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~afia işleri, Malzeme. Har!ta 

s Guiemirde yap. ahşap çatılı haaıar inşaatı: kapalı z. 100329 10 
~1 'd. (ş.rt. 520 kr.) 

" 
k~hirde hava okulununda yap. iki ad. ahoap 
\, lı hangar (tart. 207 kr.) 
'- Enternasyonal Fuarında Muila Vilayeti namı
' Yap. teşhir pavyon 
~.~ı oduı binası tamiri " 
"it~ Rüştü Aru cad. beton döşeme yap (şart. 15) ,, 
~~ı,~ ıneydanında yap. yol inşaatı ,, 

0 ı:neydanında yap. 390 m. şose inşaatı (şart. 70 kr) " 

aç. eks. 

40134 64 

7700 16 

2844 46 
1419 95 

13,956 83 ' a,, :'iç r•e menfez inş . : 38 ad. 
~l llııtn evleri inş. 

'
11ca1t kasabasının halihazır haritası tanzimi 

kapalı z . 17697 23 
aç. eks. 

~ Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev." 

' ~tııilaaı · . 3 
"-ı ın. t. 

aç. eks. 
kapalı z. 

talit: 5 t 

~ik-~avagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemt:"si) 
~u. 

1750 -

500 
8160 
6750 

ı.' k•aabasında yap. elektrik tesisatı, alternatör, 
"~~· 

kapalı z. 23200 ·-

1 
1 tablosu şehrt şebeke malzemesi 

ilk hava dolabı: 1 ad. 

~cat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s, 

~l~k kumaı: 2450 m. , ----

İt le. 17121 it . - ıarı vaketa: 8311 k. · siyah va 
1-: ı:ıooo k. (fart. 283 kr) 

~ift: 73 tak.-tulum: 54 tak.-postal: 68 çilt-fotin: 5 

aç . eks. 

kapalı z. 

• 

aç. eks. 

750 

m. 4 55 
56621 -

1149 45 
(tcıad) 

~a işleri·Kırtasiye-Y azıbane Lev_az_ı_m_ı __ 

tt'•k 
ı,11 

1 t:natbua 
~lıt ti buyrukları bastırılması: 40 formal ık 
~ ·• kitab, 18 ,, 
"1ıc· • 1 ticaret istatig-i ,, ( t 1 aylık) 

~at-Boşaltma-Yükletme 
ı.ı,t 

tıyaaı nakli (6 ay müd.) 

~Benzin, Makine yagları v, s. 

'~ t: sı:ı t . (temd .) 
l "'-: 500 k. Dizel: 375 k. Lokomobil yağı. 915 

4r' ~otorin: 20625 kı. (temd.) 
~ıı Zonguldak maden kömürü 4750 t. (şart. 
~ 2 kr.) (temd.) 

~ t"Uldalt kömiirü: ?50 t. (temd) 

~ \~ 
~tııı ı: 1 ad . 
~l,~ır yıkanması: 264000 parça 
~'ıir llıotörü ile pompa (temd) 
:"t,1 Potrel direk: 320 ad. 
:\· ~ontrol aaat baadı 100 ve 120 kim : 4300 ad . 
~ .,•t le.,ha ( 100 ad .) : 7800 k. 

~'lt Üç. gö2lü demirden bilet dolabı: 25 ad. 
~~ telı: 6646 m. · pirint kafes teli: 200 m 
1 -~ d ,.,, toı keseri: 600 ad. - odun baltası: 500 a · 
~~ lırçuı: 200 ad.-takoz badana fırçası: 500 ad. 
U~l p Itır ve hububat küreğ'i: 1000 ad. 
~~'-c demirden dirhem . 50 kiloluk: 280 ad. 
l,b teıkeresi: 50 ad. - çevirecek kolu: 50 ad. -
~ lo dolabı: 400 ad. - talik tertibatı: 50 çift 

~~-ıc ~~Et. Sebze v. s . 

.. ~" ~~ il eti: 20 t . (temd.) 
~ ıııc\~~er: 2 t. arpa şehriyesi: 6 t . kırmızı merci· 
l l: S' 6 t. kırmızı biber: 300 le. 
'd, 3,0J 9 it. (temd.) 

)•~: 11400 k. (tcmd) 

,,.. • 1)400 " " 
~il, 132 t. 

~ ~üzayedeler 
'l~b 

11
' • 52 · ı b 1 ,_· ~6 Çıtme: 130 çift yemeni: çı t e ı;emeri: 

~I •d. köhne fotin 266 çift 
~Ilı~ ~ırpıntıın: 11 t . deri lmpıatııı: 1118 k. 
'lc

11 
~el aaç 

ç1~ ~•derya gambotunun parçalanarak deni:ı:den 
~ •rıJ 
Jıı,1 ..... (temd) 

~ - it 'ı ~ ar a ltımyon: 1 ad. (temd) 
Crcate 

aç. eks. 
paı. 

,, 
kapalı z . 

4•t 25 
960 -
390 

9261 

kapalı z. 5000 -

pu. 

pu. 50350 

• 3750 

kap-ılı z. 7500 -
,, 

paz. 

aç ekı: 2365 -

" 1053 -

" 2325 -

" 40?6 76 

" 895 -
,, 975 -

" 1300 --
,, 4200 

" 9185 -

kapalı z. 
paz. 

" k. O. 11 

" 12940 -

" 
12940 -

aç . eks. 4980 -

paz. 

aç. art. 684 16 

" pu. - -

,. 
kapalı z . 

6266 46 

3000 10 

113 50 
106 95 

1046 80 

1138 -

132 25 

37 50 
612 
731 ~5 

56 25 

836 06 
4081 05 

87 20 

72 -
30 -

695 

375 -

3767 50 

562 50 
546 69 

177 38 
78 98 

174 38 
301 01 

67 13 
73 13 
97 50 

315 -
988 88 

657 
363 60 

437 41 
940 50 
940 50 
3ı2 -

51 31 
5 62 

1933 28 

M. M. V. SAK 

" 

Mu~la Fuar Komitesi Baş. 

Kastamonu Vakıflar Direk. 
İzmir Belediyesi 

,, 
" 

Gümüşane Nafıa Müd. 

Kayseri Valiliti 
Bulancak Beled. 

İzmir Beled. 
Aık. Fabr. U. Müd. Ank. 

" 

Bitlis Beled. 

lıt. Sıh . Müess. AE.K 

lst. Sıhhi Mües AEK 
lst. Jandarma SAK 

Ankara Belediyesi 

17-6-38 

17-6-38 

15 6-38 

17-6-38 
7-6-38 
3-6·38 
3-6-38 

16-6-38 
16-6-38 
15·6-38 

10-6-38 
25-7-38 
22-7-38 

20-6·38 

"20·6 38 
18·6-38 

14·6-38 

10 -

11 

16 

14 
16 -
16 -
16 -
15 -
14 -
15 -

16 -
15 -
15 -

15 -

16 -

15 -
11 

10 30 

Menemen Beled. 9-6-38 
ı_ ümrük ve İnhis . Vek. Ank. 10·6-38 

15 -
15 -
15 -
15 -

" 13-6-38 
Başvek lstat. Gen. Dir S .\K 20-6-38 

Çanaklı.ale Mst . Mvk . SAK 16-6-38 16 -

Lüleburıraz Elektrik Şirketi 
Akhisar Beled. 

lzmir Beled. 

Akhisar Beled. 

hmır Beled. 

lst. Sıhhi Mücs. AEK 

3·6-38 10 -
16-6-38 16 -

27-5-38 itıb 1 ay 

23-6-38 

7-6-38 
20-6-38 

16 -

16 -
10 -

Ankara Belediyesi 1-7-38 e kadar 
Manisa Şehri Elek. Tesiı . Biri. 10-6-38 ,, 
O. D. yolları H . paşa 20-6-38 10 30 

,, 20- 6-38 lu 30 

• 22-6-38 10 30 
,, 22-6-38 10 30 

• 22-6·38 10 30 

" 24-6 38 10 30 

" 24-6-38 10 30 
,, 24-6-38 1 o 30 

M. M. V. SAK 16-6-38 11 -

Kırklareli Tümeni SAK 15-6-38 16 -
Çanakkale Mst. Mvk. SAK 3-6-38 15 -

Tophane Lvz. SAK 6·6-38 14 30 
Edirne Tuğ. SAK 6-6-38 10 30 

" 
6-6-38 15 -

Mutia Aılc. SAK 13-6·38 15 -

lzmir Lvı.. SAK 13-6-38 15 -

Tophane Lvz . SAK 16-6-38 ıs -
Trab.ı:on Vakıflar fd. 11-6-38 15 
lst. Defterdarlığı 30-6-38 15 

Ankara Belediyesi 1-7-38 e kadar 
Antalya Orman Baomühend. 10-6·38 15 

a) MÜNAKASALAR 

İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Milli Müdafa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

İzmirde Gaziemirde yaptırılacak beş adet ahşap çatılı 
hangar inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Hep
sinin keşif bedeli W0329 lira t O kuruştur. İlk teminatı · 
6266 lira 46 kuruştur. Keşif, proje ve şartnameler 520 
kuruşa M. M. Vekaleti satınalma komisyonundan alınır. 

Eksiltme 17 haziran 938 cuma günü saat 15 te Ankarada 
MMV satınalma komisyonunda yapılacaktır. Eksiltmeye 
girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle müteahhitlik vesi
kaları ile birlikte teklif me ';;tublarını eksiltme saatinden 
behemehal bir saat evveline kadar An~<arada MMV sa
tınalma komisyonuna vermeleri. 

* • • Eskişehir Hava okulunda yaptırılacak iki adet ah
şap çatılı hangar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 40134 lira 6t kuruştur. Eksiltme 17 haziran 
938 cuma günü saat 11 de Ankarada MMV satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 3000 lira 1 O ku
ruştur. Keşif, proje, ve şartnameler 207 kuruş~ komis
yondan alınır. Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazıla belgelerle müteahhitlik 
vesikasile birlikte teklif mektublarıoı saat 9 dan bebe· 
mehal bir saat evveline kadar Ankarada MMV satınalma 
komisyonuna vermeleri. 

Gümüşane Nafıa Müdürlüğünden: 

Ek&iltmiye konulan iş: Gümüşane vilayetinin Pirahmet-Kelkit, 
Pöske-Erzincan yolunun muhtelif kilom etrelerinde yaptırılacak 3S 
adet betonarme menfez inşaatı olup bedeli keşfi 17697 lira 23 
kuruttur. 

Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme tartnamesi, B- Mukavele projesi, C - Nafıa it· 

leri şeraiti umumiyesi, O - Tesviyeyi türabiye ve kirgir inşaatına 
aid fenni şartname, E - Huıusi şartname, keşif cetveli, metraj 
cetveli. 

İatiyenler bunları Gümüşane Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
Ekailtme 16 haziran 938 perşembe günü saat 15 te. 
Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 1328 lira muva:C:kat temi· 

nat Yermesi, bundan başka Ticaret odası vesika .. ve nafta yük
aek Bakanlığının müteabhidlik vesikasını a-östermeai 4arttır. 

Kayaeri Valiliğinden: 

Kayıeri merkez kazaraına bağlı Felahiye nahiyesinde muham-
men bedeli 894 lira 69 kuruştan ibaret 6, Bünyan kazasında ke
tif bedeli 864 lira bir kuruş olan 58, Pınarbaşı kazasında dört 
mıntakaya ayrılan 926 lira 90 kuruş muhammen bedeli 352 ve 
Develi kazasında 917 lira beş kuruş muhammen bedeli 184 göç· 
men evi inşaası açık eksiltmiye konulmuştur. 

Eksıltme 16.6.938 perşembe günü saat 14 de Vilayet konatın
da toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Vilayet dahilinde yaptırılacak olan 600 evin toptan inşasına 
iıtekli zuhur etmediği takdirde kaza veya köy üzerinde talibine 
ihale edilecektir. 

Bu işe aid plan, şartnama ve diğer evrak Vılayet iskan Mü
dürlükünde görGlebilir. 

İsteklilerin ıözü geçen i'Ünde Malsandığına yatırılacakları yüz
de 7,5 muvakkat tem!nat makbuzlarile İskin Komisyon°una mü
racaatleri illn olunur. 

Bulancak Belediyerinden 

15.6.938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 3 de Bulancak 
belediyesinde ihalesi yapılmak üzere tahminen 50 hektar meskun 
55 hektar gayri meıkündan ibaret olen Bulancak kaza merkezin
den 1,1000 1.500 t.2000 mikyasında hali hazır haritasının ahnma-
11 açık eksiltmeye konulmuttur. 

Meakün kısmının beher hektarı 24 gayri meskun luamının 

hektarı 10 lir.dır. 
Muhammen bedeli 1750 lira muvakkat teminatı 132 liaa 25 

kuruştur. 

Buna aid 'artname ve dij'er evraklar Bulancak belediyesinde 
ııörülebilir. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin bu işi yapabileceklerine dair 
Nafıa vekaletinden alınmış ehliyetname ve diğer delege ve yu
karıda yazıh muvakkat teminatile birlikte Bulancak belediye
sine müracaatları ilan olunur. 



Muğla Fuar Komite i Başkanlığından: 

İzmir enternasyonal Fuarında Muğla vilayeti namına yap
tırılacak teşhir pavyonu açık ebiltıneye çıkarılmıştır. 

Pavyonun ke:;.if bedeli 7700 lira 16 kuruştur. 
Ek iltme 15.6.938 çar~aınba günü saat 14 de Muğla Fuar 

komitesinde yapılacaktır. 
isteklilerin yiizde 7,5 teminat iLarz etmeleri ve ticaret 

oda:,ına kayıtlı bulunmaları ve im i ~ i yapabileceklerine dair 
ehliyet vesikası göstermeleri lazımdır. 

lstekli!er proje ke~if ve şartrıanıeyi 1 tanbulda nafıa mü
dürlüğünden İzmir ve Muğlada Fuar ırnmitesinde görebilir
ler. 

Pavyon 1 8.938 tarihinde ikmal edilecektir. 
Gazete ilan bedeli dellaliye ve mukavele ve sair bu i~e 

mütealJik bilcümf P masraflar miiteahhide ait olacaktır. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarının yukarıda 

yazılı saate kadar muğla vilayeti Fuar komitesine ve
rilme::ıi lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edil
mez. 

Kastamonu Vakıflar Müstakil Meınurluğundaa: 

NasruBah camii civarında Saman pazaaında ticaret oda
sının tahtı icarın<iaki bina• ın keşifname i mucibince tami
ratı açık eksiltmeye konulmuştur. Bu işi yapmağa talip 
olanların t 7.6.938 cumartesi gunü ~arıt 14 de Vakıflar ida· 
resine müracaatlan ilan olunur. 

İsmir Belediyesinden: 

2844 lira 46 kuruş J bedeli keşifli bayındırlık uhaaında 

Tevfik Rüştü Aras caddesinde beton döşeme yaptmlması için 
blokaf temel döşemesile ilıi tarafında mevcut kordon taşlarının 

tanzim ve beton ile yerine konulması işi Bafmüheodiılikten 15 
kuruş mukabilinde tedarik edilecek keşif ve şartnamesi veçhile 
7.6 938 ır.lı günü saat 16 da açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
l,in 1500 lirası artırmaya çıkarılacak ana mukabili mütebakisi 
de şartnamesi veçhile nakden verilecektir. i,tirak edecekler iki 
113 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen gün ve saatte encümene gelirler. 

• • • 1419 lirn 95 kuruş bedeli keşifli Bayındırlık sahasında Re
fik Saydan caddesinin Dod:uzeylul meydanından Montrö meyda
nına kadar olan 390 metre boydaki yolun iki tanfına kesme taş
larla kordon çekilmesi Başmühendiılıkten bedeli muka bilınde te· 
darik edilecek keşif ve şartnamHi Yeçhile 3.6.93~ sah günü ıaat 
16 da açık eksiltme ile ihale ~dilecektir. ittirak etmek istiyenler 
106 lira 50 kurutluk muvakkat teminat veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saatte encümene gelirler. 

• • • 3956 lira 83 kuruş bedeli ke,ifli Bayındırlık uhasında Re
fik Saydam caddeıinio dokuzeylul meydanından Montro meyda
nına kadar olan 390 metnı boydaki döşemenin Granit parke ta,
larile döşettirilmesi kapalı zarflı eksiltmeye konulmuştur. Ketif 
ve şartnamesi 70 kuruş bedel . mukabilinde Başmühendislikten te· 
darik edilir. Tapadan istiyenl~r poıta ücretini de göndermelidir
ler. Kapalı zarfla ihıalesi J 6.938 nlı günü saat 16 da belediye 
encümeninde yapılacaktır. Muvakkat teminat miktarı l046 lira 80 
kuruştur. iştirak edecekler 249() sayılı kanunun tarifi daireıinde 
hazırlanmış teklif ınektublarını ihale günü olan 3.6.938 ıalı günü 
aaat 15 e kadar encümen reisliğine vermelidirler. 

tJaçlar, Klinik ve İspençiyari atat: 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Satınalma Komiıyonundan 

Tahmin edilen bedeli 8160 lira olup 3 ton Difenilamin askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü Ankara satınalma komisyonunca 25 
temmuz 938 pazartelİ günü saat l5 le kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Muvakkat 
teminatı 612 liradır. 

• • • Tahmin edilen bedeli 9750 lira olan 5 ton santral it askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü Ankara ıatınalma komisyonunca 22 
temmuz 938 cuma günü uat 15 te kapalı zarf usulile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak komiıyondan verilir. Muvakkat 
teminatı 731 lira 25 kuruştur. 

lzmir Belediyeıinden: 

938 mali yılı içinde belediye hekimlerince yokıul hastalara ve
rilecek reçeteler mukabilinde şartnamesine bağlı formülü veçhile 
yapılacak ilaçlar Başkitiplikteki şai'tnamesine göre I0.6.938 cuma 
günü ıaat on altıda açık eksiltme ile ihale edilecektir. Bir ıene 
zarfında yapılacak ilaçların her semt için muhammen bedeli beş 
yüz liradır. İştirak edecekler otuz yedi lira elli kuruşluk muvak
kat teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümen~ gelirler. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Bitlis Belediyesinden: 

Nafıa vekaletinin tasdikine arzedilmiş olan proje muci· 
bince kasabada yapılacak elektrik tesisatından 23200 
lira keşif bedelli Alternatör, tevzi tablosu, işler bir halde 
techizah ile muhavvel, şehir şebekesi malzeme ve mon~ 
tajile beraber l hazirandan itibaren 45 gün müddetle 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

İhale tarihine tesadüf eden 15 temmuz 938 günü saat 
15 te Bitliste belediye encümeninde yapılacaktır. 

Projeler Bitlis belediyesinden veyahut İstanbul Asikü
rasyoni Generali hamnda mühendis Hasan Halet lşıkpınar 
dan ahnabilir. 

Talihler ilanda gösterilen tesisatm heyeti umumiyesine 
talih olabilecekleri gibi parça parça da teklif yapabilir· 
ler. 

Talihler ihaleden evvel yüzde 7,5 ihaleyi müteakib yilz· 
de 15 nisbetinde teminat vereceklerdir. 

Talihler bu güne kadar bu işleri yaptıklaraoa dair na
fıa vekaletinden muaaddak müteahhitlik ehliyetnamesini 
ibraz edeceklerdir. 

Talihlerin 2490 sayılı kanunun mucibince İcab 

vesikalariyle birlikte 15 temmuz 938 a-ünü saat 
belediye encümenine müracaatlara· 

İstanbul Sıhhi ~lüesseseler 

Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

eden 
15 te 

Leyli Tıb Talebe Yurdu ıçın mevcud şartnamesine 
göre bir aded soğuk hava dolabı açık eksiltmeye kon
muştur. 

Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Müdürlüğü binasanda kurulu Komisyonda 20.6.938 pazar
tesi günü saat 16 yapılacaktır. 

Muhammen fiat 750 liradır. 
Muvakkat garanti: 58 lira 25 kuruştur. 
İstekliler şartnameyi hergün Çemberlitaş civarında 

Fuatpaşa Türbesi karşısında Leyli Tıb Talebe Yurdu 
Merkezinden parasız olarak alabilirler. 

İsteklilerin cari seneye aid Tic:aret Odası vesikasile 
2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle ve bu işe yeter mu
vakkat garanti makbuz veya banka mektublarile birlikte 
Komisyona gelmeleri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .:!:_ 

İstanbul Jandarma Sabnalma Komiıyonundan: 

Miktarı Cinai 
kilo 

17121 Kösele 
8311 Sarı vaketa 
4000 Siyah vaketa 

Her üç kalemin birden teminatı 
ve tahmin bedeli 

Tahmin bedeli 
Lira K. 

29I05 70 
19115 30 
8400 00 

56621 00 

İlk teminat 
Lira K. 
2182 93 
1433 65 
639 ()() 

4081 05 
Cinıi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 

3 kalem kundrua malzemesi 18 haziran 938 curaartesi iÜnü saat 
11 de i.tanbul Gedikpaşadaki Jandarma satınalma komiayonunca 
kapall zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

Şartname hergün komiıyonda görülebilir. Veya 283 kuru' mu
kabilinde komisyondan aldırabilir. 

İsteklileria 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre tanzim ede
cekleri teklif mektublarıaı eksiltme günü saat ona kadar komiı
yonl\ vermeleri. 

Ankara Belediyesinden: 

Su işleri müstahdeminine yaptırılacak 7 3 takım elbise 
54 takım tulum elbise, 68 çif~ postal, 5 çift fotin için 
istekli çıkmadıgından açık eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

Muhammen bedeli 1149,45 liradır. 
Muvakkat teminatı 87,20 liradır. • 
Şartnamesini görmek istiyeolerin hergün yazı işleri 

kalemine ve isteklilerin de 14 haziran 938 salı günü saat 
on buçukta Belediye encümenine müracaatları. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 

Çanakkale Müstahkem mevki için şartname1inde göıterilen 
muhtelif garnizonlar arasında er eşya ve muhimat nakliyatı altı 
ay müddetle ve mukaveleye bağlanmak Üzere kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Mezkur nakliyatın tutari 5000 liradır. 

ihale1i 16 haziran 938 perşembe günü saat 16 da Çanakkalede 
Müstahkem mevki satınalıııa komiıyonunda yapılacaktır. İstekli
lerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri olan 375 lira ve 
kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile bir ıaat n·vel ko
misyona müracaat etmeleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

;\len emen Belediyesinden: 

Belediyemizin 938 yılı evrakı matbua ihtiyacı mulıı.ı~ebe

de mevcut liste::ıi mucibiuce 25.S.938 tarıhinden itilJaren 15 
gün müddetle açık ek~iltmeye konulmu~tur. 

Eksiltme 9.6.938 tarihine ra::.tlıyaıı perşembe giinü saat 
15 te belediye dairesinde icra kılınar.a ~ tır. 

Hu işe aid muhammen kıymet 441 lira 25 kuruştur. 
Taliplerin bu miktar üzerinde yüzde 7,5 ni betinde te· 

minat vermeleri ve ihaleyi müteakip hu teminatım yüzde 
15 e iblağ etmeleri ve eksiltme ~artla ı dairesinde noterlik
ten musaddak mukavele tanzim etmefii şarttır. 

1oter masrafı ile pul dellaliye ve defterlerin nakliye mas
rafları talibine aittir. 

Deft<:rin li tede gösterilen ebatta olıııa~ı ve 1.ait işaretile 
gö::ıt't!rilen :.::?:~ defterin muşamba kapla olması şarttır. 

Ve kağıtların iyi cins kağıltaıı imal ı·dilme i ve cüzdun
larııı kaplarıııın da kalın olması ~nı ttır. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletidden: 

k eııel 938 mali uneainde neşredilecek tahmirıen 40 formalı g 
buyrukların baatırılmaaı pazarlığa konulm u11tur. . tı 

Bu işe 960 lira bedel tahmin edilmiş olup muvakkat tetn1111 

72 liradır. 

!hale 10.6.938 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. • 
isteklilerin evnlden teminat paralarını vekJ.let veznesine ya 

hrarak alacakları makbuzlarla belli ıün ve saatte alım ıatırn ııo· 
mi•yonuna müracaatları. 

Ba,vekilet İıtatistik Genel Direktörlüğü 
Ekıiltme ve İhale Komisyonundan : 

Kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılan it mayıs 93fe den itibırtll 
mart 939 ıonuna kadar 11 aylık harici ticaret istatistitidir. e 

Bu eserlerin baakı adedi kanunuevvel ayı hariç olmak aıe' 
250-300 dır. Yalnız kanunuevvel aylığı 400-450 olacaktır. 

1 
rı 

H~r ay baatırılacak olan cildlerin tahmin olunan forııı•' 
17·38 ki ceman J 1 aylık forma yekunu 343 olacaktır. . z1 

16 tayfalık beher formu& için tahmin olunan tabı bedelı .
0
• 

lira olup 11 aylık mecmuanın ceman tutarı olan 9251 lira üıe''~· 
den yüzde 7,5 heaabile muukkat teıninat olarak 695 liralık ııı• 
buz, mektup veya tahvil verilmeıi lazımdır. 11 

Bn e1erler Anknrada bRBılacaktır. Ekıiltme haziran 938 aY111~. 
20 nci pazartesi günü saat 15 te umum müdürlük binasında ~-
lanacak olan komiıyonda açılacaktır. Ekıiltmenin açılmasın dır· 
bir saat evYel zarfların k<'misyon reisliğine verilmesi . laııtJJ 
Bu babtaki fartname komisyon katibliğinden istenilebilir. 

Gilmrük ve İnhi1Arlar Vekaletinden: 
t•' 

938 ıeneıinde nefredilecek tahminen 18 foruıalık kurs (ıı 
bının butırılmaaı puarlıta konulmu11tur. ıe 

Bu if için 390 lira bedel tahmin edilmit olup muvakkat 
minat 30 lir'a 25 kuruttur. 

!hale 13.6.928 pazartesi a-ünü ıaat 15 te yapılaeaktır. lif 
lltekliler f•rtnameyi levazım müdürlütünde hergün gör•b1 

ler. . ,ı 
İsteklilerin en çok ihale günü öğleden evvel mutlaka teııı111 

tJI 
paralarını vekalet veznesine yatıratak alacakları makbuzlRrl• V 

saatinde alım satım ko111iıyonuna müracaatları. 

Mahrukat Benzin-Makine yağ·ian V-.2:_ 

Akhisar Belediyes:nden: 

2804 lira muhammen bedelli Akhisar belediyesi ele:, 
trik fabrikası buhar lokomobili için 20625 kilogranı ıJl c' 
torin 500 kilo vakum ve 375 kilo dizel 915 kilo lok0~e 
bil yatak yağı ihtiyacı için kapalı zarf usulu ile eksilt er 
ye çıkarılmış ise de istekli çıkmadığından 16 6.938 P~,. 
şembe günü saat 16 ya kadar bir ay müddet içinde çı sıJ' 
cak ve layık had fiat teklif edecek istekliye pazarlı~ 

• retiyle verilecektir. . ,e' 
Bu işe ait ihale ve fenni şartname Akhisar beled•Y 

sinden istenebilir. 
Eksiltme pazarlık sureti le yapılacaktır. '1le.r•" 
iste '<liniıı fenııi ş a rtrıam e dairesinde vereceği ya,, 

nümunesini de birlikte getirecektir. .. ıdel 
Pazarlık için t11til günlerinden maada bir ay 111ı.J' ·lif• 

içinde her gün Akhisar belediyesine müracaat olunııb• 

Lüleburgaz Elektrik Şirketinden: 

Elektrik fabrikasının senelik ilıtiyacı için açık eksil~::ıe 
ile alınacağı evvelce ilan edilmiş olan 54 ton mazota. ~ıı'e 
günü ·olan 24.5.938 gününde talip çıkruadığmdan eksıl ıO 
kanununun maddei mahsusası mucibince eksiltmenİP ıı' 
gün temdidile ihale 3 haziran 938 cuma günü saat 

0 

bırakılmıştır. ıe· 
Talib olanların muayyen gün ve saatta Liilcburgaz bt 
diye encümenine gelmeleri ilan olunur. 

İzmir Belediyesinden: @1 

Havagazı babrikasının 938 mali yıh ihtiyacı olan '11J~ 
ton Zerodiz 0.10 lave Zonguldak maden kömürü a_l10~0t 
için 27 .5.938 gününde yapılan kapalı zarflı eksılt~ 1< 
ihale yapılmadığından mezkur tarihten itibaren iş bıt 0~ 
pazarlığa bırakılmıştır. Bedeli muhammen beher tollu be' 
lira 60 kuruştan 50350 iiradır. Şartnamesi 252 kurı.J~ilİ'' 
del mukabilinde havagazı müdürlüğünden tedarik e oc' 
Taşradan istiyenler şartna~e ücreti ile birlikte postt1

3
161 

retini de göndermelidirler. iştirak etmek istiyenlet 0~ı 
lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu veya ~ıı ,eıı 
teminat mektubu ile eksiltmenin bitmiş tarihinden it•b; o' 
encümenin toplandığı cuma ve salı günleri saat 1 

encümene gelmeleri. 

" M .. k G . . . A 111'9' una asa azetesı,, sızın ıçın ~ ıdtı 

rada, Trnkyada, Anadoluda ve lstan~ll 
9
, 

çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resıtll g 
zeteleri okur ve tetkik eder. 



2 Haziran 1938 

~eferrik 
İzmir Belediyesinden: 

.7500 lira bedeli muhammenli satın Rlınacak bir adet itfaiye ti
Pı komple Arazöz kapalı =arfla eksiltmeye konulmuttur. Fenni 
'°;.~ali şartnamesi makine ve elektrik mühendisliğinden tedarik 
e ılır. Muvakkat teminat miktarı 562 lira 50 kuruştur. Kapalı 
lttfla ihaleıi 7.6.938 salı günü saat 16 da belediye encümeninde 
~•pılacaktır. ittirak edecekler 2490 1&yıh kanunun tarifi daireıin-
~ hazırlanmış teklif mektublarını ihale tarihi olan 7 .6.938 salı 

tliııü azami Hat 15 e kadar encümen reiıliğine vermelidirler. 

Devlet Demiryolları ve Limanlara İşletme U. İdaresinden 
Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 8 

r.ıtp malzemf" ve efya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
t 
1lalarında yazılı tarihlerde açık eksiltme usulile utın alınacak
it, 

~ Bu işe girmek istiyenlerin h~r grup hizasında yazıla muvak-
~t teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme 

tlinü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 
._Bu işe ait tarlnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak
'4ldır, 

111
1- 4300 adet 100 ve 120 kilometrelik sü'at kontrol Hat bandı 

01
11harnrnen bedeli 2365 lira muvakkat teminatı 177 lira 38 kuruş 
tıp açık ekıiltmesi 20.6.938 pazartesi saat 10,30 da yapılacaktır. 
2- 7800 kilo 100 adet 5X2000 X IOOO m m lik demir levha 

;11hanımen bedeli 1053 lira ve muvakkat teminatı 78 lira 98 ku
.;~• olup açık eksiltme 20.6.938 pazartesi günü saat I0,30 da ya
~Pılacaktır. 

b 3- 25 adet iki ve üç gözlü demirden bilet dolabı mu ham men 
edeli 2325 lira ve muvakkat teminatı 174 lira 38 kuruş olup 

~~'.k eksiltmcıi 22-6-938 çartamba günü saat I0,30 da yapılacak-

b 4 ~ 6646 metre sinek teli ile 200 metre pirinç kafeı teli mu-
1.~lllmen bedeli 4026 lira 76 kuruş ve muvakkat teminatı 302 

1
1~~ 1 kuruş olup açık ekıiltmeıi 22.6.938 çarşamba günü saat 

,3() da yapılacaktır. 
b 5 - 600 adet marangoz ke1eri ile 500 adet odun baltası mu-
'lllınen bedeli 895 lira ve muvakkat teminati 67 lira 13 kuruş 

Olı.ı~ açık sksiltmeıi 22.6.938 çarşamba günü saat on buçukta ya
Pılllcaktır. 

111 
6 - 200 adet tavan fırçası ile 500 adet takoz badana fırçası 

t ı.ıbammen bedeli 975 lira ve muvakkat teminatı 73 lira 13 ku· 
I>~: olup açık eksiltmesi 24.6.938 cuma günü saat on buçukta ya· 

•caktır. 

d ! - IOOO adet ahşap kar ve hububat küreği muhammen be
tk11. 1300 lira ve muvakkat teminatı 97 lira 50 kuruş olup açık 
•ıltme 24.6.938 cuma günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

b 8 - 200 adet 511 kiloluk dök.ne deınirden dirhem muhammen 
tdeli 4200 lira v~ muvakkat temin;ı.h <HS lira olup açık eksilt· 

llıeai 24.6(938 cunıa günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sahoalma Komisyom ~dan: 
50 adet arka tezkeresi 
50 ,, çevirecek kolu 

400 ,. kablo dolabı 
50 çift talik tertibatı 

~e Y~kar~a cinı ve mikdarları yazılı dört kalem muhabere mal-
lı ~esı muteahhit nam ve hesabına açık eksiltıneye kon t 
'lep · . 

9 
muş ur. 

llo,; sının tutarı 185 lira olarak tahmin edilıni•tir ı·ık t · t 
"l>CS ı· 8 Y • emına 
l'\i ~ ıra 9 kuru~tu~. Şartname M. M ... V. Satınalma Ko. da gö-

ur. Ekıtltmeıı 16.6.938 perşembe gunü 1aat il dedir. 

Nafıa Vekaletinden: 

'l.t, 1~8 Temn u.ı. 938 paza~tesi günü uat 15 de Aokarada Vekalet 
fon ~me Ekııllme Kom11yonunda 41500 lira muhammen bedelli 
lur,t boru ve teferrüatı kapalı zarf uımliyle eksiltmeye konmuş-

~ Eksiltme tartoamesi ve teferrüatı 20R kuruş mukabilinde An-
''•da Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

MuNAKASA GAZETES 

pazartesi günü 8aat 14,30 de Tophanede levazım amirliği 
satınalma komisyonunda yapdacakhr. Tahmin bedeli lıeher 
kilosu 11 kuruştur. İlk teminatı 437 lira 41 kuru~tur. Şart
name komisyonda görulehilir. Anadolu ve Stir harici ayrı 
verilebilir. hteklilerin belli ..;aatte komisyona gr,lmeleri 

Kırklareli Tümen Satınalma Komi~yonundan· 

Kırklareli Tüm hastanesinin ihtiyacı için kapalı zarfla 20 
ton koyun etine verilen 42 kuruş 98 santim fiat makamca 
pahalı görüldüğünden yeniden kapalı zarfla münakasaya çı
karılmışt.r. l\luhammeıı fiyatı beher kilosu 45 kuruş olup 
ilk teminatı 657 liradır. İhalesi 15 haziran 938 çarşamba 
günü --aat 16 daciır. İstekliler şartnamesini hergün tüm sa
tınalma komisyonunda ~öriilehilir. Talihlerin kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki zikredilen vesaik.le teminat mektubla
rını havi zarfların belli gün ve saatten en az bir saat evve
line kadar Kırklarelinde tümen satınalına komisyonuna ver
meleri, 

Çanakkale Müst. Mevki Satınalma Koıni:;vonundan: , 

Çanakkale .\1ü--tnhkeın Mevki birlikleri için 2 hin kilo 
toz şeker 6 bin kilo arpa ~P.hriyesi, 6 hin kilo kırmızı mer
cimek, 300 kilo kırmızı biber pazarlıkla satın alınacaktır. 
İhalesi 3 haziran 938 cuma giinü saat 15 te Çanakkalede 
Mü~tahkeın Mevki satınalına komisyonunda yapılacaktır. Kafi 
teminatı 363 lira 60 kunı~tur. Talihlçrin mezkur giin ve 
saatte lı'ıninat akçP-leri ve 938 sene~i ticaret o<lası ve!"ikala· 
rile birlikte Çanakkaleıle Müstahkem mevk.i satınalma ko
misyonu na m ii raca at lan. 

- z 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

2 No.lu Dikimevinde birikmiş olan l 1 bin kfüele kır

pıntı"'ı ile : 118 kilo kürk ıfori kırpıntı-.ı mütr:ahhid nam ve 
lıe::;abına 16 ha:t.iran 9:m per,;;eınhe giinü saat 15 te Topha.
nedc lcvnıın aınirlıği satınalma komisyonunda açık arlırm:ı 

ile ~atıln<'akıır. ll<'psinin tahınirı bedeli 68J. lira 16 kuruştur. 
İlk teminatı 51 lira 81 kuru~tur Kırpıntılar Tophanede Di
kimcvindc ~aı tııanıe komisyonunda giirülehilir. İsteklilerin 
helli ::.aatle komisyona gelnwleri. 

Antalya Orman Başmühendis Muavinliğinden: 

An alyanın Alanya kazasınm Sazak·Çulluca ormanından bir 
sene müddetle satılığa çıkarılan 3752 metre mikip ıayri mamul 
çam 1064 metre mikap mamul köknar, 443 metre mikip gayri 
mamul yaş ve kuru katran eşcarı 15 gün müddetle ve kapalı 

zarf usulile artırmaya çıkarılmıştır. 
Artırma I0.6.938 tarihine müudif cuma rünü Hat l5 te An

talya orman idaresinde yapılacaktır. 
Çamın beher gayri mamul metre mikabı 490 köknarın 370 ve 

katranın 780 kuruttur. 
Muvakkat tyminat 1933 lira 28 kuru9tur. 

İstanbul DefterdarlıtJndaa: 

Bakırköyünde sahilden 2500 metre açıkta batmıt olan Pelen
riderya gambotunun parçalanarak denizden çıkarılmuı ışının 
her ınaarafı ve çıkarılacak demir, pırino, çelik ve1aire gibi en· Muvakkat teminat 3112 lira 50 kuruştur. 

te isteklilerin teklif mektublarını, talimatnameıine J(Öre Yek.ilet· 
'il 11 alınmış Malzemr. müteahhitliği vesikası ile birlikte 18 Tem
~~t ~38 pazarte1i günü saat 14 e kadar Vekalet Malzeme M .. -

' kazın yüzde sekseni, kıymetli mad•nlerin yüzde 50 ıi, mesluki
tın yüzde 10 u müteahhide aid olmak şartile arttırması bir ay 

llrluğüne vermeleri lazımdır. u 
içinde pazarlıkla yapılacaktır. İateklilerin ve tartnamesini ııörmek 
istiyenlerin 30.6.38 p~rtembe günü saat 15 e kadar 500 liralık 
muvakkat teminat akçelerile milli e111lik müdürlütünde toplanan 

' komiıyona müracaatleri. 

Ankara Belediye Reiılitenden: 

1,) Çankaya motör dairesi için kapalı zarfla eksiltmiye konulan 

9~el rnotörü ile Pompa için istekli çıkmadığı cihetle 1 temmuz 
telt . cuma gününe kadar bir ay içinde pazarlıkla alınacağından İs· ı 
~ 1~lerin her cuma ve sah günleri aaat on buçukta Belediye 
llcuın . - l . enıne muracaat erı. 

Maniıa Şehri Elektrik Tesisat Birliğinden: 

Ilı Maniu şehri elektrik şebekesinde kullanılmak üzere 9 9 5 
b "lre irtifaında ve muhtelif cbadda 320 demir potrel direk m~-
'ha edilecektir. 

"ı' 1' •liblerin fabrikada delikleri yapılmış ve işçiliği ikmal edil· 

11 ~1 olarak sif İzmir fiatlarını 10.6.938 tarihine raslıyan cuma gü
~111 •aat 18 e kadar Manisada bulunm.ıık üzere göndermeleri li-
~dır. Te.lim müddeti en fazla 15 atuıtos 938 larihli olacaktır. 

'---
~' Zahire, Et ve Sebze: 

l •tanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundna: 

c 1 tanhııl levazım amiıliğine ba~lı müe ·scsattan Anadolu 
f •heti ile 1staııhul sur hari~inirı 53019 kilo sü<le kapalı zar
ında talip çıkmadığından pazarlıkla eksiltmesi 6 haziran 938 

Ankara Belediyesinden : 

Eski Opel marka bir kamyon l temmuz 938 cuma ıunune 
kadar bir ay içinde pazarlıkla ıatılacağından talip olanların her 
cuma ve sah günleri saat on buçukta belediye encümenine mü· 

racaatları. 

.. İstanbul Belediyesi İlanları · 

1 Haziran 938 tarihinden itibaren Eminönü Kayma· 
kamlık ve Belediye Şubesi çevresindeki Belediyenin A!em
dar ve Kumkapı Tahakkuk ve Tahsil Şubeleri tevhit edi
lerek Şehsuvarbey mahallesinde Gedikpafa caddesinde 
145 numaraya nakledildiği ve Beyoğlu Kaymakamhk ve 
Belediye Şubesi dahilindeki Kasımpaşa ve Hasköy şube
leri de keza birleştirilerek Kasımpaıada Caımii Kebir 
mahallesi Bahriye caddesinde 69 numaralı binaya taşm-
dığı ilan olunur. (B) (3263) 

Sayfa 3 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Tftrkiye Cümhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasında 
Ticari Mübadelelere atd tediyatın sureti teıviyesi 

hakkmda anlaşma 

(710 uncu nüshadan devam) 

Menşe Şehadetnamesi 
B • Kıımı 

Yukarıdaki ,ekil tekrarlanacaktır. 
Bu kısım, aynen A. kıımının oumaruıoı taşıyacak, gümrük

ler tarafından damgalanacak ve tediyenin yapılacağı mali mües· 
ıe1eye verilmek üzere idhalitcıya iade olunacaktır . 

Türkiye ve İsviçre arasında J ikinci kanun 1935 
tarihli Ticaret Anlaşmasına munzam Protopol 

Bu günkü tarihli Clearing anlatmasının imzası anında Yük
sek Akid Taraflar Türkiye ve İsviçre arasındaki 3 ikinci kanun 
935 tarihli Ticaret Anlaşmasında •tağıdaki değişiklikleri yapmak 
için mutabık bulunduklarını beyan ederler. 

Madde 4- Aşağıdaki surette değişmittir: 
Ticaret mübadelelerine müteallik olup işbu anlaşmaya tevfikan 

yapılacak tediyeler bugünkü tarihle imza edilen Tediye Anlaıma
ıının hükümlerine göre vukubulacaktır. 

Madde 5- Tayyedilmiştir. 

Madde 6- Ve 3 ikinci kinun 935 tarihli Ticaret Anlaşmuı • 
na bağlı nihai hüküm yerine atağıdaki hüküm konulmu,tur. 

3 ikinci kinun 935 tarihli Ticaret Anlaşması aynen bugünkü 
tarihle imza edilen Tediye Anlaşm&1ının meriyet müddetini haia 
olacak ve mezkur anlaşmanın tabi olduğu aynı ,artlar dahilinde 
feshedilebilecektir. 

Bun de 31 mart 938 de iki nü.oha olarak tanzim edilmiştir. 
Bern, 31 mart 1938 

Bay Elçi, 
3 ikinci kanun 1935 tarihli Türkiye-lniçre Ticaret Anlaşma

ıının ikinci maddesine atfen, isviçre tarifesinin 482 b poziıyo
nuna giren ayak halılarının idbali bütün memleketler için kon
tenjana tabi bulunması dolayısile, İsviçrenin Türkiyeye ayak ha· 
lılarından 1000 kentallik tenelik bir kontenjan verdiğini siıe bil
dirmf"kle mübahiyim. 

Bu kontenjan tükendiği takdirde, İsviçre Hükumeti onun art
fırılmasın1 en hayırhah bir zihniyetle tetkik etmeyi kabul eyler. 

Diğer taraftan, Türk murahhu heyeti reisinin ayak halılarına 
mevzu giriş rüsumunun kıymet üzerinden alınan rüsuma tahvili 
hakkındaki talebi İsviçrenin salahiyettar nezaretince ke:ıa en ha
yırhah bir zihniyetle tetkik edilecektir. 

En yükıek eaygımın teminatını lutfen kabul ediniz Bay Elçi. 

Ekıelans 

Vasfi Menteş 
Türkiye Elçiıi 

Bren 

İsviçre Murahhas Heyeti Reiıi 
Ebrard 

Bren, 31 mart 1938 
Bay Reis, 

Bana şu şekilde yazılmış bir mektup göndermek lutfun Ja hu· 

lundunuz: 
" 3 ikincikinun 935 tarihli Türkiye-İsviçre Ticaret Anlaşma

sının ikinci maddeaine atfen, İsviçre tarifesinin 482 b. poziıyo· 
nuna riren ayak halılarının idhali ?ütün memleketler için kon· 
tenjana tibi tutulması dolayııiyle, lsviçrenin Türkiyeye ayak ha
lalarından 1000 kentallik senelik bir kontenjan verdiğini ıize bil

dirmekle mübahiyim. 
Bu konl.!njan tükendiği takdirde, İıviçre Hükumeti onun art

tırılmuını en hayırhah bir zihniyetle tetkik etmeyi kabul eyler. 
Diğer taraftan, Türk Murahhas Heyeti Reisinin ayak halıla

rına mevzu ıirit rusumunun kıymet üzerinden alınan rüıuma 
tahTili hakkındaki talebi İaviçrenin aalibiyettar Nezaretince ke· 
za en hayırhah bir zihniyetle tetlrik edilecektir.,, 

İşbu mektubu aldığımı ve münderecatında mutabakatımı ıize 
bildirmekle şeref kazanırım. 

En yükıck saygının teminatını 

Bay Hanı Ebrard 

lütfen kabul ediniz Bay Reiı. 
Türkiyenin İsviçre Elçisi 

Va.fi Mentef 

İsviçre MurahhH Heyeti Reisi 
Bern 

Bern, 31 mart 938 

Bay Elçi, 
3 ikinci kanun 935 tarihli Ticaret Anlaşmasına müzeyyel 31 

mart 938 tarihli munzam protokol ve 19 şubat 938 de parafe edi
len iki memleket arasındaki ticari mübadclere ait tediyahn ıure
ti tesviyesine mütedair İsviçre ve Türkiye beyindeki anlaşma 
hakkında Bnkarada ahiren cereyan eden Türkiye İsviçre müza· 
kereleri esnuında bana aşağıdaki izahatı vermek lütfunda bu
lundunuz: 

Sigara unayiinde aşağıdaki tütün nevileri vardır: ince tütün-
ler, iyi nevi tütünler ve harcı alem tütünler. 

Her yerde zer ve iıtihsal edilebilen harcı alem tütünler isviç· 
re gümrük tarifesi hakkındakı federal kanununun "Şark nevileri. 
adı altında gösterdiği Türk tütünleri grubuna girmemekte, ve 
pipoluk tütün, citnemeye mahsus tütün Yeya enfiye ve kangal 
halinde tütünleri imale mahıua nevıleri ihtiva eylemektedir. 

Türkiye bu nevilerin aynı zamauda yetiştiriciıi ve ihracatçısı 
olduğundan bahıe mevzu kanunun 9 uncu poziıyonuoun Türkiye 
mevridli bilcümle nevilere tatbikı ve bu suretle Türkiye aleyhi
ne gayri müsaid bir vaziyet idhası meıkur federal kanunun ne 
ruhuna ne de lafzına uygun olacaktır. · 

Binaenalayh, Türkiyenin harcı alem nevinden olan tütünleri
ne No. 5 mun:ıam 5 bend 2 nin tatbikını benden istemiştiniz. 

Ekelins 
VHfi Menteş 

Türkiye Elçiıi 
Bern 

imtiyaz ııahihi •e yazı itleri 
Direktir&: lamUJ Girit 

Ba115dığı 1er: ARTUN Baıunevı 
G11l11t,. Billür -.öltaolr N!\. ıo 
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T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
ealimatif 

Caution. 
proviaoire 

Lieu d'adjudieation et du 
Cahier des Cbargeı 

--Jo_u_r_s --H-eu-re- ı 

Construction-Reparatimı-- Trav . Publics·Materiel de Construction-Cartographie 

Conatr. de 5 hangars toiture en bois a lzmir (eah. 
eh. L. 5.20), 

Conatr. de 2 hangus toiture en boia a l'eeole ae
rienne E kiehcbir (eab. eb. P. 207). 

Travaux de constr. , fondement en blocage, et 
en beton armc s route Tevfik. Ruehtu Ar as ( cah. 
eh. P. 15). 

Constr. de eordon auıı: deux côteı de la route 
Montreux avee des pierrea de taille 

Pavag-e avee pierres parquet de granite de 399 m . 

de longueur a la plaee Montreux (cah. eh. P. 70) 
Construction pavillon a la foire ioternationa'e 

d'lzmir. 
Reparation batimed chambre de eo•meree 
Cooıtruction maiıons pour immigres 
Conatr. da 38 arehes en beton arme •/route Pirah· 

med-Kelkit-Penske·Erzindjan 
Presentation earte actuelle au bourır Boulandjak 

Pıt eaeh 

,, 

Publique 

" 
Pli caeh 

Publique 

" ,, 
Pli eaeh 

Publique 

100329 10 

40134 64 

2844 46 

1419 95 

13956 83 

7700 16 

17697 23 

1750 -

6266 46 

3000 10 

213 50 

106 -

10fı6 80 

1328 -

132 25 

Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ank. 

n 

Municipalite lzmir 

" 

" 
Preıident Comite Foire Mouıhla 

Dir. Vakoufs Kastamonou 
Vilayet Kalsıeri 
Dir. Trav. Publ. Gumı ebane 

Municipalite Boulandjak 

17-6-38 

17-6-38 

7-6-38 

3-6·38 

3-6-38 

15·6-38 

17-6-'.'8 
16-6-38 
16·6·38 

15-6-38 

15 -

11 -

16 -

15 

ıs 

14 

14 
14 -
ıs -

15 -

Produits Cbimigues et Pharmaceutiques - lnstrumcnts Sanitaires- Fourniture pour Hôpitaux 

Mcdieamenta. 
Centralite : 5 t. 
Depbenylamine : 3 t. 

Publique 
Pli eaeh 
Publique 

500 -
9750 -
8160 -

Electricitc-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnıtallation eleetrique au bou rr Bitlis, tablcau de Pli eaeh 23200 
diıtribution, altemateur, matericl pour reıeau 
ete. 

Armoire frirorifique : 1 p. Publique 750 -

H abillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Etoffe pour uniformes : 2450 m. 
Cuir: 17123 k.- Vaebette jaune: 8311 k.- ld. noir: 

4000 k. (cah . eh. P. 283). 
Coıtumes: 73 p.- ld. pour travail : 54 p .- Chnus· 

sures : 68 paires- Boltines : S p ires (ai .). 

Travaux d'Imprimerie-Papeterie 

lmpreaaion de reriıtres. 
lmpreısion ıtatıstique r.ommerce exterieur (11 mois) 

n des ordre• gen . ; 40 formats 
,, li vreıı pour cours : 18 ,, 

Transport- Chargement - Decbargement 

Transport diverıes marchandises pour l'armee (pen
dant 6 mois). 

Combustible - Carburant-Huiles 

Houille 0,10 : 4750 t. (cah. eh. P. 252). 
Vaeoum : 500 k.- Huile Diesel : 375 k.- Motorine: 

20625 kg. (aj.). 
Mnout : 54 t. (aj.). 
Houille Zong-ouldak : 250 t. (aj .). 

Divers 

Arroseuse pQur ·ineendi : 1 p. 
Lcssivage de linge: 264000 p . 
Bande pour eompteur de vit~sse de 100 et 120 

kim : 4300 p. 
Tôles de fer (div. dim. 100 p.): 7800 k. 
Armoires mctalliqu.! pour billeta : 25 p, 
Fil barbele : 6646 m .- Fil en laiton : 200 •· 
Hachea pour bois : 500 p.- Doloires: 600 p. 
Broases pour plafond : 200 p.- ld. pour badig-eon· 

ner: 500 p. 
Pelles de boie pour eereales et neire : 1000 p. 
Poida de 50 k. : 280 p. 
Articles de eorrespondanee : 4 lota 
Moteur Dieael et pompe (aj.) . · 
Poutrelles de fer (div. dim.) : 320 p. 

Provisions 

Beurre : l 1400 k. (•i· ). 

" 
: 11400 k. 

B) Adjudications a la surenchere 
Tôles d'aeier 
Camion marque Opel : 1 p. (aj.). 

Pli eaeh le m. 4 55 
,, 

?ublique 

Publique 
Pli eaeh 
Gre n gre 

" 

Pli eaeh 

Pli eaeh 
Gre a a-re 

Gre a g-re 

Pli eaeh 

.. 
Publique 

.. 
" 
• 
" .. 

n 

" 
" 

Gre a gre 

Gre a ı,re 
n 

Publique 
Gre a rre 

56621 -

1149 45 

441 25 
9261 -

9 o -
390 -

5000 -

50350 -

3750 -

7500 -

2365 -

1053 -
2325 -
4026 76 

895 -
975 -

1300 -
4200 -
9185 -

12940 -
12940 -

37 50 
731 25 
612 -

56 25 

836 06 
4081 05 

87 ~o 

695 
n 
30 

375 - · 

3767 50 

562 50 
546 69 
177 38 

78 98 
174 38 
302 Ol 

67 13 
73 13 

97 50 
315 -
988 83 

940 50 
940 50 

Municipalite lzmir 10-6·38 
Com. Ach . Oir. Gen . Fabr. M91. Ank . 22-7-38 

n 25-7-38 

Munieip. Bitlis Galata Aıikurazioni 15-7-38 
Generali Han lng. Hasan Halet 

Dir. Hri· Assist. Soe. Ojaghaloghlou 20-6-38 

Dir. Hyı. Assist. Soc. Ojaghaloghlou 20-6-38 
Com. Aeh. Comm. Gend. G .paeha 18-6·38 

Munieipalite Ankııra 

Municipalitc Menemen 
Com. Aeh Dir. G. Statistique Anıt. 
Minist. Douanea et Monopoles Ank. 

,, 

14-6-38 

9-6 38 
20 6-38 
10-6-38 
13·6-38 

Co111 . Ach . Plaee Forte Tchanaklı:ale 16-6-38 

16 -
14 -
ıs -

15 -

16 

15 
11 

10 30 

15 -
15 -
15 -
15 -

16 -

Munieipalite lzmir 

n Akhisar 
mois a partir du 27-5-38 

16-6-38 

Soeiete Eleetrique Lulebourgaz 
Munieipalite Akhisar 

3-6-38 
23-6-38 

10 
16 -

Munieipalite lzmir 7-6-38 16 -
Dir. Hyg. Asaist. Soe. Djaınloghlou 20·6·38 16 
1 Expl. Ch. de fer Etat Haydnrpaeha 20-6-38 10 30 

n 

" 
" 
• 
n 

n 

" 

20-6-38 
22-6-38 
22-6-38 
22-6-38 
24-6-38 

10 30 
10 30 
10 30 
10 30 
10 30 

24·6·38 10 30 
24-6-38 10 30 

Com. Ach. Min. D ef. Nat. Ankara 16-6-38 11 -
Municipalite Ankara jusqu'a 1-7-38 
Union Jnstal. Eleetrique Ville Manissa " 10-6-38 

Cam. Ach. Rrig.ad e Edırne 

" 

Dir. Vakoufs Trebizondo 
Munieip. Anl:ara 

6 6-38 
6-6-38 

1 l-6-38 
Juıqu'au 1-7-38 

10 30 
15 

15 -
10 30 

Avis Officiels 
Du Ministere des 

Publics 
Travall~ 

·re5ı 
La fourniture de tuyaux en fonte et ses acceısoı eli 

d'une valeur estimative de Ltqs 41500 a ete ı:nise ; 
adjudication sous pli cachetc le lundi 18 juillot 9~,. 
15 heures, par devant la Commission d'Encberes de 
teriel du Ministere des Travaux Publics a Ankara· ttc 

Les cabiers des charges et les annexes peuven~ ~· 
obtenus de la Direction de Materiel du Ministere ıı 
kara, moyennant 208 piastres. 

Le cautionnement provisoire est de 3112,50 LtQ5· pi~ 
Les interesses doiYent remettre leurs phs a la ~' 

rect~o~ du Materiel du Ministere accompagne de l~i· 
certıfıcat de fournisseur de materiel, delivre par le di, 
nistere, conformement au reglement adhoc jusqu'a J~ 
18 juillet 938 a 14 heures. (3183) ~ 

Cuma 3.6.938 

Motörlü yangın tulumbası (Tophane Lvz.) .\~. 616 
Kafıd masura <PTT Lvz. Müd.) .\; 684 
Haydarpaşa Haat. tamiri (MMV) .\-:. 689 
Borsa binası inşaatı (Trabzon Sanayi ve. Tie. Od.) .\:. 691. cf 
lst. Umumi hapiıhane binası yıkılması (Iat. Nafıa Müd.) _.\~ ~ 
Arpa kırdırılması (Ank. Lvz.) .\ ; 696 ~' 
Siklop çember makinesi ile aiklop çemberi (İnhisarlarU.Mild 
Sebze (Aak. Fnbrik. iat.) • :. 698 
Francala ve yoğurt (iıt. Komut.) ;\! 698 
Etil, eter, alkol ve kinin (İnhisarlar U. Müd.) .\' 698 
Okıijen, pamuk, gaz kükürt v.s. (İzmir Beled.) .Y. 698 
Sığır eti (Ask. Fabrikalar) .\ :. 699 
Erzak (İzmir Beled.) .\'; b'99 
Benzin, mazot, gres vakum v.s. (Çorlu Kor) .\~ 70'2 i 
Muhfelif yerlerde yap İnhisarlar idare binilll inşaatı (inbİ'' 

U. Müd.) -~~ 703 
Et (Balıkesir Aak. SAK) .\~ 703 
Sebze (izmir Lvz.) .\:. 705 
* Biıülfat (Ask. Fabrikalar İıt.) .\! 705 
lnhiıarlar mamulatı nakli (Konya İnhisarlar Müd.) .\! 705 
Evrak tabettirilmesi (Sıvas Beled.) .\~ 710 
Mazut (Muğla Bcled.) .\'! 711 

• Onlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye ittir. 

Vendredi 3·6· 1938 ---------
Pompe pour extinction d'ineendie (lntend. Topİlane) No 616 
Navette de pnpier (Dir. Eeonomal PTT.) No 684 
Rep. hôpitai Haydarpaeha (Min. Def. Nat.) No 689 . 1~ 
Direetion bat. bourse (Dir. Chambre Commeree et lnduıtrie 11 

hizonde) No 691 
Demolition prison gen. lstanbul (Min. Trav. Pub ) No 694 
Coneaasage de bles {lntend. Ankara) No 696 
Maebines et eercles siclope tDir. Gen. Monopoles) No 697 
Lerumes (Fabriques Milit.) No 698 
Pain et yoıhourt (Commnnd. lstanbul) No 698 
Alcool, ether, quinıne (Dır. G en. Monopoles) No 698 
Oxyg-ene, eoton , soufre ete. (Munieip. lzmir) No 698 
Vinnde de boeuf (Fabriques Milit .) No 692 
Provision (Munieip . b.mir) No 699 ,,r 

Benzine, mnzout, graisıe vacoum (C<'rpıı Armee Tchorlou) ~o.) 
CoHtr. dir. bat. adminiıtr. pour monopoles (Dir. Gen. t.4on°P 
Viande (Com. Aehat Milit. Balikeser) No 703 
Legumes (lntend. lzmir) No 705 705 
Transport d'articles monopolises (Dir. Mo:ıopoles l\onia) 1'1° 
lmpresaion de regiatres (Munieip . Sivas) No 710 
Muout (Munieip. Moughla) No 711 

----- ·re' 
• Lea aateriaquea indiquent uıae venle par voıe de surenebtl 

Le Münakasa Gazetesi 
lit et depouille pour vous plus de 

50 journaux officiels et non-officiels, 
paraissant a Ankara, en Anatolie, 

en Thrace et a lstanbul 


