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve 
vesaikini İnhisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıc• 
vesika almaları lfizımdır. 

Vl- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesai({ 
ile V nci maddade yazılı eksiltaıeye iştirak vesikası ... e 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge' 
çen Komisyona gelmeleri. ilan olunur. ( 1460) 4-~ 

~ 

ı D.D.YOLLA!ll işLETME U. MÜDÜRLUGUND~ 
Muhammen bAdeJi 17,500 lira olan bir adet arzani torna teı' 

galıı 13.5.938 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile f4!1' 
karadn İdare binasında satın alınacaktır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyo11uııdan : 

lhnıe bed ·li J347 liıa olan 20 metre ınikalıı tahta ile Aııkara Garnizonu için alınacak olan 50 bin kilo ko-

l yun etinin .i0.3.9.-:S8 tarihindeki münal.asası tehir edilmiş
tir. 

Bu ite girmek isteyenlerin 1312,5 liralık muvakkat teminat ;ıe 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesika•• "et 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine ~e 
meleri lazımdır, 

Şartnameler parasız alarak Ankarada Malzeme dairesinde"' 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

()642) ı-' 
J O mttH mikabı 1.dilmc a~ık ek:,illme 
nam \'e hesabıııa satın alın~caktır. 

ı,urctile müteahhid 



şi YRİYEDEN: 
Bu seneki sert ve surekli kıştan sonra yaz mevsimini güzel Boğaziçinde geçirmek istiyen 

lstanbulun sayın halkına mühim ilan 
~ltkt 

~ •ıc,~ tbltrin tatil baflangıcı 21 hazirandan mekteblerin açılma tarihi olan 20 eyliile kadar Boğazda oturacaklar için yazın 
•hoıııtı, ~ç ayına mahıus olarak birinci ve ikinci mıntaka~an yüzde -40 ve üçüncüden yüzde 50tenzilltı havi üç aylık yeni kart 
l 0ı.ı krı ıhdaı edilmittir 

ı' tJ•kGllrtlar: Anadolu cihe~inde: . ~ 
ı' ~ı.ı d~rdan başlıyarak (Usküdar dahil) Çubukluya kadar (Çubuklu da~ıl) yuztle 40. 
' P, llıtlı cihetinden: Rumelihisarmdan ba1lıyarak (Rumelihiaarı dahil) lstinyeye kadar (İstiaye dahil) kezalik yüzde 40. 

1 'r'ef~bahçeıinden başlıyarıık Anadolukavağına kadar yüzde 50. 
Yn~ıköyden başlıyarak Rumelikavaıına kadar yüzde 50 tenzilatı ihtiva edecektir. 
111, t ~O tenzilatı havi hartların üç aylık bedeli Rumelihisarı ile Üıküdardan Vaniköyüne kadar birinci mevki ( 1980) ku
Çı.ıh Ytrıne yalnız (1188), ikinci mevki {1575) kuruş yerine (945) kuruştan ibarettir. 
'r',ll~~u ile Enıirgan ve lıtinyeye kadar bir'.n~i ~evki (2340) yerine (1404), ikinci ~.ev~i ( 19~) yerine (J ~88) kuruşt~r: . 
'-c\'k'oy ve Patababçesinden Boğazın her ıkı muntehası olan Kavaklara kadar bırıncı mevkı (3150) yerıne (1575), ıkınct 
\ıtt .

1 (2700) yerine (1350) kuruştur. 
ltıı ~; \'t muhtelif rüsum olarak birinci mevkilerde kanunen tediyesi icap eden (234). ikinci mevkilerde (195) kuruş işbu 
~b tı ~i kartların yukarda yazılı fi atlarında tiallildir . 

tı uç aylık kart 11bonmanlar l hazirandan itibaren satıhta çıkarılacaktır. 

~I 
't.:t\'stı YÜ:ıde yirmi beşten yüzde 35 e kadar tenzilatı havi aylık kartların gene her ayın birin.len on birine kadar ber-

•<1tıl d l k rna11na ayrıca devam e i ece tir. 

ta~ Üsküdar-Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketi 
·~, G dtdılcn itilaf mucibince K111klı yolu ile Çamlıcaya tenezzühe gitmek iatiyen muhterem halkıruız için vapur ve tram-

0ı.ı c~~tleri birlikte olarak müşterek biletler ihdas edilmiştir. 
>•tiııc 

2
1let1cr vapur ve tramvay günlük gidip gelme için birinci mevki 42 kuruş yerine 25, ikinci mevki 34 buçuk kuruş 

&ı; d 2 buçuk kuruştur. Bu müşterek biletler yalnız Köprü Üsküdar iskelesi ile Kabataf ve Beşiktaş is kelerinden ah na bilir. 
t~fh il an başka Kısıklı ·u civarında ukin sayın halkımız:ı fevkalade bir kolaylık olmak üzer~ tramvay ile müşterek foto· 

dt l)ll ~Ylık kart abonmanlar ihdaı edilmiş ve bunlar yukardaki gidip gelm·e müşterek biletler fiatı üzerinden başkaca yü:r:-

0 ten:ı· ı · •k .. d 1 ata tabi tutulmuştur. 
ıta ~ar Tramvay Şirketi ile çıkarılacak müşterek biletler ve aylık abonman kartlar 11 nisan 1938 tarihinden itibaren aa

çı llrılaca ktır . 

l k b k 1 b d 1 
.. Birhıci mevkide 1260 kuruş yerine 675 kuruş. 

Mfişterek ay ı a onman art arın e e ı · l . . k.d 03 · 60 
A.ı l kıncı mev ı e 1 5 kuruş yerıne 7 buçuk kuruştur. 

tttıı t ıtlak abonman kartlarını hamil bulunan yolcularımız vapurlarımızda aynı günde kendi mmtakaları dahilinde müker
ahilill~Yahat hakkını haiz olduktan başka pazar günlerinde mıntaka farkı aranmaksızın bili fark Boğazın her mıntakası ~ 

e •eyahat edebilirler. · ~ 
~~~~ 

\' otı<ltd 
15 a çalışan mütemadi tamirat amelesi için alına· 
. tan 
tııt! 9 e ~adır açık eksiltmeye k~n~lmuştur. Bun.ların 
tıı ~ •• oo lıra bedel tahmin edilrnıştır . .Şartnamesı Le· 
a ~ lldürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No.lı ka~ 
~~~azılı vesika ve 67 lira 50 kuruşluk ilk teminat 
14 ;e;ra rnektubile beraber 14.4.938 perşem.he günü 

e Dairni Encümende bulunmalıdırlar. (1) ( 1696) 

,. 

1 Acı 
atıbuı 1(-

Eksil me ilanı 
ız Öğretmen Okulu 

• -4.938 
Satm&lma Komisyonundan : 

bııı'sı ~~ıarteai günü snat 11,30 da İstanbul Maarif Müdür· 
~~ ~otlli ıçınde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Ek
~ ili llıe~Yo~u Odasında 750 lira keşif bedelli İstanbul Kız 
~~~"el tebı tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 
~tlcr~' eksiltme, bayındırlık işleri genel huıu"i ve fenni 

il 0;· Proje, lteşif hulasasile buna müteferri diğer evrak 
~~a~k tenilir. 

•ıt"lıı ".t teminat 57 liradır. 
"~ , Ctın -
;,.. tıtıd en az ::>00 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
"I' tn 1 . lıtGnc1 • nıış olduğu vesikalara istinaden lstanbul Nafıa 
~t l'j en eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış eh 

carct odası vesiknları ile gelmeleri. ( 1495) 3 4 

ş~l 
Q~ .. d 

l' t başı 
~ <91.ltan tiyatrosu 
)~b lll<1rt sah 

ş 8abri Jübilesi 
~r. ~bit T· 
~rı.ıı S ıyatrosu 

~ .liatk adi Tiyatrosu 
a~ld Opereti 

~ "e arkadaşları 
~eCip ve 

lor~ Ceıaı Konseri 
~~~~"kaz Variyetesi 
~~ ~ er •iki Ilı tanınmış 

??t? llstadlan ve 1 
?? Konseri 

, 
Terzi Melahat 

Aksaray Laleli caddesi tür
be karşısı 289 No. h apart
manın 3 Üncü katında Mat
mazel Aspazinin iştirakile 

yeni açtığı müesse~ede Av
rupadan bu kerre getirttiği 

en son modeller üzerine çok 
şik ve zarif elbise ve manto· 
lariyle en müşkülpesent ba· 
yanları memnun etmektedir. ... ~ 

"Münakasa,, ya 

abone olunuz 
ve abone ediniz 

-~ ~~~~~~~~~==~~· 
~ 1 •e yuzı itleri Bası!dığ1 yer : AH.TUN Baaımevı 

: ~ Girit Galata l3illur ıoknk f'h. JP 

Tiyatrolar 
! . 

ESKi FRANSIZ TiYATROSU 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 
Bu akşam 

ıaat 20,30 da 

ırıııı ııı !ııı 
ı 111 

lllllll ı 
Yazan: 

Pandeli Horn 

Bu .&kşc.rn 

saat 20,30 da 

FİDANAKİ 1 Bir Kavuk 
Devrildi 

dram 3 perde 1 

Türkçesi 
Fahri Kolin 

komedi 5 perde 
Celal Müuhip oğlu 

Türkiye-Letonya Ticaret ve Kliring Anlaşması hakkında 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti tamimi 

775 2101 
İmzası tarihinden onbeş gün sonra yani 27 ikincikinun 938 

den itibaren meriyet wevkiine girmek üzere Türkiye ile Letooya 
arasında Rigada 12 ikinciklnun 1988 tarihinde bir ticaret ve kli
r ing anlaşması imza edilmiştir. 

1- 2 8209 sayılı 17.2.38 tarihli Vekiller Heyeti kararile onay
lanan, işbu onaylanmaya göre bağlı listede yaı:ılı Letonya men· 

şeli emtea her madde için tahsis edilen kontenjanlar hududu dahi
lindt! Türkiyeye ithal edilecektir. 

Bu miktarlardan 1626 sayılı 16.9.36 tarihli ıenel yazıya ııöre 
İstanbul ve İzmir Başmüdürlüklerine tahsis edilmiş yüzdr 50 ve 
yüzde 20 nisbctindeki hisseler listede gösterilmiştir. 

Oiğer Gümrükler talep vukuunda uıulü dairesinde merkezden 
tııhıisat istiyeceklerdir. 

2- Türkiyeye ithal edilecek Letonya menşeli etyaya Leton
ya salahiyettar makamatı tarafından ve:ilıniş Örneği bağlı iki 
nüsha menşe şehadetnamesi terfik edilecektir. Fc b kıymeti gös
teren bu şehaJetnamelerin B ikinci nüshaları ıümrük idareleri 
tarafından damıralandıktan sonra emtea bedelinin kliring hesabı

na yatırılması için ithalatçı elile Cümhuriyet merkez bankasına 
tevdi edilecektir. 

3 Letooya menşeli olup Türkiyadc açılacak sergi ve pana-
yırlarda teşhir edilerek satılan mahıulit ve mamulita ait bedel
ler kliring yolile tesviye edilecektir. 

Sergi ve panayırlarda teşhir edilip satıimış olan bu gihi efya 
anlaşma hükümlerine göre Türkiyeye ithali caiz olan neviden o
lacaktır. 

4 - Tütün müıiesna olmak üzere, Tiirk menşeli eşya Leton 
ya menşeli eşya ile mevcud kontenjanlar hududu dahilinde ve 
iki memleketin her birinde mer'i usullere tabi tutulmak suretile 
huıusi takasa mevzu olabilecekbrdir 

işbu anlatmanın meriyet mevkiine girmesinden evvel başla
mış olan hususi takas muameleleri, bu muamelelere tevessül e
dildiği zaman merl olan hükümlere göre ikmal edilecektir. An-
1.ışmanın devamı esnasında başlanılan ve anlaşmanın inkıı:ası a
nında ikmal edilemeyen hususi taka1 muameleleri anlaşmanan 
inkizası tarihinden itibaren altı ay içinde ikmal edilecektir. 

5- İşbu anlaşma bir senelik bir müddet için akdedilmiştir. 
Müddetin bitiminden üç ay evvel feshi ihbar olunmadığı takdirde 
birer senelik mü :Jdetlerlc kendiliğinden temdit olunmuş addedi
lecektir. 

6 İşbu anlaşmanın g ümrükleri ilgilendiren hükümleri yuka · 
rıya çıkarılmıştır. 

İtin buna göre yapılmasını ve tereddüt vukuunda keyfiyetin 
sorulmasını bildiririm. 

Liste 
Tarife No. Eşyanın cinıi Senelik fstanbul 0 

0 50 İzmir 0 
0 26 

kilo kilo kilo 
66A Hayvani tutkal 50000 25000 10000 

281 Galilit 25090 12000 5000 
303 Ataç kibrit çöpü 1000000 500000 200000 
323 c Sellüloz 500000 250000 100000 
32* A.B.C. Sargılık kağıt 2500()0 125000 50000 
328A Matbaa kağıdı ke· 

silmemiş-yazı kiğıdı 100000 50000 20000 
338 Duvar kağıdı 100000 5COOO 20000 
341 A.B.C. Mukavva 100000 50000 20000 
412 Keten iplik 75000 37500 15000 
447 He.ı nevi ayakkabı 

{sair maddelerle mü-
rettep veya gayri mü-
rettf'p) 25000 çift 20000 10000 4000 

619 Radyo mekinaları 20000 10000 4000 
666 Sotuk hava tertiba-

tını havi makina ve 
depolar serbest ıerbest serbest 

681 B Soğuk hava tertiba-
tını havi demir yolu 
vagonları n ,, ,, 

700 Toprak boyalar 200000 100000 40000 
702 B Madeni boyalar 55000 27500 11000 
702 D,H n n 20000 10000 4000 
285 Kaplaınalk ağaç 100000 50000 20000 

yaprak ve şeritler 
286 Parke tahtası ve 400000 200000 80000 

kontrplake tahtalar 
(Devamı var) 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
{Bourse du Commerce et des Cereales d"lstanbul ] 

28 - 3 1938 

FİA TLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 

1 BuQ-day yumuşak (Ble tendre) 
Buğday ıert (Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux, 
Arpa Anadol (Orge An., 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seiale) 
Yulaf (Avoine) 
Mısır sarı (Malı jaunc) 
Peynir kaşer (Fromage k:lchere) 
Nohut iri(Pois chicbe, 
Kaplıca 
Güz Yünü 
Darı sıırı (millet j•une) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 
Ceviz içi 
Susam (Sesame) 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moins) Yukarı (PJuı) 

5 28 
5 20 -

4 2 -
4 20 -
4 32 50 

5 2 -

7 20 -

16 20 -
7 5 -

5 30 -

4 3 

4 33 -

5 3 

7 il .-
Zeytin yağı l.ci yemeb.lik (Hu ile d ' ol.) 
Tiftik mal 

n oğlak 
İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Fındık kabuklu (Noiıctte.) 
Pamuk yağı (Huile de coton} 
Sansarderisi 
Zerdeva ,, 
Tilki 
Tavşan 

Porsuk 

" 
" 

GELEN (Arrivage•) 
Afion (Opium) k 500 -
Buğday (Ble) 195 -
Arpa (Orıe) 60 -
Çavdar (Seigle) 45 
Un (Farine) 
Mısir (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Li n) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foinl 
Su1am (se1ame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d 'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dec. ) 
Razmol 
K fındık (Noisette) 

53 -
15 -
62 -

9 

1 75 

33 20 -

2400 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 101 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pols chiche) 
İç fındık (No is dec.) 
Un (farine) 
Tifti!~ 

Yapak (M.ohaire 1 

İç ceviz 
iç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marchcs Etrangers) 

12 50 
4 50 

1 -

Buğday (Ble) Liverpul 4 6[) 
,, n Şikago 4 -
" n Vinipek 5 43 

Arpa (Orge) Anvers 3 96 
Mısır (Mals' Londra 3 93 
Keten t.(Gr.Lin.) ., 7 57 
Fındık (nois.) G.Hamburg 39 -
K • ,, 38-

......... la'! .............................. . 

Viyana bülbülü, altın sesli muganniye 

LQTEŞÖ E 
İsianbuldan hareketinden evvel Fransız Tiyatrosunda 

İki konser verecektir 
2.') Mart Sah ve l Nisan Cuma akşamları saat 21 de 

Programda: En meşhur Fransız, itnlya n ve Alman 
şarkıları ve ŞARKILI VİYANA V ALSLARI. 

Piyanoda M. CEMAL REŞiD refdkat edecektir. 
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a ea es dicat·ons Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'ı..djudication 

A) Adjudications au Rabais 

Modcı 
d'adjudicat. 

Pnx 
eatimatif 

Caution. 
Proviıoire 

Lieu d'ııdjudıc:ıtion et du 
Cahier des Cbarges 

Jours H"'ure 

Constrt.ıction-Reparation- Trav Public ·Mnteriei de Construction-Cartographie ---- ~·~~~~~~--

Construction depôt a Altındııgh. 

Construction bitiment voierie ııu konak de lr gen
darmerie. 

Const. bat. ııurveillance douaniere iı Tahtekeupru 

" n .. ., iı Melikanlı 

• " n ,, a Alagueur. Banisi 
,, ,, n ,, iı Aktcha koyounlou 

Constructıon stntion pour essai de trefle (1 partie) 
• habıtation pour fonctionnaires et bati· 

ment dırectorial a la sahne Ketchetche. 
Construction lieu pour peser a la salimı Ketch 'tch 

,, bitiment ccole Primairc au village 
Cherefh 

Construction de 2 chambres annexe au reı.-de
chaussee du bureau fiscal 

Publique 

n 

Pli cach 

" 
n 

487 31 
6292 04 

tire iı gre 

19446 75 
15796 20 
15796 20 
25653 57 

n 

Publique 

n 

" 
Gre a gre 

3000 -
2359,53 et 
4186,23 

2614 93 
2159 82 

1454 85 

E ectricit~az-Chauffage CentraJ (lnstallation <:!_ Materiel) 

Ciible de c mpagne : 256 kim. 
Articles electrıques : 11 lots. 

Habillement - Chaussures 

Bottines pour ouvrıer• : 94 p•ires 
Canevas : 90 00 m. 

1 issus- Cuıt s. 

l ravaux d'Jm_primerie-Papeterie 

Papier luxe {70 X 100 dim.) : 3000 rames- Papier 
rouge aluminium : 12000 rames 

Pli cacl1 le kim. 85 50 
Publique 2029 -

Publıque 
Gre 1ı gre 

Gre a gre 

545 20 

Ameublement pour H bıtation et Bure ux-Tapisserie ete. 

Armoıres : 2 p.· Pupıtres : 1 p. 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

P ıınches : 20 m3· Boio equarre : 10 m3. 

)ıvers --
Tenteli : 15 p. 

M::ıt,;riel pour pompıer 7 lots. 
Fer U. 40 x45 di . 75 t. 

Grc iı gre 

Publique 

Publique 

Gre a gre 
Pli caclı 

n 

88 20 

1347 

900 

121 65 
13500 -

105000 -Fil de cuivre : 43 tonrıes de 3 a:ı m 61 tonnes de 
4 m m et 1 tonne de 1.5 m m (cah. cb L. 5,25) 

AutotJus marque Chevrolet ou Ford model 938 : 
2 p . (pnyable en divers versenıents) 

n la p. 3200 

Ciment : 514 sacs 

Provi~iou 

L' djı.ıdication du 30-3-38 concernant l'ııcbat de 50 
tonnes de vi ınde a ete ajournee. 

Foin pour litierc : 40 t. 
Le~ume• : 2 lots 

B) A~judicauons 3 la surenchere 
Bois de chene : 30000 quent. (aj .). 
Bottines : 902 paircs 

Publique 

n 

Publique 
Gre iı gre 

Circulaire d, inistere des Douanes 
et l\\onopotes au s~jet du nouvel accord 

601 10 

1040 -

de commerce et de ciearing coııclu avec la Suede 

Entre la Turquıe et la Sued", il a ett conclu a Ankara en date 
du 31 janvıer 1937, un accord de commerce et de clearing valable 
pour une nnnee. 

Au cıı oiı cet accord ne sera pas denoncc par un preavis de 3 
moıs, il restera en vigeur pour une nouvclle pe iode d'un an. 

ı. Les produits de provenance suedoi e quı figurent da'll8 la· 
liste No 1 peuvent entrer librement en Turquic et c ux inscrits dans 
la liste No 2 pourro t.•ntrer en Turquie dans les limites du con· 
tıngent qui e•t ınscrit en face des numeros du tarif 
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Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
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Com. Perm. Mun. lstaobul 
Dir. Econom. ., ,, 
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Dir. Econoaıat P.T.T. Ank. et 
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2. En plus, les marchandiıes sul'doiaes pourront profüer du 
regime des importations generales en vigueur en Turquie. 

3.- Les certifcats d'origin~ delivres par les autorites compe · 
tentes pour les mnrchandi•e suedoiseı qui seront impnrteea en 
Turquie, acı ont composes aelon un •odcle ci·joint. 

La copie B de ces certificats sera poinçonnee par les adminis
trations des douaneı> d'origine et puis remise a l'importateur pour 
etre versre, seloıı l'accord de clearing, n la Banque Centrale de la 
Republique. 

4 Le tnbac et le chrome itnnt cxceptes, les marchandises 
d'origine tıırque peuvcnt fnire l'objet de compensationct privees 
nvec lt.'s marC'hıındi es d'o·ıgınc sucdoise dont l'iıuport.:ıtion est li· 
bre en Turquic ıııans fixr.r de limıte l't selon les dispositions de 
l'artırle {Ç) y relatif. 

{a suivre) 

1 

Çarşamba 30.3.938 

Bileme ve otomat tezgibları (DDY) .,\! 580 
Bileme tezıahı (DDY) ,\! 580 
Elektrikle perçin ocağı (DDY) ·'~ 580 SO 
Motörlü seyyar kazan muayene tulumba .. (DDY) 5 
Torna tezgahı (DDY) .'\! 580 r• \ 
Kars, Sarıkomış ve iğdir şehirleri elektrik te•iıı. (1'• 
lğdirde bükimet konağı inş. (İğdir Malmüd.) .. \! 632 
Meşe traversi (DDY) J'! 635 
Lojman binası inş. (PTT Gen. Dir.) .\! 635 
Eğer takımı (Zir. Vek.) \~ 636 ftıf 
* Karotaş dalyonın balık avlamak hakkı (Seyhan V• , ' 
Yenişehir kasabasının halihaı.ır haritası tanzimi lB0'' 

Beled.) .\!: 637 
, Ekmek (Yüks Müh. Mek.) .\: 639 

Freze bıçakları (MMV) .J\~ 639 
Emniyet müd. binası tamiri ıKonya Deft.) .\! 639 
Demir (Marmara Üuüb. Komut.) .ı\~ 640 
Hırdavat malzeme1i (İnhi•. U. Müd.) .:\! 640 
Sığır, kuzu ve koyun eti (Deniz Lvz.) .\! 6ı!O v·ı.ı 
Silindirler tamirhanesi içiu ıılet ve edevat (Afyon 1 

• Bahk avlamak hakkı (i•t. Defter.) .\~ 6•2 
• Kamyonet (Ank. PTT Dir.) .Y 643 
Kuzu eti (Edirne Kült. Dir.) .\: 643 
• Zeytinyağ (THK İzmir Şub.) .\~ 646 
Balaa ple!!enk ağacı {THK Ank. Şub.) .\:. 646 • 

6
'6 

Çorum-Merzifon yolunda park inş. (Çorum Vil.) .\ 
Karaçayır ahşap köprüsü inş. {Çorum Vil.) .,! 646 
• Motörin tl.t. Beled.) .\: 647 

11 
Afyon-Isparta yolunun arasında taş çıkarılması (Aff~il;t 
Nafıa vekaleti lokantasının mutfnk kısmmda yap. t• 

hi tesis.( Nafıa Vek.) .\! 648 . ~ 
• Ambalaj] taht , kağıt ve çember (Maliye Vek.) .\• 
Saç ambarı tamiri (MMV) .,! 650 

i * Hurda eıya (İst. Beled.) ·'! 650 
* Taş (İzmir Vakf. Dir.) ~'~ 651 

·tt f• 
• Önlerinde yıldız. işareti ôlanlar müzayedeye aı 

,tı• 
Hıtmiş : "No.n işareti ilanı havi gazetemizin saY11 

Mercredi 30-3-938 

• Pierres (Oir. Vakoufs lzmir) N. 651 
"' Harticlcs hors d'usaie (Municip. l11tanbul) N. 650 
Rep. depôt (Min. Def. Nat.) N. 650 Ol 
• PlıınclıH pour emballag• papier et cercles (Ministere 

N.~8 / 
Rep. et inetallation hygienique a la buanderie du r•sl' 

nistere des Trav. Pub. (Min. Trav. Pub.) N. 648 .~ 
Concııssage t extrcction de pierres eur route Af1011 

Afıon) N. 648 
~ 

• Motorine (Mun. lstanbul) N. 647 ..,1 
Pavagc sur roule Tchoroum·\forzıfon (Vilayet Tchor00 

Rep. pont Karatchayir (Vil. Tcboroum) N. 646 ~11ı 
Bois de palissandr (Ugue Aviation Turque Suc. ~rı f~· 
* Huile d'olives (Ligue Aviııtien Turque Suc. iz.mır) S 
Vıande de mouton (Dir. lnstruct. Pub. Edirne) N . . b4 p..fı 
Mntcriel pour atelier de reparation de cylindrea (V •1-.t.,el 

•• r• ı Vıande de mouton, agneau et boeuf (lnlendnnce ıw• O 
Articles de quincaillerie (Dir. Gen. Monopoles) N. 64 
Fer {Command. Naval Marmara) N. 640 ~ 
Rep. biti ent direction de Sarete (Defterdarat Konı•) ~ 
Couteaux pour machine·frai•euse (Min. Def. Nat.) N J 
Pain (Oir. Ecole lngenieur) N. 639 ı 
Presentation carte actuellc bourg Y enichehir (MunıciP' 

Brousıse) N. 637 
A .-;: Harnais (Ministere griculture) N 636 ır 

Con tr. longement a Etimcssout (Dir. P.T.T. Ank.) rJ 
Traverses de sapin (Ch. de Fer Etat, N. 635 pıı11 \ 
Constr. koaak gouvernemental a lıhdir (Oir. TraV·. be 
lnstallations electriques a Kara, lghdir et Sarilcaın•C 

N. 614 j 
Mnchine-outıls a tours pompe, four a rivet ete. (Cb· 

N. 580 

" Les uteriaqueıı ındıquent une ve te par 

N. B.- Les Nos indiqucs en regard de 
journnl dans lequt-1 l'nviı a pnru. 

' 

e Üna asa Gazete;~ 
lit et depouille pour vous phl,5 i' 

50 journaux officiels et non-off•'\;e 
paraissant a Ankara, en Anıı~0 

en Roumelie et a Istanbıt 


