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t~ 2ı 153 
iktisat Vekal~tinden: 

taıilıiııe kadar dı~arıdan getirilen me\ acl.dı ipticfaıyenin ımrar 
tarihleri, tarife memurları, kilo!:)u kıymeti gümrük re::.mile 
mu:ımele vergisinin kayıt ettirilmesi, 

~ ~Satna s~ydı kararname hükümlerine göre, Te~viki Sanayi 
i\r}..ı rrıesın. h . l . i . ·~ı iptiri . ı aız sınai müesseselerin 937 mai senesı me-
~ltı: aıye gümrük muafiyetinden istifade edebilmeleri 

h .. L ... M 
q~iik tn .. ~:kur mali ~ene Mart nihayetine kadar mahalli en 

~arı 2, 1~3 iye a~irine ~~ra~aat etmeleri, . 
~l ~ı iptida! malı senesının ılk dokuz ayı zarfındakı me-

kık Ve 1Ye sarfiyatlarmı alD.kadar memurlar vasıtasile 
~~ 3' M.~~sbiı ettirilmeleri, 
Yekgullltiikurac~at evrakının «İstida, üç talep cetveli, rapor 

aıetinı· Vesıkasrn nihayet 15 nısan 938 tarihine kadar 
1, r·~~e gönderilmesi, 

'-.. ":rük 

5-· 15.4.938 tarihinden sonra geJP.cek müracaat evrakının 
natarı iLib ırıı alın ·ntyaca ğı tamimen ilan olunur. 

. 

a) M Ü NA K A SAL A R 

İnşaat· famirat 4 Nafta işleri ve Malzemtsi- Harita 

Uzunköprü İskan Memurluğundan: 

1- .Merkez nahiyesinin 8 köyündC'ki göçmen evleri in· 
şaatına ait olup taahüdünü ifa edemiyen müteahhidin fos-. ~ vesikalanada t.6.937 tarihinden 28.2.938 

---=:!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!~!!'!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!!'3 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere ınüracaat ediniz 

i bedilen mukavelesıncie bakiyye kalan cem'an 98 1 liralık ı · 
şin şartnamesine göre ikmali. 

2- Maksudu nahiyesine tabi köylerdeki göçmen evleri 
için lüzumu olan ve şimrliye kadar talihi çıkmıyan 213928 

adet yerli kiremidin şartnamesi mucibince muhammen bede· 
li olan 2139 lira 28 kuruş üzerinden ve yüzde 5 fazlasile 
inşaat yerlenne götürülmr.k şartile teslimi. 

3- Bu i~lere talip olanlar yüzde 7,5 muvakkat temi
natlarını mal sandığına yatırarak ve yahut bu miktarda ih
raz edecekleri banka mektublarile iha!P. giinü olan 15.3.938 
salı günü saat 14 de kaza iskan dairesinde müteşekkil ko

misyona müracaatları . 
4 - Şartnameyi görmek isteyenler Edirne iskan müdür· 

lüğüne ve Uzunköprü iska.n memurluğuna müraeaat edebi
lirler. 

C.H. P. Seyhan İlyönkurul Ba4kanlıiından: 

Eksiltmeye konulacak İf : Adana Parti ve Halkevi binası in
şaabdır. 

Keşif bedeli: 117,468 liradır. 
Ekailtme: 4-4-938 tarih pazartesi ırünü saat l5 te Adana C. H 

Partisinde teşekkül eden Komisyon odasında kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

Eksiltme ~artoameıi ve buna müteferri evrak 500 kuruş bedel 
mukabilinde lstanbul, Ankara ve Adana Nafıa Müdürlüklerinden 
alınabilir. 

Eksiltmeye girmek için is~eklilerin 7124 lira munkkat teminat 
vermeleri ve yetmiş beş bin liralık inşaat yapbğına dair Nafıa 
Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikaaı ıöstermesi la· 
zımdır. 

İateklilerin teklif mektublarını üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Komiıyon Reisi C.H.P. Başkanhğ'ına 
makpuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Posta ile ırönderilecek tekliflerin dıt zarfı mühür mumile iyi
ce kapatılmış olması lazımdır. 

Poatada olacak gecikmeler k11bul edilmez. 

Seyhan Vilayet daimi encümeninden : 

2:1-2-938 tarihinde ihale edilmek üzere ekailtmeye konulmuş 
olan 3998 lira 26 kuruş keşif bedelli Kozanda yeniden yapıla~ 
cak kaymakam evi iaşaatına iatekli çıkmamıştır . 

Bu inşaat 9·3·938 tarihine müaadif çarşamba günü saat on 
birde ihale edilmek üzere pazarlığı\ çıkarılmış oldutündan iatek
lllerin bu tarihte vilayet daimi encümenine ve keşflni ıörmek 
için Nafıa müdürlügüne müracaatları ilan olunur. 

• 
• * 

Silivride diapanser binası inşaatı. Bak: İst. Beled. ilinlarına. 

Nakliyat: Boşaltma -V ükletme ve s . 

• ,. . 

± _.. ız:ı= .. --·' 

Sultanahmetle ~ishakpaşa mahallesinde Yegenbey ıokagında 
yangın yerinde arta kalan toprakların nakli. Bak: İst. Beled. i
lanlarına. 

Miiteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. Müdürlüğünden 

30-3·938 çarşamba günü saat 15 de eksiltmesi yapılacağı ilan 
edilen muhtelif 6 kalem tezgah meyanında bulunan yalnız 3 No.lu 
liste muhteviyatı bir adet. hidrolik dirsekli perçin makineaine ait 
~ksiltme feshedilmiştir. 

Sivas Bayındırlık Direktörlüğünden: 

15-2-938 de ihale edilmek üzere •kailtmeğe konulan ve talip 
çıkmamasından dolayı 24-2-938 de ihale edilmek üzere eluiltmeııi 
IO gön uzatılan 7666 lira 73 kuruş keşif bedelli Sivas iıtaıyon 
yoluna muktazi 77520 adet parke taşına yine talip zuhur etme
diğinden 24-2-938 den itibaren bir ay içinde pazarlıkla ihale e
dilecektir. Muvakkat teminat 575 liradır. Keşif ve şartnam . 
her gün Nafıa müdürlüğünde görülebilir. Taliplerin Vila)'et ::: 
cümenine muracaat eylemeleri. 

• • • 17-2-938 ihalesi mukarrer olan Sivas-İstasyon yol k una mu -
tazı 7666 lira 73 kuruş ketif bedelli 77520 adet parke taşına ta 
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lip çıkmadığından 17-2-938 den itibaren bir ay zarhnda pazarlık· 
la ihale edilecektir. Muvakkat teminat 575 liradır. Ketif ve 
şartnamesi her zaman Nafıa müdürlüğünde görülebilir. İsteklile
rin Vilayet encümenine müracaat eylemeleri. 

* • • 
21 :;923 adet yerli kirt·m1t nlıııur.aktır. Bak.: inşaat sütu

nunda Uzunköprü !&kan Memur. ilfınırrn . 

ı\'\ahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 

• • • 
Elmalı ve Tefenni garnizonları için odun alınacaktır. Bak: Er-

zak sütunurıda Isparta Askeri SAK ilanına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

İsparta Aakeri Satınalma Komisyonu Batkanlığından : 

KıtHı Cinsi Kilosu Muvak. tem. Tahmin ltedeli 
lira kuruş 

Denizli Yulaf 171000 770 6 
İhalesi I0-3-938 perşembe günü saat 10,5 da pazarlıkla olacaktır. 
Tefenni Sığır eti l 1000 157 19 

ihalesi 7-3-938 pazartesi günü saat 11 de ekailtme ile yapılacaktır 
Elmalı Odun 14COOO 84 0,80 
İhalesi g.3.938 aalı i[ÜnÜ saat 11-14 de eksiltme ile yap.lacakhr. 
Tefenni Odun 73300 72 1 ,35 
İhalesi 8-3·938 salı günü saat 11-14 de eksihme ile yapılacaktır. 

3 garnizon için pazarlık ve ekıiltme ile satın alınacak cinı ve 
miktarları ile ihale gün ve saatları ve eksiltmenin ne suretle ya
pılacatı ve teminatı ile muhammen fiatları gösterilmiştir. 

itbu eksiltmeler Isparta Tüm Komutanlığ'ı binasındaki Satın
alma Komisyonunda ihaleleri yepılacağından şartnameleride Ko · 
miıyoadadır. 

İsteklilerin listede yazılı gün Ye saatlara kadar teminat mak· 
buzlarile birlikte Komisyonumuza müracaat etmeleri ilan olunur. 

Erzurum A .. keri Satınalma Komisyonundan: 
300 bin kilo buğday kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin bedeli 17250 lira ilk teminatı 1293 lira 75 kuruştur. Ek· 
siltmeai 17.3 38 perşembe günü saat 11 de Erzurumda askeri sa· 
bnalma komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektubları beUi gün 
ve saatten bir ıaat evvel komisyon başkanlığına verilmiş veya 
poıta ile gönderilmit bulunacaktır. Şartnamesi hergün komisyon
da görülebilir. 

Erzurum Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Sarıkamış için kapalı Zllrfla eksiltmeye konulan 23000 
kilo sade yağına istekli çıkmadığından yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin bedeli 21850 lira il~ teminatı 1638 lira 75 
kuruştur. Eksiltmesi 12.3.938 cumartesi günü saat ı 1 de 
Erzurumda Askeri Sabnalma Komisyonunda yapılacaktır. 
Teklif mektubları belli gün v·e saatten bir saat evvel 
Komisyon Başkanlığına verilmiş veya posta ile gönderil 
miş bulunacaktır. Ş artnamesi hergün Komisyonda görüle
bilir. 

b) ~ ü Ü Z A Y E O E L E R 
--~--------·-------·- -----------
hınir Levazim Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Miktarı Cins 
786 çift Köhne kundura 
20 adet Boş bidon 

4 >> Bakır büyük kazan 
3 » Bakır k:ü!;ük kazan 
2 » Bakır kara vana 
6 >> Kepçe 
2 >> Saplı kevgir 

>> Küçük kevgir 
., » Yağ ta vaşı 

1 » Et kıyma makineşi 
1 » Küçük bakır tepsi 
9 » Avcı boru~;u 

94 » Boş yağ tenekesi 
Müstahekeın mevki kışla anbarında mevcut yukarıda cins 

ve miktarı yazılı 13 kalem köhne eşya pazarlık suretile sa
tılacaktır. Taliplerın 7 mart 938 pazartesi günü ~aat IO rla 
kı~la<la İzmir l evazım arnirli~i satınalma komisyonuna müra· 
caatları. 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlüğundan 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar veril~n muhtelif 
cin;:, ve de-se ıırl e marııfatııra emvali 12.3.938 tarihine rnii sa-. 
dıf cumarte.-i günü saat 12 elen itibarP-n lstanbulda Sııllanha
ınam caddesiu<le 2.) 27 numaralı mağa~ada açık arttırma sti 
ret ile satılacağı ve arttırma hedelat haczi edilmiş olan mez· 
kılr em valin mukadder kıy ıııatleri nin yür.dc yetmi~ ht·şi lııı l · 
machğı takdirde satış ikinci açık arttırmaya talik ve 19.3.38 
tarih>rıe te .. arliif f!<len cumarle::ıi günü saat 12 den itibaren 

İstanbul Belediyesinden: 
Kızıltoprak parti binası olan Zühtü paşa mektebi· 

nin t•mirinden çıkan ve sekiz Jira değer biçilen tah
minen iki kilo miktarında hurda çinko 9.3.938 çar
şamba günü saat 9 da yerinde pazarlıkla satılacaktır. 
İıtekliler o gün orada bulunacak Levazım memuruna 
müracaatları. 

"------------------------------~ 
ayni mahalde yapılacak olan ikinci açık arttırmasında ise 
mahcuz emval en çok artıran üstünde bırakılacağından talep 
olanların yukarıda yaz1lı gün ve saatlarda mahalinde hazır 
bulunacak memuruna müracaatları ilan olunur. 

Çankırı Orman Müdürlüğünden: 

l - İlıraz kazHı dahilinde Al uç devlet ormanından 3630 
keatal kekaar odunu aatıta çıkarılmıftır. 

2- Satış 10.3.38 pertembe günü saat 15 te Çankırı orman 
dairesinde yapılaeaktır. 

3 - Beher kental odunun muhammen fiatı 6 kuruştur. ı 
4- Şartname ve mukav,.lename projeleri ÇankD"ı orman ida

re.ile Ankara orman umum müdürlüğünden alınır. 
5- Muvakkat teminat 16 lira 33 kuruştur. 
6- Satış umumidir. 

lıparta Orman Müdürlütünden: 

Cinsi 
Kuru katran 

Odun 

• 

Mikdarı 

kental 
15390 
lO'l25 

Muhammen vahit fiab 
kuruş 

20 
20 

Tutarı 

lira kurut 
3078 00 
2045 20 

1- Isparta Vilayetinin Uluborlu kazaaı dahilinde l ve 2 nu· 
maralı Kapı Katranlık ormanından 15390 ve 10225 kental mikda· 
rında odunlar sahta çıkarılmıştır. 

2- Satış l 1·3-938 günü saat 14 de Isparta orman dairesinde 
artırma ile yapılacaktır. 

3- Beher kentalının muhammen fiatla.rı 20 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavele projeleri lıparta orman idaresin

den alınır. 
5- Birincinin muvakkat teminatı 230 lira 65 kuruttur. İkin

cinin muvakkat teminah 153 lira 38 kuruttur. 
6 - Satıı umumi.lir. 

• * • 
2 kilo hurda çinko satılacaktır. Bak: 2 nci sahifedeki İst. Be

led. ilAnlarına. 

! inhisarlar U. Müdürlüğü~-~~' 
150 Kilo Krem rengı Tipo mürekkebi 
200 ,, Açık ,, ., ., 
400 ,, Kırmızı ,, " ,, 
300 ,, Beyaz otomatik mürekkep 

1- Yukarıda cins ve miktarı yazah Tipo ve Otomatik 
mürekkebler şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alı

nacaktır. 
il- Pazarlak 10.111.938 tarihine rastlıyan perşembe gü 

nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

m- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
aaatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçeo Komisyona gelmeleri ilin olunur. (1062) 3 - 4 

• * • 
l - Maltepe Enstitüsünde şartname ve projesi muci-

bince yaptırılacak memur evleri inşaatı kapalı zarf uıu
liyle eksiltmeye konmuştur. 

il- Keşif bedeli 15927 lira 27 kuruş ve muvakkat te· 
ıninatı 1194.55 liradır. 

lll - Ekıiltme 17.lll.938 tarihine rastlıyan perşembe 

günü saat 16 da K ıbata.şta Levazım ve Mubaya~t Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar 
münakasa günü en geç saat 15 e kadar Alım Komisyonu 
Başkanhğana makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

ıv - Şartname ve projeler 79 kuruş bedel mukabili 
İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara Başmü
dürlüğünden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesikalarını İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek 
ayraca vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mekt ubunu, kanuni vesaik .ile V 
inci maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasmı ve mu
vakkat teminat parc:ı sı veya mektubunu ihtiva edecek o 
lan kapalı zarfların yukarıda yazıldığı veçhile münakasa 
günii en geç saat 15 e kadar adı geçen Altın Komisyonu 
Başkanhğır a makbuz mukabilinde verilmiş olması lazım· 
dır. (1135) 2 - 4 

Keşif bedeli 3465 lira 7 kuruş olan Silivride Y' 
lacak Dispanser binası açık eksiltmeye konulmuştLJf· 
şif evrakile şartnamesi Levazım Miidürlüğ'ünde gô 
lir. İstekliler 2490 No.lı kanunda yazılı vesikadan al 
eksiltmeden bir hafta evvel Nafıa Müdürlüğünden 
lara Fen ehliyet vesikasile 259 lira 88 kuruşluk ilk 
nat makbuz veya m~ktubile beraber 21.3.938 pas 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlaf· 

(İ) (1225) 
* 

** 
Senelik muhammen kirası 240 lir olan Büyiik' 

Rıhtım Caddesi sokağında üstünde odalarile berabe 
zino 939 senesi mayıs sonuna kadar kiraya verihnek 
re açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazııll 
dürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 18 liralık ilk 
nat mektup veya makbuzu iJe 21.3.938 pazartesi 
saat 14 de Daimi Encüıııünde bulunnıahdırlar. (8) (I 

• • • 
Keşif bedeli 134 lira 79 kuruş olan Sultan 

İshakpaşa mahallesinde yegenbey sokağında yangın 
de arta kalan toprakların nakli ve yol üzerindeki çe 
nin yıkılması ve üzerindeki kitabenin de müzeye 
pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Levazım müdürlii 
görülebilir. İsteklilerin 20 lira 21 kuruşluk teminat 
buz veya mektubile beraber 11-3-938 cuma günil 
\4 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) !1 

PiYASA HABERLERİ 

Yeni Sene Bütçesi 

Geçen yıl bütçesine göre mühim bir fazlalıkla bağlan• 
sene bütçemizin A cetveli geçen sene ile mukayeseli 
şöyledir: 

1938 
Büyük Millet Meclisi 4,002,064 
Riyaaeticumhur ·&04,9f)O 
Dinnı Muhasebat 602,034 
Başyekilet 1,294,992 l, 
Şürayi Devlet 250,914 
İstatistik Umum Müdürlüiü ::!J8,324 
Devlet Meteoroloji U. Müdürlügü 617,085 
Diyanet işleri Reisliji 608,241 
Maliye Vekaleti 20,851,565 
Düyun Umumiye 51,659,488 
Tapu ve K adastro 1,370,222 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 5,644, 160 
Dahiliye Vekaleti 5,03l,198 
Matbuat Umum Müdürlüğü 186,009 
Emniyet Umum Müdürlüğü 6,916,967 
Jandarma Umum Kumandanlığı 10,469,300 
Harieiye Vekaleti 3,555 925 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleb 7,896,737 
Adliye Vekaleti 9,546,603 
Maarif Vekaleti 14,540,371 
Nafıa Vekaleti 17, 767 ,607 
İktıaad Vekileti 5,46ti,316 
Ziraat Vekaleti 7, 153,962 

Milli Müdafaanın kara, deniz, hava kısımlarına, 
kalar ve Harita Umum Müdürlüklerine bu sene cem'aO 
82,232,004 lira tahsis edilmişti r. IJ 37 bütçeıinde ise kar~' 
na 49,294,880, havaya 7,842,493, denize 6,283,826, askeri 
lara 3,065,293, Harita Umum Müdürlüğüne de 745,312 lir• 
edilmişti. 

Tütün Rekoltesi 67 milyon kiloyu hulacalı 
Yapılan son tahminlere göre 1937 seneai tütün r 

67,333, 158 kiloyu bulmaktadır. Bu mikdarın 35,584,6Z5 kil 
mıtakasının 12,250,000 kiloıu Marmara havzasının 17,5021 

losu Karadeniz mıntakasının, 2,060,000 kilosu da Şark 111111 

nın mahsulüdür. Evvelki senenin ıtoku kamilen satılnıışt~ 
çen senenin stoku da azalmıştır. Şub"t ayının so'l g~nletı 
tünlerimizden yapılan ihraeat miktarı yapılmış sigara ol•! 
faya 607,865 kilo, Finlandiyaya yaprak tütün olarak 3 7, . 
lık. Norveçe 1627 liralık ve Avuıturyaya iki yüz bin i1'1 

beş liralık yaprak tütün satılarak ihraç olunmuştur. 

Taşovada Tütün Satışlara 

Taşova tütün piyaaııı açıldı. Şimdiye kadar deran1'•' cM 

yirmi iki kap mah~ulün h~yeti umu iyesi altı kuruşta~ 
beş kuruşa kadar inhisarlar idaresince mübayaa edild•· 
mahsullerin nevi, verilen fiyatlara uyıundur. ~ 

Yakında Austro Türk, Türk Tütün Limited, Şev1'İ I~ 
Mirza oğlu müesaeselerinin de mübayaaya iştıraldarı be1' 

tedir. . . . ,d' 
İlk fiahn lnhısarlar tarafından açılmış olmatı, eh da r 

ekicileri memnun etmiştir. Mahsulün mübayaası Tokat ~' 
mıntakalarmda henüz başlamarnıııtır. İnhisarlar idare~'j,ı 
ıeneden Erbaa, Niksar, T">kat anbarlarında satılmayıp k•t,~ 
mahsulleri de mübayaa etmiye başlamıştır. Bu üç rnıı> 
mevcut stok iki viiz bin kiloy.ı yakındır. 



ir• 

bet· Zeytiayatı fabrikaları bakkıada bir karar 

~•ad Vek&letinden tebliğ olunmuştur: 
ıe1ti •e 936 yıllarında zeytin mahsulünfin azlığından dolayı 
rrtıııı:'d:t• ~abrikalarınm bir kısmının nokaan çalıştığı ve bir kıs
•tlıtı d hıç çalışmadığı anlatılmış ve bu fabrikaların mah•ul 
••be olayııile yukarda yazılı yıllarda çalışmamaları mücbir bir 
llııaa~ olarak kabul edilmit olduğundan zeytinyatı fabrikalarının 
t11lıa,~et ruhıatnameleri sınıflarının bu yüzden tenzil ,.. yahut 

0 •hlelerinin iptal edilmemesi takarrür etmittir. 

İzmirde bir şarap fabrikası kuruluyor 

'1tQ~~h:rlar idare1i, tarab iıtihaalibnı artırmak ve fiatlarmı 
'1tf>de• •.k için tedbirler almaktadır.. Bayraklıda büyük ve 
lep..: bır tarab fabrikHı inşaııa. karar verilmiftİr. Bayrakhnın 
"' hQ tı nıevlciinde 500 dönüm ıenitlitinde bir bağ bulunmuş 
faltrilc •un iıtiml&ki muvafık görülmüttur. Burada infa edilecek 
ole.talca •enede iki milyon litre f&rab imal edecek büyilklükte 
tileeelctı~. Bat da bir nümune bağı halinde bakılacak ve yetifti-

tır. 
Fe.brlk ilıtQı anın inthına yakında baflanacak ye önümüzdeki ıene 

taJ.•il hle•ıinıinde 1abn alınacak üzümler bu imall~anede şaraba 
edilecektir. 

Saf · . 11Pırtodan alınan inhisar reımi 10 kuruta indirildi 

h,~:~ ~apirtodan alınmakta olan inhisar resminin aagarı 
lıtt ının on kuruşa indirilmesi Vekiller heyetine~ karar· 
__ •rdınıştır. Keyfiyet alakadarlara bildirilmiştir. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
At·· Türkiye Cümhuriyeti hududları dah\linde biitün 
l unakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
~ ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
a AZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
d eb·b.eriniz dir. Menfaatımı. icabı hemen abone kay-
edılıniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

UCUZ ve ACELE ;_, 

~k!.: M~t=ll~ ~me •o~k?. 1~15~nüm 1 
~ ~razi üzerine Veysel bey köşkü 1rayet ehven fiyatle ace-
q,m ~ ıatılıktar. Mezkur köşk iki kat ve birde çatJ kat üze· l!J 

1 
~.De beş oda, bir matbah, bir heladan ibaret olup ayrıca 

İcabında 63 dönüm arazisi birlikte satılır. Görmek ve 
'' ,kirgir ahırdan ibarettir. 1 

~Örüşnıek için Kadıköy, Moda caddesi, Zühal ıokak 
0 • 2 ye muracaat 

• • -. -- __ ;1 

gayet mükemmel ve itinalı bir 
tarzda yıkayan modern çama

şır yıkama makinaları . 

Pratik, kullamşh ve elzem 

çamaşır yıkama, çamaşır ku
rutma ve çamatır ütüleme ma· 
kinaları ile dezenfekte cihazları 

ve uire takdim ve teslim 
ediyoruz 

1-tavaıandırma 
1:esısat:ı 

~inenıa, tiyatro, sa::1ayi atöl
Je eri, idarehaneler, ~ et.,.. 
Poları . . b" h . ••tı ve aaıre gı ı ava te11-
bi olan mahallerde otomatik 
te~~\lrette havanın tanzimi ve 
va •zlenme.i talep üzerine ha· 
it-n~n ıııblmaıı ve ıoj'utulmHa 

uçuk ve büyük yerlerin hava
landırmuı tesisata. 

j. A. JOHN A. G., ERFURT, DEUTSCHLAND 
~ Sabşyeri: i.tanbul,Kurukahveci han 21 , 

DEJÖ GIY ARMA Ti Tel. 21187 
lf~~iiiiR~=-.. ,,_- """"""_.,,...-~ 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsasi 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 

4 - 3 1938 

FİATLAR (Cour.ı; officielııJ 
Afion (Opi •m) 

Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday urt (Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Peynir kaıer (Fromare kachere) 
Nohut iri(Poiı chiche) 
YuJaf (Avoine) 
M111r sarı (Ma'iı jaune) 
Kaplıca 

Güz Yünü 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,, Trakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı ("~oinıı) Yukara (Plus 

5 28 
5 20 -

4 
4 18 
4 33 -

5-

---
52 20 

5 31 50 
5 22 50 

5 10 

- - -
55 20 -

---
Zeytin yağı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Tiftik mal 

40 43 20 

,, otlak 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Suaam (Seume) 
Mercimek (Lentiile) 
FHulye ufak (Haricot •ec) 
Burçak 
Fındık kabuklu (Noiıdtes) 
Pamuk yatı (Huile de colonl 
Susam ,, ( ,, ıesame) 

Darı sar. (millet j•une) 
Keçi kıh (Poils de Chhre 
Sansarc!erisi 
Zerdeva ,, 
Tilki ,, 
Tavşan 

p Or!I uk " 

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium) k 

Buğday ı Ble) 
Arpa (Orııe) 
Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 
Mıs.r <Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohunrn (Gr. Lin) 
Faaulye (Haricot see) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohairel 
Yulaf (foin) 
Susam {sesame) 
Kuş yemi (Millet) 

165 
65 -
15 

75 
90 
\5 

10 25 
55 

40 
Mercimek ılentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Hu ile d 'ol.) 
B. Peynir (Froınagc B.) 1 l 

Tiftik 
İç fındık (Nois. dec.J 
Razmol 
K fındık (Noisette) -
İstanbul 

3 -3 

Paralar 
Sterlin 627, 632,-

l Dolar 123,- 126,-

20 Fransız Fr. 78, - f.l3,-

20 Liret 98. 106-

20 Beldk:ı F r. 80,-- 84,-

Drahmi 18,- 2'l, 

20 İıveçre Fr. 570.-- 580. 

20 Leva 20, 2..'.\. 

1 Florin 65,- 70,-

20 Çek kronu 78,- 82, -

1 Avuıturya Si. 21,- 23,-

' Mark 26, 29,50 

l Zloti 20.- 22,-

1 Penııü 21,- 25,-

20 Ley 12. 14, -

20 Dinar 48,- 52,-

l İıveç kuronu 30,- 32,-

1 Türk altını -. -.-
Banknot --' -,-

--

32 20 -

- - -
- - -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orre) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Noh•ıt (Poi.ı chid1e) 
iç fındık (Noıs dec.) 
Un (fıırine) 
Tifti:; 
Yapak (Mohairel 
İç ceviz 
İç badem (amande) 

11 -
159 !10 

63 75 
150 50 

DİŞ FIATLAR 
(Marehes Etrangers) 

Buğday (Blc) Liverpul S 19 
,. • Şikago 4 29 
,, ,. Vinipek 5 83 

Arpa (Orge) Anverıı 4 30 
Mısır (Mai•) Londra 3 94 
Keten t.(Gr.Lin.) ,. 7 75 
Fındık (noiı.) G.Hamburg - -

K " • 

Borsası 
1938 

Çekler 
London 625, - 626',-

Nev York 0,8ül0 0,80 

Paris 23,57 23,5875 

Milano 15,2185 15,23 

Brüksel 4,7080 4,7155 

Ati na 87,51 87,58 

Cenevre 3,46 3,4635 

Sofya 64,0112 64,1025 

Amsterd. 1,4437 1,4450 
Prag 22.7675 22,785 

Vivana 4,2275 4,23 

Madrid 12,65 12,66 

Berlin 1,9822 1,9838 

Varşova 4,24.J4 4,2467 

Budapeşt 4,0225 4,0.!56 

Bükre, 106,8050 106,89 

Belir ad 34,5875 34,f;l5 

Yokobama 2,75 2,153.~ 

Moıkova 23,53 23,51 

Stokkholm 3,IO 3 

---
Esham 

Lundi 7·3-1938 

Construction mur d'nppui a l'ecole lzmir (Vil. lzmir) N. 616 
Tuyaux de flammes pour chaudron (Ch de Fer Etat) N. 616 
Farine (Com. Ach. Militaıreı lslabiy<~) N. 616 
Riz pour soupe et pilav (Command. lst) N. 616 
Etof!e indi gene pour costumeı (Dır. Ecole Noı male lst.) N. 616 
Reparation pont Simav ı route Balikesir-Sindirgue (Vil. Balike•ir) 

N. 617 
Courroie rond et pl:ıt (Dir. Gen. Monopoles) N. 617 
Constr. arches s route Ank.-Kmldjahaaıam (Vil Ankara) N. 618 
Diwrses operations pour constr. • route Bor-Aksaray {Vıl. Nirhde) 

N. 618 
* Fumier (Commınd. lst.) N. 618 
* Chiffons de coton et laine, peaux de fourrure, cuir ete. (lnt. Top· 

hane) N. 618 
Beurre (Com. Ach. Milit. Sarikicbla) N. 618 
E.ncre rouge et bleue (Ch de Fer Etat) N. 618 
Ajustement de la terre travaux d'art s route M neınen·Mouradiye 

(Vil. lzmir) N. 619 
Construction cafe de la ville a Kaisseri Mun. Kaissen) N. 621 
lsolateurs en porcelaine (Dır. Economıt P.T.T.) N. 588 
Brndages pour wagona et locomolive l Ch. de Fer E.tat) N. 589 
Exploitation installa ti on electrique vHle Da"u (Municipalite Davas) 

N. 614 
Tuyaux de fonte et brncelets pour Mehol (Oir. TPlcphones lıt.) 614 
~eparation bitiment direction voies aeriennes iı Buyukdere (Dır. Tra· 

vaux Publicı lst.) N. 614 
Bascules (Dır. G •· Monopoles) N. 615 
Ble• (Corps Arm~e Tchorlou) N. 616 
Constr. ch:ıuss e, arche et ponts (Vil. lzmir) N. 616 
Reparation bitiment ecole Secondaire a Ankara (Vil. Ank.) N. 616 
Bles concaases (Div. Lulcbourgaz) N. 621 
• Dıvers bois (Chef lng. Foret Edirne') N. 622 
Fıl de laiton et cible souterrain (Ligue Aviation 'f urque Suc. Ank.) 

N. 622 
Produits pharmaceutiques (Com Ach. Universite Ist.) N. 626 
Constr. lieu pour fumier au jardin de Rize (Dir. Pcpiniere Rize) 626 
Houille et boia (Com. Acb. Milıt. Isparta) N. b23 
Viaııde de boeuf et foin (Com. Ach. Milit. Isparta) N. 623 
• Peaux de chevre boeuf et mouton (Ligue Aviatioa Turque Suc. 

Duzdje N. 623 
Batiste (lntend. Tophane) N ~24 
Bobines de porcelaıne, fil metallıque pour coın, coudeıı ete. (Dir. 

Tclephones lst.) N. 625 
Huile d'olives (Com. Ach. Milit. Milas) N. 625 
Trav. de canalısation et constructi"n rou\e a Samsoun (Municipalitı.: 

Samsoun) N. 627 
Conıtr. escalierıı en beton arme (Dir. Fabrique• dea Tabacs Mono-

poles Samsoun) N. 627 
Etalon (Vılayet Samsoun) N. 627 
Boutons d~ hois (lntcnd Tophane) N. 627 
Reparation batiment suev ıllance douınıcre iı. Edırnc (Dır. ·ı rav Pu-

blics Edirne) N. 628 
Locatıon d'un autobus pour transport (lnlend. Tophaaf') N. 628 
Articles pour bain (Munıcipıılıte Oiarbakir) N. 628 
Medıcaments et nmpou es pour hôpital Haııt>ki (Mun. lstanbul) 629 
ReparatiOn tuyaux d'eau et guerite a Scutan ( " ) 629 
Crachoirs de cuivre (Depôt Croissant Rouge lst.) N. 629 
;wachine pour extiı1ctıon d'incendie (Mun. lstanbul) N. 629 
Huile d'olıves (Com. Ach. Milit. Ba\ikesir) N. 629 
Rep. a.ur d'appui (Dir. Biens Nat lst.) N. 630 
Tııiles indigene Dir. Etahlis. lmmigrcs lpsala) N. 630 
Riz (lntend Anlcara) N. 630 
• Articles horı d'uaage (Mın. Def. Nat.) N. 630 

Mardi 8-3·938 

Pıston,s id. avec manches, enieux, maııivelle, cbandellr, rerulateur, 
boites de graıssa ele. (Ch. de Fer Etat) N. 570 

Centrale telephonique avec paratonnerre (Dir. Economat PTT., 589 
Capotes (Dir. Surveillance Douan lst.) N. 616 
Traverse• en bo.s de chene pour chang-ement de voie (Ch. de Fer 

Etat) N. 617 
• Bois d'hetre et de sapin (Dir. Foret Ba ikeuir) N. 617 
Balances (Dir. PTT. lst.) N. 617 
Riz pour pilav et harıcots secs (Com. Acb. Milit. Isparta) N. 623 
• Bleı, orge, mais et foin (Lıgue Aviation Turque Suc. Dourıoun· 

bey) N. 6'23 
• Fer camelote (Dir. Comptabilitc Privee Konia) N. 624 
Foin (lntend. Ankarn) N. 625 
Presentation carte actuelle ville Trabzonde ( Mun. Trabzonde) 627 
Conıtr. route ~ Konia , Vi ayet Konia) N. 627 

• Lca asterııqueı ındıquent une vente par voıe de surenehcrc 

N. B.- Leıı Noıı ınrl' qu ıı CD regard des articles Rorıt ceux du 
journal dan lequel I' vıı1 a paru 

·····~· ......... ,. ........ ,,, ................ ,, •• • • • .t. • ~ ~ • • • ~ • ~ + • ~ 

''DEV 
,, 

Tercüme Bürosu 
•+.#J 
~:.• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil-

• hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna
•!• melerin tercümesi derühte edilir. 

•!• 
••• • •:• 
·:· 
<>!• 
••• • •!• 
·:· .. :. 
•!• 

ESKİ FRANSIZ TiYATROSU 

KOMEDi KlS.rtl 

istikrazı ar 
Açılış apa;uş 

Türk B. ı Pe,in 19,20 19.20 

Aç?lış 

Aılan çimento 13. 

1 Merkez bankası 97, 

Kapanıf 

12.85 
97,50 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyat:iar gayet mü1:ediidir 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılır 

·~ -.: .. 

aaat 20,30 da 

Bir Adam 
Yaratmak 
dram 3 perde 

Bu akşam 

Hat 20,30 da 

DALGA 
komedi 3 perde 

Yazan 
Ekrem Reıit 

Türk bor. 1 vadeli 19.25 19.35 
• ,, il Peşin 19.20 19.20 

11 Vadeli 19.35 19.35 .. 
lstikraaı dahili 94.- 94.-

lmtiyu aabibi Ye yası itıeri 
Diffktirii: 1..-il Girit 

Tahvilat: 
Anad. M. Vadeli 40.35 40.35 

Baaı~dıjı 1er: ARTUN Bas.unev 
G11lat. BiW r aobık No. 10 

·> Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •:• 
Telefon : 49442 •!• 



Deuxieme Annee~ No. 631 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 
6 ~ n 850 

12 ., :500 

Etnmgef' : 12 moi• Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 

DIMANCHE 

Quotidien des Adjudicatioııt1 

•• 
UNAKASA 
GAZETESi 

----·----

6 

AOMINISTRA1 ıvı' 

Yoghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata. Perchembe Baıar 

T elephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adrease T~legraphique: Pour la Publicite s'adreuer" 
a l' Administration J ournal Prof essionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'E tat lıtanbul MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui j 

~--~--O--b-.---d---1-,-d--. -d--------------------------M-o-d~e ------~P~r~ix-. -------C--au_t_i-on--.----~L-i_e_u_n--'a_d_ı·u-d-ıc_a_t-io_n __ e_t_d_u__, __________ ~-------- 1 
,ıet e a JU icatı"on Jo rs ı re ' d' d. d. l •ati·mat.lf P · · u . cu a ıu ıca . ~ rovısoıre Cahier des Cbarıres 

A) Adj~.dications au Rabaıs 

C~r;ıs,tnı~tıon-Reparation- Tra \r Publics-Materiel de Construction- Cartographie 

Construction Maison du Peuple a Adana (cah. eh. Pli cach 117468 7124 - Presid. Maison du Peuple Seyhan 
L. 5,90). Dir. Trav. Pub. ist. et Ank.. 

4-4-38 15 -

Constr. r eııidance gouvernorat il Kozan (:ıj . ). Grf. a gre 3998 26 Com. P~rm. Vilayet Seyhan 
Conııt r. bitiment dispensaire a Silivri Publique 3465 07 259 88 { Cam. Perm. Municipalite lstanbul 

9-3-38 
21-3-38 

11 
14 

Conıtruction mıiıonı pour immirn:~s n 981 -

T raıısport- Chargement Dechargernent 

Transport de pierre et demol ition d'une fontaine 

Combustible 

Bois : 140 t. 
73300 it . 

Divers _ ___,._..._ 

Carburant- Huiles 

Gre a yr e 134 79 

Publique 

" 

Paves: 77520 p . (ai.). 
,. : 77520 p . ,. 

Gre a rreo 
,, 

7666 73 
7666 73 

L'acljudication du 30-3-38 concernant l'acbat d'une 
machine hydraulique pour fabriquer }u rivets a 
ete annulee 

Tuiles indıgenes : 213928 p. Publique 2139 ?8 

Provis ions 

Bles : 300 t. 
Foin : 171 t. 

Pli cach 17250 
Gre a rre 
Publique Viaode de boeuf: 11 t . 

Beurre : ~3 t. (aj.). Pli cach 21850 - · 

B) Adjudicaticns a la surenchere 
Bois : 15390 quint. Publique 3078 -

10225 ,, " 
2045 -

" Zinc : 2 k.. Gre a gre 

lıcions vıdes, chaudrons en cuivre, chauuures ete. n 

-
L a fixation a 8,5 pour cent 

du taux d'interet 

(Suite du ııumero 628) 

" Texte modifie de !'art. 9.- il est interdit de percevoir un in· 

t eret de plu• de 8,5 pour cent (inclus), y compris les commissions 

et dehours mentionne• a 1' art. ıs, dans les transactions en prets 

d'argent. Un interet de 12 poıır cent (inclus) au maximuaı, peut 

etre perçu dans les transactionıı souı forme de crı'·dit a decouvert. 

"Texte modıfie de l' · rt. 14. - Sont reput~es "usuriers,, celles 

des personnes physiques et morales qui et.a:ıt asıuietties ıux pres

criptions de la pn senle loi, c ıntreviennent aux disposıtionıı d e l'art . 

9; Oll quı (>tant astreİntes d'a pres l'article 1er1 aU regime d'autorİ• 

sation ont prıs l'habitude de consentir des prets d'argent a interet 

sans autorısation prcable; ou qui diııııimulent par des accords se

crets les conditions de pre t ou lea taux de l'inteı et. 

"Texte modıfic de l'art. 15. L'expression •inkret,, englobe leı 

sommes perçues du debıte ıır conlre un pret d'argenl sous la d~no· 

mination de commission, de debours de comptabilı salion et toutes 

leıı aııtres somme6 sous quelque denomination qıı'elles soient. 

"Sont toute fnis exclues de la definition de l'intı>ret les retrihu

tions constatees d'aaııurance, d'entreposage et d'expertise . 

"Article 2. Les diepoıitionı des contrats paııs~s avant le ·ler 

8-

20 21 

84 -
72 -

575 
575 --

1293 75 
770 -
157 -

1638 75 

230 85 
153 38 

Oir. E.conom. • " 
Oir. F.tablissement fmmigres a Ou· 

zounkeupru 

Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. Econom. n n 

Coa. Ach. Milit. lıpartA 

15-3-38 

11-3-38 

8·3-38 
8-3-38 

14 

14 -

11 
14 

Oir. Trav. Publics Sivas Un mois a parfrr du 24-2-38 
M n 

Administr. Gen. Ch de Fer Etat Ank. -

Dir. Etablissement Immiıres Ouıoun- 15-3-38 
keupru 

Com. Ach . Mil it. Erzouroum 17-3-38 

n Isparta 10-3-38 

" n 7-3-38 
Com. Acb. Milit. Erzouroum 12·3-38 

Dır. Forets Isparta 1 l ·3-38 

" 
11-3-38 

1 Com. Perm. \funicipalite Istanbul 9-3-38 
\ Dir. F.coın. " " 
Com. Ach [ntend. lzmir 7-3-38 

17-2-38 

14 

11 -
10 30 
11 
11 -

14 
14 
9 

10 

iıınvier 1938 en corı forırııle de la loı concernant lt"ı prets d' arırenl 

e t celle sur leıı banques, et ayant trait au taux de l'interet peuvcnt 

reNter valablea cinq ans encort" apre• la publ;cation de la presente 

loi,, 

Leı deux derniers articles du projet de loi sont relatifs a la 

date de mise en vigueur et de l'autorite chargee de son application. 

FIN 

Nos relations commerciales avec la Roumanie 

D'apres une ıtatistique concernant les operationıı comm.erciales 

effectueeı entre nous et la Roumanie au cours dee 9 dernierı mois, 

le total des marchandises exportees de la Roumanie a destination de 

notre pays s'eleve a 162725000 leis. Ouant IU total des marchan

dises exportees par la Turqu·e vers la Roumanie, il atteint 25143000 

lois. La difference notable provieat deı prix paya pour une impor

tııtion considerable de bois pour boiteıı. 

il a ete COnState ces dernİerA temp11 CJUC quoique nos İmport;; 

tİons de Roumanie aient diminu e nos exportations accusent un de

veloppement. Parmi le~ m1rch11ndiııes envoyeeıı ~e nouveau en Rou

mııni e figıırenl le st'ı;ıarn ,.. les noisettea, lı s figucs et les autres fruits 

sec~. 
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PorHlen fincan (PTT Ln. Müd.) .\~ 588 \i 
Lokomotif tender •• vagon bandajları <Devlet Demiryol.) · 
Davas kasabası elektrik işletme işi (Ona. Urayı) ~\~ 611 
Yazlık elmise (Gümrük Muhafaza Gen. K. i.t.) .\~ 613 ~ 
F~n~ boru-menhol kapağı ve bileziği . (İst. Telefon Mü~·) İf 
Buyukdere HaYayolları binası temiri (lat. Nafıa Müd.) \! 6 
Baskül (İnhisarlar U. Müd.) 615 
Buğday (Çorlu Kor. Satınalma Komisyon.) .\! 615 
Şoıe, naenfeı Ye köprü inş. (İzmir Vil.) .\~ 616 
Ank. 2 ci orta okulu binasının taıniri (Ank. Val.) .\! 616 
Bayındlr mrk. okulu ihata dıvarı yapısı (İzmir Vil.) .'\~ 616 
Dar hat kaıan alev borusu (DO yol.) X 616 
Un (İslahiye Tümen SAK) .\~ 616 
Pilulak ve çorbalık pirinç (İst. Komut.) .\~ 616 
Yerli elbiıelik kumaş (Erk. Öğr. Ok.) .\~ 616 
Bahkesir-Sındırsrı yolunun arasında ahşap Simav köprüalllOf 

miri (Balıkesir Vil.) ~Y! 617 
Yuvarlak ve kıvrılmış kayış (İnh. U. Müd.) .\~ 617 
Ank.-Kızılcahamam yolunun arasında menfez inş. (Ank· V 

.:\! 618 
Bor-Aksaray yolunun arasında blokaj taşları kmlmaaı, iıtİ~' 

ihzarı v.s. ameliyat (Niğde Vil.) .,\~ 618 
• Giibre (İat. Komut.) ,\; 618 
• Yünlü ve pamuklu kırpıntıları ile kürk derisi ve kösel• 

hane Lvz.) .\~ 618 
Sadeyat (Sarıkışla Ask. SAK) .\! 618 
Mavi ve kırmızı mürekkep (DO yol.) ,\; 618 
Menemen-Muradiye yolunun arasında toprak teaviyeai, t 0'' 

pısı ve ıınai imalatı (İzmir Vil.) .\~ 619 
Kayaeride ıehir gazinosu inş. (Kayseri Beled.) .\! 620 
Bulgur (Lüleburgaz Tüm.) .\~ 621 
• Orman emvalı (Edirne Orman Başmüh.) \~ 622 
Bronz tel ve. yer~ltı kabloıu (THK Ank. Şubesi) .\~ 622 
Tıbbi ecza (lıt. Univers. AEK) .\~ 626 
Fidanlık bahçesinde gübrelik inş. (Rize Fidan. Müd.) .\; ôJ6 
Linyit maden kömürü ve odun (İsparta Ask. SAK) .\~ 623 
Sığır eti ve kuru ot (İsparta Aık. SAK) .\; 623 
• Sığır. koyun ve keçi d-!rileri (THK Düzce Şub.) .\; 623 
Patiska (Tophane Lvz.) .\; 624 ~ 

Por:.elen makara, tel köşe dirsek v.s. (İ.t. Telefon Müd.) 
Zeytinyat (Milaı Ask. SAK) .\~ 625 
Lağım ve kaldarım inş. (Samsun Şarbay.l ,\; 627 
Fabrika ınüd. apartımanı darecuı için kısmen beton arOle 

diven yap. (İnbis. Samsun Tütün Fbr. Müd.) . \~ 627 
Damızlık aygır (Samsun Vil.) .\: 627 
Tahta düğme (Tophane Lvz.) .'\ ~ 627 
Gümrük binası tamiri (Edirne Nafıa Müd.) .\: 628 
NakliJat için otobüs kiralanması (Tophane Lvr..) .\~ 628 
Banyo malzemesi (Diyarbakır Beled.) .\ ; 628 
tiaseki haat. için ilaç ve ampul (İst. Beled.) .\ : 629 

1 
Usküdar belediye binası su borularının tamiri ile SarnatY1~ 

tar kulubesi temeli tahkimi (İst. Bel.) .\ ; 629 
Bakır tükrük hokkası (Kızılay Deposu Dir.) .\~ 629 
Yangın söndürme aleti (iat. Beled.) .\! 629 
Zeytinyağ (Balıkesir Ask. SAK) .\: 629 
İhata davarı tıımiri (İst. Defterdar.) N. 630 
Yerli kiremid (İp.ala İakin Müd.) N. 630 
Pirinç (Ank. Lvz.) N. 630 
• Hurda eşya (MMVJ N. 630 

Sah 8.3.938 

Piston, piıton 1apı, dingil, manivela, yağ 
.. ,,., 

kutuları, reid 
malzeme (OD yol.) N. 570 

Maa paratoner telefon auntrah (PTT Lvz. 
Kaput (Gümr. Muh. Gen. Komut.) .\:. 616 
Makaa meşe traversi (OD yol.) .\~ 617 

.ı 
Müd. Ank.) ·'· 

• Kayın ve çam ağacı (Balıkeıir Orman Başmüh.) .,,; 611 
Terazi {İ.t. PTT Müd.) .\! 617 
Pilavlık pirinç ve k. fasulye (lsparta Aak. SAK) .\~ 623 ; 
* Buğday, arpa, çavdar ve mısır (THK Duraunbey Ş.) )! 

* Hurda demir (Konya Muh. Huı Müd.) N. 624 
Yulaf (Ank. Lvz.) N. 825 
Trabzon şehrinin haritaları tanzimi (Trabıon Beled.) N. "
Konya-Keşinhıın ile Konya-Karapınar yolu ara11nda kald1

'
1 

pılmuı (Konya Vil.) N 627 

• Onlerinde yıldız işareti olanlar m üzuyedeye aittir. 

Hamiş: " No.,, işareti ilanı havi gıu.etemizin sayısını 

Le Münakasa Gazetesi 
lit et depouille pour vous plus de 

40 journaux officiels et non~officiel6ı 
paraissant a Ankara, en Anatolie, 

en Roumelie et a Istanbul 


