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Isparta Naha Müd. 
THK lst. Vil. Şubesi 

lnb.isarlar U. Müd. 

Y ozrat Vilayeti 

" Giresun Belediyesi 

lzmir " 
lst. PTT Müd. 
Eıkişehir Nafıa Müd. 

n 

.. 

" 
Nafıa Teknik Okulu 
Siimer Bank U. Müd. 

27-4-38 
11-5-38 

9-5-38 

2-S-38 
3-5-38 

28-4-38 

6-5-38 

29-4-38 
9-5-38 

9-5-38 

9-5-38 
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10-5-38 
9-5-38 

15 -
11 --
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14 
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Devlet O. )! ı . Ank. H paşa 9-5-38 IS -
Sirkeci 

lst. Sıh. Müe3. AEK 9-5-38 14 30 
Zonguldalcla Ko7.lu Kömür iş- 30-4-38 e kadar 

leri T. A. Ş. Genel Dir. 

Ank. Vakf. U. Müd. 25·4-38 ıs -

M. M. V. SAK 

Karaman Zırut Bankası 
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Trabzon Belediyesi 
Kayseri iskan Müd. 
1.tanbul Belediyeııi 
Jndr. G. Kom. Ank. SAK 

• 
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Nıg-de Ask. SAK 
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,, 

Bnlıkesir ,, ,, 
Ankara Lvz. SAK 

Trabzon Belediyesi 
THK Yozgat Şubesi 
Kastamonu Orman Oir. 
Aıık. Fabr. SAK lst. 

11-S·38 11 -
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10-S-38 10 -
11-5-38 10 -
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29-4-38 lS -
7-5-38 10 -
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cuma ve salı 
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4-5-38 
6-5-38 

15 -
14 -

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

lütfen iç sayifeıere müracaat: ediniz 
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İnşaat . Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harit;ı 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 

Bebek P. T. T. Merkez binasının tamiri pazarlığa ko· 
nulmuştur. Pazarlık 29.4.938 cuma günü saat 15,30 da 
büyük postahane binası birinci katta İstanbul P. T. T. 
Müdürlüğünde müteşekkil alım satım komisyonunda ya
pılacaktır. Keşif bedeli 429 lira 30 kuruş, muvakkat te· 
minat 32 lira 20 kuruştur. İsteklilerin keşifname ve şart
name ve sairesini görmek ve muvakkat teminatlarını ya
tırmak üzere çalışma günlerinde mezkur müdürlük idari 
kalem Levazım kısmına ve pazarlık gün Vf; saatinden ev· 
vel İstanbul Nafıa Müdürliiğünden alacakları bu işe ben· 
zer iş yaptıklarına dair ehliyet vesikasile birlikte komis· 
yona müracaatları. 

Nafıa Teknik Okulu Müdürlüğündan: 

Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş: İstanaul 
Beşiktaş Yıldızda bulunan Teknik Okulu Tedrisat bina
sında yapılacak tadilata müteallik inşaattır. 

Keşif bedeli 10369 lira 43 kuruştur. Eksiltmeden iki 
saat evveline kadar okuldan alıı:;acak irsaliye ile Yüksek 
Mühendis Mektebi muhasebesine yatırılacak olan ilk te
minat 777 lira 71 kuruştur. 

Metraj, keşif hülasası plan ve projeler fenni şartname 
eksiltme şartnamesi ve teferrüatı okulda görülebilir. 

Eksiltme 10.5.938 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 
te Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi Muhasebe
ciliğinde toplanacak olan eksiltme komisyonda yapılacak
tır. 

İsteklilerin teklif mektublarını eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi muhase
besinde toplanan komisyon başkanlığına makbuz muka
bili vermeleri lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 

Eskişehir- Söğüt yolunun 3+050·9+475 inci kilometre
leri arasında 12282.38 liru keşif bedelli şose ~saalı ta
miratı 28.3.938 tarihinden 18.4.938 tarihin kadar eksilt
meye konulmuş ise de talip zuhur etmediğinden temdit 
edilerek bu defa 23.4.938 tarihinden 9.5.938 pazartesi 
gl\nü saat 15,40 da kapalı zarf usulile tekrar münakasa-

ya konulmuştur. 
Eksiltme Vilayet daimi encümeninde kapalı zarf usulile 

icra edilecektir. 
Muvakkat teminat 921.18 lirad•r. 
Bu işe ait evrak: Tafsilat ve hülasa keşifleri grafik, 

fenni ve eksiltme şartnameleri. proje, genel şartname ve 
mukavele prjeleri her zam<ln Eskişehir Nafıa Müdürlüğün· 
de görülebilir. 

* • • Eskişehir-Çifteler yolunun 3+080-13+000 kilom et· 
releri arasında 17597.18 lira keşif bedelli şose esaslı ta
miratı 28.3.938 tarihinden 18.4.938 tarihine kadar eksilt
meye konulmuş ise de talip zuhur etmediğinden temdid 
edilerek bu defa 23.4.938 tarihinden 9.5.938 pazartesi 
günü saat 15 e kadar kapalı zarf usulile tek!'ar eksiltme· 
ye ktmulmuştur. 

Muvakkat teminat 1319.78 liradır. 
Bu işe ait evrak: Şose tafsilat ve hülasa keşifleri, gra

fik, fenni şartname ve eksiltrue şartnameleri, genel şart
name mukavele projeleri ve imalatı sınaiye krajeleri her 
zaman Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

• * * Sarıköy-Mihaliçcık yolunun 4+400-13+450 kilo
metreler arasında J t 571.19 lira ke~if bedelli yeni şo e ve 
sınai ünalftt inşaatı 28.3.938 tıırihden 18.4.938 tarihine ka
dar eksiltmeye konulmuş ise de talip zuhur ctmedili;indeıı 
lemdit edilerek bu defo 23.4f)38 tarihind,..n 9.5.938 tarihine 
mü~adif pazarte i günü saat 14.30 a kP-dar kapalı zarf usıılilc 



tekrar eksiltmeye konulmu:tur. Eksiltme vilayet daimi en
cümeninde kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 868 liradır. 

Bu işe aid evrak: Şose tafsilat ve hülasa keşifleri grafik 
fenni ve eksiltme şartnameleri, genel şartnarResi, mukavele 
projeleri ve imalAtı sınaiye projeleri her zaman Nafıa mü· 
dürlüğüncle görülebilir. 

* • * Eskişehir-Söğüt yolunun 9+500-15+300 kilomet
re arasında yapılacak 12837.90 lira keşif bedelli şose esaslı 
tamiratı ve imalatı sınaiye inşası 23 ni an 9.38 tarihinclcn 
9.5.938 pazarte~i giinü ~aat 15,20 ye kadar kapalı zarf usu
lile ek iltmeye konulmuştur. Eksiltme vilayet daimi encü
nıende kapalı zarf usuile icra edilecektir. 

.Muvakkat teminat 962,84 liradır. 
Bu işe ait evr.1k: Şo_e tafsila.t ve hülasa keşifleri grafik 

fenni ve eksiltme şartnameleri, gem~] §artname, mukavele 
projeleri her zaman E-=kiıehir Nafra müdürlüğünde görüle
bilir. 

Isparta Nafıa Direktörlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş : Eğridir hükumet konağı uçun
cü kısım inşaata olup talip çıkmadığından tO gün müd
detle temdit edilmiştir. Keşif bedeli 6625 lira 67 kuruştur. 

Bu işe ait şartname ve enak şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi 
B- MukaYele projesi 
C - Bayındırlık şartnamesi 

D- Fenni şar~name 
E- Keşif cetveli 
Bu iş 17 .4.938 den itibaren l O gün temdit stıretile 

yeniden ekailtmeye çıkarılmıştır. 27 nisan 938 çarsamba 
günü saat 15 te Nafıa Müdürlüğü dairesinde teşekkül 
edecek komisyonda açık eksiltme suretile ihalesi yapıla
caktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 933 lira 85 ku~ 
ruş muvakkat teminat vermeleri ve hundan başka aşağı
da yazılı vesikaları ibraz etmeleri lazımdır. 

A- Müteahhitlik vesikası 
B- Bu gibi işleri veya benzerini yaptığına dair ehli

yet vesikası 
938 yılına ait Ticaret odası vesikası. 

Türk Hava Kurumu İstanbul Vilayet Şubesinden: 

Kurumun malı bulunan Laleli apartımanlarının dört 
dairesinde mevcut 367 tane baca bathklarınm plan ve 
şeraitine göre yeniden yaptırılması açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Muhammen bedel 330 lira 30 kuruştur. 11 mayıs 938 
çarşamba günü saat 11 de bedel layıkı had görülurse 
ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin 24 lira 78 kurnş muvak
kat teminatla belli gün ve saatte Cağaloğlundaki şube 

merkezine müracaatları. 

Giresun Belediye Reisliğinden: 

Cumhuriyet meydanında yapılacak olan 588 metre mi· 
kap toprak ve kaya hafriyatile 1385 metre murabbaı 
parke kaldırım tefrişi 21 gün müddetle açık eksiltmeye 

çıkarı im ıştır. 
Keşif bedeli 3320 lira l 5 kuruştur. 
ihale 28 nisan 938 perşembe günü saat 14 de bele

diye dairesinde toplanacak olan Daimi Encümende yapı· 
lacaktır. 

Talihlerin evsaf ve şartlarım öğrenmek ve pey sür
mek üzere yüzde yedi buçuk teıninatlarile birlikte bele· 
diye dairesine müracaatları ilan olunur. 

Yozgat Vilayeti Makammdan: 
Yerköy nahiye merkezinde inşa edilecek ilk okul bi

nasının 5575 liralık kısmı 3.5.938 salı günü saat 14 de 
encümen odasında ihale edilmek üzere açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

İsteklilerin yüzde 7,5 hesabile 418 lira 13 kuruş mu
vakkat teminat vermesi ve Nafıa Müdürlüğünden muıad
dak ehliyet vesikası göstermesi lazımdır. 

Bu ite ait keşif proje evrakı saire Nafıa Müdürlüğü11· 
de bedelsiz olarak görülebilir. 

• °" * 499 lira 89 kuruşluk keşif evraklı hastanemiz ar
ka kısmının toprak tesviyesi açık eksiltmeye konmuştur. 
İhale 2.5.938 pazartesi günü saat 14 de Vilayet lJaimi 
Encümen odasmda yapılacaktır. İsteklilerin muvakkat te
minatı yatırdıklarına dair makbuz ve gerekli evrakla bir· 
likte hazır bulunmaları ve ilgili evrakı görmek istiyenle
rin hastaneye müracaatları ilan olunur. 

İzmir Belediyesinden: 
299 lira 52 kuruş bedeli keşifli Kokluca mezarlığının 

etraf duvarları üzerine yaptırılacak Harpuşta başmühen-

diılikten tedarik edilecek keşif ve şartnameleri veçbile 
6.5.938 cuma günü saat 16 da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. İştirak etmek istiyenler 22 lira 50 kuruşluk 
muvakkat teminat makbuzu ve· .. a banka mektublarile bir· 
likte müracaatları ilan olunur. 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 

Gemlikte Sunıipek Fabrikası sahasında yaptırılacak muham· 
men keşif bedeli 23752,31 lira olan iptidai maddeler ambarı in· 
f&ab vahidi fiat eaaıile ve kapıda zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme enalu 5 lira mukabilinde Sümer Bank intaat şube
sinden alınabilir • 

Eksiltme 9 mayıı 938 panrtesi günü saat 16,30 da Ankarada 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Munkkat temin miktarı 1782 liradır. 
istekliler ihale gününden en az üç gün nvel Sümer Bank 

inşaat tubesine gelerek bu kabil inşaatı yapabilecek fenni ehli· 
yetlerini iıbat için Nafıa Vekaletince verilmiş en az 20 bin lira
lık müteahhitlik vesikasile icabeden diğer vesikaları ibraz ederek 
ekıiltmeye girebilmek üzere birer veıika almaları lbımdır. 

Teklif mektublarını havi zarflar kapalı olarak ihale günC- saat 
15,30 a kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank Umu· 
mi Muhaberat Şubesi ıuüdürlüğüne teslim edilmiş olacaktır. 

Banka bu intaatı, dilediği müteahhide vermek hakkını muha
faza eder. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Sıvasta cer atölyelerine aid muhtelif bina tezgah te
melleri ve sair inşaat işleri, fiatlarda bazı tadilat yapı· 
larak kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bu işlerin keşif bedeli cem' aa 691,050 liradır. 
İstekliler bu işe aid şartname ve sair evrakı Devlet 

Demiryolları Ankara, Haydarpaşe ve Sirkeci veznelerin 
den 34 lira 60 kuruş mukabilinde alabilirler. 

Eksiltme 9.5.938 tarihinde pazartesi günü saat 15 te 
Ankarada O. O. Yallan Yol dairesinde Merkeı birinci 
komisyonca yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubile 
birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 

14 e kadar komisyon Reisliğine tevdi etmiş olmaları la 
zımdır. 

A · 2490 sayılı kanun ahkamma uygun 31.390 liralık 

muvakkat teminat. 
Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C- Bu gibi işleri başarmış olduğuna dair Nafıa Veka· 

}etinden musaddak ehliyet vesikası. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Ankarada vakfa aid Şengül hanlamında keşfi mucibince yap· 
tmlacak 763 lira 40 kuruşluk tamirat pazarlık suretile müzaye
deye konulmuştur. İhalesi 25.4.938 paı:artesi günü saat 15 te ya
pılacaktır. Taliblerin yüzde 15 teminat pnrasile birlikte vakıflar 
umum müdürlüiü intaat dairesinde müteşekkil komisyona müra
caatları. 

İstanbul Sıhhi Müeueseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş: Şitli Çocuk hastanesinin kömürlük in· 
ıaatı. Keşif bedeli: 1760 lira 61 kuruş. Muvakkat garanti: 133 L. 

Şitli Çocuk hastaneııindc yaptırılacak kömürlük açık ekıilt· 
meye konulmuştur. 

Eksiltme 9.5.938 pazartesi günü saat 14,30 da Cagalotlunda 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komis· 
yonda yapılacaktır. 

Mukavele eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
tartnameleri proje, keşif hulisHı Te bunl\ bağlı diğer evrak her· 
gün Komisyonda görülebilir. 

Zooıuldak Kozlu Kömür İşleri Türk Anonim Şirketi 
Genel Direktörlüğünden: 

Kozlu mevkiinde şirketimiz tarafından inşa edilmekte olan 
muhtelif eb'adda 15 binanın cem'ım 1000 metre murabbaı kadar 
ksilolit döşemeleri bu gibi işleri yapmış bir müteahhide ıhale edi· 
leccktir. Talib olanların şartlarımızı ve planlarımızı öğrenmek 
üzere bizzat veya tahriren İstanbul veya Zonguldak bürolarına 
30.4.938 tarihine kadar müracaat etmeleri ilan olunur. 

* • • 
Paşabahçe Fabrikasında yapılacak kargir ve belen· 

arme istimal dıvarı ile filtre dairesi inşaatı. Bak: İnhisar
lar U. Müd. ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çama~ır v .s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sa tınalma Komisyonu ndaıı: 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. --- ---..-----
Karaman Ziraat Bankasından: 

g"daY 
Hühümete ait Ziraat Bankasınca satın alınan bu 11~ 

ların Karaman kasabası içindeki anbarlardan çuvallanat r• 
Karaman istasyonuna kadar nakil ve orada va~oP :bİ' 
tahmil iti açık eksiltme suretile bir sene için muteıı 
de verilecektir. ,. tt 

Ekıiltme müddeti 16.5.938 pazartesi günü saat. ~tlbil' 
bitecektir. İsteklilerin şartları anlamak ve peylerını 01 
dirmek üzere o güne kadar Karaman Ziraat Bakası 
müraacaat etmeleri ilan olunur. 

Miitef crrik 

Trabzon Belediye Encümeninden: 
• I< •t,.~ 

Belediye itfaiyesine lüzumlu olan 673 lira 30 ~ .,1o 
muhammen bedelli muhtelif İtfaiye alat ve ede"8t~~r 
mubayaası 18 i'Ün müddetle açık eksiltmeye konulın°1 ~e 

Muvakkat teminat 50 lira j0 kuruştur. ŞartnaDle 
eşya listesi belediye Yazı işleri dajresinde görülebilir· lıı' 

Eksiltme 26 nisan 938 salı günü saat l4 de icra ojit 
nacağından isteklilerin muvakkat teminat makbuı.lıı.r,. 
ayni gün ve saatta Encümene müracaatları ilan otuııl1 

Yozgat Vilayeti Makamından: 
~' 

478 lira 90 kur uf muhammen bedelli hastanemiz su ve lı 'I 
rifer tesiııatları için 81 kalem alet ve edevat malzeme açıl< jtfl 

•iltme ile 5.5.38 günü uat 14 te vilayet encümen odasında ,1 
kıhoacaktır. İsteklilerin muvakkat teminatlarını bankaya, bilye' 
muha.ebe heubına yatırılmaları ve ilgili evrakı görmek iste 
lerin hastaneye müracaatları il.in olunur. 

Kayseri İskan Müdürlüğünden: ,, 
Vılayetiınize mürettep göçmenler için 41 öküz vatın al~' i 

tır. Şartnameyi görmek ısteyenlerin 30.4.38 cumartesi günU -
ona kadar iskan müdürlüğüne müraaaatları ve ayni zamand' ,r 
nakasayn iştirak etmek isteyenlerin yüzde 7,5 teminatlaril• Jll,I 
kür tarihte iskin müdürlüğünde müteşekkil komisyona nıurıı' 
ilin olunur. 

~Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satına1ma Komisyonu" J 
·ır 

Aşağıda cins, miktarları yazılı efya hizalarında gö~tefl 
gün ve saatte satın alınacaktır. ~ 

2- Şartnameleri parasız olarak komisyondan alınabilece 0,ıf 
lan bu eşya eksiltmesine girmek isteyenlerin hizalarında g ,ı 
rilen teminat ve şartnamede yazılı vesika ile birlikte giill 
saatinde eksiltme ve pazarlık için komisyona başvurmaları· 

Cinsi Miktarı Beheri Teminst .,, 
1- Nevresim palaska 1000 takım 500 kş. 375 (..ı 

ihale 9.5.38 pl\znrtesı saat 15 te kapalı zarfla yapılacal<tır· 
L
.,, 

2- Altı kütüklü palaska 200) takım 500 kş. 750 1 r• . ~ ihale 10.5.38 ••h günü saat 10 da kapalı zarfla yapılaca.,, 
3- Tüfek kayışı 2000 takım 45 kş. 67,5 f,.ı l 
İhale 11 .5.38 çarıamba günü saat 10 da pazarlıkla yapıl• 

tır. 

* • * 
600 tane kllnk alınacaktır. Bak: lst. Beled. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, ft ve Sebz : 

lspar1a Askeı i Satıııalma Komisyonundan: 

A ııtalya garnizonunun 70800 kilo rnnıaııınııı ikiucı 
1111

• 

zarlığinda isteklisi çıkmadığından üçiiııcü pazarlığı uzrıl• 
1 tır. 

Üçiincii pazarlık günü 29.1.938 cuma günü .;ant 
dir. ı\1m•akkat teminatı 107 lira ı lır. ~ ıılınmmen fıau 
ruştur. Şartname ve evsafı komisyonumuzda mevcut 

c 

i tekliler her zaman !!Örebilirler. 11 
lsteklilnin ihale ~a'llirıdeıı en az hır saat önce terı~1 

r 
larını tiiınen veznc:ıine yatırmaları ve alınaeak makbıtZ' 
vaktında komisyonumuza müracaatları nan olunur. 

ı iğde .ı\.;;keri Satıııalma KoınLy-0nunılan: 
1 

k · .1 · ı · · · l · d b l k c' ~ Bor mev ıı ı ıtıyacı ıçın ıalıraıı a aş aına ,.e ,, 
;:,Onunda bitirilmek üıere 2400 kilo bulgur 800 kilo 
yağ 2 hin kilo pirinç 680 kilo sabun açık eksiltme tı;tl 
ac;kıya ç.karılmı lır. pl 

Bulgurun beher ilo::ıu 10 kuruş tahmin e Hlıııiş olll 

tarı 24 b;n kuru~ olup ilk leıninatt 18 liradır. t 

Bir çiftine takmin edilen fiyatı 180 kuruş olan 6285 
çift deri eldivec kapalı zarf usulile satı•ı alınacaktır. Şart· 
namesi her gün MMV satınalma komisyonundan parasız 1 

alınabilir. İlk teminatı 848 lira 50 kuruştur. İhalesi 11 
mayıs 938 çarşamba günü saat l l de yapılacaktır. 

Sade yağ belı r kilosu 90 kuruş tahmin etliJrııiş oJLıP 
tarı 720 liradıı. İlk teminatı 54 liradır. ı. 

Pirincin bchn kilo:,u 22 ' uruştan tutnrı 410 Jirtı il . 
mina1ı 3:~ liradır Sabun ı3 kıırıışclan 29t) lira ilk tt.J11

1 

23 ]iraJır. 
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Ek· h~ı ıltme 5 mayıs 938 persembe günü saat 9 dan itibaren 
ıyacaktır 
Sartna .1 . h llabÜir. ıne erı ergün komisyonda görülür ve parasız alı-

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 

biıı ~~r merkez birlikleri için 10 bin kilo taze bakla ile 3 
llıa}ı ılo taze soğan açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 7 
Qııu ~30 cumartesi gür.Ü saat 10 da kor satınalma komİ:::ı· 
trırı b~n.a ında yapılacaktır. Şartname hergün komisyonda t ebılır. Taliplerin 57 liralık muvakkat teminatlarilc bir

e nıuaryen gün ve saatte kombyona gelmeleri. 

~tıkara Levazım Amirliği Satınalaaa Komiıyonundan · 

~p~~lcara garnizon müe11eseleri için 50.000 kilo koyun °ctioin 
IS le 

1 
:Zarfla ekıiltmesinde talip çıkmı.dığından 26 nisan 93g saat 

rtıf t.ı :•:zarlıkla eksiltmesi yapıJacaktır. 
ııı' ~t. Ş llıtıınen bedeli 22500 lira ilk teminah 1687 lira 50 kurut· 
ıır ~ ~o~~tn1ımeıi komiıyonda görülür. Kanuni vesika ve teminat 
•' 

11Yonda bulunulma11. 

'--=----.--.--...---.-.--------........ İiiioiiiiiıiiiiiiiiiiilliiiiiiiii~Z1 ,, b) •• 
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Trabzon Belediye Encümeninden: 

~B~ıediye ambarında mevcut eski demir ve parmaklıklar 
aq

1 
tıkla satılacağından i teklilcrin salı ,.e cuma günleri 
l4 de .Encümene müracaatları iJan olunur. 

lsta 
mbul Askeri fubrikalar Satınalına kuıııi::ıyonundaıı: 

llld6<ıJ lira muhammen bedel ile Bakır' üy barut fahrika-
tı~d: ?ulunan 100 ton Bisülfot Askeri fahrikalar Salıpaza
~ kı satınnlına komi~vonunca 6.5.938 cuma günü ı:::ıat 14 
1 .ıçık artırma ile atılacaktır l\1tı\"' kat t(' ınıııatı olun 45 
~~~tı h· ·hangi bir mal müdürliiğiinc ).ıtırılarak alınacak 

ı kulla beraber i ı:ıte klilerin o gün v · saatte 2490 mınıa· 
~tı nı_~unun istediği ves.ıikle birlikte konıı yondn bulurıma

:Numune her gün komisyonda görulebilir. 

Türk Hava Kurumu Yozgat ~uhesinden: 

lay~ur.k. Hava kuruımnıun Yozgat şulıel:iiııin Yozgat, Şefaatlı 
~L dıbı aınbaalnnndak.i buğday ve arr'::ı ve dirileri satlızs.a 
~ı ~ 1 mı~tır. 
28.4.938 per:.emhe günü ihale edileceği ilan olunur. 

Kastamonu Orman Direk.törlıiğiinden: 

~tt~•dc kaza_ının Karaçal ormanmdaıı altı ayda çıkarılmak 
ttı~~le 572 kımtal kızılcık sap!ığı beher kentalı 34- kuniş 
llıa 8tnnıen bedele 4.5.938 çarşamba günü saat 15 te artır
rılr] 1 Yapılmak üzere açık artırma usıılile satılığa çıkarılmış 
~llı~ğundan isteklilerin Ticaret odası vesikası ve yüzde 7,5 
~lı ltıat paralarını alarak aynı günde Ka~taınonuda Orman 

komisyonuna geJmeleri ilan olunur. 

~------------------------------------------~is arlar U. üd~lüğünden:I 
1- T k · k a sım Bakımevinde mevcut muhtelif eb'adda dö· 

kerevet merdiven tahtaları pazarlıkla sa-1ıılııe, kaı bon, 
acaktır. 

._H- Pazarhk 29.lV.938 tarihine rastlayan cuma günü 
d~~~ 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin-

111 Satış Komisyonunda yapılacakhr. 
to .~- Satılacak malları, hergün Taksim Bakımevinde 

"uleb·1· ı ır. 

'' iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
~ ıttte yüzde 15 teminat paralariyle birlikte yukarıda 

1 icçen Komisyona müracaatları ilan olunur. (2168) 3-4 
• l • • 

'd - İdaremizin Çamaltı tuzlasında mevcut 86X185 eh'-
'#~ 'tıdaki ranza "Demir karyola,, lara mahsus 500 şilte 
~a. tık için 95 santimetre eninde nümunesi mucibince 
~ tııetre kumaş ve aynı ranzalar için 1000 adet yatak 
~:h.fı ile askeri mektep ve garnizonlarında kullanı
''l battaniyelerin evsafında 500 adet battaniye pazarlıkla 

lltı l 
11 a •nacaktır. 

~llt- Pazarhk 6.V.938 tarihine rastlayan cuma ııünü 
~tk 14 de Kabataşta Levazım 11e Mubayaat Şubesin

ui Alını Komisyonunda yapılacaktır. 
'it b- Eksilımeye iştirak etmek isteyenlerin yatak çarşafı 
•~ attaniye nümunelerini münakasa gününden evvel adı 
~11 Komisyona vermeleri lazımdır. 

'' - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
,.~tte Yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 

ıeçen Kemisyona ııelmeleri ilan olunur. (2234) 2-4 

• 
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l- Şartname ve nümunesi mucibince 115.000 adet be-
yaz çul "Başı bağlı,, pazarlıkla satın alınacaktır. 

11- Pazarlık 25.lV.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Şart~ameler parasız olarak herıün sözü l'eçen 
Şubeden ve lzmir Başmüdürlüğünden alınabiHr. 

lV - İsteldilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşta kain 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna 
gelmeleri ilin olunur. ( 1952) 4-4 

"'* 
1- İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında şartname ve 

projesi mucibince yaphrılacak kargir ve betonarme isti
nat dıvarı ile filtre dairesi inşaatı kapalı zarf usulile ek
siltmeye konmuştur. 

ll- Keşif bedeli 16730 lira 37 kuruş ve muvakkat 
teminatı l 254.78 liradır. 

111- Eksiltme 9.V.9il8 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilin
de İnhisarlar Levazım ve Mubayaat ŞubesHe Ankara Baş· 
müdürlüğünden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisar inşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca 
vesika almaları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V nci 
maddede yazılı ehliyet vesik sını ve yüzde 7,5 muvakkat 
teminat p:ırası veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günü en geç saat 14,30 a kadar yuka
rıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanhğına makbuz 
mukahilinde verilmiş olması Uzımdır. (2327) 1-4 

' . ' 
l.. ı • . \ • ~ .. 
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Beyoğlu mecralarında kullanılmak üzere lüzumu olan 
600 tane kiink açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların 

hepsine 990 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Le
vazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı ka-· 
nunda yazılı vesika ve 7 4 lira 25 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 13.5.938 cuma günü saat 
14 de Daimi Encümend6 bulunmalıdırlar. (B) (2324) 

"' • • 
Beykoz Belediyesi Tahakkuk ve Tahsil Şubesi 

Başmüdürlüğünden: 

Bina, buhran, çöp, fener ve resimlerinden şubemize 
bordu Anadolu Hisarıı;.da körfez caddesinde 27 numaralı 
yalıda Ahmet Nafiz'in futasına haciz konulmuştur. 

28 Nisan 938 tarihinde arttırma suretile satılacağın· 
dan o gün öğleden sonra saat 14 de isteklilerin mezkur 
yalıda bulunmaları ilan olunur. (B) (2325) 

• • • 
Senelik İlk 
muham. teminatı 
kiraıı 

Beyoilunda Tepebaşı Meşrutiyet cadde
sinde 6 N. dükkan 

Beyoğlunda Tepebaşı 
14 N. dükkan 

Beyoğlu oda T epeb!lşı 

18 N. dükkan 
Beyoğlunda Tepebnşı 

12 N. dükkan 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
Hasköy de Hasköy caddesinde 171 17 3 

N. dükkan 
Üsküdarda iskele meydanında l N. dük. 
Beşiktaşta Hasfırm mahallesinde t 1 

N. dükkan 
Kabataşta Karakol mahallesinde Su ha· 

zine yeri 
Fatihde Hafızpaşa sokağında 4 N. dük. 
Arpaemininde Topkapı caddesine 97 117 

N. ev 
Unkapanında Hoca Halil Aktar mahalle

sinde Kuruçeşme sokağında 24 N. ev 
Unkapanında Elvanzade mahallesinde 

120 

100 

360 

136 

24 
60 

40 

200 
84 

96 

60 

9 00 

7 50 

27 00 

IO 2ü 

1 8(.ı 

4 50 

3 00 

15 
6 30 

7 20 

4 50 

Hoca Y akup solrağında ı4 N. 6 odalı ev 144 10 80 
Çapada Saraç Ooğan mahallesinde Ye
niçeşme sokağında 12 8 N. ev 

Eminönünde Reşadiye mahallesinde 33 
60 4 50 

N. (Eski Kantar kulübesi) dükkan 120 9 00 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan 

mahaller 939 senesi mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya 
verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
13.5.938 cuma günü sa1t 14 de Daimi Encümende bulun· 
malıdırlar. (B) (2309) 

(Suite de la 4eme pare) 

Niclcel (Fabrique! Miiitaireıı) N. 664 
Arroseuse (Municip. Konia Ereghli} N. 664 
Fcves (latend. Ankara) N. 664 

Sayfa 3 

Materiel pour installation electrique (Mouhtar Bakirkeuy Kırkarhatcla) 
N. 664 

Co1t1tr. konak rouvernemental (Kaymakamat Bechiri) N. 66.f 
,, ,, ,. (Dir. Trav. Pub. Agri) N. 664 

Legumes(Com. Ach. Milit. Selimiye) N. 664 
B eurre { ,, Vizı;) N. 666 
Rep. au biifiment creche (Municip . Isbnbul) N. 666 
Constr. paviHon, hanıar, installation electrique et d'eau a Tchorlou 

(Min. Def. Nat.) N. 666 
Inıbl. electrique (Intend. Iz .. ir) N. 667 
Constr. maisons pour immirres (Vil. Ankara) N. 66'7 
Calsine de ııoude, paraffine, mexsiphalte comprimc, talc, poix, vis et 

clous de cuivre ete. (Section Commerciale Fabriques Milit.) N. 667 
Reservoir d'eau pour incendie (Municip. Tavchanlı) N. 667 
Coostr. konak gouvernemental (Dir. Trav. Pub. Kodjaeli) N. 667 
Confection de jaquettes, pantalons et casquetteı (Dır. Sürete lzmir) 

N. 667 
Sucre (Lycee Haydarpacha) N. fı67 

Viande de boeuf (Com. Ach. Milit. Vize) N. 667 
Conıtr. buanderie et lieu rle lessiv1.' ainsi que l'installation t-lectrique 

a l'ccole des Artı a Adana (Dir. lnstruct. Pub. Seyhan} N. 667 
Coastr. aux plages Indjırahı et Aliııgha lVi\. lzmir) N. 665 
Location d'une prairie (Command. lstanbul) N. 665 
Beurre (Com. Ach. Milit. Vize) N. 665 
Appareils pour vente1 (Min . Def. Nat.) N. 665 
Jutcs blanches pour enıballage (Dir. Gen. Monopoles) N. 665 
Constr. batiment a la saline Ak (Dir. Monop. Erzouroum) N. 1\65 
Chambrc a air et pneux (Min. Def. Nat.) N. 665 
Lits, cheises·longue, etagere (Oir. Hyg. Assist. Soc. Dia2'baloghlou) 

N. 665 
Constr. biit. pour surveillance douarıierc (Dir. Trav. Pub. Gaaiantep) 

N. 669 
• Boiı de sapin et hctre (Dir. Forets Gaziantep) N. 669 
Rcp. depôts (Oir. Monop. Balikesir) N. 670 
Toile pour oreiller er rnatehıı, Ctoffe pour uniforme d'hiver et tolle 

pour linge (Oir. Com. Gen. Prot. Forets Ankara) N. 665 
Materiel pour rcpar.tion d'un mur (Municip. Tchanldri) N. 672 
* Articles camelote (Commnnd. Academie de Guerre) N. 674 
Costumes et capotes (lntc ~d. Ankara) N. 674 
Prcsentation cnrte nctuelle nu hourg Vize (Municipalit,; Vize) 674 
Articles pour la dircction veterinairc (Vıl. Konin) N. 677 
Rep. caseıne Selimiy<.' (Command. lstanbul) N 677 
Ciseaux, pantoufles, construction placards ete. (Municip. lstıınbul, 676 
Moteur Diesel (Municip. Fl'thiy~) N. 677 
Rcp. au depôt Salipazar (lntend. Tophane) N. 678 
Trav.ıux de ıuenuı crie au lycee Haydarpacha (Dir. Lycee Haydar· 

pacha) N. 678 
• Camionnette et auto (lntend. Tophane) N. 678 
Brosse, pioches et peaux (Municipalite Istanbul) N. 67& 

., Les aatcriaques indiquent une vente par voıe de surenebere. 

N. B.- Lea Nos indiqul>s en rcgard deı articles ıont ccux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

Kanunlar, J{&r arnameler, Ticaret muhadeltri 

Türkiye ile Letonya arasında Ticaret Mukavelenamesi 

(678 inci nüshadan denm) 

Madde 9 - Yüksek Akid Taraflardan biç birinin kendisinin 
diğer Akid Taraf tebaaaıua, şirketlerine, kooperatiflerine bahşet
tiği haklardan başkalarını veya daha ıenişlerini kendi tebaası , 
şirketleri, kooperatifleri lehine mütalebe etmelc için ha anlatma· 
da zikredilen en ziyade müs:ıadeye mazhar millet k~ydinden mü 
tevellid istifadeyi dermeyan edemeyeceği mukarrerd!r. 

Madde IO - Yüksek Akid taraflardan her biri menşeli tabii 
veya mamul müıtahşallar, diğer tarafın ülkesine idhallerinde rü· 
sum, emsal, harç, munzam harçlar veya her hansri tekalif, güm· 
rük cetveli ve tarifelendirme usulleri hu11usunda en ziyade mü.a
adeye mazha millet mu:ımelesinden iıtifade edeceklerdir. 

Madde 11- En ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi 
teminatı, idhalat ve ihracatta rüsumun garantisine ve cibayetine, 
emtaanın antrepolara ve gümrüğe konulmasına, gümrük aidat 
ve muam~lelerine ve idhal veya ihraç edilen veya transit geçen 
emtianın gümrükte muamele ıörmesine Ye sevkine, maddelerin 
muayene ve tahlil tarzlarına, 1 arifelerin tasnif v1! tefsirine, mu· 
vakkat idhal ve ihraca ve tekrar ihraca şamildir. 

Madde 12- Yükıek Akid Taraflardan birinin tabii veya ma· 

mul müstahsalları, bir veya müteaddid üçüncü memleketler ül
kelerinden tranıit suretilc geçtikten sonra diğer taraf ülkestne 
idhallerinde, menşeleri olan memleketten doğrudan doğruya id
hallerinde alınacak gümrük rüsumu, harçlar veya aidattan baş· 
kalarına veya daha yükıeklcrioe tabi olmıyacaklardır. Bu hüküm 
doğrudan doğruya transit edilen emtaaya olduğu kadar, aktar
madan, tekrar ambalajdan veya antrepoya vazdan ıonra transit 
edilen emtayaa da tatbik olunur. 

(Devamı var) 

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

lmtiyu sahibi •• yuıı ifleri 
Di!'ektörii: lımeil Girit 

Baaı~dığı ;ter: ARTUN Br.11mevi 
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T cl~phone: 49442 

Boite Poııtale N. 1261 

Adresse T~legraphiquc: 

lat nbul M0NAKASA 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ' 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjucticat. 

Prix 
eatimatif 

CaotioD. 
Proviıoire 

Ueu d'adjudıcation et du 
Cahier de.s Cbargeı 

Jours Hcure 

Pazartesi 25.4.938 . 
Kur11uı: kombine telefon makinesi (İıt. Telefon M.) X 63:> 
Rbdreaör (İat. Telefon M.) ,,! 635 • 639 

ConstrtJction-Reparation- Trav Publics·Materiel de Construction-Cartographie 
Sandıklı kasabasının elektrik teıia. (Sandıkla Beled.) J\• 
Ahır inş. (Siirt Nafıa M.) .Y! 651 

Conatr. mur d'appui en beton arme et maçonnerie 
et local pour filtrage a la fabrique Pacbabahtcbe 
(cah. eh. P. 84) 

Travaux de nivellement: 588 m3· Pavage de route: 
1385 m2 a la place de la Republique 

Conatruction chemineea aux aprt. Laleli: 367 p. 
Travaux de nivellement pres l'hôpital Yozgat 
Conatr. bat. ccole Primaire au Nahie Yerkeuy 
Rep. au bitiment P. T. T. a Bebek 
CoHlr. 3 eme partie au konak gouvernemental a 

Egridir (aj.) 
Rep. de chaussee s route Eskichehir-Tchifteler (aj.) 

• ,, • ,, Eskichehir-Seugute (aj.) 
,, • • et travaux d'art s(route Eıki-
chebir-Seugute (aj.) 
,, " ,, et travaux d'arts a route Sari-
lteuy-Mihalitchik (aj .) 

Dıverses constructions au bitiment ecole Teahalque 
Constr. fondamentale a l'atelier de Sivas (cah. eh. 

L. 34,60) 
Conatr. depôt de charbon a l'hôpital de Chichli 

" " pour matierea premicreı a la fnbri-
que de aoie artifıcielle a Gemlik {cab. eh. L. 5) 

Conıtr. de plancber en xyloid e au bit. de 15 ha
bitationa a Kozlou 

Reparation au hain "Chenrul,, 

Habillement - Chaussures - Tissus- Cuirs. 

Gaıat• de peaux : 6285 pairea 

T ransp9rt - Chargement Decharıement 

Chargement et dechargement ele blcs 

Divers 

Tuyaux de terre pour travaux de caoalisation: 600 
piccea 

Extincteurs d'inceadie 
Materiel pour inatallation d'eau et chauffar• cen

tral a l'hôpital Yozgat 
Boeuf a : 41 teles 
Cartouchieres (nevrimeur) : 1000 p. 

• : 2000 p. 
Courroie pour fuail : 2000 p. 

Provisioos 

LerumH : 2 lota 
R z: 2 t.- Savon: 680 t.- Beurre: 800 it.- Blea coa

casaea : 2,4 t. 
?aille: 70,8 t. 
Viande de mouton : 50 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Bois: 572 quentnx 
Peaux, orge et foin 
Fer camelote 

- ,. 

Pli cach 

Publique 

"' ,, 
" Gre a grc 

Pli cach 

" 
• 

,, 

" 
" 

Publique 
Pli cnch 

Gre a rre 

Pli cach 

Publique 

Publique 

" 
" 

Pli cach 

" 
Gre a gre 

Publique 

• 

Grı> iı. rre 
Gre a rre 

Publique 

" 

, 
Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 

16730 37 

3320 15 

330 30 
449 89 

5575 -
429 30 

662~ 67 

17597 18 
12282 38 
12837 90 

11571 19 

10369 43 
691050 -

1760 61 
23752 31 

763 40 

990 -

673 30 
478 90 

lap. 5 -

" 7 50 
lap. O 45 

22ô00 -

Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 
Münakasa ve Müzayede ilanlarım, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatımz icabı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel. : 49442 

, ... 

... 

1254 78 

24 

418 13 
32 20 

933 85 

1618 78 
921 18 
962 84 

868 -

777 71 
31390 -

133 
1783 

848 50 

74 25 

50 50 

375 -
750 -
67 50 

57 -

107 -
1687 50 

Com. Ach. E.con. Monop. K.tııche 

Municipalite Guiresoun 

Ligue Aviation Turque Suc. lst. 
Vilayet Yozgat 

" Dir. P. T. T. Iatanbul 
Dir. Trav. Pub. lıparta 

Oir. Trav. Pub. Eakichehir 

" 
" 

• 

Com. Ach. E.c. lnr. Gumuchsouyou 

{ 
Adın. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 
Caisau Haydarpacba et Sirkt?dji 

Dir. Hn" Assiat. Soc. Ojaghaloghlou 
• Gen . Sumer Bank 

9-5-38 

28 4-38 

11·5-38 
2-5-38 
3-5-38 

29-4-38 
27-4-38 

9·5·38 
9-5-38 
9-5 38 

9-5-38 

10-5-38 
9·5-38 

9-5-38 
9-5-38 

.. • S.A.T. de Charbon Koı:lou İl 30-4-38 
Zonrouldak 

Oir. Gen. Vakoufs Ankara 

Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 

Ranque Agricole Sııo. Karaman 

ı Com. Perm. \tunicipalite lstanbul 
l Dir. Ecom. ,, ,, 

Municipalite Trabır:onde 
Vilayet Yozl,•t 

25·438 

11-5 38 

16·5-38 

13-5-38 

26·4-38 
5-5-38 

Dir. Etablissement immigrcs a Ka'i1Seri 30-4 38 
Com. Ach. Command. G. Gend. Anlc.. 9-5-38 

" 

Com. Ach. Milit. Balikesir 
,, Niıhdt' 

,, Isparta 
Com. Ach. lnt. Ankara 

10-5-38 
11-5-38 

7-5-38 
5-5-38 

29-4-38 
26-4-38 

Dir. Foretı Kaatamonoa 4-5-'i8 
Ligue Aviat\on Turque Suc. Yozgat 28-4-38 

15 30 

1 
14 - 1 

11 
14 
14 -
15 3C 
!5 

! 

Kışlık elbiselik kuma' (MMV} .\'! 661 
Taze bakla (iıt. Komut.) ~\! 658 
Jandarma pavyonu inş. (Siirt Nafıa M.) ~\; 660 
Kara, Sarıkamış ve İğdir şehirlerinin elektrik tes!s. 

.~ 661 
Atölye işletme malzemesi {Yüks. MOh. Mek.) .~! 662 
Motör (Yöka. Müh. Mek.) ~ 662 \ 
Yeniköy köprüsünün betonarme olaral: inş. (Nafıa Vek.l 
Zeytin tanesi (Tophane Lvz.) ~\? 663 
Kanaviçe (Tophane Lvz.) .\! 663 
Nikel (Ask. Fabr.) .\~ 664 
İtfaiye arozözü (Konya Ereğli Beled.) .\~ 664 
Taze bakla (t,nk. Lv:ı:.) X 66-t \ ~ 
Elektrik tesisab için malzeme (Kırkağnç Bakırköy Muh·l 

15 . 
i5 40 
15 20 

ı Hükumet konağı inş. (Ağrı Nafıa M.) .\ 664 

14 30 
1 " ,, ,, (Beşiri Kaym kam.) X 66:1 
1 Sebze (Selimiye Ask. SAK) :\! 664 

15 -
15 -

14 30 
16 30 

15 -

: Sndeyağ (Vize Ask. SAK) .\~ 666 
Çocukları kurtarma yurdunda yap. tarrirnt (İst. Beled.) ~ 

ı Çorluda yap. mutfak, pavyon v.s. tesis. ve inş. (MMV) 6 
1 • Bina anknzı (İst Bcled.) .\: 666 
1 Elektrik tesis. (İzmir Lvz.) ~: 666 
1 Göçmen evleri inş. (Ank. Val.) X 667 

·,ı 
Kalaine soda, parafin, meksifnlt Dx, zift, talk, vida ve çı 

Fabr. Tic. Kal.) .\~ 667 
Yangın su depoau inş. (Tavşanlı Urayı) ,\, 667 
Hükumet konağı inş. (Kocaeli Nt.f ın M.) X 667 t 
Ceket, kaaket ve paotalon diktirilmesı (İzmir Vil. Emniye 

.ıY: 667 
Tos teker (Haydarpat.ı Lia. SAK) X 667 
Sıiır eti (Vize Ask. SAK) .\' 667 cıe 
Adana kız enstitüsünde yap. mutbah ve çamaşırhane ile 

tesis. (Seyhnn Kültür Dir.) X 667 
11 - 1 

15 -

14 -

14 
14 

10 
15 
10 -
ıo -

10 
9 

15 
15 

15 -

i İnciraltı plajında yap. yapı (İzmir Vil.) .\ 665 
1 Aliağa ., ,, ,, ,, ,, ,, 665 
ı Çayır kiralanması (İst. Komut.) .'\! 665 
ı Sadeyağ {Vize Ask. SAi() X 665 
1 Rüzgar aleti (MMV} _y 665 

Beyaz çul (İnhis. U. Müd.) .\: 665 (j65 
Yatak ve yastıklık bez (Orman Kor. Gen. Komut.) .~ 
Kıtlık elbisel~k kumaş ,, ,. ,, ,, ,, 665 
Çamaşırhk beı; ,, " ,, ,, . ,, 665 ıı:ı ı 
Aktuzlasında yap.idarehane v.s. inşaat (Erzurum lnh. BaŞ 
İç ve dış !istik (MMV) .\; 665 
Karyola, şe:dong V<' etajer (İst. Sılı. Müe .. s.) .\:; 665 6'i 

l Meşe cinsinden telefon direği (Kırklareli PTT Müd.) .\~ 6 q 
Gumrük karakolu binası inş. (Gaziantep Nafıa Müd.) .X 6~ l • Çam ve kayın ağ cı (Gaziantep Orman İd.) \"o 669 
Ambar tamiri (Balıkesir fnhis. Müd.) .;\; 670 

il Dıvar inşaatı için malzeme (Çankm Beled.) )..". 672 
• Demirbaş eşya ve mefruşat (Harb Akad. Komut.) .\' 674 

1 

Elbiae ve kaput (Ank. Lvz.) ~\~ 67.ı • 
Vize kasabasının halihazır haritaları tanzimi (Vize Bel.) ~ 

1 Veterinu Dir. için alat (Konya Vil.) .\' 677 
Selimiye kışlar tamiri (İat. Komut) .ı\~ 677 
Makaa, kafes yap. terlik, raf inş. matbu evrak v.s (lst. 5el.l' 
Dizel motörü (Fethiye Beled.) .N~ 677 1, 

I
! SHalıpazarında eşya ve teçhizat ambarı tnmiri (Tophane Lv:·,, 

aydarpaşa lisesinde yap. ahşnk camekan işleri (HaydarP 
aeıi SAK) .;\~ 678 

• Kamyonet ve otomobil (Tophane Lvz.) .\~ 678 
• Tarak, fırça, ka:z:ma ve urgan (İst. Beled.) X 678 

i • Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittır. 
1 

1 
Municipalite Trabı:onde Mardi et Vendredi 

H~miş : " o." ıştlreti ·ıanı havi gazetl"mizın sayısını 

,--------------~~!----------~~ 1 1 

.. -

HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESi 
İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adrea: Gtılata, Perşembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 

• 

1 

1 

Lundi 25·4· 1938 

~ 
Maclıines telephoniques et redresseur (Oir. Tf.lcphoneıı lıt) fl 
Installation electrique au bourg Sandiklı (Mun;cipnlite Sandık 1 9 
Constr. pavillon pour gendarmerie et ecurie (Dir. Trav. pııb 

N. 660 
Etoffe pour uniforme d'hiver (Min. Def. Nat.) N. 661 
Feves (Command. lstanbul) N. 658 
lnıt. electriquc n Kan lgdir et Snrikamiclıe (Vil Kars) N t 

Mntcriel pour cxploit:>ıtion d'atelier et moteur (Oir. Eeole lııg 
N. 662 

Constr. pont Yenikcuy en beton armi> (Min. Trııv. Pub) r.J. 
Canevas et huile d'olives (lnt. Tophane) N. 663 

(Lire la suıte en 3mc p11ge) 


