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r-- iDAREHANE r Yoğurtcu han, 1 <'İ kat 
No. 3 ve 4 

Galatı, Perşembe paz ·rı 

iLAN ŞARTLARI 
idarehaneınizde görüsülı:r 

Telgr.: İııt. MÜNAKASA_j 
Telefon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 

Bugün ilan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

....___ ___ _ Cinsi 

.. 
a) Münakasaıar 

lrış<lat, Ta"'ırat, Nafia işleri, Malzeme, Harita - - - -
0tuz iki sayılı Ana gemiıinin makıne tamiri 
Botu-Düzce yolunun arasında betonarme kapaklı 
ınenrez ve betonarme köprü ile 11261 m. huır 
kırma taşile şose tamiri 

l\11lccik: kasabıısma isale edilecek içme suyun kap
taj, çelip isale borusu, ferşi ve d~po inşaatı v.ı. 

teferruat (şart. 2:c>S kr) 

Aııkeri konak hamamının tamiri (şart. 10 kr) 
Nusaybinde Mar Yakup mevbinde gümrük bölük 

krırakolu inşaatı 
lslııbiyede gümrük memurları evleri inşaata (temd 

Şekli 

aç. ekıı. 

paz. 

kapalı z. 

aç. ekı. 
kapalı z. 

!!!ç!a~, ,,!!~ ve İspençiya!! al at, Hastane _ _!:.ev. 

~---

Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

995 - 75 - Gümr. Muh. G. K. lst. SAK 11-1-38 16 -
10218 93 Bolu Nafıa Miid. 17-12-37 itib. 1 ay 

18219 99 1367 - Kalcdk Beledıyesi 14-1-38 14 -

1843 62 138 27 M. M. V. SAK 10·1·38 11 -
24854 23 1864 Mardin Vil. Naf ın Müd. J0-1-38 12 

29225 - - - MMV Gııziaotcp Nafıa Müd. 11-1-38 

tcz:ayı tıbbiye ve sıhhi malzeme: 51 kalem kapalı z 9000 675 - Deniz Mrk. SAK 12-1-38 14 -

~ektrik-Havagazı-Kalorifer (tesis .. at ve malzemesi) 

f'..lcktrik santulı binası tesiıi (temd) 

~nsucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.ı. 

Yeşil ve kırmızı döşemelik keçi derisi (temd) 
Battaniye: 6500-7500 ad. (şart. 338 kr) kapalı z. beh. 9 

~tbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

5.] .38 eksiltaesi yapılacağı 36 kalem evrakı mat
bua eksiltmesi görillen lüzum üzerine feıhedılmiştir 

~tcferrik 

Yeni gaz tenekesi: 800 ad. 
Vinç lst. ve Trabzon limanları için (temd) 

paz. 280 

4625 

21 -

Bolvadin Şarbaylığı 30.12 37 

D. D. yollan Ank. H. paşa 10·1·38 
Jndr. Gen. Komut. Ank. SAK 14-1-38 

O.O.yollara Ankara 

Gümr. Muh. G. K. lst. SAK 30-12-37 

14 -

15 30 
10 

11 -
lst. Liı:ıan İşlt. idaresi 1-3-38 ye &.adar 

Seyya1 dizel motörlü komple kaynak cihazı: 2 ad.- aç. eke. 8100 - 607 50 D. D. yol. Ank. H. paşa 28-1-38 15 30 

elektrik kaynak umformeri: 2 ad. 

l•ıtik kaynak malzemesi il 

il 

418 
1800 -

31 50 M. M. V. SAK 12· 1-38 14 
135 - " 

12-1-38 10 Mnlzeme şeffaf mevad: 7 kalem 
l\oınple ve trambu11 tipinde otobüs; 10 ad. (şart. 

425 kr) 

kapalı z. 85000 - 6375 - lzmir Beled. 8-2-38 16 -

liortum: 400 m. (temd) 

~ak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

:r•sa: 2,7 t. - lahana: 2,7 t. - i5panak: 2,7 t. 
atateı: 51 - 7 ,5 t. 

t:kınek, et, sade ve :ı:eytinyat, un, peynir, nohut, 

pu. 
aç. eks. 

" 

- -

37 -
33 75 

Tekirdağ Şarbay. 3-1-38 15 -· 

11arb Akad. Komut. 28·12-37 11 -
Edirne Kültür Dir. 10-1-38 14 -

" 
Vilayeti 21-1-38 15 -

şeker, aabun v.s. (temd) 
Pabrik.a unu: 280 t. k"palı ı:. 26000 - 1950 - Karaköse Ask. SAK 13-1-38 11 -

.....__b) Müzayedeler 

Dcaair gemı zinciri, suni ipek, kadın şapkaaı, pa- aç. art. - - lst. Gümrükleri Ba~müd. 29-12-37 11 -
llıuk perde, boş şarjör, dolu sinema filai v.s. eşya 

l<ısınen kurtlanmış pirinç: 46800 k. kapalı ı:. 12608 74 ,, 14-1-38 12 -
E:.lektrik motörü ve dinamo, kazan ve teferruatı 
Potin, yemeni, evrak çantası, uç tava, şezlonı, e-

lektrik mermer tevzi tablosu 

~--

NAKASA 

aç. art. 

-" 

AR 
~şao.t -. f amirat-Naha işleri ve Malzemesi- Harita 

Kalecik Belediye Reisliğinden: 

Kalecik kasabasına isale edilecek ıç.me suyunun 
kaptaj, çelik isale borusu, ferşi ve depo inşaaı vesair 
tderrüatı 15.12.937 tarihinden 14.1.938 tarihine kadar 
bir ay müddetle kapalı zarf usulile ekıiltmiyc konmuş
tur. 

2- Keıif bedeli 18219,99 liradır. 

lzmit Beled. 5-1-38 11 -
- M. M. V. SAK 5-1-38 16 -

3- Proje, keşifname ve şartnamesi 225 kuruş mu
kabilinde Kalecik Belediyesinden alınabilir. 

4- Münakasaya ıştirak etmek istiyenlerin Dahiliye 
Vekaleti İmar Heyetinden musaddak ehliyetname ibraz 
eylemeleri şarttır. 

5 İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki şeraiti haiz olmalan elzemdir. 

6- Muvakkat teminat miktarı 1367 liradır. 
1 - Taliblerin teklif mektublarını 14.1.938 cuma günü 

saat 14 e kadar Kalecik Belediye dairesinde müteşekkil 
ihale komisyonuna göndermiş olmaları lazımdır. 

8 İhale 14.1.938 tarihine rashyan cuma günü 1aat 
15 te Kalecik Belediye Encümeninde yapılacakbr. 

Bolu Nah Müdürlüğünden: 

Bolu-Düzce yolunun 22+650-40+619 uncu kilomet
reler arasında l 0218 lira 93 kuruş keşif bedelile yapıla
cak 3 ü 2,00 ve biri 1,00 ve biri 6,00 metre açıklığında 
betonarme kapaklı menfez ve betonarme köprü ile 11261 
metre uzunluğunda hazır kırma taşile esaslı şose tamirah 
2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi mucibince l 7 .12.937 
tarihinden itibaren proje ve evrakı keşfiye, fenni ve hu· 
susi şartnameleri ve ilk ilan şera:ti dahilinde bir ay İçin
de pazarlığa çıkarılmış olmakla ehliyet vesikasını haiz olan
ların Bolu Nafıa müdürlüğüne bu müddet zarfında müra
caatları ilan olunur. 

Giimrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 

Satmalma Komisyonundan: 
1 - 32 sayılı ana gemisinin makine tamirinin l 1. t.93~ 

sah günü saat 16 da açık eksiltmesi yapılacaktır. 
2 · Tasınlanan tutarı 995 lira ve ilk teminatı 75 

liradır. 
3- Şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. , 
4- İsteklilerin gün ve saatinde vezne makbuzu veya 

banka mektubl rı ve kanuni vesikalariyle birlikte Ga1ata 
eski ithalat gümrüğü binasındaki komisyon\! gelrneleri. 

Mardııı Vilayeti Nafıa Miidürlüğünden: 

1- Eksiltmeye konulan iş: Nusaybinde Mar Yakup 
mevkiinde yeniden yapılacak gümrük bölük karakolu. 

2- Keşif bedeli 24854 lira 23 kuruştur. 
3- Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi. B- Mukavelename C· Bayın· 

dırlık işleri genel şartnamesi. 
D· Keşif, tahlil ve silsilei fiat cetvelleri. E· Proje_ 
İstiyenler bu şartnameleri Mardin nafia dairesinde 

görebilirler. 
4 20 birinci kanun 937 tarihinden itibaren yirmi 

gün müddetle kapalı zarf usu iyle eksiltmeye çıkarılmış 
olan bu işin ihalesi f0.1.938 pazartesi günü saat 12 de 
Mardin Nafia dairesinde toplanacak olan komisyonu 
mahsus marifetiyle yapılacaktır. 

6- Eksiltmeve girebiimek için isteklilerin 1864 lira 
teminat akçesini vermesi ve temmuı 937 tarih ve 3645 
sayılı resmi g zete ile neşir ve ilan olunan müteahhitlik 
vesikasiyle mali vaziyeti hakkında ticaret odasından ah
nan belgeyi ve işin ehli olduğuna dair ehliyet vesikasını 

göstermesi şarttır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Keşif bedeli l 843 lira 62 kuruı olan askeri konak 
hamamının tamiri açJk eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme· 
si 10.1.938 pazartesi günü saat 11 dedir. Keşif ve plan
lar 10 kuruş mukabilinde MMV inşaat şubesinden alınır. 
İlk teminatı 138 lira 27 kuruştur. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 mad· 
delerinde yazılı belgeler ve teminatlarile birlikte muayyen 
gün ve vakitte MMV satınalma komisyonunda bulunma
ları. 

Gaziantep Nafıa Müdürlühünden: 

29225 lira keşifli kapalı zarf usullle eksiltmeğe konu· 
lan i.ılahiyesi yapılacak gümrük memurları evleri için ya· 
pılan ilan mucibince münakasa müddeti 8.12.937 tarihine 
müıadif Salı günü saat 14 de hitam bulduğu halde talip 
zuhur etmemiş olduğundan arttırma ve eksilt.ne kanunu
nun 40 ıncı maddesine tevfikan inşaatın 8.12.037 tarihin· 
den itibaren her pazartesi Nafıa dairesinde teşekkül 
edecek komisyon marifetile saat l4 een 16 ya kadar 
pazarlıkla ihale edilmek üzere 11.1.93~ tarihine kadar 
bir ay müddetle pazarlığa konulduğu ilan olunur. 

İf açlar, Klinik ve İspençiyari al at:__ 
Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Satınalma Komisyonundan: 

T abmin edilen bedeli 9 bin lira olan 51 kalem eczayı 



tıbbiye ve mnlzemei sıhhiyenin kapalı zarfla münakasası 
l 2.1.938 tarihiııe müsadif çarşamba günü saat 14 de ve
kalet binası daki komisyonumuzda yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve müna
kasaya gireceklerin de mezkür gün ve saatte 675 lira· 
lık teminat mektubları ve kanunun 2 nci maddesinde ya
zılı belgelelerile birlikte teklif mektuplarını mezkur gün
de azami saat 13,30 a kadar komisyona vermeleri. Posta· 
da vaki olan te hhürler bu saatten sonra getirilecek 
mektubların kabul edilmeyeceği. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
~ • m-m-~ ..... .-....-----

Bulvadıo Şarbayhğından: 

5375 lira 47 kuruş bedeli keşifli elektrik santralı 
binasına talip çıkmadığından oa güc müddetle uzahlmıı· 
tır. 

Eksiltme 30.12.937 perşembe güne saat 14 de Bele
diye encümeninde icra kıhnacağı ilan olunur. 

tabliye, kordon, ve istihlak reıim n ücretl.?ri belediye aid olmak 
üzere izmir belediyesinin Alaancaldaki otobüs j'arajında teslimi 
şartile sekiz bin beş yüz liradır. Hepsinin bedeli 85,000 liradır. 

3- Mali ve fenni şartaameleri posta bedeli hariç dört lira 
yirmi bet kuruş bedel mukabilinde İ'.lmir belediyesi makine n 
elektrik mühendisliğinden tedarik edilir. Tatradan istiyenler şart
name ve posta ücretini pe,in göndermelidirler. 

4 ihale 8 şubat 938 salı günü .aat on altıd• İzmir belediye
si daimi encümenince yapılacaktır. 

5- Muvakkat teminat 6.375 liradır. 

6 - Nakden verilecek teminat akçesi ihale tarihinden uıari 
bir ıün evel belediyeden alınacak fiş mukabilinde İş b;mkaaına 
yatırılacaktır. 

7- Teklif yapacak firmanın otobüsler hakkandaki şartname
de yazılı maddeler ile birlikte bilumum kataloğ ve teknik resim
lerle broşür plan ve izalınameleri ve yedek parça kataloA"unu ve 
fiat listelerini vermesi mecburidir. 

8 İştirak için 2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde ihzar 
edilmit teklif mektubları i.hale tarihli olan 8 şubat 938 sah j'ÜDÜ 

1 azami uat onbeşe kadar lzmir belediye reit!li~ine verilrrıelidir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları Jşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 8100 lira olan 2 adet seyyar Dizel motörlü 
,...-"-',_..,.,,.......,~..._ ....... """"'~---=-"',...,.___.~ ~__,""""'~-'!'!!~~~!!!!!!!!~~ komple kaynak cihaZ1 ve 2 adet elektrik kaynak umformeri 28-

1

1-938 cuma günü ual/15,30 da kapalı zarf usulile Aokarad• ida· 
re binas oda nbn alınacaktır. Mensuca -E!bise· (undu· a-Çamaş1r \ .s. 

Devlet Demiryollaıı ve Limanlara İşletme U. İdaresinden: 

28.12.937 t r rihinde yapılaca!c olan iki kalem yeşil ve 
kırmızı döşemelik keçi derisi .. ksiltmesi görülen lüzuma 
binaen 10. J .938 pazartesi günü saat 15,30 a teair edil
miştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

Bir tanesine 9 lira tahmin edilen 6500 den 7500 ta· 
ndye kadar evsaf ve ö neğioe uygun bataniye 14. 1.938 
cuma günü saat onda kepalı zarf usulile satın alınacaktır 

Şartnamesi 338 kuruş k rşılığmdu komisyondan ah· 
nabilecek olan bu eksiltmeya girmek isteyenlerin 4625 
liralık ilk teminat makbuz veya banka mektubile şartna

mede yazılı b ~Jgeleri muhtevi teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saat 9 a kadar komisyona vermiş olmaları. 

M, tbaa işleri, Kırtasiye, Vazıhane Malzemesi 
---~·~-----

Devle~ Demiryollan ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

5.1.938 tarihinde eksiltmesi yapılacağı evvelce ilan 
edilmiş olan 36 k"llem evrakı matbua eksiltmesi görülen 
lüzum üzerine feshedilmiştir. 

Müteferrik 

İstanbul i..iman İşletme İdaresinden: 

l- lstanbul ve Trabzon limanları için alınacak vinç
ler kakkında 15· t 2.9 \7 tarihine kadar şartname alan muh
telif firmaların kat'i tekliflerini 1 mart 938 salı güaü 
saat 14 de İdare Şefler Encümenine getirmeleri. 

2- 16.12.937 tarihinden sonra şartname almak isti
yen firmalar yukarda ilan edilen tarihte tekliflerini ver
mek kayd ve şartile fen heyetinden bu şartnameleri ala
bileceklerdir. 

Tekirdağ Şarbaylığmdan: 

Açık eksiltmesi ile alınacağı ilan olunan 400 metre 
boyunda.ki hortumu Belediyeye satmağa istekli çıkmamış 
olduğundan, eksiltme müddeti ou gün uzahlmış ve ikinci 
ihale gününün 3.1.938 pazartesi günü saat 15 olarak ta· 
vin edilmiş olduğu ilan olunur. 

Gümrük Muhafaza Gene1 Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - 800 tane yeni gaz teneli:esinin 30.12.937 perşembe 
günü saat I 1 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 Tnsınlanan tutarı 280 lira ve ilk teminatı 21 lira
dar. 

3 - Şartnamesi Komisyondadır. Görülebilir. 
4 İsteklilerin o gün saatinde vezne makbuzu veya 

banka mektublarile birlikte Galata itha:at gümrüğü bina
sındaki komisyona gelmeleri. 

izmir Belediyesinden: 

1 Belediye tarcfmdnn işletilecek 4 veya 6 silindirli tam di· 
zcl motörlü 24 kişilik oturma yerli ve on iki kişi ayakta duracak 
sahanlıklı ve şehir içi yollarında çalışan tiplerden olmak üzere 

· 10 adet komple trambüs tipinde otobüs kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. 

2- Beherinin bedeli muhammcıni rümrük, muamele, bclodiye, 

Bu iıe girmek iıı.teyenlerin 607,50 liralık muvakkat teminat ile 

1 
kanunun tayin ettiti vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vuikaaı ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kAdar Komisyon reisliğine veri meleri lazımdır. 

Şarrnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
ı Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden J;tğıtılmaktadır. 

1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalrna Komisyonundan: 

I} 7 kalem malzeme şeffaf mevad açık ek•iltmeye konmu.tur. 
2) Tahmin edilen bedeli 1800 lira olup ilk teminat parası 135 

:iradır. 

3) İbaleıi 12-1 Kanun 938 Çarşamba günü saat 10 dadır. 
4) Eksiltmeye girecekleri o 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

delerinde istenilen belgelerile ihale gün ve uatinde MMV satın 
alma komisyonunda hazır bulunmaları. 

• •. Li.atik kaynak malzemesi alınacak 
1 Lastik kaynak malzemesi açık eksiltmeye konmuştur. 
2- Tahmin edilen bedeli 418 lira olup ilk teminat parası 3l 

lira 50 kuruştur. 
3- ihallsi 12.1.38 çarşamba ıünü saat 14 tedir. 
4 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve a:ıatinde 
MMV satınalma komisyonunda hazır bulunmalara. 

ta e • 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Lira Kurut Mikdarı yüzde 7,50 cinıi 

Kilo L. K 
1040 10400 78 tkmek 
1520 3800 114 koyun eti 

175 500 13 12 sıtır eti 
400 400 30 sade yat 

42 60 3 15 zeytin yağ 
234 900 17 55 te1'er 

40 400 3 kuru fasulye 
40 400 3 nohut 
27 180 2 un 
30 100 2 25 poyoir 
20 40 34 53 kaşer peyniri 
10 100 75 mercimek 
10 10 75 amaaya bamya 
38 3700 ad .. t 2 25 yumurta 

193 50 450 14 50 sabun 
Edirne memleket hastanesinin pazarlıta çıkarılan erzak ihti

yacını vermete talip zuhur etmediğinden 21-1-938 cuma ıünü 
saat 15 te ihale edilmek üzere bu erzak yeniden açık ekailtmeye 
konmuştur. Talihlerin hizalarında y~zılı depozito malıı:buzlarile 
birlikte daimi encümene ıelmeleri. 

Harp Akademisi Komutanlığından; 
Harlı Akademisi erat ihtiyacı için ikincikanun ve şubat 

938 aylarında belli günlerde ve i~tenilen miktar dahilinde 
alınmak üzere 2700 kilo pra"'a ve 270J kilo lahana vt: 2700 
kil'o ispanak pazarlıkla ahnaGaktır. ı~teklilerin Be~ikta~ ka
za ı :\1almüdürlüğüne yatırıla<:ak ;37 liralık pey akçe ile lıir· 

likte 28· t2-937 ~alı giinü saat 1 lde HH. AK. atınalmn Ko
ını::.vonuna müraı;aatları. 

EdirıH· Kültür Direktiirliiğündcrı: 

M. beddi ilk teminatı Kırdırmanın 
Cinsi azı çoğu K~. S. L. K. ~üııli "nalı :.ekli 
Patate 5100 7500 6 :~3 75 10. 1.938 11 açık 

Dairemize bağlı yatılı orta okulların :\layı:; 938 sonuna 
kadar ihtiyaçları olan miktarı yukarda yazılı patate"' 25.12.9:37 
den itibaren açık eksiltmeye konulmuştur. Verıııeğe i:-.tekli 
olanların şeraiti öğrenmek üzere her giin dairemiz~ \ e kır
dırmaya iştirak için <l~ ilk: tPnıinatlarile lıirliktt• dairemizde 
toplanacak olan komi.,yona gelmeleri ilan olunur. 

Karakij:ıe A keri Satınalma Komisyonundan: 
1- Karaköse Lirlikleri içiıa 200 toıı a keri t!Vısafta fa-

hrika ununun kapalı zarfla ek iltme~i 1 :tı .938 aat 11 de 
K.1rakiLe Tiimım atınalma komi yonun.ta yapılacaktır. 

2- ~lulıruıımı·ıı hedeli 26000 li ilk teminat 1950 liradır. 
Şartnamesi komi. yondarı parasız alınır. Teklif mektublarile 
Ticaret oda:,ı ve:sikalarının ihale aatından hir ~aat ev' eliııe 
kadar komisyona verilmesi. 

İzmir Lv. Amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

1- Müıta1kem mevki kıtaatının kapalı zarf uıulile münak•• 
aada bulunan 42600 kilo bulgur ihtiyacına verilen fint bahalı go· 
rüldüğünden pazarlıkla atın alınacaktır. 

2 İhalesi 31.12.937 cuma günü saat 1 O ela kışlada İzmir le· 
vaıım imirliti sahoalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 Tahmin edilen mecmu tutarı 5538 liradır. 
4 Teminatı muvakkata akçası 415 lira 35 kuruştur. 
5 Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
* *. 1- Müstahkem mevki kıta atının açık eksiltme suretilt 

münakauda bulunan 24700 kilo bulgur ihtiyacına verilen fiat 
bahalı görüldüğünden münakasa 10 gün uzatılarak ihalesi Jt.12· 
937 cuma günü saat \0.30 da kışlada İzmir levazım amirliği sa· 
tanalma komisyonunda yapılacaktır. 

b) 

2- Tahmin edilen mecmu tutarı 3087 lira 50 kuruştur. 
3- Teminatı muvakkat• akçası 231 lira 57 kuruştur. 
4- Şartnamesi bergfia komiııyonda görülebilir. 

•• z v 

lstanhul ı;umrüklerı Ba müdürlüğünden: 

Kuruçe~ınr antrepo unda lrnlunnn H646 sayılı arttırıııll 
k&ğıdmdaki ~lulme~n mnrkah fıila ııuınarala 520 ı : u\aJdıı 

:'AS 
_:J6BOO kilo ağarlığında 

l ~68H lira 74 kuru:;; değerindf' kı .. ınen kurtlanmış pirinçkr 
14-1-938 gününde kapalı zarf U"tılilP-. irkecide He:;;adh ~ Cd. 
Giiın. ~ata'.$ -.a)oııunda aktarım\ urf'tiJe atılacaktır Şartıııı· 

meln hu müdürlükten para~ız verilir. 1~tekJilPrc! Pn ınalıll 
degeriııin yüzde \ edi buçuk ııi betıncle pev akçe i makhuzile 
Tfrarel Oda~1 'P.::ııka'-ı aranır, hunların u ulü daire;:inde zarf· 
lara koııulmn:;ı Vt' zarfların e vanııı ihalr rrüııündP tam saııt • t'l 

on ikiye kadar lıtı nıüdürliiğe \erıJme i, teklif mektuhları· 
um .:::artnamelerde avrılan verlere 'azılması medrnridir Zarf· 

• J .,/ • 

!ar ayni günde --aat on üçte Satı~ ı-alunnnna açılacağı ifiitl 
ohrnu r. 

İzmit BPlediye Hei liğinderı: 

İzmit belediye ·inde mevcut dört elektrik motörü ile <lUrt 
dinamo. tevzi tablo~u ve kazaıı VP. teferruatı . atılığa çıbral· 
mı~ j,e d~ i tekli çıkmadığından ayni artlar ve muhammen 
hede) daire .. in<lP ihalenin oıı gün 11zahlma rna karar veril· 
mı tir. 

İhale: 5 kaııunu~aui 938 tarihine ra<-tlı}an çarşamba gii· 
nü saat 1 de lzmit heledi ·e~fo,fe } apılacaktır. 

Şartnameyi almak \'e gürınek i tiyeıılerin lıelediyeye rnii· 
rac·antlan ilan olıınur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan; 

Aşağıda cin \ e miktarlara yazılı e;;;ya artırma sureti le 
fi-1 938 çarşanı!ıa günü aat 10 da M. \1. V. satınalnıa ko .. 
mi~yonuıu.la ::-atılacaktır. E:;;yayı görmek i-.tiyenler hergün 
i\1.t\J. V. ılaire :\.ld.ıı.-· \'e artırmaya girecekln satı :ı: giinii \C 

::-aatinde l.~I. \. salına ima komi vonuna nıiiracaat cı .. inler. 
Miktarı Cinsi 
70 t çift Fotiıı 

191 ,, Yemeni 
G adet Evrak çanla ı 

4 ,. Saç ta\a 
2 ,. Su güğümü 
8 ,, !jezlong 
2 ,, Elektrik ınemer tevzi tablo u 

6870 Liralık Marangoz İşleri 
Münakasası 

Güzel Sanatlar Akademisinden: 
Güzel Sanatlar Akademisi için 90 adet çekmeceli ve dolaplı 

Resim Masası, 90 adet Tabure, 12 adet Vitrin yaptırılacaktır. 
Münakasa kapalı zarf uııulile 5-1-38 Çarşanba günü saat 15 te 

Cataloğlundaki Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde yapılacak· 
tır. Yapılacak işin muhammen bedeli 6870 lira ve muvakkat te· 
minatı mıktara 515 lira 25 kuruştur. 

Şartname ve re.ııimler Akademiden par sız verilir. Taliplet 
teklif mektuplaranı söz6 geçen günde saat 14 e kadar mezkiir 
dairede toplanan Komiayona vermelidirler. Eksiltmeye iştirak e· 
decekler Ticaret odaaı vesikalarını ve üavan tezkerelerini ve bit 
Marangoz fabrikaıına sahip olduklarmı ispat edecek dij'er vesi· 
kalan ikinci :zarfın içine koyacaklardır, koymayanların teklifleri 
bükümsüz adolunacaktar. (8358) 1280 3-4 
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~ .. Birincikinun rn37 

~rlar U. Müdürlüğünden:! 
1000 adet sağ Karol 
t 000 ,, sol ,, 
4000 ,, Mayon 
2000 ,, ,, zinciri 

l-24.Xll.937 tarihinde ihale edilmek üzere şartnamesi 
llıucibince pazarlikla .atın ahnacağı ilan edilen sağ ve 
'ol karol ile mayon ve mayon zinciri yukarıda yazılı mık· 
tara iblai edilmiştir. 

il-Pazarlık 3/1 938 tarihine rastlayan pazartesi günü 
•cıat 15 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
ı\iıın Komisyonunda yapılacaktır. 
Ş IU- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Ubeden alınabilir. 

lV- İsteklilerin pazarlık için tayil' edilen gün ve 
•aaue yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge- 'ı 
~ Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8460) 1293 3-4 

D.D.YOLLAQ1 İSLETME u. MÜOURLÜGÜNDEN 1 

• 

1 
20ooo lira muhammen bedelli ve ikinci eksiltmesi de feshedi· 

tıı vagon ve lokomotif verenleri ile sair muhtelif kriko Ye ve· 
~~nl.er 29. 12. 1937 çarşamba günü aaat 15,30 da pazarlıkla Ankara-
' idare binuınc!a astın alınacaktır. 

~ Bu işe girmek .is~eye~lerin 1500 liralık ~uvak~a~ temi?at ile 
b 'ıı~nun tayin eltığ~ :csıkaları ve Nafıa muteahlııthk vesık.asını 
~'-~ılen eksiltme gunu yukarıda yazılı saata kadar komıayon 
tıslitine müracaat etmeleri lazımdır. 

t Şartnameler Ankarada Malzeme daireıinde, Haydarpaşada 
~ sevk ~eflitinde görülebilir. (8489) 1296 4-4 

- - -

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve 

~•il tın eye 

Eksiltme Komisyonundan: 

d0tıan meva· Miktarı Tahmin Pey Ek iltme tarihi 
gün ve saal ~inai Kilo Fiah K. akçeıi L. 

~thz Peynir 1200 48 IOS -l-2--1--9-3_8_Ç_a-rş_a_n_b_a _l 4 

'şar Peynir 1200 72 
Mektebin 937 mali ıeneıi mayıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı 

illan yukarıda cins, miktarı. muhammen bedeli ve ilk teminatı 
~~~tlı erzak açık eksiltmeye konulmuştur. Ekıiltmeıi hizasında 
to•terilen ıüo, tarih ve saatte yapılacaktır. Şartnamelerini gör
~tlt isteyenlerin herıün ve ekailtmeye ıireceklerin belli JÜ n ve 
)~'ttc Gümüısuyundaki Mektep binası dahilinde toplanan komis-
l)ıı, müracaatları ilin olunur. (8509) 1302 2-4 

PiYASA HABERLERİ 
r~~·q.-: 

l\liring hesaplan bakıyeJeri ve kredili mübayaalara aid 
teahhüdler 

~1uhıeJif 

(562 inci nüıiaadan cievam) 

CEUVEL: 3 
memleketlerden kredili olarak yapılmıı 
nıübayaata aid taahhiitler yekunları: 

Resmi dairelu Huıuai Şahıalar 

olaıı 

Yekun 

•,1f)NAKASA GAZETESi 

kununa aynı memlekete a'd olarak işbu 3 numaralı cetvelde 
münderi; tanlıhüdler yekununun ilive edilmesi icap eder. 

Ticaret Anlaşmaları 
Türkiye İsviçre klirinı aolaş:naamın 31 Mart 1938 tarihiae 

kadar temdidine mUtcdair knrarname ve buna aid 
Türkofis tamimi 

13666 ve 17-11-1937 tari li tamime ektir: 
31-12· I '3i tarihinden itibaren meriyetten çıkmak üzere fe h

edilmiş bulunan 3 İkincikaoun 1935 tarihli Türkiye. İaviçre klirinı 
anlaşmasının 31 Mut 1938 tarihine kadar temdidi hakkındaki 
21764 No. lu ve l-12-1937 tarihli İcra Vekilleri Heyeti kararoa
rnt-.ııinin bir sureti aşağıya çıkarılmıştır. 

Kararname 
Karar sayısı : 2 7764 
31 iıkkioun 1937 tarihinde İsviçre Hükumeti tarafından klirinı 

anlaşmasının, yeni bir anlaşma yapılıncaya kadar iki memleket 
arasındaki ticari münasebet ve iediyatı aektedar etmemek üzere, 
31 Mart 193R tarihine kadar mcr'iyetinin temdidi; iktisat Vekilli
ğinin muvaffakatine atfen Hariciye Vekilliğinin 26- 11 937 tarih 
Ye 25073 681 sayılı teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinc:e 1-12-37 
tarihinde onanmıttır. 

Fındık ve ceviz satışları 
bu hafta çok canlı geçti 

Son haftanın fındık ve ce
viz satışları biraz canlılık göa· 
termiıtir. Uzunköprü iç ceviz
lerinden 2997 kilo 26 lrnruş 
tan, Niksnr malından 4 bin ki· 
lo esmer mal 19 kuruştan, A
masya malı l 65L kilo 23 ku
ruştan, 910 kilo İskilip malı 2.<l 
kuruıtan depo teslimi, Samsun 
malı 1100 kilo 28 den, Amas
ya malı 3.125 kilo 30 dan, 8480 
kilo Tokat malı 27 kuruştan 
satılrnıştır. 

Yine cevizlerden 1683 kilo 
Amasya eemer malı 24 kuruş
tan Uzunköprü malı 7 bin kilo 
28 kuruştan mü teri bulmuştur. 
Samsundan piyaaarnıza 2500 
kilo kabuklu ceviz, Hopadan 
1100 kilo iç ve Samsundan 
17608 kilo iç ceviz gelmişti ... 
Hamburga 2660.ı kilo ve İaken· 
deriyeye 5095 kilo ihraç olunN 
muştur. Fındıklara gelince: Ak
çakoca İf fındıklarından 10560 
kilo 35 kuruştan, 4 bin kilo 
34,20 kuruıtan vapur teslimi 
satılmıştır. Trabıondan 10 bin 
kilo 34 ten, Giresun malı 1200 
kilo 36 ve 1200 kilo ekstra 42 
kuruıtan verilmiştir. Akçako. 
dan 1300 kilo kalburlanmıt fın
dık 40 kuruatan sablmıttır. Sif 
İatanbul 11200 kilo 34 kuruı
tan mütteri bulmuştur. Ordu
dan piyuamızc 2900 kilo, Trab
zondan 9090, Giresundan 2640 
kilo kabuklu fındık, Giresun
dan 5520, Ordudan 2060, Tire· 
boludan 2400, Trabzondan 12 

bin, Akçakocadan 17730 kilo 
iç fındık a-elmittir. İhraç olu· 
nan fındıklardan Hamburga 
7460, Neyyorka 20400, Yugoı
lavyaya 2400, Burgaza 800, 
Kalasa 4 bin, Santuza 2 bin, 
Viyanaya 3120, Marsilyaya JO 
bin, Köstenceye 129.) kilo gön· 
derilmiştir. 

İatanbulda 15 ton iç ve 10 
ton kabuklu fındık ile 35 ton 
iç YC 30 ton kabuklu ceyiz 
at oku bulunmaktadır. 

Radyo istasyonumuz. 
Etimesutta yapılmakta olan 

radyo istasyonu binaaı ikmal e· 
dilmiştir. 

T csisata aid alit ve edevat 
ta İngiltcrcdcn ıetirilerek yer• 
lerine konulınak üzeredir. 

Ba istasyon kıs dalga ile 
de neşriyat yapacak, ve kuv · 
veti 20 kilovat olacaktır. 

Uzun dalgalarla yapılacak 

nefriyat iae 120 kilovata kadar 
çıkabilecektir. 

Bu auretle radyo istasyonu· 
muz dünyanın en kuYvetli rad
yo iıtaayonlarından biri olacak
tır 

Ankaradan Adanaya hava 
yolu 

Bundan başka Ankara-Ada
na hava poıtaları yolu üzerin· 
tle yeni tayyare meydanları ya
pılmakta ve seyrisefcr emniye
tini temin için Ankara, Konya, 
Karaman, Silifke, Mersin ve 
Adana ıüurırih olarak tayia 
edilmektedir. 

E2 c: 

T. L. T. L. 
19.674.491 12.869.873 

T. L. ....... ••••~• .. ••~•.-! •!•+1.+•~~··••~o.·•~~~._•••••,••+••+••• .. ••~.,• •• ~·•••• ..... • ~·••••• .......... o•••••••••.,.•~•~"""' 
32 .544.364 ' ~.· •!• 

67.911 283.779 
540.451 315.935 

29.903 327.058 

181 
9.268 

89.374 
199.9'28 

18.597 
1.598.060 

50.820 
37.180 

797.189 
86.883 
17.767 

l98.694 

344.aBS 
4.076.504 

13.632 
35.085 

228.888 
70.708 

38Z.990 
35.797 

J28.416 
289.489 
233.634 
177.139 
63.544 
21.457 
37.977 
57.665 
27.115 

2.930.308 

341.690 ·:· ' ' EV 1· ,, ·:· 856.386 : •!• ·:· 
356.961 ..... • •• ., . 

13.632 •••• T .. 8 .. .:. 
35.2ss ·:· ercume urosu •!• 

238. 156 .. ~.., ,, ... • 160.082 +!• Her lisandan ve .her türlü tercüme işleri ve bil- ~ 
582.918 •!• hassa münakasa ve müzayedelere müte.allik şartna- •:• 
54.394 •!• melerin tercü esi derühte edilir. •:• 

1.926.476 ·: ··~ 
::ıı.o1n 309 • Az.ami ihtimam ve sürat ~ 
~- y ~ 
27o.st4 

•:• Fiyatlar gayet: mütedildir : 
97 4.328 ·:~ •) 
150.427 •!• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •!• 

39.224 •:• Hu.ıusi tenzilat yapılır •:• 
236.671 •!• ••• 
57.665 •!• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 +i 

371.503 .. ~. Telefon : 49442 .... 
~ ~ 

7 .006.90'l ·:· •• 
l~k 1 .._ Sipariti mukaveleye batlanmıt oldutu halde henüx mem •+••!••!••!• .,~••! •• •.•(•+:o!.f•:.•(••!• • •:••:••• •)• ... •:o•:••!4 •! .. : .. :• 
t' ~te ithal edilmemit olan mallar bedelleri yukarıdaki yekuala-

d•fıil dej'ildir. 
~,d2 -Almaayaya aid yukarıdaki yekunda dahil buluaaa altı ay " , 

llr Yadeli mübayat: 
Itcırni daireler Huauıi şahıalar Yekun 

T. L. T. L. T. L. 
2016598 6636857 8653455 

l,t B•kiye daha uzun veya batk• vadeli mübayaata aid taahhüt
hk6nunu ifade eder. 

}''k~llllanyadan gayrı dij'er memleketlere ait yukarıdaki umumt 
~tıfia dahil altı aya kadar vadeli mübayaat: 
~•ıni daireler Huauai tabıalar Y ek6a 

-----'\ 
HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 
İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen numune gönderilir 
Adres: Galata, Perşembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 T. L. T. L. T. L. I 
8 879462 1638612 1518074 "'------------------.. ltt •kiye daha uıun veya baıka vadeli mübayaata aid taahhüd-
:ckununu ifade eder. 

~tt .._ Her memleketin kredili taahbütlerimiı de dahil olmak (i-

l tl c, beaaben alacakla bul•aacatı mebl't tcabit edilebilmek için !mtiyaz aahibi v yıı.z.ı i,leri 
~'lıı•ralı cebelde o memleket i~in rlsterilmit olan blokaj ye- . ı o: törü: lamail Cirit 
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Baaddıiı v•: ARTUN BalllJ>ffi 
Gallıtn iBilliır eokaıir No. 1 O 

Sayta .1 
:ı: 

(Suite de la 4C:me pare) 

Mardi 28· 12·937 

Matcriel pour le pont Afion (Ch. de Fer Etat) N. 537 
Paves ıMun. lstanbul) N. 550 
Kilimı (Min. Def. Nat.) N. 550 
Riz pour pilav et soupe (Div. Tcbataldja) N. 550 

-

Construction veıpnsienne iı l'hôpital des maladies veneriennes (Muo. 
lstanbul) N. 55 ı 

Costumes pour garçon et jcunea fille• (Dir. Ecole Prof. de Muıique) 
N. 551 

Peaux de chevre rougc et verte (Cb. de Fer Etat) N. 551 
Bucule (Dir. P. T. T. Istanbul) N. 551 
Pain (Com. Ach. lntend. MariDe K. pacha) N. 551 
Leıumes (Com. Ach. Milit. Brou11e) N. 552 
Conıtn:ction d'un oavillon au penitencier de Konia (Proeureur Gen. 

Konia) N. 560 
Viande de mouton (Com. Ach. Milit. Tcborlou) N. 552 
Viande de boeuf ( ,, Vize) N. 552 
Haricots ıecıı et bles concasse (Com. Ach. Milit. Gaziantep) 553 
Poutrelles (Mu. Ankara) N. 554 
Coıtumca ( ,, Gaı:iantep) N. 554 
lıııpresaion de livres (Mun. lstanbul) N. 557 
* Tuyaux en fonte, fer, papier ete. (Dir. Douaae1 Samsoun) 560 
Pain, viande de mouton, beurre, bois et bouillc (Ecole Normale Si-

vas) N. 561 
• Porca (Minis. Def. Nat.) N. 563 
Rep . des cbaudrons (Municip. lst.) N. 563 
Batistc (lntcod. Tophani-) N. 564 
Toile pr. pantalonı ıports (lntcod. Tophane) N. 564 
Billet• pr. autobus (Municip. lıt.) N. 564 
Planchcs et lites (lntend. Tophane) N. 564 

* Les ıısterisquea indıquent une vente pıır voıe de aurcncberc. 

N. B.- Leı Noı indıquea ea rerard do• articlcs aont ceux du 
journal daoı lequel l'aviı a paru. 

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

2~=\ - 12 - 1937 

FiATLAR (Cours officicls) 
Afion (Opium} 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday ı ert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Ori• An.) 
Arpn yemlik 
Çavdar (Seirle) 
Keçi kıh (Poila de Chevre 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Poia chicbe) 
Buğday kmlca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

., Tral<ya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Susam ,, ( ,, sesame) 
Darı sarı (millet jnne) 
Suıam (Se.ame) 

Aşatı (Moins) Yukarı (Plus) 

6 - -
5 30 -
4 4 -

4 30 -

56 - -

17 

6 10-
5 36 -
4 5 -

Peynir kaşer (Fromaıe kacbere) 
Zeytin yağı I.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

., oğlak 

Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Ceviz içi 

Mısır sarı (Mala jaune) 
Peynir beyaz (Fromaıe blanc) 

~Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Noiıdtes) 
Tiftik mal 
Fasulye ufak (Haricot aec) 
Güz Yünü 

GELEN (Arrivaıes) 
Afioo (Opium) 
Buğ'day'{Ble) 

Arpa (Orıe) 
Çudar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısır (Maiı) 

Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Faaulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (seaame) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Poia Chicbe) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Noiı. dec.) 
Razmol 
iç badem (amande) 

587 
135 
18() -

24 -

15 - 1 

38 -

83 -

18 • 
52 -

il -

85- -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 603 
Arpa (Orre) 
Tiftik 9 25 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poia cbiche) 
iç fındık (Noia dec.) 35 ~ 
Un (farint-) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaire l 
K hndık (Noiutte) 
İç eniz 

DIŞ FIATLAR 
(Marchea Etranıen) 

Buğday (Ble) Liverpul 5 12 
,, ~ Şikaro 4 35 
n ,, Vinipek 5 79 

Arpa (Orıe) Anver1 4 45 
Mııır (Maia) Londra 4 81 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 76 
Fındık (noia.) G.Hamburı - -

K "' "' 
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Pour la Publıcite s'adre ser 
a I' Administrntion Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse Telegraphique: 
ı .. tanbul MÜNAKASA 

Jours 

A) Adjudications au Rabais 

Construction- Reparation- Tr:ı 'J Publicc·Materiel de Construction-Cartographie 

Construction dcpôt installat on des tuynux en acier 
et autres operatıons pour adductıon d'eau au 
bourg Kaledjik (cah. eh. P. 225) 

R 'pnration machine du grand vaisseau N 32 
,, du 11261 m de cbaussce et construc-

tion arches et pont en beton arm; s routc Bolou
Duzdjc. 

Construction bitiment pour surveillance douani ·re 
a Mardın 

Reparation bain du konıık militaire (cah. eh. P. 10) 
Constructıon habitı\tıons pour fonctionrıaires de la 

douane iı lslahi}e (aj.). 

Pli cach 

Publique 
Gre a gre 

Pli cach 

Publique 

182!9 99 

995 -
10218 93 

24854 23 

1843 62 
29225 -

1367 -

75 

1864 

138 27 

Municipalıtc Kaledjık 14-1-38 14 

Com. Ach. Comm. G. Surv. Douan lst. 11·1·38 16 -
Dır. Trav. Pub. Bolou Un mois iı parl r du 17-12-37 

Dir. Travaux Publics Vıt. Mardin 

Com. Adı. Min D '•f. Nat. An kam 
Dir. Trav. Publics Gaziantep 

10-1-38 

10-1-38 
11-1-38 

12 

11 

!::_rpduits Chimiques et Pharmaceutigue~ - Instruments Sanit~es -F ourn?hır~ur Hôpitaux 

Produits pharmaceutiques et articles ıanitaircs: 51 Pli cach 9000 675 - Ministere Def. Nat. Preı lntendnnce 12-1-38 14 
lots Marine Ankara 

E lectricite·Gaz-Ch:ıuffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnstallnlion centrale electrique ııu bourr Bolvadin 5375 47 
(aj.). 

Habillement - Chaussures Tissus-- Cu irs. 

Couvertures en laine ·. 6500-7500 ( h h P p. ca c . . 
338) 

Peaux de chevre rougcı et verte (aj ). 

1 ra' au>. d'lroprimerie-Papeteric 

L'adjuJ1c3tıon du 5 1-38 concernant l'ımpression 
de registrc a ete nnnulee 

Oiv~rs ---.--
.\utobus complets iı 6 ou 4 cylındres et n moleur 

Dıesel : 10 p. (eah. eh. P. 425). 
Manche de lin : 400 m. (aj.). 
Apparcils de eoudure portatifs iı moteur complct 

Diesel ; 2 p.· Appareils de soudure clectrique 
2 p. 

Grues pour les port:ı lotıınbul et Trabzonde (aj.). 
Art:cles de soudure on caoutchouc 

,, et maticres tranaparents : 7 lots 
Bidotıs vides de petrole ; 800 p. 

Provisioı s 

Legumes: 3 lots 

Pli Clicll 

Pli caclı 

Pli cach 

Cre iı gre 
Publique 

" 
Gre iı grc 

Gre a ırc 

la p. 9 

85000 

8100 -

418 
1800 
280 -

Farine de mınoterre: 200 t. pti cach 26000 -
Pain, viande de mouton, beurre, huile d'olive, ıuc

re. farine, savon ete. (aj.) 
Pommes de terre: 5, 1-7 ,5 t. 

B) .Adjudications a la surenciıere 
Chaussures, pantoufles, havresacs, tableııu ileetri

que de distribution ete. 
Chaioes, chapeı:ux de soie, ride&ux de coton, cbnr· 

geur vides, film ete. 
Moteurs electriques, tablcau de distribı.ation et ~c-

ccssoires. 

Publique 

" 

Publique 

,, 

Le developpement economique de la Turquie 

La bataille du ble 
Par Orhan Conker 

(Suite du Numero 562) 
Le gouverrıcmcnt e amc·liore et etendu le reseau ferre et routier, 

il • instaure un syııteme de tarifs reduits pour le transport des ce
r ales ; il a cree en 1933 un Instıtut superieur d'agriculture a Anka
ra ; il a fonde de nombreurıes stations ıgricoleıı qui s'occupcııt de 
l'nmelioration des semenc~s en vuc d'augmenter le rendement. il 
s'est de plu• vivement int.ercsse iı l'or~anisation dcs credits agricoles. 

Notons aussi in loi sur le ble. No 2056, du 5 j ili ot 1932 qui f ait 
appel İı l'ıntermediaire de le anque Agricole de Turquie et eonticnt 
notamment les points sui\•nnta : 

Art. 1- En vue de sauvegardcr et de regulnrıser le prix du ble, 
le Gouvernement e t autorise, d~ns les cas ou il le jôgerait neces· 
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Municipalite Bolvadine 

Com. Ach. Command. G. Gend. Ani.:. 

{ 
Ad. G,.n Ch. de Fer Etnt Ankara 
Bureııu d'Expeclıtion H.pacha 

30-12-37 

14-1-38 

10-1-38 

Administr. G. Ch. de Fer Etat Ankara - -

Municipalıte iz.mir 

,, T ekirdagh 
J Adın. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 
l Bur. d'ExpPdition Haydarpacha 

8-2-38 

3·1-38 
28 1·38 

Admin Port lstanl ul Jusqu'au 1-3-38 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 12-1-38 

" Co:n. Adı. Comm. G. S. Douan. lıt. 

Command. Academie de Guerre 
Com. Acb. Milit. Karakeuse 
Vilayet Edirne 

Dir. lnıtruc. Publiquc Edirne 

12-1-38 
30-12-37 

28·12-i7 
13-1-38 
21·1-38 

10-1-38 

Com. Aclı. Min. Def. Nat. Ankara 5·1-38 

Dır. Vcntes Douaııes lıtanbul 29-12-37 

Municipalite iz.mit 5· 1-38 
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saire, a faire acheter et vcndre, par la Banque Agricole. aux prix 
fixee par lui. les bir• des producteura du pays. 

Art. il- Les modalitea et conditions d'achat, de veote et de con· 
servatıon du ble, ainsi que touı lieux d'achııt et de venle et tous 
le• autres details afferents a ces operations, scront regl~s et dcter· 
mines par le Conseıl des Ministres. 

Art. lll-Lcs pertes annuelles qui pourr.ıient reııulter des bles 
aia~i achetes ıeront supportes p r le gouverncment jusqu'a concur
rence d'un million de livres turques et, par contre, les benHices 
realiaea seront affccles n in "oostruction de 11ilos et de dt;pôts. 

Art. lV - Le mo:ıtaot du credit a allouer n lıı Banque Agricole 
pour l'acquisition du ble et le taux de l'interCt qui lui sera servi, 
seront arretes entrc le mioistre des Finances et la Baııque. 

Art. V- La Banque Agricole paiera comptıınt, aux proprictaires, 
le prix du ble achete par elle sur les marches. 

Cette loi a ete promulguee dans le but de vendre le ble turc a 
un prix eleve a l'lnterieur du pays. 

(a suivrc) 

De l'Administration Generale des 
Chemins de Fer et des Ports de l'Et9t 

.Df'u_x groupes de materiel de voie dont les nomı et.~ 
eshmatıves pour produıts indigenes et etrangers sont ıP 
ci·bas seront achetes separement par voie d'adjudicatiort ıO 
cachete le lundi 7 Fcvrier 1938 a partir de 15,30 h. au lo'' 
l'Administration Generale iı Ankara. 

Ccuı: qui desırent y prendre parl, doiveııt remetlre iı ıı 
sidence de la CommİHİon, dans des fJIİs a part pour c 
groupe, le jour de l'adjudıcation jusqu'iı 14,30 h. leurs 
une gcırantie provisoirc indiquec en regard de chnque f 
suivant que le materiel est indigene ou etranger, les certı 
cxiges par la l•>i et un certi ficat de compete-nce delivre f 
Ministere des Travaux Public~. 

L~s cahiers des charges sont en vente 
nux Cnisscs d 'Ankara et de Haydarpacha. 

au prix de lg:ı3 
(8487) 1297 

Groupe Nom Produits Produits 
indig-enes 

Valeur Gar an. 
etrang~ 

Valcur Gııtl 
____ Ltqs Ltq• 

8 articles de: EclisscH) 
selles et anneaux- ) 91701,48 

ressorts 
2 28 rticles de Boulo s) 

et ecroues de diffe· ) 
rent s especes et di-) 70183,21 4759, 16 38716,84 '/1-
mensions ) 

• • • 1 
Appareil telegraphiques fixes et portatifs ainsi qııt 

pieces. detache:s ~·u~e ;aI~ur e tima~ive de 36500 Ltq• sb 
achetes par voıe d ad1udıcatıon sous plı cachete le mard1 

ıı vrier 1938 n 15,30 h. au local de I' Administration Gener•le -

1 
kara. 

c . d. . t d d . 1' eux quı esır n y pren re part oivent remettre a •. ti 
sidence de in Commisıion le jour de l'adjudication jusqll 1 

h. leurs offres, une gnrantıc provisoire de 2737 ,50 LtqS ıe• 
tificats exiges par la loı et un certificat de competence de 
par le Ministere des Tra vaux Publicı. 

Lca cahicrs des chnrgeı sont en vente 
aux Caiue.11 d'Ankara et de Haydarp cba. 

au prix de I'~ 
(8568) 13()8 

Salı 28.12.937 

Afyon döner köprüsü çukur ik malzemesi (DD Yol. Arı~ l 
.\~ 537 

• Biaülfat (Ask. Fabr. ist.) ~y 549 
Parke (İst. Beled.) .X 550 

~Kilim (MMV) ~: 550 
Pilavlık ve çorbalık pirinç (Çatalca Tüm.) .\" 550 
Zührevi haııt. yapılacak heli inşası clat. Beled.) l\! 550 
Kadın ve erkek elbisesi (Müzik Ôğr. Ok. Dir.) X 551 
Yeşil ve kırmbı döşemelik keçi derisi (OD yol.) \~ ~I 
Kefeli ve oturak terui (İst. PTT Mud.) No 551 
Ekmek (İst. Deniz Lvz.) No 551 
Sebze (Bursa A11k. SAK) No 552 
Konya cezaevinde pavyon inşası (Konya C. Müddeium.) ~ 
Koyun eti (Corlu Kor SAK) No 552 
Sığır eti (Vize Ask. SAK) No 552 
Kuru fasulye ve bulgur (Gaziantep A.k. SAK) No 553 
Potrel (Ankara Beled.) No 554 

1 

Resmi elbise (Gaziantep Beled. ı No 554 . eJ 
Konservatuvar için Türk müziki kitabı bastırılması (lst. 

No 557 
ı • Font boru, kağıt v.ıı. Stımsun Gümr. Ba.şmüd.) No 560 ti 

Ekmek. koyun eti, sadeyağ, odun ve kok kömürü (Si~ı.ıs 

Öğr. Okulu) No 561 
• Domuz (MMV) .\ 563 
Buhar lxazaolorı tamiri (İst. Beled.) \' 563 
Patiska (Tophane Lvz.) \~ 564 
Spor donu için bez (Toph ne Lv.ı.) .Y 564 
Otobüs için bilet dst. Beled.) ~ 564 
Tahta ve lata (Tophane Lvz.) .\" 564 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzavcdeye aittir. J 
6fl" 

H miş : "No • ., işareti ilanı havi gazetemizin sayı ını g 

(Devamı 3 üncü sahifede) 


