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• • • 
2500 litre benzin ile 1200 t. sömikok alınacakhr Bak: erzak 

sütununda Ank. Nümune Has. Başhekimliği ilinına. 

t · ramirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Erzurum A!:ikcri Satınaluıa Komi ... vnnuııdan: 

• • • 
3000 kilo gaıyagı alınacaktır. Bak: erzak sütununda 

Konya Memleket Has. ilanına. 
" .1 {llknıak Ha ~anesinde yeniden V\lpılacak rrurı '-' '.I. pavvoıııı 1 ~~~~~~~~~~~~~~!!:!"!!~~~~~il!!!!!~~~~~ 
~Or' d . " o " -· ::s:::=: :ıız 
~ 1 oru kapalı zarrta cksıltıncyc konulmuştur. Krşif be· 
~k~Sl Ji.ra 6 ku~ıı~ ilk. teıniııatı 21 l8 .. lira B3 kuruştur. 
tu 1ltrne ı 23 hazıraıı 9.~8 pcr~P.mhe gunii . aat 11 de 

llıda Askeri satınalma komı~yonunda ya 1ıılacaktır. Şart
ltı kı> if ve resimleri hcrgiin komisyonda görülehilir. Tek
~:lu~]ar~ helli giiıırlc helli a~tt .. ~ı hir s:tat evv<•l Jt:r
llı' Kom1 yon Başkanlığına verılmış \'cva po5ta ile gön
faı' bulunacaktır. 

1 lılerin hu gibi inşaat işlerinde <'hlip·tleri oldıığııııa 
"e ika ibraz etmeleri lazınıdır. 

Tutay Satınalma Komiıyonu Başkanlıjından : 

Cinsi 

Tüvenan 

Miktarı 

kilo 
M. Bedeli İl& .. teminatı 
lira kur. lira kr. 

1 kömürü 402130 11259 64 844 84 t . 

11 
•ı 10.6.938 günü saat 10,30 da pazarlıkla yapılacaktır. 
lifli. Tlvünan 

lıı_ kömürü 244760 6853 52 514 

~.leaj 10.6.938 günQ saat 15 te pazarlıkla yapılacaktır. 
•ır birlikleri ihtiyacı olan ıenelik Tüvenan kömürün ka

Uıulile yapılacak ekıiltmeıinde teklif edilen fiatlar kor
;'fık görülmediginden yeniden yukarıda yazıldığı ıribi bir 

'ttdetıe pazarhta çıkarılm1ştır. 
•ıı ll•tne Ye evsaf evvelce ilan edildiğinin ayni olup iıteyen
.,~ herırün Satıaalma Komiıyonuna müracaat ederek öt· 
it, 

't ~liler ihalenin gün ve saatinde teminat akçelerile birlikte 
8•tınalma Komiıyonua müracaatları. 

Miitefcrrik 

İzmir Belediyesinden: 

Beheri 14 lira 50 kuruştan 1160 lira bedeli muham
menli ve evsafı fenni şartnamesinde yazılı Karşıyaka su
yu için abonelere takıtmak üzere satın alınacak 80 adet 
~ l eikenin kozmos sisteminde standard su saati eksiltme
ye konul•nuştur. İhalesi 17.6.938 cuıoa günü saat 16 da 
Belediye encümeninde yapılacaktır. iştirak etmek istiyen
ler 87 liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka te
minat mektubu ile söylenen gün ve saatte encümene ge
lirler. 

• * • 442 lira muhammen bedeli keşifli şehrin muhtelif 
mahallerine talik edilmek üzere yaptırılacak 34 adet ah
şap ilan levhaları başmühendislikten tedarik edilecek ke· 
şif ve şartnamesi veçhile 21.6.938 salı günü saat 16 da 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

İştirak etmek isteyenler 33 lira 50 kuruşluk muvak
kat teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte er.cüınene gelirler. 

D. D. Y. ve Limanları İşletme Umum İdaresinden : 

Muhammen bedeli 40,}87 lira olan 18 kalen muhtelif 
kriko ve verenler 19.7.938 sala günü saat 15,30 da ka
palı zarf usulüile Ankarada idue biı1asmda satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3029 liralık muvakkat te-

·~-------------....,.,....-~---.-..~------ ---~-------------~~------·-·"-----...--------·----···---------. 

Daha fazla malumat ve ilanların • tam metnı • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat: ediniz 

minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka· 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 202 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vez

nelerinde satılmaktadır. 

Aıkeri Fabrikalar U. MüdürUltil satınalma Komiıyonuadan: 

Tahmin edilen bedeli 900 lira olan 15 ton kaolin kumu An· 
karada ukeri fabrikalar umum müdürlüğü ulınalma komiıyo· 

nunca 20.6.38 pazartesi scünü uat I~ de açık "!kailtme ile ihale 
edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliblerin mu
vakkat teminat olan 67 lira 50 kurut ve :!470 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vcaaikle mezkur gün ve saatte komiıyo· 

na müracaatları. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Lira 

6175 
910 

16800 
800 

6750 
8100 
1200 
3800 

700 
300 

1650 

104 
120 
450 

4400 
150 
60 

240 
960 
750 
225 
270 
300 
91 

140 
250 
200 
320 

2800 
350 

200 
600 
262 
400 
600 
250 
240 
160 
550 
345 
165 
750 

450 
16j0 

30000 

Ankara 

Kilo 
miktarı 

65000 
6000 

35000 
2000 

45000 
27000 

Nümune Haataneıi Bafhekimliginden: 

Muvakkat Elcıiltme Cinıi 

teminat şekli 

20 haziran 938 pazartesi 
463 l.i kapalı Birinci noi ekmek 
68 25 , , , , francala 

1260 , , Koyun eti 
60 ,, Kuzu eti 

506 25 ,, Süt 
607 50 ,. Y oturt 

2000 adcd 
4000 

90 açık Tnuk ve piliç 
285 ,, Sadeyatı 

500 
600 

5000 

400 
1000 
1500 

22000 
500 
400 

2000 
16000 
1500 
1000 
1000 

300 
700 
500 
ı0oo 
2000 
ıooo 

10000 
20000 

52 25 ,, Birinci nni tereyatı 
22 50 ,, Zeytinyajı 

123 75 ,, Sabna 
22 haziran 938 çartamba 

7 80 açık Domateı ıalçaaı 
9 ,. Nohut 

33 75 ,, Makarna 
330 ,, Pirinç 

11 25 ., Şehriye 

4 50 ., Mercimek 
18 ,, Kuru f uulya 
72 ,, Patateı 

56 25 ,. Kuru kay111 
17 ., Kuru amesgene eriti 

20 25 ., Çekirdek kuru tlZÜm 

22 5o ,, Kuru bamya Amasya 
7 ,, Un (Birinci) 

ıo 50 ,. Nişasta 

18 75 ,, Pirine unu 
15 ,, Soda 

24 ,. Keame teker 

210 ,, Toz teker 
26 25 ,1 Yumurta 

24 haziran 938 Cuma 
4000 1 :S Açık Kuru ıotan 
4000 45 ,, Taze faaulya 
1500 19 70 ,, Taze bamya 
4000 30 ,, Kabak 
4000 45 ,, Patlican 
2500 22 50 ,. Taze d<.'matea 
3000 18 ,, Praaa 
2000 12 ,, Lihana 
5000 41 25 ,, Iıpanak 

3000 26 ,, Semizotu 
1500 12 38 ,, Taze bakla 

15000 Aded 5; 25 ,, Limon 
27 haziran 938 Pazarteıi 

2500 Litre • 33 75 Açık Benain 
3:)000 123 75 ,, Tuz 

1200 2250 Kapah Sömikok 

Ankara N. Hastanesinin 938 mali yıh ihtiyacı olan yukarıda 
cinı ve miktarı ve tahmin fiat ve ekıiltme tekillerile munkkat 
teminattan yazılı 45 kalem erzak veaalre 4 haziraa 938 den 19 
haziran 938 tarihine kadar on bef ırün müddetle ekailtmiye ko
nul muttur. 

Şartnameler Ankara Nümune haataneai Baştabiblij'inde ve l .. 
tanbulda Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlütilnde rörülebilir. 

Ekıiltme 20, 22, 24, 27 haıiran 938 günleri 1aat 10 da Anka 
ra Niimune ba.taneainde te,ekkül eden Komiıyonda yapılacaktır. 



Sayfa! 

lstanbul C. Müddeiumumillğindea: 

İstanbul Ceza ve Tevkif evleri hastaneleri için 31 
mayıs 938 ak,amına kadar satın alınacak 5000 kilo et, 
9400 kilo süt ile 21500 kiıe yoğurt ayrı ayrı açık eksilt
meye konulmuştur. Etin muhammen bedeli 2175 lira, mu
vakkat teminatı 163 lira 13 kuruştur. Sütün muhammen 
bedeli 752 lira olup muvakkat teminatı 56 lira 40 kuruş
tur. Yoğurdun muhammen bedeli 1075 lira olup, muvak· 
kat teminatı 80 lira 63 kuruştur. Etin eksiltmesi 19.6.938 
pazartesi ıüaü saat 14 de ve ıütün ekıiltmeai aynı gün· 
de saat 15 te ve yoğurdun eksiltmesi ayni günde saat 

16 da Sirkecide Aşirefendi sokak 13 numarada İstanbul 
Adliye Levazım Dairesinde yapılacaktır. istekliler şart
nameyi tatil günlerinden maada herglin İstanbul Adliye 
Levazım Dairesinde görebilirler. 

Niğde Askeri Satınalma Komisyonu Reiıliğinden : 

Bor mevkii ihtiyacı için 132.000 kilo arpa pazarlık 
ııuetile alınacaktır. 

18.6.938 cumartesi ıünü saat 9,30 da ihalesi yapıla
caktır. 

Muhammen bedeli 5280 lira olup ilk teminatı M6 
liradır. 

istekliler şartnameyi hergün komisyondan görür ve 
parasız ala bilir. 

Edirne C. Müddeiumumiliğinden: 

Çocuk mahkumlar islahanesinin 12 aylık ihtiyacı olan 
45 bin kilo ekmeiin açık eksiltme suretiyle ihalesinin on 
gün uzatılmasına komisyonca karar verilmiştir. Edirnede 
intişar etmekte olan Edirne postası gazetesinin çarşamba 
ve cumartesi günleri çıkmakta olmasına binaen ihale için 
13.6.938 gününe tesadüf eden pazartesi günü saat 13 de 
tensip olunmuştur. İsteklilerin muayyen olan vakitte yüzde 
7,5 nisbetindeki muvakkat teminatlarile Müddeiumumilik 
dairesinde toplanacak komisyona müracaatları ve eksiltme 
şartlarını görmek istiyenlerin hergün Müddeiumumiliie 
gelerek okumaları ilin olunur. 

• *,. Merk"z ceza evinin 12 aylık ihtiyacı oJan 4.8 bin 
kilo ekmeğin açık eksiltme suretile ihalesinin on gün uza
tılmasına 1tomisyonca karar verilmiştir. Edirnede intişar et
mekte olan Edirne Postası gazetesinin çarşamba ve cumar
tesi günleri çıkmakta olmasına binaen ihale için 13.6 938 
gününe tesadüf eden pazartesi günü tıaat 14 de tensip olun· 
muştur. isteklilerin muayyen olan vakitte yüzde 7,5 nishe
tindeki muvakkat teminat!arile Müddei Umumilik dairesinde 
toplanacak komisyona müracaatları ve eksiltme şartlarını gör
mek isteyt:nlerin her gün Müddei Umumiliğe gelerek oku
n alan ilAn olunur. 

Akçadat Kur• DirekUSrlütünden: 

Erzakın çetidi Miktarı bir kilonun fiata 
kilo lira karuı 

Et 3600 30 
Pirinç 1125 25 
Bulsrur 450 10 
Mercimek 225 7,5 
Nobut 225 15 

Faaulya 225 10 

Makarna 120 32,S 

Ekmek 12420 7,5 
Elma, armut, kayaı ayva 500 10 
Domatu, patlıcan, bi· 
ber, faaulya bamya 2000 10 

HAi un iM 15 
Beani üzilmü, atı kayıaı 

kuruları 315 30 
Ömer Muharrem mar· 
kah lıtHbul sabunu 97 60 
Gaz (Develi) 200 25 
Çay (Albayrak) 10 400 
Zeytinyağı (hali•) 50 60 
Salça 80 31 
Şeker 669 M 
Peynir 100 20 
Tereyatı 1800 60 
Zeytin taneai 400 50 
Arpa 2944 4 

Saman 14n 1 
Odun (kuru mete 30000 1 

Kuru •otan 414 2 

• 

Tutarı 

lira kurut 
1080 
281 25 

45 
16 87 
33 75 
22 50 
38 

931 50 
50 

- 94 ~ 

58 20 
50 
40 
30 
24 

234 12 
20 

1080 
200 
117 76 

14 72 
300 

8 28 

Akçadat köy •titmen yetiftirme kuraunun atuato• gayre-
eine kadar cinai ve miktarı yukancla yazıh eraak, yakacak, hay· 
yan yem ihtiyacı 29.5.938 den itibaren 15 pn müddetle açık ek· 

ailtmeye çıkuılmıftır. 
Ekailtmeye çıkanlan erzakın bedeli muhammene1i olan 4992,95 

lira n yOıde 7,5 muvakkat teminatta 374,40 liradır. 
ihale 13.6.938 pazarte1a 1rüaü aaat 8 de Aktadatdaki ejitmen 

kuraunda yapılacaktır. 
Daha fazla izahat almak iateyenler bu it• ait tartnameyi Ma· 

latya kültür direktörliltG ile Akçadatdaki etitmen kur1unda 1rö
rebilirler. 

MÜNAKASA GAZETESi 5 Haziran I~ 

Talihlerin belli 1rGa ve uatte muvakkat teminatlarile birlikte 
Akçadatdaki etitmen kur1una ıelmeleri ilin olunur. 'b) M 0 Z A V E _O E L '§J 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Mersin Orman Mühendiıliğinden: 

Muhammen vahit fiah 
Kantal cinsi Lira kurut Kepsütteki birliğin senelik ihtiyacı olan J l ton sığır ve· 

ya keçi veya koyun eti açık eksiltmeye konmuştur. 
Hangisi en ucuz olsa 20.6.938 pazarted günü saat IOda 

o cins etin ihalesi Kor satınalma kombyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı koyunun 330, keçinin 248 ve sığırın 207 
liradır. İstenilen ete pey sürülebilir. Şartname hergün ko
misyonda görülebilir. Taliplerin muvakkat teminat mak.buı· 
larile birlikte muayyen gün ve saatte komi.,yona müracaat
ları. 

6592 karıtık odun O 08 
İçel viliyetioin Mersin kazaıının demirşık köyü cı•~ 

1 da ulu yapraklı devltt ormanından 6692 kental karW'" 
odun satışa çıkarılmıştır. 

• • • Balıkesir merkez hastanesinin senelik ihtiyacı olan 
12000 kilo koyun eti açık eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
17.6.938 cuma günü saat 10 da Kor satınalma komisyonun· 
da yapılacaktır. Muvakkat teminatı &lO liradır. Şartname 
komisyonda hergün göriilehi!ir. Taliplerin muayyen gün ve 
saatte müracaatları. 

Kocaeli·Arifiye Kiy Eğitmenleri Kursu Direkt6rlüğünden: 

Miktarı Bir kilosunun 
Cinsi En az En çok muhammen fiab 

kilo kilo kurut 

Beher kent alın muhammen bedeli 8 kuruştur. 
Şartname ve mukaYelename projelerini görmek iıti!,r 

lerio Mersin orman mühendisliiine milracı:tat etmeler•_. 
Satış 11.6.938 cumartesi gftnü saat 9 da Mersin or 

başmühendisliği dairesinde yapılacaktır. 
Satıf demir ışık köyü halkı aresında açık .ırttı'_, 

usuliyle yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 40 liradır ı• Taliplerin şartnamede yazdı uesikaları getirmeleri 

zımdır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satıoalma Komisyonund•': 

Ekmek ikiaci 13000 14000 9 en çok 
Koyun eti 1500 1700 45 ,, 
Sade yağ 700 800 90 ,, 

Arifiye köy eğitmenleri yetiştirme kursu için alınacak 
olan yukarıda miktar ve muhammen bedelleri yazıla üç 
kalem erzak 22.5.938 tarihinden itibaren 20 gün müddet· 
le açık eksiltmeye konmuştur. Şartnameyi görmek istiyen
lerin Arifiyedeki Kurs Direktörlüğüne, eksiltmeye iştirak 
edeceklerin de yüzde 7,5 teminat akçelerile birlikte 11 
haziran 1138 cumartesi günü saat 11 de Adapazarı Mali· 
yesindeki Komiıyona müracaatlara ilin olunur. 

Defterdarda bir numaralı Dil<imevinde 500 bin "I• 1~ 
hanede iki No.lu dikimevinde 150 bin adet bot 111'!,; 
tahtası 20.6.938 pazartesi günü saat 1 l de Toph• r".. 

ı Levazım amirliği satmalma komiayonunda açık artt
1·.1 

ile satılacaktır. Makaraların beherinin tahmin bedeli r;. 
santimdir. İlk teminatı 3• lira 12 kuruştur. Şartnalll' bİ' 
nümunesi Komisyonda görülebilir. Hepsi birden satıl:,, 
leceği gibi bir No. daki ayrı iki numaradaki ayrı 11 tt' 
bilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli s1• 

Eıkitehir C. Müddeiumumilitinden : 

Eakitehir Cezaevindeki mevkuf ve mahkumlara 1.8.938 tari· 
hinden mali ıene aonu olan 31.5.939 srünilne kadar beheri 960 gr. 
itibariyle verilecek ekmek günde usrari 150 aı.ami 200 aded ol
mak lzere kapalı zarf u•uliyle t.6·938 ıünündea itibaren ekailt
meye konulmuttur. ihale 16.6.938 •aat 16 da Eıkitehir C. Müd
deiumumilitinde müteşekkil bir komisyonda yapılacaktır · 

Muvakkat teminat mikdarı 486 liradır. Talip olanların taklif 
mektuplannı yukarda ıöıterilen Hatten bir Hat evveline kadar 
komiayona verilmHİ llzımdır. 

Nakid kabul edilmez nakdin Ma1undıtına yatırılması ve mak
buzun ve yahut banka mektubunun ayrı bir zarfa konarak tek· 
lif mektubunu hl\vi olan zarfla birlikte diğer bir zarfa konula
rak komisyona uat 15 e kadar verilmeai lizımdır. 

Şartnameyi 1rörmek iıtiyenlerin Cezaavine müracaatları ilin 
olunur. 

Konya Memleket Haatane1i Baştabi blitinden: 

Kilo Fiat Cinai 
3500 10 Bulsrur 
3500 6 Patate1 
2500 3l Keame teker 
6000 20 Ankara pirinci 
500 25 Tomate1 aalça11 

2000 45 Sabua 
1000 8 Kuru nohut 

32000 9 Birinci nevi ekmek 
1800 3 Kuru ıotan 
1500 33 Erkek koyun eti 
2000 10 Kuru fa1Ulya 
5000 3,5 Kıralmıt arpa 
2000 110 Eritilmit aade yatı 
1200 5 ince tuz 
1000 10 Mercimek 
3000 21 Gaz yağı 
Konya Memleket Ha.tanesinin yukarıda 16 kalemde yazılı 938 

Hneaine ait erzakı 15.6.938 çartamba günü ihale edilmek üzere 
aleni ekailtmeye konmuttur. Taliplerin o 1riln ıaat 15 te viliyet 
encOmen odHma 1relmeleri ve teraiti ötrenmek iatiyenlerin de 
baatane Bat tababetine müracaat etmeleri ilin olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 92 
bin kilo sade yağı pazarlıgında talip çıkmadığından 10 ha
ziran 938 aat 15 te Ankara Levuzım Amirliği satınalma ko
misyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılaeaktır. Muhammen 
bedeli 90160 lira, ilk teminatı S758 liradır. Şartııaın":;İ 15 t 
kuruş mukabilinde komi ... yondan alınır. Kanuni Ticaret oda· 
sı ve şartnameside yazılı vesikalarla Komi:;yoncla bulunulması. 

laparta Daimi Encflmeninden : 

Ha.tane ersakının münakHa müddeti 8.6.938 çarfAmba glinil 
aaat 16 ya kadar. uzatıldı. İsteklilerin muayyen vak ta kadar Vl
llyet daimi encümenine müracaatları ilin olunur. 

Komisyona relmeleri· 

. , 
inhisarlar U. MüdürlüğündeJI' 

1- Ahırkapı Bakımevinde mevcut 5788 kilo r.,.I 
ipi pazar~ıkla satılacaktır. . / 

ll- Pazarlık 6.Vl.938 tarihine rastlıyan paıarte:,, 
nü saat 14 de Kabataşta Le•azım ve Mubayaat Şu 
deki Satıı Komisyonunda yapılacaktır. ·~f· 

111- Satılacak mallar mahalinde hergün görüteb• fi 
iV - İsteklilerin ~azarlık için . tayin . e~ilen gOO.J' 

saatte yüzde 15 temınat paralarıyle bırlıkte yulı 
adı geçen Komisyona müracaatları ilan olunur. ) 

(3005) ' 

••• fi 
1- İdaremizin Muğla Müstakil Midürlilğüne bajb /. 

hiyedeki Barut depoaunda şartname ve projesi ~ l 
hince yaptırılacak tamirat ile duvar, iskele ve bekÇ' 
nin inşaatı pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur· ~ 

ll- Keşif bedeli 267 4 lira 66 kuruş ve muvakk•t 

minah 200 lira 60 kuruştur. 

lll- Eksiltme 15.6.938 tarihine rastlıyan çarf' 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat · Ş 
sindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. ·f 

iV - Şartname ve projeler 14 kuruş bedel mukab• 
inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesiyle Muğla l/ 
takil Müdürlüğünden ve Fethiye Memurluğundan 1 

bilir. 1 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin 1' 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yu J 
adı geçen Komisyona ielmeleri ilin olunur. (3113) 

• • • 1 
1- Şartname ve projesi mucibince Karsta yapt1f

1 

İdare binaıı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltm•Ye 
muştur. t 

il- Ketif bedeli 32642 lira 56 kuruş, muvakkat 

nah 2448.20 liradır. 
111- Eksiltme 16.6.938 tarihine rastlıyan 

günü aaat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
sindeki Alım Komiıyounda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler 1.64 lira bedel 111 ~ 
tinde İnhisarlar Levazım ve Muhayaat Şubesiyl~ ı\~ 
Erzurum Başmüdürlilklerinden ve Kars Milıtakıl 
lüğünden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek iıteyenlerin feoD1 ~
ve vesaikini inhisarlar İnşaat Şubesine ibraz edere 
ca vesika almaları lizımdır. .,, 

Vl - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ~ 
şaat Şubemiıden alınacak ehliyet vesaikini yü1 : 

güvenme parası veya mektubunu ihtiva edecek old• t 
pah zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e k• • 
karıda adı geçen Alım komisyonu Başkanlığına tP 
mukabilinde verilmiş olması ve posta ile gönd 
mektublarında bu saatte Komisyonda bulundurulrO' 
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil111el· ı 

(3155) 



5 Haziran . 1938 

......__ l<anunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasında 
Ticari Mübadelelere atd tediyatın sureti tesviyesi 

hakkında anlaşma 

(710 inci nüshadan devam) 

İsviçre alakadar makamlarına bu iti en büyilk bir dikkatle 
lttJcik ettirmekten hali kalmıyacatını Ekselin11nıza bildirmekle 
ltıi.iftehirim. 

En yüksek saygımm teminatını Jıltfen kabul ediniz Bay Elçi. 
lsviçre Murahtaas Heyeti Reisi 

Ebrard 
Bern, 31 mart .938 

Bay Reiı, 
Bana fU fekilde yazılmıf bir mek~uk ıöndermek lQtfunda 

bulundunuz: 

•3 ikinci kanun 1935 tarihli Ticaret Antaşma11na mGzeyyel 
31 ınart 1938 tarihli munzam protokol n 19 tubat 1938 de pa
tafe edilen iki memleket ara11ndaki ticari mübadelere ait tedl· 
Y•tııı ıureti te1Viyesine mütedair İ1Viçre ve Türkiye beynindeki 
Anlaşma hakkında Ankarada ahiren cereyan eden Türk-İ1Viçre 
'-'Oıakereleri esnasında bana afağıdaki izahatı vermek IUtfunda 
bulundun.az: 

Sigara unayiinde •t•tıdakl tütün nnileri vardır: ince tiitGn
ltt, iyi nevi tütünler ve harcı ilem tütünler. 

Her yerde zer ve i.tihsal edilebilen harcı alem tütiinler lıviç
t~ gilmrük tarifesi hakk1ndaki Federal kanununun "Şark nevile· 
rı,, adı altında gösterdiği Türk tütünleri furubuna girmemekte, 
•t pipoluk tütün, çiğnemeye mahsus tütün veya enfiye ve kan · 
iıl halinde tütünleri imale mabıuı nevileri ihtiva eylemektedir. 

Tü.ıkiye bu nevilerin ayaı umanda yetittiricisi ye ihracatç111 
olduğundan bahse mevzu kanunun 9 uncu pozisyonunun Türkiye 
•leyhine gayrı müsaid bir vaziyet ihdası mezkur Federal Kanu• 
llunun ne ruhuna ne de lafzına uyıun olacaktır. 

Bay Hans Ebrard 
İ1Viçre Murahhas Heyeti Reisi 

Bern 
Binaenaleyh, Türkiyenin harcı alem nevinden olan tütünlerine 

No .. 5 munzam 5 bend ~ nin tatbikini benden istemittiniı;. 
lıviçre alakadar makamlarına bu işi en büyilk bir dikkatle 

tetkik ettirmekten b•li kalmıyacağımı Ekselanıınıza bildirmekle 
ltıilftehirim.,, 

lfbu mektubu aldığımı ve münderccatında ıizinle mut"baka. 
bıııı bildirmekle tcref kazanarım. 

En yüksek saygımın temiaabnı lutfcn kabul ediniz Bay Reis 
Türkiyenin İIViçre Elçiıi 

l<anun 
Düıtür 

No. Bathğı Tertip 
1119 Türkiye-İ1Viçre ticaret mu-

badeıi 3 , 

1793 Türkiye İsviçre ticaret muka-
vele1i 3 

2534 Türkiyc-İIVi çre medeni, ti· 
cari mevad hakkında muka· 

Vadi Mentet 
Resmi 
Gazete 

Cild Sahife Sayı 

8 1740 641 
641 

12 380 1766 

vele 3 15 1303 2743 
l(•rarname 
2 3488 Türkiye-İ1Viçre araıın:ia 1935 

tarihinde akdedilen Ticaret 
ve Kliring Anlatmalara için 
teati olunan nohların tasdi-
kı hakkında 3154 

~ 5242 Türkiye-lsviçre Ticaret An
laşmasına batlı "C,, listesin
de yazılı pozisyonlara veri· 
len kontenjanlar ara11nda 
bazı münakaleler yapılma.ı
na ve alegro aletine mah · 
SUI deriden mamul yedek 
kısım için yeniden 100 kilo 
kontenjan verilmesine dair 3t08 

2 839 Numaralı kararname neşre
dilmittir. 

(Bitti) 

2 8099 sayılı kararnamenin l inci maddesioio sureti 
tatbikına mütedair Talimatname 

Mevzu: 
l Madde 1 - Aramııd.ı ticaret ve Clearinl' anlafmHı olan mem
tketlerle yapılaçak tak·•• muamelatı, 19, 1.1938 tarih ve 2 '8099 
b•y~h kararnamenin 1 inei maddesinn~ istinaden, Türkiye Cüm-
. 11rıyet Merkez Bankuı tarafından, alakadar anlafmalardaki ak
•ıne mevcud hükümler müıteına olmak üzere, afatıdaki esular 
d•ircsinde tetkik ve intaç olunur. 

Müracaat yeri ve tekli : 
Madde 2 - Türkiye menfeli mallarla, Tnrkiye ile ticaret ve 

Clearioı anlafması mncud olan bir memleket menteli mallar 
•t•ıında taka1 muamelesi yapmak iltiyenler, Türkiye Cümhuri r•t Merkez Bankasınca ihzar ve tab' ettirilerek alakadarların ta
b~bine amade bulundurulacak ve •t•tıdaki eaaıları ihtiva edecek 
•r talepname ile ıözil edilea Bank•nın en yakın fUbesine müra-

tac•at ederler : 
•) Talepnameyi veren firmanın unvanı ve adresi ; 
b) ihracatı yapacak firmanJD adresi ; 
c) İdhalitı yapacak firmanın adresi ; 
d) ihraç edilecek malın nevi' cinsi, miktarı, mahal taarih edil· 

tlıtk ıuretile FOB ve CİF kıymeli ; 
e) idhal edilecek malın nevi cinci. miktarı mahal tarih P.dil

"1ek •uretile FOB ve CiF kıymeti. . 
f) Takas muamelesinin hangi anlaşmaya iıtinaden 
( Talebnameye, yeni bir hüküm ilive edilmemek 

~~tiyetin ta11ihi için, Türkiye Cümhuriyet Merkez 
liturnlu ıörülecek tafsilat dercedilebilir '. 

yapılacatı 

f&rtile, aırf 

Baukasınca 

MUNAKASA GAZETESi 

Müracaatın tHciJ veya reddi : 
Madde 3 - Türkiye C\lmhuriyet Merkez Banka1ı talebna•eyi. 

mer'i menuat bakımından tedkik ederek : 
a) Mevzuata uyrun rördOğü takdirde te1cil eder ve keyfiveti 

allkadara bildirir ; 
b) Hkıi takdirde, sebeb ta1rih etmek suretile redder. 
Tecili müteakib Bankaca yapılacak muamele : 
Madde 4 - Tilrkiye CGmhuriyet Merkez Bankaaı tarafından, 

her bir talebname için Anlatma hGküıuleri ve cari clearİnf tea
mülleri dahilinde kayit ve hesap muamelHi yapılır. 

Talebname muhtniyatına ald hilkümler: 
İhracatçı ve idhalitçı ! 

Madde 5 -Talebnamevi veren firma, ihracat ••ya idballttan 
llakal birini bizsat yapmakla mükelleftir. Diter muamele bafka 
firma nya firmalar tarafından yapılacaksa, talebaamenln tanzim 
edildltl Hnada : 

a) Bu firma •e ya firmalar malQm ise, bunun veya bunların 

iıim .e adreıleri talepnamedeki hanesine kayedilir. Bu tekilde 
tayin olunan firma veya firmalar, 6 ncı madded• tasrih olunan 
haller hariç, detiftirilemez ; 

b) Bu firma Teya firmalar malam detil iıe, talebnameyi ve· 
ren firma, bu mur.mele için talebnamedeki haneaine (detifttirl· 
lebilmek üzere) kaydı ile kendi isim ve adreıini yuar. Bilihare 
muameleyi yapacak aaıl firma veya firmalar belli oldutu zaman 
da, bunun veya bunların isim ve adre•lerini bildirir. lu tekilde 
tayin olunan firma veya firmalar 6 ncı maddede tasrih olunan 
haller hariç, detiftirilemez. 

Eirmaların taahhüdü haline, talepnameye ayrıca, her bir fir
manın ihraç Yeya idbal edeceği malın nevi, miktar ve aaire de 
dercolunur . 

Madde 6 - Ancak, taleboameyi veren firmanın, veya bu fir
ma tarafından diter muameleyi yapmak üzere rB.sterilen firma 
veya firmaların, l6 ncı maddede tesbit olunan takas müddeti 
zarfında, muameleyi tekemmül ettirmek bakımından, kanunca 
makbul ıeb !blerden mütevellit imkansızlıklara düçar olmaları ha
linde, bu imklnsızlıklaiın tesviki şartile. eksik kalmıt muamele· 
nin batk• bir firma tarafından tamamlanmuına Türkiye Cümh•· 
riyet Merkez Banka11nca müaaade olunur. 

ihraç malı: 
Madde 7 - Talebnamede bidayeten gösterilme1i lizım olan 

ihraç malı, bilahare detittirilenıez . 

Madde 8 - Muayyen bir idhal malının, neYileri ve miktarları 
talepnamede ayrı ayrı gösterilmit olmak tartile, müteaddit mal
larla takası yapılabilir. 

Madde 9 - Talepnamede gösterilen mal veya mallar muhtelif 
pe-rtiler halinde ihraç edilebilir. 

lchal malı: 
Madde 10 - - Taku yolu ile idhal edilecek olan mal : 

Sayfa 3 

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

3 - 6 - 1938 

FİATLAR (Cour1 officielı) : 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tcndre) 
Butday ıert (Ble dur) 
Butday kmlca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orıre Aa.) 
Arpa yemlik 
Kuf yemi (Millet) 

A,atı (Moinı) Yukarı (Plus) 
428 30 540 -

5 28 

7 7 7 8 
Zeytin yatı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Suıam (Seaame) 16 30 
Fındık kabuklu (Noisdtes) 
Güz Yünü 
Ceviz içi 
.tf111r aarı (Maiı jaune) 
Tiftik mal 

,, oilak 
'<eten tohumu (Gr. de Lin) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Çavdar (Seigle) 
iç fındık (Nois. decor.) 
Nohut iri(Poiı chiche) 
Kaplıca 

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium) 

Butday (Ble) 
Arpa (Orre) 
Çavdar (Seirle) 

Un (Farine} 
Mllir (Maia) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
F&1ulye (Haricot .ec) 
Pamuk (Cot~n) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Suaam (aeaame) 
Kuf yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Cbic:he) 
Zeytin yağı (Hu ile d' ol.) 
8. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
iç fındık (Noiı. dec.) 
Razmol 

630 
33 -
15 -
35 -
53 -
ıs -

21 

40 -

26 -
43 -

106 

31 26 
5 2 

51 20 

107 30 

35 36 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pois chiche) 
İç fındık (Nois dec.) 4 
Un (farine) 
Tiftik 4 75 
Yapak {Mobaire l 
İç ceviz 
İç badem (amande) 2 5() 

DIŞ FİATLAR 
(Marcheı Etranıera) 

Buğday (Ble) Linrpul 4 03 
• • Şikaro 3 22 
,, ,, Vinlpek 4 71 

Arpa (Orıe) Annra 4 03 
Mııır (Maiı) Londra 3 77 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 6 66 
Fındık (noiı .) G.Hamburg 46 -

" L. ,, 45 -

im A) 2/7005 sayılı kararnamenin 2 ndi maddesi hülıı:ümlertnclen 
istifade eden memleketler menteli ise, talepnamede bunun ne•l 
cins. miktar ve kiymeti göıtirilmiyebilir. Bunla" bidayeten tas~ 
rih edilmif olu dRhi, bilahare, fili idhal muamelerine ba,lanıJ
maıdan CSnce, Türkiytı Cilmhuriyet Merkez bankuınca, alikada
rıa müracaatı üıerine detiştirilir. 

( ıJe•amı var) 
lmti1u Mhibi •• JUi itl-1 

Oi...&ıtörü: luuil Girit 

Baaı!dıiı 7er: ARTUN Basımını 
C'.-bt.ııı Billir aolmlı No. 10 

ŞİRKETİ HA YRİYEDEN: 
Muhim ilin 

Fevkallde tenzili aylık abonman kartlarımızın yenisi bermutat haziran 11 inden 
itibart.n mer'iyete gireceğinden timdiden merkezi idaremizle Köprü·Boğaz ve Köprü
Üıküdar iskelelerindeki gişelerde bu aym 11 ine kadar 1atılığa çıkarılmııtır . 

Sayın halkımıza başkaca fevkalade kolaylıkla 
Yaz mevıimioi Boğaziçinde reçirmek isti yenlere ayrıca tenzilitlı 3 aylık kart abon

manlar ihdas edilmiştir. Bu kartların birinci ıeriıi itbu haziranın 11 inde, 2 inci se
ri~i de mekteblerin umum tatil baş)anııcı nazara alınatak Boğaza daha geç nakletmek 
istiyenleri de müıtefid kılmak üzere temmuzun birinci ııüoündeo itibaren 3 ay için 
muteberdir. Bu kart abonmanların her iki serisi de Üsküdardan (Üıküdar dahil) Çu
bukluya, Rumelibi1arından (Rumelihi1arı dahil) istinyeye kadar yüzde 40 Paşababçe, 
Beykoz ve Yeni köyden Kavaklara kadar yü:ıde 50 ten:ıillta tabi tutulmuştur. 

Yozde 40 tenzilatı havi kartların 3 aylık bedeli 
Rumelihisarı ile Üsküdardan Vaniköyüne kadar birinci 

mevki (1980) kuruş yerine (1188), ikinci mevki (1575) ku
ruü yerine (945) kuruştan ibarettir . 

Çubuklu ile Emirgan ve lstinyeye kadar birinci mevki 
(2340) kuruş yerine (1404) kuruş, ikinci mevki <1980> ku· 
ruş yerine <1188> kuruştur. 

Y eniköy ve Paşabahçeden Boğazın her iki müntehası 
olan Kavaklara kadar birinci mevki <3150} kuruş yerine 
( 1575) kuruş, ikinci mevki <2700) kuruş yerine ( 1350) ku
ruştur. 

Vergi ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkide kanu· 
nen tediyesi İcab eden (234), ikinci mevkide ( 195) kuruş, 
işbu kartların yukarıda yazılı tenzilatlı fiatlarında dahildir. 

İzhar edilen faı:la rağbet kartısında muhterem yolcularımızdan bu kartları tedarik 
etmek iıtiyenlerin bir an e•vel m6racaatları rica olunur. 

Bu kartları hamil olanlar aynı günde mük:errer aey•hat yapabilecekleri gibi pazar
ları da mıotaka farkı aranmaksızın Botazın her iıkelesine gidebileceklerdir. 

' 
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Adreue T6l~ıraphique: 

l•taabul - M0NAKASA 

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

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
Hlimatif 

Caution. 
proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cabier des Cbargeı 

Jours Heure 

Conıtruction-Reparation- Trav Publicı-Materiel de Construction-Cartographie 

Conatruction pavillon el corridor a l'hôpital Pli cach 28651 60 2148 83 Com. Aeh. Milit. Er:ı:eroum '23-6-38 11 -
T chaluaak a Erzeroum 

Combustible - Carburant-Huiles 

Houille tout·venant : 4( 2130 k. 

" " ., : 244760 k. 

Oivers 

Compteur• d'eau (Meıkemin Koamo•) : 80 p. 
Fabrication placards en boia : 34 p. 
Crics et verin• : 18 lota (cab. eh. P. 202). 

Provisionı 

Beurre : 92 t. (aj.). 
Paio : 45 t. (aj.). 

":48,.. 

8) Adjudications a la sureochere 
Bobinea vide : 650000 p. 

lndustrie Commerce Finance 

Gre a gre 
Publique 

11259 64 
6853 52 

Publique la p. 14 50 
,, 442 50 

Pli cach 40387 -

Gre a rre 90160·-
Publique 

" 

Publique 

Bilans de notre essor 
, . 
economıque 

(Suite du Numero 717) 

5. - Plus de la moitie dea payaans n'ont pas de la moitie des 
. L , paysans n'ont paa encore de terres propres. e gouvernement n a 

jamaiı eu l'idee d'accaparer de force la propriete d'autrui, aais il 
ne peut pas "'non p'us laiıeer les payaanı danı un cadre etroit )es 
condamnant a rester cternellement sans terres. L'entree du pays 
dans cette phase de la petite propriete generııliıı~e conııtituera une 
brillante evolutioo. 

Dans le domaine agricole auasi, le Preıident Ataturk fait firure 
de ruide symbolique de la Nation. En maintes occıısions, il a d~
clare que pendant lonrtempa encore la Turquie devait poursuivre 
une politique de prosperite basee ıur le fondement de l'economie 
rurale. 11 a indique l'exemple a suivre en s'adonnant perııonnelle

ment İl l 'agriculture pratique. 
Seduit par l'attrait de la difficulte a aurmonter danı une lutte 

opiniitre, i 1 ııcquit en 975, non loin d' Ankara, une propriete mor
ne, absolument privee d'arbreı. 11 l'appella .. Orman,, c'eıt·a · dire 

"La Foret,,. 
Cette ferme aituee dana une des partiea le• pluı deaolees du 

plateııu d' Anatolie et ait pour une moitie marecageuse et couverte 
de roıeaux, l'autre moitie etait en friche et montagneuıe. Atatürk 
voulut cprouver par lui-meme les miaeres auxquelleı l'activite pro
ductrice du paysan eıt aux prises, quand il est place dan• des con
ditiona deaavan:ıageuaes. 

Voila eıı realite la raiıon profonde qui le pousaait, quand il 
prit pour champ d'experience un ıol aride. Lui qui •'.'ait comman
de a des batıeries aans nombre et fait evoluer dt.a centainea de 
milliera d'homıiıeı, il dreısa, presque seul, une tente dans la ıtep
pe et il engagea avec deux mecanicienı et deı tracteura, une ba • 
t ıille nouvelle dont le but etait de triompher de la nature. La ba
taille fut rude. 

Maiı en l'esp;ıge d'un an, leı marecagu etaient asseches lea 
champs de roıeaux avaient disparus. la terre inculte cedait la place 
aux vastes espaces ou les epire ondulaient souı le aouffle de la 
brise comme des drapeaux de victoire. Les coteau denudes ee cou
vrir de jeunc-s plana et en moina de six anı, troiı millions d' arbres 
avaient pria racine et grandi en depit de l'aridite du ıol et du cli
mat extreme dans le chaud et le froid, et malgre le vent du notre 
froid, lea courbait parfoiı jusqu'a terrı. La nature boatile etait aou
miıe et cette partie de la lande inculte a preıent tranıformee meri
tait son nom d'Ornıan, t!ont elle avait ete baptisee par ADticipatioa. 
Ce triomphe ıervit de leçon a tous les paysana turc : Ataturk don
nait ostenaiblemenl un exemple eclatant de travail farouche et de 
te~ııcite auıtere. Non seulement il se melı!t anx ıiens mais il pou
vaıt par le f ait que les terres en apparence irremediablement steri
les peuvent devenir product. ves. 

"Affranchir la Turquie de l'etranger,, tel eıt le mot d'ordre dea 
diriıeants actuelle de la Turquie. Elle importait du ble et des fari
nes. Le •ol turc fournira leı cerealea necessaires il le faut. et la 
bataille du ble eat gagne On conaomae du •ucre en rrande quan
tite, il vieat exelusivement du dehorı . 

844 84 
514 -

33 -
3029 -

5758 -
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Com. Ach. Brigade Edirne 

" 

Municipalite lımir 

" { Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 
Caiases Haydarpacba 

Coa. Acb. lnt. Aakara 
Procureur Gen. Edirne 

• 

Coa. Acb. lntend. lst. Tophane 

10-6-38 
10-6-38 

ı 7-6-38 
21-6-38 
19-7-38 

10-6-38 
13-6-38 
13-6-38 

20-6-38 

Le developpeınent du reseau des 
Telephones 

10 30 
15 -

16 
16 
15 30 

15 -
14 
14 -

11 -

Le mini•tre d"s Travaux publicı, M. Ali Çetinkaya, poua1uitı 
aes etudeı en notre ville. il s'int~resıe tout particulierement au 
fonctionuement deı telephoneı et a demanue a ce propoı deı ren
aeignemeutı dHailleı; ııu directeur, M. Emin. 

Quoique les demandea aoient treı aombreuıes aurtout a . beyog-
lu, en vue de l'installation de nouveaux appareils, la direotion ne 
peut y aatiafaire que dane la meıure oiı le central exiıtant le lui 
permet. Or, actuellement, le nombre dea abonnes •'eııt ııccru au 
point que lorsque, on demande une communication, on eıt obliıe 
d'attendre un certain tempı - reneral~ment aasez bref avant 
d'obtenir utisfaetion. Le ministre dea Travaux publics ı'eat arret& 
tout particulierement .ııur ce point et a donne des ordres pour la 
contruction r.pide du central de Şifli. 

il a ete decide que les adiudication İl ce propos auront lieu 
daH le couraat de la semaine. On commandera en meme tempı. 
ces jourı-ci, en Europe. le materiel ncceasaire pour son equipe
ment. Le central de Şiıli efttrera en action au courı de l'ete pro
chain. 

En outre, conformement au iastruction• formellea de M. Ali Çe
tinkaya, il a ete decide d'ajouter un nouveau Central a celui de 
Beyotlu, et danı le meme lo.eal. Leı nouvelleı inatallationı dev
ront pouvoir commencer a fonctonner dını le courant du mois pro
chain 

Le no11veau Central en question permettra d'admettre 500 nou
veaux abonneı. 

HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 

Arzu edenlere meccanen numune . gönderilir 
Adrea: Galata, Pertembe Pazar, Yoj'urteu Han N. 7 

Telefon: 49442 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilinlarmı, günü gününe, top
lu -ve tasnif edilmiş surette ancak "MlJNA KASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınıı icabı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

'--------------------------~ 

MÜTEAHHİTLERİN TAt<VİMİ ,f; 
~ Meınenlo ~ .. l''ourni~sP~'P~ ~ 

Salı 7 .6.938 

Yoturt, aeytinyat, tereyat, Hbun, reçel, ıotaa, patateı (lıt· 
.eler SAK) .M 702 

Kömilr ve odun (lıt. Liaeler SAK) .,! 702 
Keçeli belleme ile fırça (Jandar. Komut. Anlc.) .~-; 702 

4 Mazot, maden kömürü ile makine yatı (Karablra Bel.) .\:. 70 

li 

Keçi deriıi (DDY) .,,; 705 . 1o1 
Erzak ve mahrukat (Manisa Emr. Ald. ve AHb. Ha.t. 8.) ~\! 
İhata dıurı İDf· (İat. Beled.) .. \! 708 
Jandarma binuı tamiri (Ayvalık Jandarma Komut.) .:'\! 709 
Ekmek (Ü•küdar C. Müddeiumum.) ~\! 709 
Şoae tamiri (Ordu Nafıa Müd.) .\: 713 
fnhiear mamul'b nakli (Edirne fabiı. Batmüd.) .\! 712 
Tus nakli (lzmir lnhiaar. 884müd.) .,! 712 
Arozöz (lzmir Beled.) ,,! 716 
ŞoH int. (Jzmir Beled.) ·'~ 716 
• Çaın ankazı (Çankırı Orman Müd.) .\~ 717 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. 

Mardi 1·6·t938 

Yoghourt, beurre, uvon, confiture, oirnon• ete. (Com. Ach. Lr"' 
lıtanb.al) No 702 

Bola et bouUle (Com. Ach. Lycees lıt.) No 702 'fO'. 
Ceinturea de feutre et broase (Command. Gen. Gend; Ank.) No f 
Ma:ı:out, bouille et huile pour machine (Municip. Karabira) N° 
Peau de chevre (Ch. de Fer Etat) No 705 .,,J 
Provi•ion et coabuıtible (Cbef Med. Hôpital dea Alieneı M••1 

No 707 
Conıtr. mur d'appui (Municip. latanbul) 708 
Rep. bit. ıend. Ayvalık (Command. Gend. Ayvalık.) No 709 
Pain (Proc. Gen. Scutari) No 709 
Rep. de chauasee (Dir. Trav Pub. Ordou) No 713 71~ 
Tranıport d'articles monopoliseı (Dir. Monopole• Edirne) No 

,, de ıel. (Dir. Monopoles lzmir No 712 
Arroseuse (Municip. lzmir) No 716 
Constr. de chaı.ıaseı (Mun. iz.mir) No 716 
• Bois de sapin (Dir. Forets Tchanltırı) No 717 

'' DEVRİM 
,, 

Tercüme Bürosu j 
~: Her liıiandan ve her türlü tercüme işleri ve bil' I 
•! hassa münakasa ve müzayedelere müteallik ,arto•' I 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. 
•!• 
•!• 
+ . ... • 
•!• 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyat:lar gayet: müt:edildlr 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılır 

Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-' I 
·:· 
•!• .... • •:• Telefon : 49442 J 
..... r 
=···(I······~···• .... •• ... <>• ... •• ....... y~yyyyy~yyyyyyy~y~y~y~~ 

... '"' ____ .,.,,, _______ ~lo"'---..._-.r-..,, ____ _,_.,~_,.'""' ___ .,._'" ___ ""'"""'""".,._, __ ~---~""'""""'-""'~ 

ARKİTEKT 
AYLIK, MiMARİ,Tl~~Iİ~~li~~~;LAR DERGiSi 

8 el YIL I•., 
Memleketimizde, aekiz Hnedenberi muntazam ve de\'•111 ,_ti 

ıurette intitar etmekte olan bu Derıiye abone olunuz "e r• • t 
veri iliz. '1f"

1 
Abone tartlara : Adrea : Anadolu hail ~ 
Yıllığı 1 O lira Eminönil : I•;;. 
6 aylıiı 5.5 ., Telefon : 21 

~~N~uAıAbAaAlaAr.;'V'VV'VVV'-',,~tV'-,..,...Ar'""'VVVV"V'V""'-""""""" ~ 


