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ikinci Sene - No. 334 

ABONE ŞARTLAR!: 1 
Türkiyı! icin Kuruş 

3 A YLIGI t50 
ö " 850 

12 _ ı;.oo 

Ecnebi memleketler ıçirı 
12 aylızı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbül değildir . 

BU GCNKC 

Münakasaıar ve Müza'yedeler 

LiSTESi 

a) Münaka!o:alar 

1 ı . Nafı'a ı·şleri, Malzeme Harita - nşaat, Tam ırat, 

lnönü kampında 6 bina inşaatı (THK Gen. Merk.~ l. ..S-37 15-
1 d. ') 24..S-..'.P 14 -

Hastane inşaıtlı : (Tosya Be e ıyesı 

2 ' Elb' vundura Çamaşır v.s. Mensucat, , ıse, :'\ ' __ ----------
40 (MMV) 17-6-37 1'5 -

Nöretçi muşambası: 13 tane . ~ 
Arka çantalık bez: 18210 m. 40 (temd.) (MMV) 14-5-37 1 

CUMA 

•• 

' GAZ~TESI 

2 
Mensucat - Elbise · Kundu ç ra- amaşır v .s. 

~~~~~~~~--------...!.--

MMV Satınalma Komisyonundan: 

Müteahhit nam ve hesabına 1340 tane nöbetçi muşam· 
bası açık eksiltme ile satın alınacaktır. Hepsinin biçilen 
ederi l 5530 lira 60 kuruştur. İhalesi 17 haziran 937 per· 
şembe günü saat 15 dedir. Sartnamesi M. M. V. satınal
ma komisyonundan alınır. İlk teminat, 1164 lira 80 ku
ruştur. Eksiltmeye girecekler lranuni teminat ve 2490 sa· 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bir· 
likte eksiltme gün ve saatinde Ankarada M. M. V. satı · 
nalma komisyonunda bulunmaları. 

* • • 

3 Nakliyat- Boşaltma - _Yüklc!me v. ~ - 1 1 

l - Her bir metresine biçilen ederi 75 kuruş olan ve 
müteahhit nam ve hesabına alınacak olan 18.2 l O metre 
40 santim arka çantalık bez açık eksiltmesine istekli çık · 
madığından pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini para~ız almak ve örneklerini gör-

İnhisar mamulatı nakliye~i(Diyarbekir lnlı isnr 
Baş Müdürlüğü) 

( 

4 Kereste - Tahta v, s. 
---------~-------~ 

Çam kalas: 497 ad.- çam tahta: 540 ad.· ihla• ı 
k 1 (} d - ıoevlet nemiryolları) 17 5.37 ıs 

mur a as: 7 ıı • ' 

S - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

Motör yağı, gres, valvalin, ~anjman yağı. ben· 
zin: 1900 it . üstüpü v.s. (Trakya Unıum Miif.) 17-5-'37 '1.\ 

6 - Müteferrik 

Alat ve e evat: 74 kalem· kimyevi malzeme: 
137 kalem (İstanbul Bölge Sanat Oku'u) 13-5-37 İS 

Temizlık işleri (bir sene müddetle) (Biga Beled.) ll-5-,'.l7 15 
Tuğla: 120000 ad. (temd .) (Devlet Demiryolları) 8 5.37 10 

Tabak istif rafı: 8 ad . (temd.) (MMV) 3-5-37 1l 

b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: 

Ot b"l ve malzemesi: (İst. Defterdar .) 16.5.37 14 -
omo ı 1 . G ·· M-d) 5-17-20 5-37 

Güm!ükte mulıtelif eşya satışı ( sı . umr u . 

-=-

a) MÜ NA KAS~ LA R 

1 
_ ln$aat- Tamirat-Nafıa [ ,işleri veMalzemesi-Harita 

Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 

t .. .. T"" k': :lr.11 kampında 3 yatakhane, bir ders· 
1 - nonu ur Kuj'... · d t · 

h 
'ff... • dare binası, bır epo ve amır· 

ane ve yemekhane, ~· uır ı 
L k .. 6 bina yaptırılacaktır. 
qane olma uzere . .. ü aat 15 te An-

2 - Ekıiltme 10-5-37 pazartesı gun s 
M k · de yapılacaktır. 

karada Hava Kurumu er ezın 
3 - Keşif bedeli 49723 liradır . 
4 - Muvakkat teminat 3729 liradır. · 

. . fenni şartname, keşıf evra-
5 - Eksıltme şartnamesı, 5 l' ·1 k . . planlar ~ ıra verı ere 

kile mukavelename pro1esı ve 
hava kurumu merkezinden alınacaktır. 

Tosya Belediyesinden: 

• 1\-" ilan edilen 7 495 lira 53 
24-·4-937 de ihale edılecee;ı k d v d 24 5 

k 
. talih çı ma ıgın an · · 

uruş keşifli hastane ınşasına l k t•l isteklisine 
937 . .. .. t 14 de pazarı sure ı e 

pazartesı gunu saa .. b 1 d. encümenine 
ihale olunacağı ve talihlerin ° gun e e ıye 
gelmeleri ilan olunur. 

mek iştiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
~- ilk teminat miktarı 1024 lira 34 kuruştur . 
ihalesi 14·5-37 cuma günü s.:at ı J dedir. 

3 
Nakliyat: Boşaltma ·Yükletme ve s. 

Diyar be kir İnhisarlar ~aşmüdür lüğünden: 

Muhtelif İnhisarlar mamulatile levazıma tının Diyarbe· 
kir istasyonundan ve ambarlarımızdan Bilis, Siirt, Urfa, 
Mardin, Diyarbekir ve mülhakatına sevki ve ortadan cel
bi l haziran 937 tarihinden itibaren bir sene müddetle 
nakliyat kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Tah
min edilen nakliye bedeli 25000 liradır. Zarflar 20-5-37 
perşembe günü saat 16 ya kadar Diyarbekir İnhisarlar 
idaresinde kabul edilecektir. Şartnam~si Diyarbekir, Ga· 

1 ziantep, Urfa, ııf ardin, Bitlis ve Siirt ldarelerindedir. Mu· 
ı vakkat teminatı 1875 liradır. 

4 
Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 1918 lira 85 kuruş olan 497 adet 
muhtelif ebatta çam kalas 540 adet çam tahta ile 9 a· 
ihlamur kalas Bursa · Mudanya hattı istasyonlarından bir 

kaçında vagon içinde teslim şartile J 7 .5. J 937 pazartesi 
günü saat t 5de H. Paşada gar binası dahilindeki komis
yon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe 

girmek istiyenlerin 143 lira 93 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü aaa· 
tine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler H. Paşa gar binası dahilindeki 
komisyondan Mudanya·Bursa işletme amirliğinden parasız 
olarak dağıtılmaktadır. 

5 
Mahrukat Benzin · Makine yağları ve saire 

Trakya Umumi Müfettişliğinden: 

Trakya Umumi Müfettişliği 533 lira muhammen be
delli 5 teneke B markalı motör yağı, bir teneke valvalin 
bir teneke gres, 4 kutu amortisör, 6 kutu C markal; 
şanjman yağları ile 15 kilo üstüpü, en çok 1900 litre 
benzin satın alınacaktır. Muvakkat teminat 40 liradır. A
çık eksiltme 17 mayıs 937 pazartesi günü saat 14 de sa
tın alma komisyonda yapıla~aktır, 

Şeraiti öğrenmek isteyenlerin komisyona müracaatları. 

30 Nisan 1937 

r""""'"".Y" bahu ba=günü ı r ~ö~~slerinizi Türk Maarif 

~-y-et_i_r_o-ze_t_le-•i~~ 

6 
'ttüteferrik 

İstanbul 

Adı 

Bölge San'at Okulu arttırma ve 
ve ihale komisyonundan: 

Miktarı Tahm. bedeli 

Alat ve edevat 7 4 kalem 
L. K. 
1485 76 
290 95 Kimyevi malzeme 133 ,, 

1776 71 

eksilfme 

İlk tem. 
L. K. 

l33 25 
İstanbul Bölge Sanat okulunda açılacak olan tekstil 

şubesi için alınacak 211 kalem alat ve edevat ve kim -
yevi malzeme eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 13 5-937 
perşembe günü saat J 5 te açık eksiltme iisulile Cağaloğlunda 
Yüksek Okullar muhasebeciliği binasında yapılacaktır. Ek· 
siltıneye girecekler Ticaret odasının 937 yılı vesikasını taşı
maları ve 2490 numaralı kanunun emrettiği evsaf ve şe · 
raiti haiz olmaları lazımdır. İstekliler belli gün ve saatta 
sözü geçen muhasebeciliğe, şartnameyi görmek için de 
okula başvurmaları ilan oluaur, 

Biga Şarbaylığından: 

Kasabanın yol ve caddelerinin temizlik itleri senevi 
2300 lira muhammenle 1-6 937 gününden 31·5-938 günü· 
ne kadar bir sene müddetle 20·4·937 tarihinden 11-5·937 
tarihine kadar 21 müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ye çıkarılmıştır. Taliplerin şartnameyi bedelsiz almak üz· 
re ihale günü olan l 1·5-937 tarihine rastlıyan günü aaat 
15 den evvel Belediye muhasebesine müracaatları ve yib:· 
de 7 ,50 teminatlarını havi tekliflerininin Belediye Reiıine 

göndern.iş olmaları. İhalenin Encümen huzurile yapılacağı 
ilan olunur. 

Devlet Demiryolları Umumi Müdürlüğünden: 

Birinci eksiltmesin:! talip çıkmaması hasebile muham· 
men bedeli J 920 lira olan 120,000 tuğla 8.5.37 cumartesi 
günü saat 10 da açık eksiltme ils satın alınacaktır. Bu 
işe gırmek istiyenlerin 144 liralık muvakkat teminat mak· 
buzu ve vesikalarile 2 nci işletme binasındaki komisyona 
müracaatları lazımdır. Şartnameler parasız olarak göste
ri 1 mektedir. 

MMV Satınalma Komisyonundan: 

1- Hepsine biçilen ederi J 752 iirk olan 8 tane ta
bak iıtif rafı müteahhit nam ve hesabına olmak üzere a· 
çık eksiltme ile ah nacaktır. 

2- Şartnamesini 10 kuruşa almak isteyenlerin her 
gün komisyona gelmeleri. 

3- İlk teminat mikdan 131 lira 50 kuruştur. 
4- ihalesi 3.5.37 pazartesi günü ıaat 11 dedir. 

b) M Ü Z A V E O E L E R 

1 
Müteferrik 

İstanbul Defterdarlığından : 

Muham. bedf!li 
Lira Kr· 

Dolmabahçeee müğla İstablı amıre binasında 
mevcut muhtelif markalarda teferruatı noksan o· 
tomobiller ile otomobil malzemesi (hepsi 63 ka-
lemdiı.) 230 25 

Ahırkapıda İstanbul Nakliye Taburu garajın· 
da mevcut 512 model Fiyat marka köhne binek 
otomobili: 40 

Yukarıda cins ve bulundukları mevkiler yazıla otomo -
bil Vft malzemesi hizalanndaoi bedeller üzerinden açık 
arttırma usulile satılacaktır. İsteklilerin ve tediye şeraiti
ni öğrenmek istiyenlerin 10-S.937 pazartesi günü saat 

14 te yüzde 7 ,5 pey akçelerile Milli Emlak müdürlüğün
de toplanam komisyona gelmeleri. 
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Sayfa 2 

İstanbul Liümrükler Başmüdürlüğündtr: 

338 m. k. 34 k. 666,71 J. alkolsuz uçak yağı 5-5-37 günü sa· 

at 14 de İstanbul Gumrüğündeki satış salonunda açık arttırma 
ile satılacaktır. 

• . .., 
Muşamba, ipek kordela, zenne elbisesi, kadife, ipekli ve pa

muklu mensucat, glase deri v. s. satılacaktır. Bak: İst. Gümrüğü 
B. Müd. hanına. 

' 
Müdürlüğünde~! / j~hisarlar u. 

1 -.Şartnamesi !llucibince sigara makinelerinde kul
lanılmak" üzere muhtelif eb'atta 69910 adet keten tütün 
ve sigara şeridi pazarlıkla satın alınacaktır. ' 

2 - Pazarlık, 6-V-937 tarihine rastlayan Perşembe 
günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve mübayaat şube

sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerın pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüıde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. \2152) 299 3 - 4 

• • • 
1 - 16 4 937 tarihinde açık eksiltme usuliyle satın alı

nacağı ilan edilip isteklisi çıkmadığından dolayı ihalesi 
yapılamayan 2 ton yük taşıyabilecek bir adet kamyonete 
aid şartname değiştirilerek yeniden açık eksiltmeye ko
nulmuştur . 

2 - Satın alınacak kamyonetin muhammen bedeli 
2900 liradır. 

3 - Muvakkat teminat 217.50 lirudır. 

--- .... --
--- ~ 

MÜNAKASA GAZETESi 30 Niaan 1937 

iiiiiiı L f stanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: -, 
----------------------------------------~ 

Hale girecek eşyanın ardiye resmi tarifesinin umumi 
meclisin 15-4 937 tarihli toplantısında aşağıdaki şe

kilde tadil edildiği alakadarlara ilan olunur 

A-Paketler, kutular, sandıklar: 

1-Kutular 
2 Kutular 
3 - Kutular ve tek Portakal 

paketleri 
4-Küçük sandıklar 
5 Şeker sandıkları ve emsali 
6 - 0rta sandıklar 
7 -Büyük sandıklar 
8 Büyük sandıklar 
9 Yumurta sandığı (7 10 lık ) 

l O- Yumurta sandığı ( 1440 lık) 
B- Sepetler ve küfeler: 

1 Küçük çilek sepetleri 
2 Karadeniz çilek sepeti ve 

benze; i 
3 Kelet, kebir, Adana ve 

ufak İzmir sepetleri 
4-Topaç ve yarım arka 
5- Arka ve kapelya 

C - Torba 'ar ve çuvallar: 

Kuru yemış torbaları 
2- " ,, " 
3 - ,, 

" 
,, 

4 " " " 5 - Ktiçük çuvallar 
6 - Büyük çuvallar 

Kilolar 
En az En çok 

1 
4 

9 
21 
31 
51 
76 
91 

4 

16 
36 
61 

4 
9 

31 
46 
76 
l o ı 

4 
8 

20 
30 
50 
75 
90 

150 

3 

15 

35 
60 

150 

4 
8 

30 
45 
75 

ı O:l 

150 

resırn 

mıkdarı 
kuruş 

o 50 
l 

2 
3 
4 
6 
8 

10 
6 
ıo 

2 

4 
6 
~ 

o 50 
1 
2 
3 
5 
8 

Gümrük satışından : Z Z.A.C H. markalı 532 kilo 260 lira de~e

rindeki mobilya kaplamaR'a mahsus top halinde muşamba, S.N. mar
kalı 15 kilo 75 lira deQ'erindeki aafi ipek kordela, adres markalı 7 
kilo üç lira değerindeki müstamel ipekli yünlü zenne elbisesi (Transit) 
ve l.N. markalı 115.500 kilo 462 lira deierindeki suni ipek ipliği, 
İ.N.C.İ.L 1 markalı 162 kilo 303,75 lira deierindeki pamuk kadife 
(Dahile) 20-5-37 gününde ve N.K. markalı 974 kilo 896,08 lira defe
rindeki pamuk mensucat, A.C. markalı 326 kilo 2934 lira değerindeki 
ipekli ve pamuklu mensucat ve M.P. markalı 138 kilo 1380 lira de
ğerindeki glase deri (Dahile) 17-5-937 gününde saat 14 de eski Ga
lata Gümrü2'ü binasındaki satış ambarında açık artırmaları yapıla• 

caktır . lıan olunur. (2422) 351 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeltri 

Kararname .\~ 2 6266 
23 Eylül 1935 tarihli Türkiye- Felemeak Ticaret Anlatmuının 

yerine konulan üzere 19 mart 937 tarihinde Ankarada akid ve 
imza edilip Hariciye Vekilliğinin 27-3 937 tarih ve 180 6239 1&yılı 
tezkeresile gönderilen ilitik (Türkiye ~ Felemenk Ticaret Anlat· 
maaı) ile merbutları İcra Vekilleri Heyetince 29 3 937 tarihinde 
tetkik ediler.:k 229.t sayılı kanunun verdiği aelihiyete istinaden 
19 mart 937 tarihinden itibaren meri'yete girmek üzere ta•dikı 
onanmıştır. 22-3-1937 

TürkiyP. ile Felemenk arasında Ticaret 
Anlaşması 

Melfuf A liıtesinde zikredilmiş olan Felemenk arazisi menşeli 

emtia serbestçe idhal olunacaktır. 
B listesinde zikr~dilmiş olan Felemenk araziai ve deniz atırı 

Felemenk arazisi menşeli emtianın ırerek clearinır yolu ile ırerek 
hususi takas yolu ile idhali bu listede her madde için tahaia edi· 
len mikdarda münhasır olacaktır. 

A ve B listelerinde zikredilmemit olan emtia Türkiyeye id-
hallerinde cari umumi idhalit rejiminden, itbu anlatmanın mer' i 
yeti müddetince. istifadede devam edeceklerdir. 

Madde 2- C liıteıinüe zikredilmit olan Türkiye arazisi men· 
şeli emtia Felemensre ıerbeatce idhal olunacaktır. 

D listesinde zikredilmiş olan Türkiye arazisi menteli emtianın 
F e-lemenge idhali it bu cetvelde her madde için tahsiı edilmit 
olan miktarda münhasır olacaktır. 

C ve D listelerinde zikredilmiş olan emtia itbu anlatmanın 4 -- Eksiltme 6-5-937 tarihine rastlayan Perşembe 

günü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mübayaat şube
sindeki alım Komityonunda yapılacaktır. 

lo 
7 - Hararlar 

Tenekeler, fıçılar ve 
10 

variller: 
mer'iyeti müddetince cari nmumi idhalit rejiminden Felemenkte 
istifadede devam edeceklerdir. 

5 - Muaddel şartnameler parasız olarak hergün sözü 
geçen şubeden ve planı ile lüzumu olan izahat İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü satış şubesinden alınabilir. 

6 - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatte adı geçen alım Komisyonuna 
gelmeleri ilan olunur. "2235,, 314 3 - 4 

"' * • 
l - Tütün denklerinin ambalajında kullanılmak üzere 

şartnaNıesi mucibince ve muhtelif eb' atla 100,000 adet 
beyaz Ç1'1 pazarlıkla aatın alınacaktır. 

2 - Paıarlılıc 5·5'-937 tarihine rastlayan çarşamba gü· 
nü saat 15de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesin
deki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

3-Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4-İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen 
alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur.'2279) 320 3 - 4 

• • • 
1-Muhtelif volt ve amperde 4815 adet ampul pazar

lıkla satın alınacaktır 
2-Pazarlık 4-5·9,l7 tarihine rastlayan salı günü saat 

15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım 

komisyonunda yapılacaktır. 
3 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat

te yüzde 1 ,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. \2280) 321 3-4 

• • • 
1 - İdaremizin Paşabahçe Müskirat fabrikası arazisinde 

şartnamesi mucibince yapılacak tesviyei turabiye, toprak 
nakli ve imla işi pazarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Pazarlık 5 ·5-937 tarihine rastlayan çarşamba günü 
saat lO da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün stszü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
misyona ielmeleri ilan olunur. "2361.. 339 2-4 

* • • 
l - İdaremizin Paşabahçe fabrikasında şartnamesi mu-

cibince açılacak yolur. 3998,32 lira keşif bedelli hafır ve 
imla işi, istinat duvarlarının inşaatı pazarlık usulile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Pazarlık 6-5·937 tarihine rastlayan perşembe gü
nü saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartname'er parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle bir'ikte adı geçen Alım 
Komisyot una geh!'eleri ilan olunur. "2389,, 343 2 -- 4 

Yoğurt tenekeleri 
2 - 0rta yoğurt tenekeleri 
3 - Büyük ,, ,, 
4-Yarım gaz tenekeleri 
5 -Bütün gaz tenekeleri 
6 - Tenekeler 
7 Fıçılar 

8 - Fıçılar 
9 - Variller 

10- Variller 

4 
9 

12 
31 
51 

101 
151 
301 

1 
3 
8 

11 
30 
50 
ıOO 

150 
300 
500 

E - Kavun, Karpuz, Hal ve Helvacı kabakları: 

1 Bir ton (küsuratın her 100 

o 25 
u 50 
1 50 
ı 
4 
6 
8 

10 
15 
25 

kilosu tahakkuka esas tutulur) 70 
l - Hale girecek eşyadan yukarıdaki tarife mucibince 

ardiye resmi alınır. Bu resim, umumi ve hu •usi pazar yer · 
lerinin i~gal edildiği müddetle mukayyet değildir, bir ay 
içindir. Bu müddetten fazla duran eşyadan her ay ıçın 

ayrıca tarifede yazılı mikdarların yarısı kadar ardiye res
mi alınır. 

2 Meyvalar 100 kilodan sebzeler 150 kilodan fazla 
kaplar içinde geldiği takdirde bu mikdarları tecavüz e
den kısmın her 50 kilosu için ayrıca beş k•Jruş ardiye 
resmi alınır. (Küsurat 50 kilo addedilir). 

3- Ardiye resmi, kabın cins ve eb'adına göre tahak
kuk ettirilir. Ve eşyanın Hale getirilmesini mütedkip tah
sil edilir. Kabın cinsi tarifenin hangi maddesin 'eki kap 
ismine uyarsa bu maddede ~österilen re!ııim tahakkuka 
esas tutulur. Kabın cinsi yukardaki maddelerde yazılı isim
lerden hiç birine uymadığı takdirde büyüklügü ve ağırlı
ğı tarifede yazılı kaplardan han.-:isini . vasati büyüklük 
ve ağırlıjıııa uyarsa (esas olan kabın büyüklüğüdür.) o 
madde üzerinden resme tabi tutulur. 

4 Cinsi ve şeklinin hususiyeti dolayısile yukardaki 
tarifeye göre resuıe tabi tutulması mümkün olmayan eş
ya ve sairenin Hal meydanında işgal ettiği yerin her 
metro murabbama 24 saat için 1 O kuruş resim alınır. 

5-- İşbu tarifenin htbikine 1-Haziran 937 tarihinden 
itibaren başlanacaktır. (B) (2414) 348 

• • • 
Mevsimlik muhammen kirası 300 lira olan Flor-

yada Çekmece adlı pılaj teslim tarihinden itiba
ren l ci teşrin 937 sonuna kadar kiraya verilmek üzre 
açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür
lüğünde görülebilir. İstekli olanlar 22 lira 50 kuruşluk 
ilk teminat mektup veya makbuzu ile 14 5-937 Cuma 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
(B) (2420) 350 

Senelik muhammen kirası 3000 lira olan floryada 
Haylayf adlı plaj teslim tarihinden itibaren 1 ci teşrin 
937 sonuna kadar kiraya verilmek üzre açık artırmaya 
konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö.-üle
bilir. İstekli olanlar 225 liralık ilk teminat mektup veya 
makbuzu ile 20 5 ·937 Perşembe günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2416) 349 

Madde 3 Amme emniyeti nya sıhhi inzibat aebeplerinden 
münbais takyidat müstesna olmak üzere, Yüksek Akid taraflar· 
can her birinin arazisi menteli emtia her hansri aalibiyettar güm
rük büroau vasıtaaile idhal edile<"ektir. 

Madde 4- İtbu anlaşmaya bailı muhtelif li.teler bunun me
r'iyeti eanaaında iki tarafın muvafakatile yeniden tetkik oluna
bilir. 

Madde 5- i,bu anlatma ahkamına tevfikan vaki mubadelita 
aid tediyat iki memleket arasında 27 tabat 937 de imza edilen 
Clearina Anlaşmaaıoa ıöre yapılacaktır. 

İşbu anlaşma 1 Mart 193S de münkazi olacak bir müddet için 
akdedilmitlir ve imzası tarihinden itibaren mür'iyete airecektir. 
İki ay evvel ihbar suretile feıhedilmediti taktirde, 1 mart 938 
den itibaren her defasında 12 12 aylık bir ıuüddet için kendili· 
ğinden uzayacaktır. 

Madde 1 - İşbu anlatma Türkiye ile Felemıınk Kıra\lıtı ara-
sında 23 Eylül 193t de akdedilmit olan Ticaret Anlatmasının 

yerine sreçecektir. 
Ankarada 19 Mart 937 de iaoziın edilmiştir. 

23 A-

Faik Kurdotlu 
Baron B. Ph. Van Harinxma 

thoe Slooten 

Serbest A Listesi 

B Toz halinde süt hariç 
C Sıhhat Vekiletinden evvelce alınacak müsaade ile 

24 B Holanda peynirleri (sert hamurlu, yalnız inek südü ile 
imal olunmuş, kürre veya müstatil, yani yuvarlak veya 
ya11ı 4ekilde iazyik edilmif, kazeinden yapılmıt olup 
hamurunun içine tatbik edilmit milaeccel "Ned. Kaacon
trol, ilih,,. markasını hamil olao peynirler Edam, Gouda 
ve Leydan peynirleri gibi telakki olunurlaa) 

(Devamı var) 

, ~ 

Mobilyesil ekiralık veya satılıkbr 
Çengelköy Bekar deresi caddesinde iskeleye üç 

dakika mesafede 16 No. lu her tarafı muşamba döşe
li 5 oda 1 salonu bulunan yeni köşk binlerce güHer 
arasında her ~rlü meyve ağaçları hava gazı, su tesi
sab vardır. Talib olanlar içindekilere müracaat etsin· 
ler. 

, 
Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MÜNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınız ic"bı hemen abone kay· 
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

'--------------------------·-----;J 
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Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Miizayedeler hakkında 

MUHTİRA 
-· ~ 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 
29 - 4 - 1937 

(Suite de la 4me page) 

boiı ainsi que les crayons de toute et 
servant ou non servant pour copie. 

Seulement mastic pour graffage 

Sayla 3 

de toute sorte 

Cumartesi 1 5-1937 

Mazut: 1500 t. (Deniz Levazım) .Y :-12.1 

MADDE ithalat 

Ton 
1 1 

SATIŞLA!{ 

1 Aıgari ıAzl\mİ hracat , 
Kılosu Kilosu 

I Ton Kr· Pa . Kr. Pa. 

704 
705 
706 
707 
709 
710 B 
711 B 

Pazar 2-5-1937 

Koyun eti (Tekirdağ) .,~ 325 
Duvar tamiri (Tarsus Fidanlığı Müd ) ,\' 329 

Pazartesi 3-5-937 

Erzurumda Zührevi hast inşaatı. (Erzurum vilayeti) .\: 321 
Florya kabinelerinin arkasında betonarme yol inşaatı (İstanbul 

Beled.) .\: 324 
Kiliıta buz fabrikası ve soğult hava deposu inşaatı (Kilis Beled.) 

.\! 326 
Torna 1 ad. (İst. Belediyesi) .\! 323 
Karbon mürekkebi: IOOO k. (Devlet Demiryolları.) .\: 323 
Krible maden kömürü: 500·800 ton. (istanbul Üniversitesi) 323 
İskarpin: 185 çift 323 (İst. liıeleri) 323 
Pamuk yağı: 20 t. (Devlet Demıryolları) 324 
Ekmek pişirmesi: (Tophane Levazım) 324 
Süt: 40 t. - yoğurt 30 t. (İstanbul Komut.) 324 
Sığır eti: 80,77 ve 45 t. (Vize) 324 

Suni Portland çimentosu: 2500 t. (Devlet Demiryolları) 324 
Mahruti çadır: 35 ad. çift satihli çadır: 30 adet Torna kaynak ve 

dökme cihazları (Bolu Nafıa Müd.) 328 
Etüv tamiratı (İst. kom.) 324 
Parke taşı: 200 Ha 500 m3 (Luleburgaz) ~ü8 
Vagon yedek parçaları (Devlet Demiryolları) 297 
Bulaşık yıkama makinesi: 7 ad. •Tophane Levazım) 297 
Karölaj: 882 m2 Parke ferşi 3300 m2 - bordür inşAatı. 232 (Es-

Afyon 

" 
Araşit yağı 

Arpa 
,, 

Av derisi 
., 
,, 
" .. 
" ,, 
,, 
,, 

: İnce 
: kaba 

t , 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 
: çakal 
: kedi 
: kunduz 
: porsuk 
: aoansar 
: tilki 
: tavşan 
: varşak 

zerdeva 

ad 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Ayçiçeği yağ : 

Badem 

" 
Bakla 
Bezelye 

Börülce 
Buğday 

" 
" 
" 
" 
" 
" Bulgur 

kabuklu 
iç 

: Eks. yumuşak 
: yumuşak 
: ekı. ıert 
: sert 
. sümter 
: kızılca 
: mahlut 

: k. 

4 6 4 14 
ç 

" 
• 
" ,, 
,, 
a 

ç 

447 6 10 6 26 

v 
718 D 
727 
728 
747 
749 A 

B 
c 

754 B 
D 
K 
L 
M 

762 
769 
773 
777 
782 
805 
812 B 

c 
D 
H 
v 

Seulement le chlorure de chaux 

Seulement l'acide quinique 
Seulement l'acide chlorh d . ( . . 
Seule t lh , 'f rıque myrıatıque), ıulfurique 

men penot 

Avec l'autorisation prealable du Minislere de l'Hygiene 

Seulement le lactose (ıucre de lait) 
" la 2lyce1ine 
" l'ether ıulfurique 

Seulement la gaze hydrophile 

kitehirde) (Devlet Demiryolları) 32..f 
Şap: 15 t. (Nafıa Yek . • , : 325 

Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

45 300 4 36 4 37 

815 B 
821 
836 
8U 
853 c 
859 
861 Seulement les chicklets 

Liste B ~devat çantaaı: 125 ad. (MMV) 325 
lıtanbul ve lzmir limanlarında batmış demir ve zincirlerin çı

karılması (MMV) 325 
Marsilya tipi kiremit 230.000 ad. mahyalik kiremit 10.000 ad. 

(Devlet Demiryolları) 325 
Telefon malzemesi (İst. Beled. ) 330 

" Fasulye 
Fındık 

,, 

" 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 

8 

Galvanizli demir tel: 273 km. - demiri ile izolatör 2:?50 ad (MMV) 
Haşha11 : tohumu 

: yağı 
·'~ 330 
* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamit: "No.11 işareti ilanı havi gazetemizin sayısını gösterir. 

• 
lstanbul Borsası 

29 4- 1937 

Paralar 
Alış 

1 Sterlin 627, 
1 Dolar 126,50 

20 Fransız Fr. 10~. -
20 Liret 120, -
20 Belc!ka Fr. 80,--
20 Drahmi 19, 
20 İıveçre Fr. 570,-
20 Leva 20, -

1 Florin 63, -
20 Çek kronu 70,-

1 Avuaturya Si. 21 ,-
1 Mark 25, 
1 Zloti 20. -
1 Pengü 21,-

20 Lev 12, -
20 Dina~ 48,-

Ruble 30-
f.veç kuronu 30: 
Türk altını 1055 -

' Banknot Oı.253,-

Sabf 
626, -
126.-
113,-
125 -
84,-
22, -

578, 
23, -
66,-
75, -
23,-
28,-
25, ·-
24,-
14, 
52, -
52,-

- 32, -
1054,-
253,-

Çekler 

London 
Nev York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterc!am 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşl 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Moıkova 

, Stokholm 

Alış Satıt 
625,25 625, 

o. 7904 o, 7905 
17,6875 17,67 
15,0212 15,0175 
4,68 ıo 4,6884 

87,405 87,7560 
3,4496 3,4614 

63,9357 63,91 
1,4440 1,4434 

22,67 22,6615 
4,2265 4,225 

13,1725 13,1675 
l ,9fi50 1,9662 

4,16 4,1590 
3,9840 3,9825 

I07,63 I07,5875 
34,4575 34,4440 

2,7540 2,7530 
24,0625 24,0725 

3,1160 3,1154 

Resmi Devairin 

Dikkat nazarına 

"MÜNAKASA GAZETE'li" memleketin bütün 
rrıüteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 
bir münakasa veya müzayede ilanı bu mesleğe inti· 
sap edenleri heman harekete getirir, ve azami ran-
demeıA verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 
küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. Hanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilan işleri Lhnited Şirketi 

vasıtasile gönderilebilir. 

1rntiyaz sahibi n yuı itleri 
Direktörü: lımail Girit 

9 8 .,ld•i• ye" ARTUN Baıunevi 1 
Galat• BiUU.. aoluııık No. 10 

,, 
İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kıh 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

.. 
Koza 
Kut yemi 
Mercimek 
Mısır 

.. 
Nohut 

,, 

" Pamuk 

: tohumu 
: yağı 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: iıp tohumu 
: kalburlanmaş 
: natürel yeni 

Pamuk yağı : 
,, tohumu: 

Peynir beyaz : tam yağlı 
,, ,, : yarım yağh 
,. ,, : yağsız 

Peynir kaşer : yağlı 
,, 

Razmol 
Susam 

,, 

,, yağı 
Tiftik 

,, 
,, 
,, 

" ,, 
Un 
,, 
,, 
,, 

Yapak 

" .. 
• 

Yulaf 

: yağsız 

: yeni mahsul 

: oğlak 
: ana mal 
: çengelli 
: deri 
: kaba 
: sarı 
: ekstra ekstra 
: ekstra 
: l inci yumutak 

,, ıert 
: Anadolu 

,, tabak 
: Trakya kırkım 

,, tabak 

Zeytin yağa : ekstra 
" ,, : yemeklik 
" n : sabunluk 

TELGRAFLAR 29 4 937 

1 

I 

1 22 

45 / - -

3 

60 

3 51 

45 

10 

9 36 

4 3H 

23 21 

50 

139 

I05 

50 

1 
5 

I 

31 

56 

'<.S. 
Londra Mısır Laplata 2 ci kin. tahmili korteri 25 şi Ki 3 58 

• keten tohumu ,, tonu 13 t p 
A " " 8 

• f· ,, 7 99 
nvera Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 125 B F 

L~verpul Buğday Mart ,, 100 libr. 9 şi ı' 1 ~· " 
5 

3.l 
Şı.k~go n Hartvinter Mayıı ,, Buşeli 12~ aen/·" 

6 25 

Vmıpek " Manitoba 129 " 5 95 
i 

,, ,, ,, 58 602 
Hamb. Ç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k. 173 R M". " L ,, 87 85 
. " ,, evan " " " " 173 " " 87 85 
işaretler : ki. ~kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kurut), pa (para), ti 

(f~lın), sa (aantim), ıt (ıterlin), RM \Rayhımark), p (pen
ııı), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

71 c 

107 B 

Contingentement annuel 
Kilo 

40,000 avec l'autorisatioo prealable du 
l ' aıriculture 
2000 

Miniıtere de 

159 D I0.000 avec l'autorisation prealable du Ministere de 
l'Economie 

377 c 4 1 
D 41 
E 1 1 100.000 

3 1 100.000 
4 1 

F 
378 B 31 1000 

41 
E I 36000 
F 1 

379 1 A 31 
il A 31 

111 A 1 1 iOOO 
21 
31 

1 B 21 
31 
4 1 

il B 2 1 
3 1 1000 
41 

ili 8 1 1 
2 1 
3 1 
41 

379 1 c 1 1 
31 
4 1 

D 1 I 
31 
41 

E I 
F I 180,000 

11 B 4 1 
c 41 
D 41 
E 1 
F 1 

ili A 1 
B 1 

c 1 

D 1 
E 1 
F 1 

380 A 10000 
447 A 5000 
532 A 2 20000 excluıivement coinı 541 A 18000 noirs (chevilleı noires) 

B 7200 
c 7200 

552 B 10000 
69-t B 8000,000 avec l'autorisation prealable du Minfstere de 

l'Economie. 
Liste C 

1- Oı et corneı (ıi l 'Hat naturel, en poudre et en decheta) 
2 - Laine et poil de chevre (bruts, salee et laves) 
3- Chanvre 
4 - Membrane, boyaux, oorde de boyau 
5- Peaux ıecheı non lravailleea 
6- Peaux de fourrure 

(a ıuivre) 
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-{ Deuxieme Annee - No. 33..t VENDREDI 

•• ABONNEMENTS: 
Ville et Provinee 

3 MOIS Ptn. 450 
6 " " 850 

MUNAKASA 
12 " " 1500 

Etranger: 12 mois Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

GAZETES İ 

Pour la Publicitc ı' adreuer 
a l' Adminiıtration Journal Quotidien des Adjudicatioıı s 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudieation 

A) Adjudicalions au Rabais 
Construction-Reparati<'n- Trav. Publies 
Materiel de Construction-Cartographie 

Construction 3 dortoirs, 1 salle d'etudes, 1 dor
toir, un loca! d'admin:sıration, 1 depôt et 1 ate
lier de reparation au cımp d'lneunu (cah ch .L.5) 

Construction hôpital (aj .). 

Bois de Construction 
Planehes Potcaux, ete. 

Madriers ıapin : 497 pieces Planches ld. : 540 
pieceı- Madriers tilleul : 9 pieceı (pour ligne 
Boursa·Moudania). 

Transport - Chargement Decharg :ment 

Transport de produits monopolises (Diarbekir et 
envırons). 

Habillement- Chaussures Tissus- Cuirs. 

Cıres pour sentinelles : 1340 picces 
Toile pour havresac9: 18210.40 metres (aj.). 

Combustible Carhurant- Huiles 

Huile moteur No 5 : 5 bidons Valvalıne, graic:se: 
] bid - Hu les pour ch:ıngement et ;ıır.ortiııseur. 
etoupe: 15 kılos - Benzine: 1900 litres . 

Divers 

Travaux de voirie (pendant un nn). 
Etageres pour rang-er la va!sselle : 8 pieces {aj .) 

(cah. eh. P. 10) 
Briqueı: 120000 pieces (ııj.). 

Outillage : 74 lots- Materiel chimique : 137 1. 

RectH: la quantite de cordon vert et rouge, en 
pclotes. a acheter est de 79000 metres (et non 
19000 metres voir No d'hier). 

B) Adjudications a la surenchere 
Toile ciree (pour recouvrem. meubles): 532 kilos

Rubar, so ie : 15 ktlos- Fil ıoie artificielle : 
115500 kiloı- Velours coton : 162 kilos ete. 

Cotonnades : 974 kilos Ti<Jsus coton - Soie : 
326 kiloı- Cuir glace : 138 kilos 

Huile pour avion, sans alcool : 34 kilos 
Aulomobiles et materiel. 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eatimatif 

Caution. 
Provisoire 

Pli cach 49723 - 3729 -

Gre a gre 

Publique 

Pli cach. 

Publique 
\. . :. ;;·e 

Publique 

Pli cach. 
Publique 

7495 53 

1918 85 

15530 60 
P. 75 le ıa. 

533 -

2300 
1752 

" 
" 

1920 
1485,76 et 290,95 

Publique 

,. 

,, 
" 

50 

666 71 
270 25 

1875 

116·1 80 
10.!4 34 

40 -

131 511 

144 
133 25 

Lieu d'adjudication et <lu 
Cahier des Charges 

Siege Central Ligue Aeronautique 

Municipalite Tosıia 

1 Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpacha 

Dir. Gea . Monopoles Diarbekir 

Com. Acb . Min. Def. Nat. Ankara 

" 

lnspector • t Gerıeral Thrace 

Municipalite Higa 
Com. Ach. Mın. Def. Nat. Ankara 

Dırection Gen. Ch. Fer F.tat Ankar:l 

ı Compt. Ec. Super. lstanbul 
1 Ec. Arts et Metiers " 
1 Com. Expl. Ch Fer Etat H.pacha 

Dir. Ventes Douıınes Galata 

" 

" 
lıtanbul 

Dir. Biens Nationamx ,, 

TRES PROCHAINEMENT ! 

Jours 

10 5-37 

24·5 37 

17-5-37 

~ 0-5-37 

-
17 6 37 
14-5-37 

17-5-37 

11-5-37 
3-5-37 

8-5-37 

13-5-37 

3.5 .37 

20-5-37 

17-5-37 

5-5-37 
10-5-37 

A la suite des demandes reiterees de nos honorables abonnes, et dans le but de les delivrer de l'ob
ligation de recourir a des bureaux etrangers, qui les font passer sous les fourches caudines nous avons 
decide la ereation d'nu ' 

SERViCE DE TRADUCTION 
Entoures d'eminents eollaborateurs, specialises ehacun dans une branche, ce service est appele a 

leur rendre d'appreciables services en ce qui concerne notamment leurs travaux de t raduction de cahiers 
des charges ete. 

PRIX HORS CONCURRENCE - REDUCTION SPECIALE 
Pour les Abonnes du · • MUNAKASA GAZETESi .. 

1 
f 1eure 

15 

14 -

ıs -

16 -

15 
11 

1-1 -

JS 
11 

10 

15 

10 

14 

14 

14 
14 

30 A VRIL 1937 

ADMINISTRA·ı ıu~ 

Y oıhourtchou Han 
Jer Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adre11e Telcıraphique: 

lıtanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivants) 

Samedi 1 Mai 1937 

Mawut: 1500 tonnes (lntendance Marine) .\~ 323 

Dimanehe 2 Mai 1937 

Vıande de mout n (Tekirdagh) .\! 325 
Reconstruction mur (Direction Pepiniere Tarsous) .\ 329 

Lundi 3 Avril 1937 

Construction hôpital maladies veneriennes a Erzeroum (Vilayet Er
zeroum) .\' 321 

Constructıon chcmin en beton arme derriere les cabines de Florıa 
(Municipalitc lstanbul) .Y· 324 

Constructıon fabrique de glace et depôt frigorifique iı Kilis (Muni
cipa .ite Kiliı) .\~ 326 

Tentes coniques: 35 p.- Tentes iı doubles surfaces: 3 pieces
. Tour d'appareil de soudure et de fonderie a l'oxygene (Dircc· 

tion Travaux Bolou) .\: 328 
Rcparation etuve ıComm. lst. Findikli) .\! 324 
Paves : 200 a 500 m3 (Municipalıtt Lulebourgaz) ,\' 328 
Cuisson de pain (lntendance lıtanbull .\: 324 
Lait: 40 tonneı- Yoghourt: 30 tonnes tComm. lstanbul Fin-

dikli) .Y 324 
Viande de boeuf: 80, 77, et 45 tonnes (Vize) .\~ 324 
Cıment Portland artific.el : 25110 tonnes (Clıemins de Fer EtııtJ 

.\: 324 
Alun: 15 tonnes (Min Trav. Publics) .\~ 325 
Sacs it outillage : 125 pieces (Minis tere Defense Nationnle) .\"· 325 
Repechag-e des ancres et chaineı perdues dans les ports d'lstanbul 

et d'lzmir (Min. Def. Nat.) ,\: 325 
Tuiles type Mars: 320000 Tuılcs spec. : ICOOO pieces (Chemins 

de Fer Etat) .\! 325) 
Benzine: 30 tonnes Direction Kirklarcli) .\; 325 
Materiel telt~phonique (Municipalite lstanbul) .Y 330 
Fıl de fer g-alvanise : 273 km. lsolateurs avec crochets : 22 j0 

pieces (Min. Def. Nat.) .\' 3'.jQ 
Pieces de rechange pour wagon Carrelage: 882 m2- Pavage : 

3300 m2- Construction bordure : 232 mi. (iı Eskichehir) (Che
mins de Fer E.tat) .\: 297-324 

Machine a laver la vaisselle : 7 piecu (lntend . Tophane) .\~ 297 
Tour : 1 piece (Municip. lst.) .\~ 323 
Encre carbone: 1000 kilos (Chemiııı de Fer E.tat) .\' 323 
Houille criblee: 500-800 tonnes ~Universitt- lst) .\" 323 
Escarpins: 185 paireı (Lycees lst.) .\~ 323 
Huile de coton: 20 tonnes (Chemins de Fer Etat) .\"• 324 

• Les asterisques indiquent une venle par voıe de surenchere. 

N. B.- Leı Nos indiques en regard deı ıırticles sont ceux du 
journal dans lequel l'aviı a paru. 
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, 
(Suite du No. d'hier) 

ExcluRİvement leı canoh en caoutchouc a'9 en toile cir 
Excluıivement ceux ven fer 

Excepte leı ponton• 
E,,.cluıivement les grucs flottanb el leı bateaux draıuef 
Excluıivement la benzine 

excluıivement indigo et ombre 

Excepte les crayonı de graphite nuı ou enveloppe• J 
(Lire la suite en 3me pare) 


