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~akasaıar 

aç. ekı. 2950 - 221 25 lzmir Belediye~i 29-'4-38 16 -

1053 92 80 - lzmir Liıe ve Ortaok. SAK 26-4-38 
Aatikite- Müzeei Oir: iz· 
mir Gaziler mahılleei 

16 -

kapalı z. 9682 12 726 16 T. C. Ziraat Banlcaaı Mani- 18'"'4-38 
H Şubesi 

16 -

a~. eltı. tak . 3 50 80 - la•ir Emniyet Mnd. 25-4-38 15 -
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Sirkeci A,iref. ıolc. N. 18 
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aç. ekı. ~ 150 -

825 -
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l:ımir Belediyesi 29-4-38 

11 -
16 -
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Sebze v. s . 
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,. 
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1021 50 
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76 62 

603 98 
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,. 
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29-4-38 

5-5-38 

14 -
14 -
15 -

'~• ~ôıköy Haytlarpaf• iılteleıine keaula· aç art. '400 - 150 lat. Belediyeıi Daimi Ene. 18-4·38 14 -
' L_)' reld&a i~i (5 sene aüddetle) (temd) 
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ve Malzemesi- H·\rit 
.,, 

~ Dahiliye Vekaletinden: 
~i'llld 

t 9eb ak şehrine 3 kilometreden su depoları inşası 
~ti tkesi yopılmaaı ve müteferri diğer bilcümle iş· 

:.ı~~lf~~de getirilmesi kapalı zarf usulile eksiltmiye çı· 
1 ~ . 

tek~Uhanımen bedeli 120000 liradır . 
~ ~er bu işe aid şartname, proje. vesair evrakı. 600 

~.~li ;kabilinde Uahiliye Vekaleti Belediyeler imar 
ı"lt~ilt en Şefliğinden alabilirler. 

dt A.ft>..e 31 mayıs 938 tarihine raslıyan salı günü saat 
~ di>'t~karada Dahiliye vekaleti binasında toplanacak 
~İl( ~t İnıar Heyetince yapılacaktır. 
1~-t tlııye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı 

~iiitı \'e Vesaiki ayni gün saat ona kadar komisyon 
} ;

4 
teslinı etmiş olmaları lazımdır. 

~ ?ı 9() ~ayıla kanunun 16 ve 17 inci maddelerine 
~ 1\ 50 lıralık muvakkat teminat. 

t 1\ aııunun tayin ettiği vesikalar. 
~t>'c ~~unun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye 

a ır nıani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
;, i'it eledi yeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden müoaka

~ek için ala<:aklarıvesika. 

inhisarlar U. Müd. 29-4·38 14 -

Teklif mektubları ihale gunu saat JO a kadar makbuz 
mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif melrtublarının iadeli teah
hhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gel-

1 miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla 
diyeler İmar Heyeti Fen 

izahat almak istiyeolerin Bele
Şefliğine müracaat etmeleri. 

,.. • • Merzifon ~ehrin 7 kilometre me afeden suyun i~a
le i, bir depo ve şehir 10 ehekesi in~a t ve müteferri diğer iş
ı~rin ya1,ılına~ı kapalı zarf u~ ulile münakasaya konulmuştur. 

1 - işin muhammen bedeli 78 lıin liradrr. 
2- lstkkliler bu i~e aici şartname, proje ve sair enakı 

435 kuruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti belediyeler lmar 
heyeti Fen ~efliğinden alabilirler. 

3-Eksiltıne :n mayı5 938 tarihine ra~lıyan salı günü 
.... aat l l de Ankara<ia dahiliye vekn1eti lıinasında toplanacak 
heledöyeler imar heyetince yapılacaktır, 

4- Bk iltmiye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılıl 
teminat ve vesaiki ayni gün saat ona ka<lar komisyon reis
liğine te.sliın etmiş olmaları lazımdır. 

A-2490 ~ayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uy
ı:un 5600 liralık muvakkat teminat. 

R Kanunun tayin ettiği ve.sikalar. 
C- Kanunun 4 üııcü maddesi mucibince eksiltmeye gır

meye bir mani bulunmadığına dair imzalı bir ınektub. 
D-Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden münakasa

ya girmek içirı alacakları ve~ika. 
5- Teklif mektuhları ihale günü saat 10 a kadar mak-

Daha fazl:ı malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifeıere müracaat ediniz 

huz ınukahilinfle ko ıni~yon reisliğine verilf"cektir. 
Po ta ile oondf'filccck teklif ınektıılılarının iadeli taah· r, 

hüdlü olması ve nihayet lıu !:'aate kadar komisyona gelmiı;ı 

bulunmast lazımdır. 
Bu iş hakkında fazla izahat almak i~teyenlerin helediye

ler imar heyeti fen ~efliğine müracaat elmel~ri . 

Çankırı Belediye Rei!'lliğindt!n: 

318 lira bedeli keşifli beton köprüde:ı Şen bahçeye ka
dar yaptmlan divarlar üıerine beton ve badana ve ::ııva i;;-leri 
15 gün müddetle :2490 N. kanun mucibince ek iltmeye ko
nulduğundan taliplerin ihale günü olan 20. 1.938 çarşamba 
giinü saat 14 de beledıyeye gelmeleri ve keşif şartname kay· 
mesini görmek isteyenlerin hergün belediyeye müracaatları 

ilin olunur. 

İzmir Belediyeıindeo: 

2950 lira bedeli keşifli bayındırlık sahasında Celil Ba · 
t yar caddeaile Kazım Özalp bulvarında yeni~en ~·~tırı
lacak 490 metro uoyda kanalizasyon başmühendıshkte~ 
bedeli mukabilinde tedarik edilecek keşif ve ,artnaa:ıeyı 
veçhile 29.4.938 cuma günü saat 16 da açık ~ksiltme 
ile ihale edilecektir. İştirak etmek istiyenler 221 hra ~ ku· 
ruşluk muYakkat teminat makbuzu veya banka temınat 
mektubu ile söylenen gün ve saatte encümene gelirler. 

Beher tonu yetmiş lir adan 3150 lira bedeli muhamınenli 
45 ton motorin otebüs işletme müdürlüiünden tedarik e· 
dilecek fenni ve mali şartnameleri veçhi le 29. ı.938 c~ma 
günü saat 16 da açık elCsiltme ile satın alınacaktır. l!ti
rak etmek iatiyenler 236 lira 25 kuruş muvakkat tcmınat 
makbuzu veya banka teminat mektubu ile söylenen gün 

ve saatte encümene gelirler. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Baakası Manisa 
Şubesinden: 

Manisa Ziraat bankası binasındaki binasının dahil 
ve haricindeki tamirat işlerile banka binasının ittisalin
deki arsa üzerine yapılacak depo, garaj, duvar vesaire 
işlerinin eksiltmesi t t.4.9.\8 tarihinde şube b~nuıo~a ya
pılmıs ise de taliplerin teklif mektupları eksıltme~ın ta
mamını ihtiva etmediğinden ve aranılan bazı vesaık nok
Hn bulunduğundan eksiltme yapılmıyarak tehir edilmiştir. 

Ayni iş yenidca keşif bedelleri mecmuu olan 9682, 12 
lira üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 18.4.938 pazartesi iÜnÜ saat 16 da Manisa 
Ziraat bankası müdüriyet odasında yapılacaktır. 

Bu işlere ait tl!knik şarl ııameler, planl~r, keşif hula· 
saları, mukavelename projesi Manisa ve lzmir Ziraat ban· 
kalarına müracaatla parasız görülebilir. 

Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Muvakkat teminat akçesi 726 lira 16 kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerin mahalli Nafla idarelerinden alın-

mış ehliyet vesikasile bu yıla aid Ticaret odası vesıka· 
}arını ve mL vakkat teminat makbuzlarını kapalı zarfın 
içine koymaları şarttır. 

Bu eksiltmeye girecek olanlarıo kapalı zarflarını 18 nı· 
san 938 pazartesi günü saat 15 şe kadar Manisa Ziraat 
bankaaı ştıbe müdürlüğürıe vermeleri lazımdır . 

İzmir Lise ve Orta Okullar Satınalma KomisyoDu 
Başkanlığından : 

İzmirde Antikite müzesinde açık eksiltme ile yaptarı 
lacak 1053 lira 92 kuruş keşifli kaide ve onarımm 12 
nisan 938 tarihindeki eksiltmesinde teklif edılen bedeller 
haddi layık görulmediğinden açık eksiltmesi 26.4.938 sa
lı günü saat l 6 da kültür direktörlüğünde yapılmak üzere 
uzatılmıştır. 

İlk teminat 80 liradır. Keşif ve şartnamesini görmek 
istiyenler heriün Gaziler mahallesinde müze direktörlüğil· 
ne mlracaat etmelidirler. 



Sayfa ı I 

Çankırı Vilayet Encümeninden : 

Eksiltmey~ konulan iş Çankırı vilayet merke•inde ya· 
pıJacak Nafıa bina ve garaj inşası olup keıif bedeli 
19564 lira 77 kuruştur. 

Bu İşe aid şartname ve evrak şunlardır: Ekıiltrne tart
nameai, mukavele projesi, bayındırlık . işleri renel şarioa
mesi, fenni şartname, hususi şartname, keşif cetveli, ail
.!İ1'!İ fiat ceheli, metraj cetveli, proje ve grafik. 

İsteyenler bu eYrak ve şartnameleri Çankarı İli Nafıa 
Müdürlüğünde ıörebilirler. 

Eksiltme 2 mayıa 938 pazartesi günü saat 16 da Çan
kırı Vilayet Daimi Encüm~ninde yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklinin l 467 lira 36 ku· 

ruş muvakkat teminat vermesi bundan başka en az 10 
bin liralık yapı işi yapmış olması ve Nafıa Vekiletinden 
alınmış ehliyet •esikaıı ibraz etmesi ve Ticaret odasına 
kayıtlı bulunması şarttır. 

Teklif mektubları yukarıda yazılı saatten bir aaat 
evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu· 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublann 
nihayet yukarıda yazılı saate kadar gelmiş olması ve dıt 
zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması laumdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edil . ez. 

Kayse?i Vilayetinden: 

Keşif bedeli 500 lira olan Felahiye nahiyesi ilk okul 
binasına ait 52 pencerinin yaptırılması 21 nisan 938 per
şembe günü saat 15 de iskan müdürlüi'ündeki komisyon
da ihalesi yapılmak üzere pazarlıia konulmuştur. 

Bu iıe ait ıartname ve resimler iskan müdürlüğünde

dir. 
isteklilerin 37 lira 50 kuruşluk teminat makbuzu ve 

ve nafıa müdürlüğünden bu işe ait olmak üzere alacak
ları ehliyet veıikalarile birlikte sözü geçen günde komis
yona gelmeleri ilin olunur. 

sa: 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

İzmir Vilayeti Emniyet Müdürlüğünden: 

Emniyet müdürlüğünün şimdilik ihtiyacı olan maakas
ket 303 çeket ve pantolonun yalnız kumaşı müdüriyetce 
verilmek ve di .l !r n ı u ıft v ! le a u nı v J dikişi 
müteahhide ait olmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Beher takımın tahmin bedeli üç lira 50 kunş olup 
muvakkat teminat akçası 80 liradır. 

3- İhalesi 25 nisan 938 pazarteıi günü saat 15 te 
Emniyet müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin ihale gününe kadar şartcameyi görüp oku· 
mak 6zere hergün emniyet müdürlüğü hesap işleri mua
melat memurluğuna müracaat etmeleri ilin olunur. 

Mobilya, Ev ve BOro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

lstanlıul C. Müddeiumumiliğinden: 

İstanbul Adl;ye dairesi için satın alınacak olan 20 dü;ı:i
ne sandaliye açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen be· 
deli 720 lira olup muvakkat teminatı 54 liradır. Şartname

yi görmek. isteyenler tatil günlerinden maııda hergün İstan
bul Sirkeci Aşır ef. sokak 18 numarada Adliye leva1.ım da
iresinde ~önı:bilirJer. Eksiltmenin 29.4.938 cuma günü saat 
14 te Adliye lenzım dairesinde yapılacağı ilan olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yaj!lart v. s. 
-------------------------------------

Gümrilk Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
. Satınalma Komiıyonundaı:: 

0-.niz va11taları için 40 ton birinci benzinin 2.5.938 
pazarteai günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapı· 

laeaktır. 
Şartname Te evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
İlk teminatı i25 lira ve tasınlanmış tutarı 11 bin li

radır. 

İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveli
ne kadar 2400 sayıh kanunun 32 nci maddesi hükmüne 
göre hazırlayacakları teklif mektublarım lialata Eski İd
halat Gümrüğü binasındaki Komisyona vermeleri. 

• • • 
45 ton motorin alınacaktır. Bak: İnşaat sütuounde İzmir 

Belediyesi ilanına. 

" Münakasa Gazetesi,, sizin ıçın Anka· 
rada, Trakyada, Anadoluda ve lstanbulda 
Çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resmi ga
zeteleri okur ve tetkik eder. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Müteferrik 

* * • 

b) 
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MÜZA:!__ED_~~ 
Çankırı Orman Müdürlüğünden: 

150,000 adet l 00 Uik ve 50 lik tuı çuvalı 

Bale: İnhisarlar Umum Mfid. ilanlarına. 
alınacaktır. ! 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze· 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresinden : 

.Muhammen bedeli 8 53 lira olan idaremizin Eski§ehir
deki Talebe pansiyonu ile hastanesinin bir senelik ihtiyacı 

bulunan 48 kalem erzak, Haydarpaşada gar binası içindeki 
Haydarpa§a satınalma komisyonu tarafından 5.5.938 per~em· 
be ~ünü saat 15 de kapalı zarf usulile ve Eskiiiehirde teslim 
şartile !&tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin etti~i Yesaik 603 
lira 98 kuruş muvakkat teminat ve resmi gazetenin 1.7.937 
tarih ve 3645 N.lu nüshasında intişar eden talimatname da
iresinde alınmış ehliyet vesikalarım muhtevi teklif mektub
Jarını eksiltme 'ünü saat 14 e kadar komisyon reisliğine 
vermeleri IAzımdir 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaıada gar binası içindeki 
satınalma komisyonu ile Eskişehirde Talebe pansiyonu mü
dürlüğü ve hastane operatörlüğü tarafından parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

Kırklareli Tümea Satıaalma Komiayonuntlan: 

Kırklareli Tümea Birlikleri için 300 bin kilo ••tır eti kapalı zarf 
uaulile ekailtmeye konulmuştur. Kiloaunun muhammen fiatı 32 
kuru' 50 aantim olup ilk teminatı 6125 liradır. İhaleai 3 mayıs 
938 aalı fÜnÜ aaat 16 dadır. İstekliler ,artnamesini 500 kuruş 
mukabilinde 1atınalma ~omisyonu odan aiabilirlu. Talihlerin k11nu· 
nun 2, 3 cü maddelerindeki veuikl~ birlikte t•minat mektubla- ı 
rını haYİ zarflarını belli ıün ve aaatten en az bir aaat eYveline 
kadar Kırklarelinde tümen aatınalma komiıyonuna Yermeleri. ı 

• • • Kırklareli Himen birlikleri için 20 bin kilo koyun eti kapalı 
zarf uıulile eluiltmeye konulmuştur. Beher kiloıunua muham
men fiatı 45 kuru' olup tutarı 9 bin lira, ilk teminatı 675 lira
dır. fhaleai 4.5.38 çar,amba günü saat 16 dadır. latekliler 9art
nameıini her2ün tlmen utınalma komiayonunda görebilirler. Ta
liblerin kanunun 2, 3 incü ınaddelerindeki .enik ile teminat 
melıtublarını haYi zarflarını beUi gün ve ualten en az hir aaat 
eyveline kadar Kırklarelinde tümen aatınalma komiıyonuna Yer· 
meleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İtletmesi 
Umum İdaresinden: 

İdaremizin Eskişehird~ki Talebe pansiyonu ile hasta· 
nesinin bir senelik ihtiyacına binaen satın alınacak olan 
muhammen bedeli ile ciıııi, miktarı ve evsafı aşağıda 

yazılı iki grup sebze ve meyva her grup ayrı ihale edil
mek şartile ve Eskişehirae teslim edilmek üzere 29.4.938 
cuma gunü saat 14 de Haydarpaşada gar binası içindeki 
Satınalma Komisyonu tarafından açık eksiltme ile aatın 
alınacaktır. 

Bu i~e girmek iıtiyenlerin kanunun tayin ettiii vesaik 
ve hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte ek· 
siltme günü saatine kadar Komis; on Reisliğine müracaat
ları lazımdır. 

Bu işe aid şartnemeler Haydarpaşada gar binası için
deki Satınalma Komisyonu ile Eskişehirde Talebe pan· 
ıiyonu Müeürlüğü ve hastane operatörlüğü tarafından 
parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Lahana, pırasa, kereviz, taze faaulye, taze kabak, 
patlıcan vesaireden mürekkep 25 kalem sebze muhammen 
bedeli 1322 lira 40 kuruş, muvakkat teminatı 99 lira 18 
kuruıtur. 

Elma, zerdali, armut, fef .ali, kiraz, erik, ve saireden 
mürekkep 14 kalem yaş meyva muhammen bedeli 1021 
lira 50 kuruf, muvakkat teminatı 76 lira 62 kuruştur. 

Ankara Levazım Amirliti Satıaalma Komiıyonundan : 

İdareleri imirlite batlı jandarma erat ..e okurları ihtiyacı 
olan 10 ton aade yatının pazarhtında iatekli çıkmadığından 21 
nlun 938 aaat 15 te Ankara Levazım Amirliti aatınalma komiı· 
yonunda pazarlıtı yapılacaktır. 

1 

ı 

Muhammen bedeli 10500 lira ilk teminatı 787 lira 50 kuru'· 
tur. Şartnameai herııün k 1miıyonda 2örtılür. Kanuni veaika Ye 
teminatla komiayonda bulunulması. 

• • • Harp okulu topçu hayvanatı için 125 ton yulafın kapalı 
zarfla ekailtmesi 2 mayıa 938 111at 15 te Ankara Levazım imir· 
liğ"i utınalma Komisyouunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 7125 lira ilk teminatı 5..~1 lira 37 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komi'lyorıda görülür. Kanuni veıikalarda 
bulunan teklif mektublarıoın aaat 14 e kadar komiayona yeril· 
••ıi . 

,oı' 
1- İlgaz kazası dahilinde Kara Gür devlet 0

: et 
dan 35,500 m3 kaim köknar 8,500 kaim m3 çalll 
man 44 m3 ağaç satışa çıkarılmıştır. 

1 
Satış 20.4.938 çarşamba günü saat 15 te Çaolc•' 

man idaresinde yapılacakbr. 
Beher M3 Çamın muhammen fiatı 460 k6knarıo 

kuruştur. i~ 
Şartname ve mukavele projeleri Çankırı oraı•0 

resife Ankara orman umum müdürlüğünden alın•~·dir· 
Muvakkat teminat 1358 kuruştur. Satış umuaıı 

d•ll 
: • İlıaz kazaaı dahilinde karıncalik Devlet ornı•111• ç 

M3 kaim çam 40 M3 kclknarki ceman 128 M3 ağ"aç ,,tıt• 
rılmıştır. d• 

Satıf 24.0.938 çartamba 2ünl saat 15 te Çankarı orııa•• 
ainde yapılacaktır. ııııro 

Beher M3 Çamın muhammen fiatı 460 köknann 400 ·d 
Şartname ve mukavelename projeleri Çankırı orman 

1 

Ankara orman umum müdürUltünden alınır. 
Muvakkat teminat 4236 kuruttur. 

t orf 
• • • Ilgaz kazası dahilinde Koca Dere Devle ıoııt 

nından 132 M3 kaim köknar eşcarı satııa ç1kar~ıt1 
Satış 20.4.938 çarşamba günü aaat 15 te Çan 

man dairesinde yapılacaktır. 
11

,. 

Beher M3 köknarın muhammen fiatı 400 kuruşt ,/ 
Şartname ve mukavelename projeleri Çankırı 0

1
,. 

'd ·1 A k O U M"d·· I" v .. d o ah" ı aresı e n ara rman mum au ur ugun e . 
·dır· Muvakkat teminat 3960 kuruştur. Satış umuıııı 

Selimiye Aıkerf Satıaalma Komiayonundaa: 
. d• 

18.4.38 puer!ui gi'llii nıt 15 ı~ SeliDti}ede ar.kulılı 11 
biı uırclaki ratına 1ma ile ~İ•}ont rda ~( 57 kilo çüı i."lc ~uı 
1505 l;ilo çürük !'amanın puıırlıkla 1ahlıcatı ilin olunur· 

İ::;ta n bul Bclt·diye::>inderı: 

ı· 

He~ sene müddetle köprünün Kadiköy Haydaı pa;a. ; 
1 kı . . k kO lesine konulacak i an ve re am ışı açı - artırmaya t 

muş ise de belli ihale güniiııde giren hulur.madı~ında~ 
18.4.938 pazartest gününe uzatılmıştır. Seneli~ine b' 
bedel tahmin eclilmi~tir. İlan yen 27 metre mura.b / 
Şartname<:] lt-:vazım müdürlüğün(le görülehilir. lsteklılet 
N.lu kanunda yazılı ve~ika ve 150 liralık ilk teminat l• 
buz veya ınck.tubile beralıer yukarda yazılı günde saat 

Daimi Encümende hulunmalı<lırlar. 

t~t.ınbul A keri Fabrikalar Satınalma Komisvouundsfl 
• ti 

27.3 lira muhammen bedelli 1660 ad~t küherçil~ ~' 
29.4,938 ı·uına giinu saat 14 te Salıp:?:tarında A~ kerı tı 
kalar yollama~ındaki ... atınalma komisyonunda açık adr , 

l "'Z t. 
ile satılacaktır. stcldilcrin mezkur gün ve s1ntte yu .. dil~ 
teminat ak1,.:esi olan 21 liranın her hangi bir nınl ııııı ·t 
ğüne yat'.rılarak alınacak. ınakbu~ ile birlikte -~J giin i:Y 
atte koıwısyon<la bulunmaları. Numuneler hergun korCl 

<la göriilehilir. 
• • • 

Muhtelif ebadda döşeme, karbon kenevir, 
tahtaları satılacaktır. Bak: fnh. U. Müd. ilanlarına· 

' 
İnhisarlar U. MüdürlüğündeJl' 

I; 
l- Şartnameleri mucibince 150 bin adet ıOO ~' 

50 bin adet 50 lik tuz çuvalı pazarlıkla satın alan~,- eJ 
11- Pazarlık 2/V 938 tarihine rasthyan pazartesi.!/ 

saat 16 da Kabataşta Levazım •e Mubayaat Şube•• 
Alım Komisyonunda yapılacaktır ,l 

111- Şartnameler parasız olarak heriÜn sözü ' 
$ubeden alınabilir. ~ 

lV- lateklilerin pazarlak için tayin edi!ea ,aıı l, 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yulc'1 
adı geçen Konaisyona gel neleri ilan olunur. (2167) 

• • • I 
1 - Taksim Bakımevinde mevcut muhtelif eb'add• I 

şeme, karbon, kerevet merdiYen tahtaları pazarh1<1' 
tılacaktır. ,.,~ 

11- Pazarlık 29.lV.938 tarihine rastlıyan cuı:nS •'' 
saat 14 de Kabataşta Levazım ye Mubayaat şube 
deki Satış Komisyonunda yapılacaktır. l 

111- Satılacak malları, hergün Taksim BakırUef 
görülebilir. 

iV- İsteklilerin pasarMc. için tayin edilen gii"/ 
saatte yüzde 15 teminat paralariyle birlikte ytık' ı 
adı geçen Komitiyona müracaatları ilan olunur. (2168) 
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~nunlar. Kararnameler. Ticaret muhadeleri 1 
p 1 

0
•
1
1
°_11Y• B.listesine 521 ve530 poziıyonlarının serbest kaydile 1 

1 
••esi Ye K. İ. 754 pozisyonuna verilmiş olan sekıen 1 

ton kontenjanın adi asid asatiğe tahsis edildiğine 

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

15 - 4 - 1938 

s.,a : 2944 
mütedair Türkofis tamimi FİA TLAR ( Cours offıciela) 

Afion (Opium) 
Aşajı (Moinı) Yukarı (Plua) 

Buğday yumuşak (Ble tendre) t• leta Vekilleri Heyetinin 14.3.938 tarihli ve 2)8269 aayıh k•· 
taan:a · ı *T ?8.
12 

eaı • Grkiye·Polonya Ticarf!t anlafmUına bağlı olup Buğday ıert (Ble dur) 
5 28 
5 20 5 30 

1 
Buğday kmlca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Kuş yemi (Millet) 

5.10 ·93? tarihinde meriyete girmiş bulunan (B) li.teaine, 521 ye 

'' P0•ııyonlarının aerbelt kaydile ilive.i ve 754 K. 1. poziıyc
,, '• •erilmit olan yıllık 80 ton kontenjanın Gümrük Tariffl ka
•ie~Uııuıı 754 L. Poziayonuna •İren mayi ve adi aaid aaetite tah-

" 0ııanmıftır. Zeytin yağı l.ci yemel.:lilr (Huile d'ol.) 
Su.am ( Seaame) 

43 - 46 -

l'Grkiyc·İıveç Ticaret ve Kliring Aolaşmasıoı tadil eden 
~ kararnameye mütedair Türkofis tamimi 
~ 2934 . 21/3;938 

..... eri 31.12.937 tarihli Türkiytı ineç Ticaret Ye Kliring Anlaş· 
it, •il~ tadil eden 14.3.938 tarihli ve 2,'8270 aayılı icra Vekilleri 

Y~tı kararı ilitik olarak gönderilmittir. . 

Çavdar (Seigle) 
Tiftik mal 
. ,, oğlak 

iç fındık (Noiı. decor.) 
Nohut iri(Poia chiche) 
Kaplıca 

l~ : kararname hükümlerine iıtinaden Hariciye Vekiletile la
~Gıli •fa~eti araaında nota teati edilmit ve karara ilitik olan 

lll ııkri geçen anlaşmaya ilive edilmittir, 

Mercimek (Lentillc) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 58 60 -

l' . Kararname 

., Trakya ., Thrace 
Fındık kabuklu (Noiıetteıı ) 
Güz Yünü 
Darı urı (millet jaune) 
Keçi kıh (Poilı de Cbevre 

:ceviz içi 

68 '•'1 6rkıye-İınç ticaret anlaJınHının meriyete girditi 1 kiounu
"• 938 tarihinden evvel İneçten yola çıkarılmıf olan pamuk 
toı·rıı~ iplik ve menaucat ve jüt mensucat bedellerinin kliring 
t.t,1 

t odenmeaini temi nen anlafmaya batlı protokole diter em
'141 Plafonundan 60.000 türk liralık bir tahai1atın tefrik edilmif 
"•I İhııa dair konulan muvakkat hükmün, mezkur tarihten ev
~iıa ~~eçten memleketimize ihraç olunan emtea bedellerinin mü
)tt• ır yekuna baliğ olduğu anlatılma1ına binaen, kaldırılarak 
~t •:: l~ve~ sefa~e~il.e not•. ~eatisi ı~r~ti.le ilişik şekildeki gibi 
l~t' kum ılivesı ıçm Harıcıye Vekıllığıne salahiyet verilmesi; 

' Mıııır aarı (Malı jaune) 
Sansar derisi 
Kunduz ,. 
Tilki 
Çakal 
Porsuk 

" 
" 

5 
1700 
1000 
500 
200 
325 

7 50 5 15 
2800 
1300 

800 
225-
350 -

1••t v k'll' .. a.a e ı atının muY&ffakahna atfen Hariciye VekiUifinin 

ltt~~ t~rih. ve 414~/86 uyıh tezkereıile yapılan teklifi (berine 
tkıllerı Heyetınce 14.3.38 tarihinde onanmıttır. 

GELEN (Arrivare•) GİDEN (Exportation) 

-a § 
Afion (Opium) k - Razmol 422 -

A.,1 1 birineik&nun 937 tarihli Türkiye İsveç Tiearet , e Kliring 
~"•tanasın mer'iyete rirditi 1/ ikincikanun 938 tarihinden önce 

tçttn r- k' - 'h . kU ur ıyeye muteveccı en ıevk edilmit olan lıveç men · 
ı_, tıntea, bu cihetin Gümrük ve İnhiurlar Vekiletine ibraz o• 
diı:hk YHaikle teV1iki şartile protokole bağlı listede teabit e-

la '<lirinr plafenlorı harictnde Türkiyeye ithil olunur. 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 

Buğday (Ble) 228 
1 Arpa (Orge) 

Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 
Mısar (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Faıulye (Haricot He) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foinJ 
Susam (ıeaame) 

72 25 

120 75 

Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chiche) 
İç fındık (Nois dec.) 
Un (farine) 
TiftH; 
Yapak (Mohaire l 
iç ceviz 
K badem (amande) 

DIŞ FiATLAR 
(Marcheı Etranger1) 

7 50 ' 

-- 1 

'-! .. Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 
l Unakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
~ \'e tasnif edilmiş sur_e,tte .. ancak "MUNAKASA 
~ AZETESİ,, nde bulabılırsınız. O, sizin en lüzümlü 
d eb·b.eriniz dir. Menfaatmıı İcitbı hemen abone kay· 

Ku, yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) Buğday (Ble) Liverpııl 4 69 

edılaniz ve doıtlarmıza tavsiye ediniL Tel. : 49442 

2 

1 Nohut (Poiı Chichel 
Zeytin yatı (Huile d'ol.) 
8. Peynir (Fromage 8.) 
Tiftik 
İç fındık (Noiı. dec.J 
Razmol 
K fındık (Noisette) 

32 -
17 50 

,. ,, Şika~o 3 93 
,, Viaipe'k 5 84 

Arpa (Orge) Aa•er• 3 19 
Mıaır (Maiı) Londra 4 -
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 1 35 
Fındık (noiı.) G.Hamburıı 39 -
K • • 31 -

ŞİRKE1.,İ HA YRİYEDEN: 
Bu seneki ıert ve ıurekli kıştan sonra yaz mevsimini güzel Boiaziçinde geçirmek istiyen 

İstanbulun sayın halkına mühim ilan 

Mekteblerin tatil baflanrıcı 21 haıirandan melr.teblerin açılma tarihi olan 20 eylule kadar Botazda oturacaklar için yazın 
~ •ıcak üç ayını mahıus olarak birinci .e ikinci mıntakadın yüzde 40 n üçüncüden yüzde 50 tenzilitı havi üç aylık yeni kart 
'uo•man ihdaa edilmiftir 

1 
Bu kartlar: Anadolu cihetinde: 

2: Üaküd~rd~n ~a,lıyarak (Ü~k~dar dahil) Çubukluya kadar (Çubuklu da~il) yüzde 40. 
a Rumeh cıhetınden: Rumelıhıaarmdan batlıyarak (Rumelihi.arı dahil) Iıtinyeye kadar (İıtinye dahil) kezalik yüzde 40. 

4 
= Pat~b~.hçeainden baflıyarak A~adolukavatına kadar yüzde 50. 

Yenıkoyden batlıyarak Rumehkavatına kadar yüzde 50 tenzilatı ihtiva edecektir. 
YGzde 40 tenzilatı havi kartların üç aylık bedeli Rumelihiaarı ile Üıküdardan Vaniköyüne kadar birinci mevki ( 1980) ku· 
ru, yerine yalnız (1188), ikinci mevki ı 1575) kurut yerine \945) kuruttan ibarettir. 
Çubuklu ile Emirgin ve İıtinyeye kadar birinci mevki (2340) yerine (1404), ikinci mevki (1980) yerine (1188) kuruftur. 
Yeniköy ve Pafababçe1inden Boğazın her iki müntehaaı olan Kavaklara kadar birinci mevki (3150) yerine (1575), ikinci 
•e•ki (2700) yerine (1350) kuruttur. 
Ver2i n muhtelif rüıum olarak birinci mevkilerde kanunen tediyui icap eden (234). ikinci mevkilerde (195) kuruf itbu 
tenzilli kartların yukarda yazılı fi atlarında dahildir. 
lıbu üç aylık kart .ıabonmaalar l hazirandan itibaren 1atıhj"a çıkarıl~caktır. 

Elynm yüzde yirmi beften yüzde 35 e kadar tenıilitı bni aylık lcartların rene her ayın birinden on birine kadar ber
~Utad aatılmaaına ayrıca devam edilecektir. 

il Üsküdar-Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketi 
e •kdedilen itilif mucibince K11ıklı yolu ile Çamhcaya tenezziibe gitmek iıtiyen muhterem hallun11z için vapur ve tram

•ay icretleri birlikte olarak mütterek biletler ihdaa edilntiftir. 
8u biletler vapur ve tramvay günlük gidip relme için birinci mevki 42 kuruş yerine 25, ikinci mevki 34 buçuk kuru, 

Y•tine 22 buçuk kuruttur. Bu mütterek biletler yalnız Köprü Üaküdar iıkelemi ile Kabataş ve Be,ikta, iıkelerinden alınabilir. 
t Bundan bafka Kıııklı ve civarında sakin ıayın halkamıza fevkalade bir kolaylık olmak lizere tramvay ile mGtterek foto· 
d ••fh aylık kart abonmanlar ihdaa edilmit ve banlar yukarda.iri ridip gelme müşterek biletler fiah iiıerinden batkaca yüz-

e On tenzilita tibi tutulmuttur. 
bl Üıküdar Tramvay Şirketi ile çıkarılacak müfter~k biletler ve aylık abonman kartlar 11 niıan 1938 tarihinclea itibaren 

ata çıkarılacaktır . 
Mltterek aylık abonman k ti ın bedeli : Birinci mevkide 1260 kuru• yerine 675 kuruf. 

ar ar ikinci mevkide 1035 kurut yerine 607 buçuk kuruttur. 
" Alelıtlak abonman kartlarını hamil bulunan yolcularımız vapurlarımızda aynı günde kendi mıntakaları dahilinde müker• 

d
t"en •eyahat hakkını haiz olduktan başka pazar günlerinde mıntaka farkı aranmakaızın bili fark 8ftXra zan her mıntakuı 
•h·ı· vg 1 ınde ıeyabat edebilirler. 

Sayfa 3 -
(Suite de la 4cme paie) 

Rep. de chaussee s route Eskichehir-Tchifteler-Eıldchehir-Seuııute et 
Sarikeuy-Mihalitchik (Dir. Trav. Pub. Eskichrhir) N. 653 

Canevas (Dir. Gen. Monopoleı) N. 654 
Articles te)ephoniquem (Corps Armee Tchorlou) N. 655 
Etoffe pour uniforme d'hiver (Min. Def. Nat.) N. 655 
Constr pavillon a l'hôpital Djerrahpacha (Com. Ach. Univeraite Ist.) 

N. 656 
Benzine (Dir. Surete lat.) N. 656 
Viande de mouton (lntenci. Ankara) N. 657 
Cami on (Command Naval Marmara) N. 657 
Rep. bitiment Academie de Guerre et a l'ecole militaire Matdıka) 

lntend. Tophane) N. 657 
lmpresaion de n•gistre (Dir. TelC-phones lat.) N. 658 
Enveloppes (Ch. de Fer Etat) N. 658 
Fil de laine pour flanelles et chauuettea (lntend. Maritime) 658 
,, ,. ,. ,, chausf:ettes (Com. Gend. Guedikpacha) N. 658 

• Chambre iı. air et pneux (Fabriques Milit.\ N. 658 
Constr. bibliotheque (Vil. 83lıkesir) N. ~59 · 

,. chaımce (Vil. lznıir) N. 659 
n " en asphalte (Min. Trav. Pub.) N. 659 

Rep. a la maison de couture {lntend. Tophane) N. 659 
lnstruments de chirı.ırgie et produila pharmaceutiques (Chef Med. 

Hôp. Echrefpacha lzmir) N. 659 
Tach~omctre, jalon, appareil de terrassement ete. (Vil. lzmir) 660 
Demolition, transport et nivellement de la terre (Defterdarat Anlc.) 

N. 660 
Mazout (Minist. De. Nat.) N. 660 
• Farine. beurre et chaussures (Batail. Survtoill. Douan. b:mir) 660 
Constr. arches (Dir. Trav. Pub. Eskichebir) N. 660 
• Caneva!-i. corde ete. (Oir. Monopole& b:mir) N. 664 
Viande d'agneau (Dir. lnstruction Pub. Edirne) N. 664 
Rep. machine electrique (lntend. Maritime) N. 670 

,. toiture (Municip. lstanbul) N. 670 
Articles de qu'ncaillerie (Dir. Gen. Monopolea) N. 665 
Presentation carte actnelle bourg Ayandiik (Mun. Ayandjilc) 667 
• F~r (Mun. l!!tanbul) N. 669 
Harnaıs (Mun. lat.) N. 669 
Entre-ligne (Mun. lst ) N. 669 
Ampoules medicaux (Mun. lst ) N. 669 
Rep. cuino et au iaboratoire chimique de Fatih \Mun . lst. N 669 
Pavage de route (Vil. Afion) N. 069 
lmpression de reıiıtre (Min. Def. Nat.) 671 
F.ari11e (lntend. l:ımir) N. 671 

Mardi 19-4-938 

• Cbauısttres {Division Kirlclar~li) N. 658 
Film roentgea (Municip. lst.) N. 658 
Coutr. mur d'appui (~fon. Ist.) N. 658 
Auto pour transport de malade1 (Municip. Ist.) N. 658 
Sacı a fourrage et ceinture (Min. D~f. Nat.) N. 660 
Bridea (Min. Def. Nat.) N. 660 
E.toffe pour capote1 (lntend. Maritime) N. 660 

., n uniforme1 ( ., ) N. 660 
Mouchoin (Min. Def. Nat .) N 660 
Batiıte (Intend. Tophane) N. 660 
Ficelle (Dir. P. T. T. lst.) N. 660 
Barııettes de plomb (Dir. P.T.T. lst} N. 660 
Ria (lntend. Ank .) N. 660 
Machine pour tondare (Dir. Fabrique Merinoı a Karadjabey) 660 
Etoffe grise (Dir. Gen . de Sürete) N. 661 
Constr. forge a l't'cole du arts (Dir. Trav. Pub. lamir) N. 661 
Travauıı: de canali .. tion a la place Mo11treux (Mun. luıir) N. 661 
• Zinc (Dir. Vakoufs lzmir) N. 665 
Rep. auıı: depôts de tab.ıcs (Dir. Mo11op. Telcirdaıb) N. 667 

,, moteur 11't. (Dir. Sanitaire Port lst.) N. 669 
Chaux vive, pierres et sable (Vil. Kirldareli) N. 671 
Con.tr. place hippique (lnt. Tophalle) N. 671 

• Leı aateriaqueı indıquent unf' vente par vo ı e de ııurenehere, 

N. B.- Lea Noıı indiquea en rf'2'ard det .ırticles ıont <'eux dt.ı 

iournal dana lequel l'aviı a paru. 

+++++++~•o~~~~~~+~+•~•+~++ • y ~ 

:~ "DEVRİM" ! y + 
::: Tercüme Bürosu ::: 
~ ~ 
~ b 
•!• Her liıiandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- .:. 
•!• hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna· •:• 
•!• melerin tercümesi derühte edilir. •!• 
+ • 
..•• Azami ihtimam ve sürat • ··-•) Fiyatlar gayet mütedlldir •!• + ~ 
•:• "'MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine .:. 
• H • .- ususi tenzilat yapılır .... 
+ ~ 
•:• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3.4 •:• 
•:• Telefon : 49442 •;• 
• y ~ 

~~••o~+~~•••++)++o+oY~+•o~ 

imtiyaz sahibi •o yll.ZI ı,ı.n 
Du.ktirü: lımail Cirit 

Basıldığı yer: ARTUN Baaıme•i 
Gal.at .. Billur ~ N:t . 1n 
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DIMANCHE 

Quotidien des Adjudication 
ADMINISTRA 1 .vı -. • u A 
Yoghourtcliou linn 
ler Etage, N. 3-4 

ıGalata, Perchembe Bazar 

Tel~phone: 49442 

A Boite Postale N. 1261 
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Adre1111e T~legraphique: 

lıı tanbul M0NAKASA 

• 

l'ablea Synoptique es Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication Mode 

d'adjudicat. 
Prix 

eatimatif 
Cautioa. 

Proviıoire 
Lieu d'adjudıcatıon et du 

Cıhier dr:s Cbargeı 
Jours Heure 

A) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation- Tra , • .,:_Publics·Materie) de Construction -Cartograpbic 

Cınaliution 490 metres a fımir P.blique 2950 - 221 25 Mullicipalite fzmir 29--4-38 1~ 

Trıvıux de reparation et autre au muııee deıı An· " 105J 92 80 - Com. Aeh. deı E.coles Secondıirca l:ı:· -
tiquiteı d'b:mir (ıj.). mir Dir. Muıee Antiquiteı lznıir, 

Ouartier Gaziler 26-4-38 16 - 1 
1 

Reparation a la lanque Agricole de Mıniısa, et 
COHtructİOD de depôt, flr&J'e ete. ııur le ter· 
rain attenant (ıj.). 

Pli cıoch 9682 12 

Hahillement - Cbaussures Tissus- Cuı.rs. 

Confection de 303 coıtumu, cuquette compriı. Publique le cost. 3 50 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-T apiHerie ete. 

Cbaisu : 20 do111aines. Publique 720 -

Coınbu,stij>~ - C..ır.buran!-Huiles 

BeaaiH : 32 t. 
Boiı 20 t. 

Pli cacb 
Gre a 2re 
Pli cacb 

7CMO -
11000 s .. ıiae de tere qualite : 40 t. 

Motorine : 40 t. Publi11ue 31~0 -

Divers 

Mıteriel pour conıtruction d'•n mur. 
Sacs pour sl'l de 100 piec~• 100000· id . de 50 : 

pieeH 50000. 

Provisions 

Fromaıe. 
Beurre: 10 t. (ıj.). 

Foin : 125 t. 
Leruıaeı : 25 loh pour l'hôpitıl d'Eıkichehir. 
Fruits : 14 lots pour l'hôpitıl ti'Eıkichehir . 

Proviıion : 48 lots (pour l'hipital d'Eskichehir). 

B) A'1judicalions a la surenchere 
Boiı d'betre. 

,. de Hpin. 
,. . ,, 

Concesıion d'affichtre a la debarcıdaire de Cı
dikeuy, ıur le pont, pour la duree de 5 anı 
(aj.). 

Cbıu11ure1 : 1400 pıires - Bidons vides : 150 
pieceı. 

Pllllche. de diver1eı dimensions. 

Publique 
Gre a gre 

Gri: iı rre 

• 
Pli ca<'h 
Publique 

it 

Pli cacb 

Publıqu• 
,, 
" 
" 

Gre a rre 

Grr. a rre 

287 

1000 
10500 -
7125 -
1322 40 
1021 50 
8053 -

400 

Les assurances en Turquie 

Le rôle de la Milli Reasurans 

Branche accidents 

(Suite du numero 669) 

En 1936, on a111iıtı aux operationıı de liquidıtion deı deux So· 
cietes d' Auurance1 la Phoenix et la Turkiye Milli Siıortıt. Le goa· 
verllement prenant ea consideration les reperousaions probables que 
cette Hquidation entraiaerait danı le syıteme du auurances de no• 
tre payı, a priı de suite le. meıures nece1Sairea en la circonıtance 
et s'e8' charre de preserver lu droits et lea interets deı intereseeı. 
La Societe Anonyme Turque Milli Reasuranıı a'eat engaree a operer 
la liquidıtion de ces deux Societes d'ısıurances et de cette manie· 
re, lea usures n'ont pu ete leı es dan• leuTI intereu. Ainsi la con• 
fiance montree p.r lı populatıon pour l'aS1urance·vie n'a pas ete 
ımoindrie. Par cette deciıioo lı Milli Rea!ıuran11 a, aon ıeulemen t 
ııauverarde lea ioterets dH assures, maiı elle a eocore rendu ıervi
ce aux ıutres Comparnie• d'assuranceı du pays, en n'ebranlant 
pu leur ctedit du fait du defıcit deı deux Compıgniu pluı hıut 
citeeı . 

726 16 

80 -

54 -

528 

825 
236 25 

787 50 
534 37 
99 18 
76 62 

603 98 

39 'o 
42 3, 
13 58 

150 -

BaDquı Aırıcole, Succur1. Mıni111 18-4-38 

Dir. Sdrete b:mir 25·4-38 

E.conomıt de la O, r. de Juııtice (Sir· 29-4-38 
kedji, Rue Acbirefudı No 18). 

Coa. Ach. Coam. G. Surv. Douın . fst. 
CGm. Ach. Intend. lıl. Tophane 
Cem. Adı. Comm. G. Surv. Douan. lıt. 

MHicipalite l11:111ir 

Muıticipalite T cbanlı:iri 
Ce•. Adı. Econ. Ml.,nop. K.tıche 

Com. Ach. fnt. Ankara 

" 
" 

'.l-5-38 
19-4-38 

2-5-38 
29-4-38 

25-4-38 
2-5 38 

18-4-38 
21-4 38 

2-5-38 
1 er Expl. Ch. de fer Etat Hıydarpachı 29-4-38 

• 
" 

Dir. For~ts Tchankiri 

" 
" Municipalite latanbul 

Com. Ach . lntentiaace Ank. 

29-4-38 
5-5-38 

20-4-38 
20-4-38 
20-4-38 
18-4 38 

20-4·38 

16 

15 -

14 -

16 -
14 30 
11 -
16 -

14 
16 -

10 -
15 -
15 -
14 -
14 -
15 -

15 -
15 
15 
14 

14 

Cem. Ach. Econ. Monop. Kahatacbe 29-4- 8 14 

Par ce1 meııure1, la Societe Milli Reaıurını a demontre, encore 
uoe foiı, qu'elle joue avec succes son rôlı de re1rulıtrice OD Tur· 
quie . 

En 1936, fut con1tituee la Societe ci'uıuranceıı Ankara Turlt 
Sirorta Şirketi. La Societe Guven Sirorta a erce, a son tour, la 
branche Vie. 

La Societe d'11~urHce suisse "La Federale" a, en 1936, ce11e 
ıoa activite en Turquie. 

FiN 

HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 
İstanbul lrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adres: Galata, Per4embe Pazar, Yoğurtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 

~---------------------------~ 

Pazartesi 11.-4.938 

••• Tokadda Kazaovanın ıulama içiD yap. ıöme•ek regtllatiril• 
lama kanala in4. ve ve ıınai imal&ta (Nafıa Vek.) J\! 6'1 fı• 

Eık~ıehir·Sötüt yolunun ara11nda ,ose t"miri (Eakişehir rl• 
Müd.) .\; 653 fı' 

Eakitehir-Çifteler yol unun arasında fOH tamiri (E.k i,ehir ~· 
Müd.) .\! 653 

Sarakay-Mihalaçık ,, 
" 

,, 
" 

,, 
Müd.) .~! 653 

KaDAviçe (İnbiı. U. Müd.) .\!: 654 
Telefon mal:ıeme1i (Çorlu Kor) .\! 655 
Kıthk elbiıelik kumat (MMV) 655 
Gureba bast. yap. pavyon inş. (İıt. Ün iven. AEK ı .ı\~ 655 
Benzin (İat. Emniyet Müd.) .\~ 656 
Koyun eti (Ank. Lvz.) ,.\ ; 657 
Kamyon (Marmara ÜHüb. Komut.) ,\; '57 
Harb Akademiıi bin111 tamiri (Tophane Lvz.) J\! 657 
Maçkada fen tatbikat okulu tamiri (Tophane Lvz.) J\! 657 
EYrak baıbralmsaı (İıt. Telefon Müd.) .\~ 658 
Zarf (DDY) ~\: 658 
Yin fanila ipliği (Deniz Lvz.) .\! 658 

,, çorap ipliti ,, • " 658 
,. ,, ,, (İst. jndr. SAKl ,\! 658 

• İç ve dış l&1tik (Aık. Fabr.) .\~ 658 
Kutubhane inş. (Bahkeııir Vil.) .ı\! 659 
ŞoH inş111 (İzmir Vil.) .\! 659 
Aafalt kaplamalı şose İDf· (Nafıa Vek.) .\~ 659 
Dikimevi tamiri (Tophane Lvz.) .\! 659 
Allt ve edevatı tıbbiye (İ:ımir Eırefpaşa Hast.) .\~ 659 
Takeometre, tesviye aleti, jalon v •· (İzmjr Vil.) J\: 660 . (# 
Oda yıkatılması, enkazı nakli ve yollar te5v iyeıi (Ank. Def.)·' 
Mazot (MMV) .\! 660 • fi 
• Un, Hdeyağ, köhne fotin Y ı. (izınir Gümr. Muh. Tab.) .\~ 
Menfez int· (Eakitehir Nafıa Müd.) .\~ 662 • Gd 
• Çul, kanaviçe, iıkarta çul, kınnap v.ı. (lzmir İnhiıı. B•t"' 

.:\! 664 
Kuzu eti (Edi,ne Kültür Dir.) .\~ 664 
Elektrik makine•İ tamiri (Deniz Lvz.) .\'! 670 
Çata tamiri (İıt. Beled.) .ı\! 670 
Hırdavat malzemesi (İnhis. U. Müd.) ,\-:. 665 
Ayancık kuabası halihazır harita11 tanzimi (Ayancık 
• Hurda demir (İııt. Beled.) X 669 
Kotum iıkeleti ,, ,, • 669 
Pirinç çızsrı ,, " ,, 669 
Kahve tamiri ,. ,. ,, 669 
Fatih kimyahanui tamiri (İst. Beled.) ,\:. 669 
Parke dö,emui iti (Afyon Vil.) .\' 669 
O ~vai ampul (İıt. Beled.) .\~ 669 
Defter ve cedvel butmlması lMMV) .\! 671 
Un (İ:ımir Lvz.) .\! 671 

Salı 19.4.938 

• Kalane fotin (Kırklareli Tüm.) .\! 658 
Rontken filmi (iıt. Beled.) .\! 658 
İıtinat davarı İnf. (İıt. Beled.) .\! 658 
Huta ta,ıma otomobili (İıt. B~led.) .\~ 658 
Bellem• n yem torhHı (MMV) •\": 860 
Yulaf (MMV) .,! 660 
Kaputluk kumat (Deniz Lvz.) .\: 660 
Elbiselik kuma9 Denia Ln.) .JY! 660 
Mendil (MMV) .,: 660 
Patiıka (Tophane Ln.) • .,! 660 
Sicim (İıt. PTT Müd.) J"f! 660 
Çubuk kur9un (İıt. PTT Müd.) .\' 660 
Pirinç (Ank. Lv:z.) .\! 660 

Bel.) ·' 

, 

Kırkım makinesi (Karacabey Merinos Fbr. Müd.) .\~ 660 
Gri renkte kumaf (Emniyet U. ı~.üd . ) .\~ 661 'fıf'~ 
Sanatlar okulu demirhane yapısı ikmali int· (fzmir Nafıa 

.\! 661 • ı;tı' 
Montrö meydanında yap. kaDalizuyon İfİ (İ:ımir Beled.) J\~ 
• Hurda çinko (İzmir Vakıf. Dir.) .\~ 665 
Tütün aabarı tamiri (Tekirdağ iahiı. Müd.) .\; 667 
• lileyıir (MMV) .Y: 668 
lıt. motirO tamiri (lst. Sah. Sıb. Mrk.) .\! 669 
• At (MMV) .\! 671 
S6nmemit kireç, tat Ye kum (Knklareli Vil.) ·'! 671 
Atlama ıahuı int· (Tophane Ln.) J\'; 671 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : "No." işareti ilanı havi ga ıeternizin aayısını 

Lundi 18·4· 1938 
~------- dl 

Conııtr. regulateur de Gomenek pour l'arroııaae de Koıov• f' 
6 </ 

dant do Tokat du canal et de ıcs trıvaux d'nrts (Min. fr• • 
N. 642 

(Lire la ~uite en 3me pare) 


