
r ABONE ŞARTLARI":........, 
Türkiye icin Kum, ~ 

3 AYUc."il ı50 1 
6 " 85U 

12 ., 150H 
Ecnebi memleketler ıçın 1 

12 a ylıtı 270U 

l 
Sayısı S kuruş 

Resmimakbuz mukabili olm~- J 
an tediyat makbul değildi~ 

Hergün cıkar iktisadi, mali ve ticari 

GAZE'fE.Sll 

......___Bugün i_i_a_n~_oıuna_n __ M_ ünakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

'--... Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

'ı ~Onakasaıar 
~~afia işleri, Malzeme, Harih~ 
~ ··ı·h 997 65 bı ~ deposuna ait bahçe dıvarının yap. paz. 
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•tt ~ gresör rarnitürü, lokomotif' vagon ve ten-

' için: 8900 l\d. 
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Gümüşane Nafıa Müdürlüğünden: 
~~ ·ı \d,cıı trniye konulan iş: Gümüşhane Vekaletinin Pirah-

1~rjlldl\tlkit, Pöske-Erziocan yolunun muhtelif kilometre· 
~ı~P t Yaphrslacak 38 aded betonarme menfez inşaatı 
&~~edeli keşfli 17697 lira 23 kuruştur. 

1ft ait şartname ve evrak şunlardır. 

E- Hususi şartname, keşif cetveli, metraj cetveli is
tiyenler bunları Gümüşane nafıa Müdürlüğünden alabilir
ler. 

Eksiltme 23 mayıs 938 pazartesi günü saat 15 te. 
Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 1323 lira muvak· 

• • 
Daha fazla malumat ve ilanların tam metni ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat: ediniz ı 

r iDAREHANE. 
Vogurtcu han, 1 ci kat 

No . • ~ ,..e ·1 

1 Galata, Perşembe pazarı 
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İLAN ŞARTLARI 
. l<:inrehaocmizde görüşülür 

Tclgr.: İst. MÜNAKASA~ 
Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

E'mi.J-

kat teminat vermesi bundan başka Ticaret odası vesikası 
ve nafıa Yüksek Bakanlıiının müteahhidlik vesikasını 

göstermesi şarttır. 

Teklif mektubları yukarıda yazılı saatten bir saat ev· 
veline kadar Gümüşhane nafıa müdürlüğünde teşekkül 
edecek komisyona makbuz mukabilinde vermış olacak· 

tır. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

İstanbul Defterdarlığından : 

Keşif bedeli 1144 lira 64 kuruştan ibaret bulunan Sa· 
matya Maliye şubesi ihata duvarının inşası pazarlıkla ek
siltmeye konulmuştur. İsteklilerin ve keşif, proje ve şart· 
namesini görmek istiyenlerin 13.5.938 cuma günü saat 
14 de bu işe benzer en az bin lirahk iş yaptıklarına dair 
İstanbul Nafıa Direktörlüğünden alacakları ehliyet ve 938 
yılına aid Ticaret odası vesikaları ve 86 liralık muvak
kat teminat akçesi makbuzlarile Milli Emlak Müdürlüğün· 
de toplanan Komisyona gelmeleri. 

B"lıkeair Vilayeti Daimi Encümeninden, 

Açık eksiltmeye konulan Ayvalık kaza•ında vahidi fiyat üze· 
rinden yeniden inşa edilecek muhaaebei hususiye bina11nın in,a· 
ıına talip çıkmadığından 16 mnyıı 938 tarihine ras\ıyan pazarte1i 
günü saat 14 de ihalesi yapılmak üzere eiuiltme müddeti o gün 

uzatılmı,br. 

Keşif bedeli 4 bin lira, muvakkat teminatı 300 liradır. 
Bu işe aid enak şunlardır 

A - Eluiltme şartnamesi 
B- Fenni şartname 
C- Mukavele örneği 
O- Bayındırlık işleri genel şartnamesi ve vahidi fiyat cetveli 

iatiyenler bu evrakı Balıkesir vilayet daimi encümen kaleminde 
veya nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

İhale 16 mayıs 938 tarihinde muayyen vakitte hükumet bina
ıında mütetekkil daimi encümen tarafından yapılacaktır. 

İ.tekliler muayyen vakitte teminatlarını malsandığına yatırdık
larına dair makbuz veya banka mektublariyle vilayet daimi en
cümenine müracaat edebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için bu işlerle uğraşhğana vdya başar-
dığına dair nafıa müdürlüğünden vesika almak şarttır. 

Kayseri Belediye Baııkanlığından: 

2500 lira bedeli muhammeneli Cumhuriyet meydanlığında ya
pılanş olan şosenin ıökülmesi vP üzerine kum dökülerek mevcut 
ta,larla parke inşası ameliyeıi 20.5.938 tarihine rastlayan cuma 
gönü ıaat 14 de ihale edilmek üzere açak ekıiltmeye vaz olun· 
muştur. Talihlerin yüzde 7,5 teminat akçesini vermeleri ve ııart· 
nameyi rörmek üzere Belediyeye müracaatları ilan olunur. 

• •. 428 lira 50 kuruş bedelı keşifli Mimarsinan bahçesi batı· 
sandan geçen yolun piyade kademesi beton fer,iyatı 20.5.938 ta
rihine raatlıyan cuma güoü saat 14 de ihale edilmek üzere mü
nakauya vaz edilmiştir. Talihlerin şartnameyi görmek ve yü:ıdc 
7,5 teminat akçesini Belediye veznesine yatırmak üzere müracaat-

ları ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komi yonundaıı: 

Maçka ~ilah depo uııa ait bJlıçe duvarmın keşfi muci
birıre yaptırılaeağından ~ :3.5.38 cuma günü ::;sat 15 te Top
hanede levazım amirliği satınalma komisyonunca pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. Kt>şif bedeli 997 lira 65 kuruştur. 
llk teminatı 75 liradır. isteklilerin belli saatte lrnmisyona 
gelmeleri. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Muş Belediyeiinden: 
Muş kasabasının nafıa vekalatinden tasdikli keşifoame 

mucibince elektrik ıantrah tesisatına alınacak Ye kurula-

cak. 
Tur bin, 2· Alternatör, 3-tevzi tablosu, 4·Cebri boru ve 

bunların montajiyle, 5- iki demir kafes direk, 6· Beledi
yece emaneten yaptırılacak projedeki bütün kargir in,aat 
ve tesisatını idare ve nezaret hakkı ve kaffesinin işletilc· 
rek teslim edilmesi, 
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Sayfa 2 

Mayıs 938 tarihinden itibaren bir ay müddetle, kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedel 8000 lira olup muvakkat teminat 590 
liradır. 

Şartnameler İstanbul ve Aukara vilayetler nafıasında
dır. 

istekliler 2490 sayılı kanun ve şartnamedeki kayıdlar 
dairesindeki vesikalariyle beraber kanuni müddet içinde 
Muş belediye reisliğine müracaat etmelidirler. 

• • * Kasaba elektrik şebekesine muktazi 2790 lira 70 
kuruşluk, 1 - Bakır tel, 2- Demirile fincan, 3- Konsol 
4- Sigortalar, 5- Siperi saika, 6 Toprak tesisatı ve 
saire haziran 938 tarihinden itibaren bir ay müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Teminat miktarı 209 lira -40 kuruştur. 
Malzeme miktar ve vasıflarını gösterir liste ve Nafıa 

vekaletinden musaddak fenni şartnameler İstanbul ve An
kara vilayetleri nafıa dairelerindedir. 

Talip olanların teminat makbuzlarile Muş Bslediyesi
ne müracaatları. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Kom. aan 

Bir kilometresi seksen dört buçuk lira değerlenen 256 
kilometre vasıf ve örneğine uygun ağır sabra kablosu 
19.5.938 perşembe günü saat 10 da kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız komİ5yondan alınabilecek olan bu 
eksiltmeye girmek istiyenlerin 1623 liralık ılk teminat 
sandık makbuzu veya banka mektubunu ve sarhıamede 
yazılı belgeleri muhtevi teklif mektublarını belli gün saat 
dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Devlet Demiryolları ve Limanlrarı İşletme U. İdaresinden 

Muhammen bedeli (3150) lira olan 4!:00 metre patiska 27-5-938 
cuma günü .ant 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binuındn .atın alanacakllr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 236,35 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği \ esikaları ve Nafıa müteahhitlik vesika
sı ve tekliflerini aynı gön saat 14,30 a kadar komiıyon reidij'İne 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paruız olarak Anlcarada Malzeme Dairesinden • 
Haydarpaşada Teıcllüm ve Sevk Şefli&"inden dağıblacaktır. 

HayJarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan: 

Haydarpaşa lisesinde devlet hesabına okuyan yatılı talebe 
için kumaşı okuldan verilmek üzere az 60, çok 70 takım elbise 
imaliyesi pazarlıkla eksiltmiye konulmuştur. 

Ekıiltme 16 mayıll 1938 pazartesi günü Hat 15,30 da İstanbul 
Kültür direktörlüğü binasında liseler muhasebecilifinde toplana
cak ola~ komisyonda yapılacaktır. Tahmin bedeli 490 muvakkat 
teminatı 37 liradır. Talipler şartnameyi okulda görebilirler. İstek· 
lilerin belli gün ve saatte cal'İ sene ticaret oduı veya rubut un· 
van vesikalarile birlikte komisyona gelmeleri. Bu veıikalarda 
terzi olduklara turib edilmif olae aktır. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Edirne İnhisarlar Baş ı\f üdürlüğı.inden: 

938 mali senPc:i icinde Vize, Saray, Demirköy ve l\Iiuye 
idareleri namına Çerke .... köy şimenrlüfer i -tasyoııuna gelip 
mezkur idarelere ve bu idarelerden ÇerkeskGyürıe nakl olu
nacak dolu ve hoş mamul tütüıı ve içki saııdıklnrile dolu ve 
bo j ~pirto ve soma bidonlarile yaprak tütün denk ve leva; 
zımı, sa!r idare mali eşyanın nakliyesi mevcut şartnamesi 
ınucibinct> 7.5.938 tarihinden 26.5.938 gününe kadar 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulduğundan münakasa günü 
olan 26.5.938 perşembe günü saat 14 ıle taliplerin muham
men nakliye nı: reti olan 2500 liranın yiizde 7,5 güvenme 
dipozite i olan 187 lira 50 kuruş inhisarlar veznesine yatı

rıp alacakları makbuzla ihale günü Edirne İnhisarlar idare
sine vP.ya!ıut trnn .. it merkezi olan Çerke köy idaremize mü
racaatla pey sürmeleri ilan olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yaf!ları v. s. 

Adliye Vekaletinden: 

Vekalet binek otomobilinin 938 mali yılı ihtiyacı için 
asgari 400 azami 500 teneke benzin açık eksiltme ile 
alınacaktır. 

Eksiltme 2.6.938 tarihine tesadüf eden perşembe gü
nü saat 15 te temyiz binasında vekalet levazım ve daire 
müdürlüğü odasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler b:J hususa aid şartnameyi vekalet levazım ve 
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daire müdürlüğünden her zaman parasız alabilirler. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde

ki şeraiti haiz bulunmaları şarttır. 
Beher tenekesi 332.5 kuruştan mecmuu için 1662.5 

lira bedel tahmin edilmiştir. 
Eksiltmeye gireceklerin muhammen bedelin yüzde 7,5 

ğu oJan t 24 lira 69 kuruşun nakden veya 2490 sayılı ka
nunda kabul edilen tahvilatı mal sandığına teslim ederek 
alacakları sandık makbuzlarile birlikte eksiltme komisyo· 
nunda haur bulunmaları ilin olunur. 

Müteferrik 

İzmir Devlet Demiryollarından : 

Muhammen bedeli ile miktar, einı ve ebadı aıatıda yazıla 

tampon gre1ör rarnitürleri 23.5.938 paı:arteıi rünü saat 16 da 
İzmir Alaancakta 8 inci işletme bina1mda İtletme KomisyOnnn· 
da açık ekıiltme ıuretile satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin 331 lira 28 kurutluk muvakkat te• 
minat vermeleri Ye kanunun tayin ettiği vesikalar Ye kanunun 
4 ncü maddui mucibince işa girmete manii kanuni bulunmadığına 
dair beyannamelerle muayyen Yakitte Komiıyona müracaatları 

lazımdır. Şartnameler Komiıyondan paruız ahnır. 

Miktar Cinsi, evsaf ve ebadı 
2000 Tampon greaör garantitürü lokomotif 

için 240x200 
1500 Aynı f•Y tender için 240x 170 
4000 il il TafOn il 200x120 

500 il " 160x 120 
200 

" il 100/ 100 
300 " " 200x 150 
200 il ,. Soko ıçan 185X100 
200 " 

,, Mudanya Bursa hatlarında 
kullanıhr ıoox 12e 

Ticaret oda111nda 
tahmin edilen fiat 

Beheri Yekun 
Kr. Lira 
63 1260 

60 900 
45 1800 
32 160 
15 30 
55 165 09 
26 52 
25 50 

----
4417 00 

lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Rami kışlası için yapı malzemesi satın alınacaktır. Ka
palı zarfla ihalesi 18 mayıs 938 çarşamba günü saat 15 
te yapıla<:aktır. Muhammen keşif bedeli 5958 liradır. İlk 
teminatı 447 liradır. Şartnamesi hergün öğleden evvel 
komisyonda görült:bilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz 
veya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikalarile beraber ihale günü ihale saa· 
tinden en az bir saat evveline kadar teklif mektublarını 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

• • * İstanbul Komutanlığına bağlı olan ve olmıyan bir 
likler namına binek, koşum ve nıekkari hayvanile nayliye 
ve motörlü birlikler okulu için de 4 baş nakliye koşum 
hayvanı pazarlıkla satın alınacaktır. Hayvan sahiblerinin 
hayvanlarile Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyo· 
nuna gelmeleri. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyonundan: 

1 ·tan bul komutanlığına Lağlı birlikler için satın almacak 
19 bin kilo sakı" kabağı ile IS bin kilo çalı fasulye~i açık 
eksiltme ile ihalesi 30 mayıs 938 pazarte:si günü saat IS te 
yapılacaktır. Muhammen tutarı fa~ulyenin 1350, kabağın 950 
liradır. Her ikisiuin ilk teminati 173 liradır. Şartnamesi her 
gün öklcden evvel lwıni:::ıyonda görülebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektuhilf'l 2490 sayılı kanunun 2 ve 
iiçiincü maddelerinde yazılı vesikalarile heraber Fındıklıda 

komutanlık ::ıatınalma komisyonnna gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

1 - Harb okulu \epçu hayvanatı için 125 ton yulafın kapalı 

zarf ekıiltmeıinde talib çıkmadığından pazarhkla eksiltmesi 
21 mayıs 938 saat 11 de Ankara levazım amirliği UhD alma ko· 
miıyonunda yapılacakbr. 

2 - Muhammen bedeli 7125 lira ilk teminatı 534 lira 37 ku· 
ruttur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. Kanuni vesi· 
ka ve teminatla k09iıyonda bulunulması. 

* * • 1 - Ankara a-arnizon müesseseleri haynnat için 500 ton 
arpanın kırdmlma açık eksiltmesi 3 haziran 938 saat 15 de An
karada Lv. i.mirliti azlin alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1500 lira ilk teminatı 112 lira 50 ku· 
ruttur Şartnameıi komisyonda görülür. Kanuni vt:ıika ve temi· 
natla komisyonda ltulunmaları. 

Tekirdağ Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1- Malkaranın 70000 kilo sığır eti pazarlık suretile 
alınacaktır. Tutarı 18200 liradır. 

2- Muvakkat teminatı 1365 liradır. lhalesı 16 5.38 
pazartesi '"!'ilnü saat 15 te Teki:-dağ satınalma komisvo
nunda yapılacaktır. 

12 Mayıa 

Edirne C. Müddeiumumiliğinden : 

Ed . k . . l h . 938 .. ündeP ırne mer ez cezaeTının azıran gun k. 
mayıs 939 sonuna değin 12 aylık ihtiyacı olan 48 bin ı'' 
lo ekmek 1-.5.938 gününden itibaren 20 gün müddet e 
açık eksiltmeye konulmuıtur. 

İhalesi 1.6.938 çar~amba günü saat 14 de yapıl.ac;~ 
ğından isteklilerin o gün ve saatte yüzde 7 ,5 nisbetın. e. 
ki muYakkat teminatlarile birlikte Müddeiwmumilik daıre 

·ıtrııe sinde toplanacak komiıyona müracaatları ve eksı ~ 
şartlarını gör ek isteyenlerin hergün Müddeiumunıilige 
gelerek okumaları ilan olunur. 

Edirne Garp Hd. Tuğay Satınalma Komi!yonu 
Başkanlığından: 

. ııt 
Yeri ve Mikdan Muhm. B. İlk tenı111 

kıtas ı Cinsi kilo Lira Lira 1(. 

224 alay E<lirne Sadeyağ 11400 10659 799 43 
228 » Süloğlu » lJ 4-00 J 0659 799 13 

İhalesi 25.5,938 günü snnt 10,30, t 5 de Kapalı zarf tı9t1' 
lile yapılacaktır. . 

Tugay Lirlikleriııin s nelik ·adeyağ ihtiyacı yukarıda Y
3 

zıldığı gibi kapalı zarf hükümlerine tevfikan eksihmeyo kO' 
nulmuştur. 

istekliler şeraiti anlamak nzere hcrgiin müfottişliktc rr 
ğay satın:ılrna komisyonu başkanlığına müracaatları ve ib8 e 
günü de ihale saatinden bir saat evvd teklif mcktublı:ırıJll 
komisyona vermeleri. 

Edirne C. Müddeiumumiliğinden: 

Edirne çocuk mahkümlar İslahhane1inin l ·6-9.l8 sıünüııd~ 
mayıs 939 sonuna kadar 11 aylık ihtiyacı olan (4:l.000l kilo ~ e 
mek 12-5-938 gününden itibaren 20 gön müddetle açık ekaillıtı 11 
kon.ulmuştur. . 1ı· 

ihalesi 1-6-938 çarşanba günü saat 14 te yapılacağından ııte t 
lilerin o gün Ye saatte yüzde yedibuçuk niııbetindeki muvakl<' 

1 
teminntlarile Müddeiumumilik daire1inde toplanecak komisyorı• 
müracaatları ve eksiltme şartnamelerini ıörmek isteyenlerin be' 
ğüo Müddeiu '\1Umiliğe gelerek oku na rı ilan olunur. 

• ·~ ELEf1 
-------~-~ 

Kayseri Encümeni Vilayetten : 

Eski vilayet hizmet otobili açık artırmaya çıkarılmıftİr. Talidb· . e 
ler tarafından verilecek bedel haddi layık a-örüldüğü taktır 

1 19.5.938 perşembe günü ihalesinin yapılacağı ilan olunur. 

1 tanlml Poı:ıta T. T. l\Hi<liirliiğündcn: 

ldaı t vesaiti ııab"liyc-.i arac:ında olup hu kere hurdllY9 

tefriki takarrur eden üç tonluk lıir Henz kamyonunun talı· 
bine satılnıa~ı pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlık 17.3.938 salı giinü saat 15 te Biiyük Postıı~t' 
binası birinci katta 1 t:mhul Posta T. l. vilayet müdürlü" 

1 ğünde ınnteşckkil almı satım komisyonunda yııpı]acaktır· 
Muhammen bedeli 100 lira muvakkat teminatı 7,5 liradır· 

, isteklilerin şartname ini görmek ve muvakkat teminathırı 11 ~ 
yatırmak üzere çalışma giinleıindr mezkur müdürlük idarı 
kalem levazı ın kısınma, kamyonu görmek üzere de idare 
~j~ııu Vf' Jınzarhk gün ve snatindc de komisyona mürB"' 
caatlcri. 

Denizbank İstanbul Şubesi Müdürlüğünden : 

İşletmelerimizin Rıhtım, Balat atölyelerile, Haydarhıt~ 
Sarayburnu, Eminönü mağaza ve depo yerlerinde mevcıı 
her cins hurda madenlerle her çeşit müstamel eşya pB' 
zarlıkla 18.5.9.38 çarşamba günü saat 16 da bankarıı1' 
Materye[ Reisliğinde satılacaktır. 

Şartname ve her türlü izahat için Reislik Ahın ~e 
Satım Müdürlüğürıe müracaat edilmesi. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Terekesine mahkemece el konulan ölü Danyel Ob'' 
nesyana aid İstanbul Fincancılar Selamet matbaasıPd~ 
bulunan ve mahkemece teshil edilen matbaa alat, ede\'~ 

I' ve yazıhane levazımı açık arttırma suretile 19.5.38 tarl 
hine müsadif perşembe günü saat 14 de satılacaktır. 5 

teklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte mahallinde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

" Münakasa Gazetesi,, sizin ıçın Ank9' 
rada, Trakyada, Anadoluda ve lstanbulclıı 
çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resmi g9' 
zeteleri okur ve tetkik eder. 



İnhisarlar U. Müdürlüğünden: .1 

~o 
6oOo 
2000 
20() 

3<>oo 
30Qo 
2SOo 
40o 

3700 
30oo 

Cins -
Yamalık Kaneviça 

,, Çul 
,, Çuval 

İskarta Kanaviçe 
,, Çul 
,. Çuval 

" 
" 

Marka bezi 
ip 

" 1 1- Cins ve 
Kınnap 

miktarı yukarıda yazılı sargılar pazarlık· 
~ satılacaktır. 
aq,!1- Pazarlık 13.V.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
S~t 15 te Kahstaşta Levazım ve Mubayaat Şubesi 

~ş l<.omisyonunda yapılacaktır. 
to !1- Satılacak mallar Ahırkapı Bakımevinde hergün 

tuleb ·ı· 
ıv_ 

1

i
1

rt. k1·1 · ık · · t · d'l .. )G d s e ı erıo pazar ı ıçın ayın e ı en gun ve saatte 
~Q~ ~ 15 teminat paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
llıısyona mllracaatleri ilin olunur. (ı394) 4-4 

* * • 
141 

1- İdaremizin Şemsipaşada bulunan her iki Tütün 
;ı:llıt evlerine şartnamesi mucibince yapılacak elektrikle 
t~~I (SİREN Düdüğü) saat tesisatı işi pazarlık usulile 

l trneye konmuştur. 
dU 1- SİREN Oüdüğü tesisatının ana saatine rapb
)t:.~:k yedi adet saat dahil olmak üzere Heyeti umumi
~ ;rıın keşif bedeli 863,20 lira ve muvakkat teminatı 

4 liradır. 
~Q Ilı_ Pazarlık 25.V.938 tarihine rastlıyan çarşamba gü · 
dt~~aat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
~ A.lım Komisyonunda yapılacaktır. 

Ş~h - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
~den alınabilir. 

n •. ._ Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek· 
~''itti tetkik edilmek üııere eksiltme gününden bir haf
~\rel Tütiin Fabrikalar Şubesine vermeleri lazımdır. 

\tt l İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
~ t Yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 

~eçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2579) 3 - 4 

~ Kz.rarnameler, Ticaret ıııulıadelt:ri 
l'İirkiye·Romanya Ticaret ve Tediye Anlaşmaları 

hükümlerinin tasdibna dair kanun 

~:uaa No: 3358 11 /4 938 
'tı I\~ de 1 Türkiye Cümhuı iyeti Hükumeti ile Romanya Kral-
~ \il<ılrneti arasında 5 ikinci kanun 938 tarihinde Bukreşte 

\ 11 tclilerı ve iki Akid Tarafça 12 ci k anun 938 tarihinden iti· 
~~ llıcr'iyete konulması kararlaştırılan Ticaret ve Tediye an

la rı tasdik olunmuftur. 
la de 2- Bu kanun neşr i tarihinden itibaren maridir. 

ı Ilı dete 3- Bu kanunun hükmünü icraya, İcra Vekilleri He-
trtıurdur. l 4 5 938 

'J' .. 
\itkiye ve Romanya arasında Ticaret anlaşması 

l'ürlciye Cümhuriyeti Hükümeti 
ve 

~ic R.ornanya Krallığı Hükumeti 
t111'ti mübadelerine bugünkü ahval dahilinde bütün inkişaf 
ld ~tını vermek arzuıunda bulunarak J 1 haziran 929 da mü· 

11 , 'c•ret ve seyriıefain muhadesi hükümlerine halel gelmek
~a:'~ıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır. 
\ı~ ele l - Merbut l numaralı liatede muharrer Türk men,e
'\ il. t, her maddeye tabsiı edilen kontenjanlar hududu dahi

lttbltıaQyaya idhai edileceklerdir. 
~ 14,d llt 2 numaralı iiıtede mezkür Roınanya menşeli mallar 

\ İdbdeye tahsis edilen kontenjanlar hududu dahilinde Türki-
~'dd 'l edil!ceklerdir. . 
~tltı t _2- iki hükümet, işbu konten1anlar hududu dahilinde 
lt,b b~lfiil girmesi için muktazi idhalit müsaadenamelerini 
~'dd bur vcrmeii taahhüd ederler. 
~il t 3 Merbut 3 numaralı listede yazılı Türk mahsulleri, 
:~ ~a~a idballerinde, bu mahıüllerden, her biri için yüzde o· 
')ııj 8~1h olunan meri umumi gümrük tarifesi tenzilitından ve
% lıstede teııbit edilen gümrük resimleri Consolidation'lar
~,d~ anlaşmanın devamı müddetince istifade edeceklerdir. 
' • t 4- işbu anlaşmanın meriyet mevkiine konmasınd21n 

,~l -~~it. olunan mallara, merbut nümuneye te-.fikan iki mem
tıı~~ 'hıyettar maka matı tarafından iki 6nüıha olarak muta 
~q • t mahsul şahadetnamesi terfik edilecektir. 
\~lld 'hadetnamelerin B ikinci nüıhaları idhal gümrüğü bürosu 
11t~l ~ damgalanacak ve bu büro vedaatile Türkiyede Cüm · 
t.ıl'\>ditrkez Bankasına ve Romanyada Romanya Milli Banka-
1·"cld olunacaktır. 
't iş~ 5_ Her iki taraftan vaki ihracattan müteuellid mat· 
~~qt!t." anlaşmanın mütemmim bir cüzünü teşkil edıen mer
~~lıt, R.oınen tediye anlaşması hükümlerine göre tesviye olu· 

'dd 
~ titt 6- İşbu anlaşma 12 kanunusımi 938 de meriyet mev-
~t 1 tcektir . Anlaşmanan bir sene müddetle meriyette kala
~lit, ~h:asından iki ay evvel bir peş in ihbar ile fesh edilebi· 
~'tıd· ~shedilmediği taktirde işbu anlaşma iki aylık devreler 

•lıtinden temdid edilmiş addolunacakbr. 

MÜNAKASA GAZETES 

Bugün 5 kanunusani 19j8 de Bukreşte iki nüıha olarak fran· 
sızca tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriyeti Hükumeti N. Romanya Kıraliyeti Hükumeti N. 
Suphi Tanrıöver Faik Kurdoğlu 1. P. Gigurtu 

Türkiye Bukreş İktısad Vekaleti, Sanayi ve 'ricaret 
Elçisi Müsteşarı Nazm 

Liste: 
Aş:ıtıda gösterilen ıenelik kontenjanlar dahilinde Romanya· 

ya idhal edilebilecek Türkiye menşeli emtia : 
Romen Verilen 
tarifesi 

No. 
46 

47 

51,52 

57,a 
59 
70 a 
70 b 
84 a,b,c 

274 
289 
3:l5 
332 a 
385 

395 a 
395 b 
397 
40J 
404 a 
404 b 
405 a 
.J06 
407 a 
407 b 
425 a 

500 
728 

I006 

Esami 
kontenjan 

(Ton) 
Taze -.eya dondurulmuş sazan, küçük 
saz.ao, yayın, yeşil sazan, barbo ciasi 
sazan, Tuna ring-ası 
Tuzlu veya salamura .azan, küçük sa
zan, yayın, yeşil sazan, barbo cinsi 
ıazan, Tuna ringaıı 

Alabalık, kalkan, yassı veuire barbun
ya vesaire barbunya vesaire 
Sardalya, hamsi vesaire (fıçıda) 
Küçük uskumru, bakalyar vesaire 
Çapak ve tarama havyarı taze veya tuzlu 
Sazan ve turna 
M1ı:ada, öküz, inek, dana, koyun, kuzu 
keçi veaaire derileri 
Bahkyağı 

Kuru nohud 
Suıam 

Zeytinyağı 

Kebrako hulisuı ve debagatte müıta· 
mel her türJü maddeler 
Fındık (kabuklu) 
Fındık (kabuksuz) 
Portakal vesaire 
Keıtane 

Badem (kabuklu) 
Badem kabuksuz 
Fıstık kabuklu 
Kuru üzüm 
incir (çuval içinde) 
İncir (sandık içinde) 
Tuzlu veya salamura .zeytin tanesi (va
ril veya küfe içirıde) 
Ham pamuk 
Paçavra vesai:e 
Maden kömürü ve kok 

LİSTE: 2 

30 

150 

30 
40 
80 

5 
5 

500 
50 

500 
500 
20 

12\.0 
30 

200 
30 

150 
10 
10 
15 

200 
100 
20 

500 
5000 
200 

20000 

A,ağıdaki numaraların karşmnda gösterilen Rumen menşeli 
mallar Tür ki yeye zirde derpiş edilen senelık kontenjanlar dahi
linde idhal edileceklerdir: 
Türk 

tarifesi 
No. 
24 
66 

72 

73 

126 

271 

284 A 1 
D 1 

286 

288 

289 

290 A,B 
2:j6 B 

302 

303 

307 B,C,D 
325 

331 

341 

Eşya 

Peynir kaşkaval 
Kontenjan 

JO ton 
Tutkal-A. Hayvani tutkal, toz, levha 

çubuk halinde 
B. Jelatin, toz, levha, çubuk halinde 
C. Bunların mamulatı ve yapış-

tırmağa mahsus müstahzarlar 
D. Gom, laka 

Deriler-Yaş, tuzlu ve kirece batırılmıf 
işlenmemiş, tüylü veya tüyıüz 

C. Sair deriler : 
1) On kiloya kadar 
2) On kilodbn 18 kiloya kadar 

118 hariç) 
3) 18 kilo ve ond•n yukarı 

45 " 

( 18 dahil) 1 000 ,, 
Deriler· Kuru, işlenmemiş tüylü Yeya tüy-

süz 
C. Sair deriler : 

l) Alta kiloya kadar 
2) Altıekilodan 10 kiloyo ka

dar (6 dahil) 
3) On kilo (IO dahil) ve ondan 

yukarı 300 ,, 
Keçe şapka taslağı (kloş) kadın, er· 
kek ve çocuk için 
Tababette müstamel nebatat (her oe\'İ 
ve her şekilde) bütün poziıyon 
Kibrit imalinde kullanılan kerede (ıa
lahiyettar vekaletin müsaadeıile) 
Parke tahtası ve kontrplike tahtalar 

A. Yapı,tırılmamış 
B. Yapıştırılmış 

Yalnız yumurtaların ambalajı için ren· 
de talaşı 

1 
" 

5,0 " 

3 000 m.c. 

4{) ton 

1 000 " 
Hazırlanmış fıçı tahtası ve ataçtan fı
çı çemberi 
Ağaç fıçı 

2 ()()() • 
5 000 " 

Her nevi agaç~an kaba alat ve edevat, 
masmuat 
Ağaçtan kundura çivisi (kesilmiş veya 
şerid halinde) kürdan 
Ağaçtan kibrit çöpü, kesilmiş veya şerid 
halinde ve perde imaline mahsus ince 
ağaç çubuklar (salahiyettar vekiletin 
müsaadesile) 
Fırça, süpürge ve resim fırçaları 
Katranlı alfaltlı veya lifi mavad ile 
müretteb, kağıt 
Resim, süzgeç ve sünger kltıdı, ka
itt vatka 
Karton · D. Katranlı, bitümlü, kumlu 
-.e emuli danı ve ambalaj için mu
kavvalar 

5 " 

2 " 

5 " 
3 " 

500 ton 

' 10 " 

40 • 

342 

.ı 13 
477 

Sayfa 3 

Cilah ala mukavvalar (beyaz, bir 
renkli) 

A. Metre murabbanın sikleti 200 
gram. dan 300 grama kadar 

B. Metre murabbanın ıikleti 300 
gram ve ondan yukarı 

Perakende aatılak hale ııetirilmiş iplikler 
Aıbestos (amyıa.nt) bitümen ve müta· 
bihleri ve bunların mamulatı (terkibinde 
veya neıeinde kauçuk veya elyaf veya· 
hud adi madenler (bulunanlar ve kiA-ıt 
mukavva, alçı, çimento ve boya veya 
sair adi maddeler ile karışık olarak. 
imal edilmit olanlar da dahildir (me· 
... addı saire ile mürettep -.eya ııayrimür· 

JO ,, 
6 ton 

rettep) IO 000 ton 
495 
497 

Mücerid (her nevi) 10 
" Pençere camları 

1. Adileri 
2. Buzlu, dalıralı, çizgili 

498 
2. Mineli mahkuk resiınli yazılı 

Ayna ve mağaza camları (muhad
det ve mukaar olanlar dahildir) 

2 000 • 

A. Fa1atuu 5 • 
523 Demir uç ve levhalar (düz veya 

oluklu ve çenberlik) 
A. Adileri: 

l. Kalınlığı 3 mm. ve ondan 
yukarı 

2. Kalınlığı 3 mm. ye kadar 
B. Bakır ve saire ile galvanizli 
B. Reıimli istampalı vesair 20 ,. 

(Devamı var) 

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

t 1 - 5 - 1938 

FİATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert {Ble dur) 
Butday kızılca (Ble roux.) 
Arpa Anadol (Orıe Aa.) 
Arpa yemlik 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moinı) Yukarı (Plus) 

5 28 
5 20 

4 20 

6-
5 25 

Zeytin yağı l.ci yemeklik (Huile d'ol.1 
Susam (Sesame) 

7 5 
41 20 

7 10 
43 -

Çavdar (Seigle) 
ıç fındık (Nois. decor. t 
Nohut iri(Pois chiche) 
Kaplıca 

Mercimek (Lentiile) 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Susam ,, ( " sesame) 
Badem içi 
Ceviz içi 
.~ısır sarı (Malı jaune) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Yapak Anadolu (Mohairel 
• Trakya ,, Thrace 

Fındık kabuklu (Noisettes) 
Güz Yünü 
Darı aarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 
Fasulye ufak (Haricot sec) 
Burçak 

eten tohumu (Gr. de Lin) 
Yulaf (Avoine) 
Peynir kaşer (Froınage kachere) 
Tavşan • 
Varşak " 
Porsuk ,, 
Kunduz 
Sansar cerisi 

GELEN (Arrivnges) 
Afion (Opium) k -

Buğday (Ble) 53 7 -
Arpa (Orge) 61 
Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 6 
Mısır (Maiı) 81 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fuulye (Haricot sec) 5 50 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 16 50 
Suum (ıeaame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut tPois Chiche) 

ı Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (fromalle B.) 23 
Tiftik 7 
iç fındık (Nois. dec. ı 
Razmol 

lmtiy;;-aabibi-;e yazı itlen 
Dlrektn ;j : lımnil Girit 

41 20 

5 50 

127 20 

4 30 
45 - 53 

GİDEN (Exportntion) 
Buğday 

Arpa (Orge) 100 -
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pols chicbe) 
iç fındık (Nois dec.) 
Un (farine) 
Tiftik 
Yapak (Mohaire ) 
İç ceviz 
K badem (amande) 

DIŞ FİATLAR 
(Marches Etrangeraı) 

25 -

7 -
8 
1 50 

Buğday (Ble) Liverpul 4 60 
• • şa:ago 3 74 
,. ,, Vinipek 5 4 l 

Arpa (Orge) Anveu 4 12 
Mısır (Maiıı) Londra 4 16 
Keten t.(Gr.Lin.) " 7 36 
Fındık (noiı.} G.Hamburg 39 -

" L. " 3820 

o . 10 

Buddı ·ı 7~r : ARTUN Baaımni 
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es A j dications Ouvertes ujourd'hui 
Objet de l'adjudic tion 

A) Adjudications an Rabaıs 

Construction Trav 

Conııtructıon bitıment dıreetıon privee ııu bourg 
Ayvalık (aj ) 

Con tr. pav 's a la placc de la Republıque 
., en be-ton arm au jardin Mimarsınan 

mur au depôt de fusıls a Matchka 
" de 38 arch s en ~ton rm s routc Pır· 

ııhmcd-Kelkıt-Pcusk et E :ı:.ındıan 

" mur d'appuı au bure u fıscal d S malıa 

Mat rıcl po r r scau electrıque telıı 

teurs, eible m tallıque ete. 
in t llatıon centralc e ectrıque, turbin , ale nateur, 

tableau de dıııtrıbutıon ete. 
CiblP de ca paine : 256 k\m. 

Tissus- Cuır 

Decharg ment 

Trantport d' rtıcles monopolıs s 

Combustible Carburant-Huile 

Benzine ; 400 500 bıdons. 

Garnıtures p ur tampon graısA ur n cessaıre loco
otıve wagon et ter: der : 8900 p. 

at r aux de eon true ıon pour lıı caserne R~mi 
O cvaux de traıt . 4 tctes 

r ovı ıoıı 

Courge : 19 t • Hancots verts 15 t 
Beurre; 114 O • 

,, 11400 " 
Vıande de bocuf: 70 t 
Paın: 48 t. 
Paın : 45 t 

Foın : 12S t. (aJ.). 
Concassage de bles : 500 t. 

B) dJudıcations a la surenchere 
Auto : 1 p. 
Cammn c melote : 1 p. 

M tal et articles hors d'uıı ge 

,, 
" lire a gr(' 

Pli cach 

Gre a gr 

?ublique 

Pli each 

4000 -

2500 -
428 50 
997 65 

17697 23 

1144 64 

2790 70 

8000 -

,, le kim. 84 SO 

Plı CJ>Ch 

Grc a gre 

Publıque 

Publıque 

3150 
490 

2500 -

1662 50 

Publique 4417 

Plı each 5958 -
Gre a gre 

Publıque 1350-950 
Pli each 106S9 -

" Gre a grr: 
Publique 

" 

10659 -
18200 

Gre a gre 7125 
Publıque 1500 

Publırıue 

G r a rre 

" 

100 

Her lisandan v her türlü t rcüme işleri ve bil- •• 
h ssa müna asa ve müzayedelere müte ilik şartna- • 

•• melerin tercüme i d rüht edilir. 

• 

Azami ihtimam ve sürat 

Fıyat:lar gayet ütediidir 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hu usi tenzilat yapılır 

: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •.,• 
Telefon : 49442 

Lıeu d'ııdjudıcation et du 
Cııhıer des Charge 

Cartographıc 

300 

75 -
1328 

86 

Com. Perman Vil. Bıılıke ır 

unicip. Kalss ri 

• 
Com. Ach. lnt 1 t Tophan 
Dir. Trav Publ. Gu uchan 

Dır. Bıens Nal. lstanbul 

jour eure 

16-5-38 14 -

20-5-38 14 
O-S-38 14 -

13 5-38 ıs 

23 S-38 15 

13-5-38 14 

209 40 Munıcıpıılıt Mouehe vil 1 t. el Aniı: Dans 1 moıs 

590 

1623 

236 25 
37 

187 50 

ı2~ 69 

331 38 

447 -

173 -
799 43 
799 43 

1365 

534 37 
112 50 

7 50 

,, ,, 

Com Ach. Corom nd. G Gcnd. Ank. 19-S-38 

1 Expl. Ch. de fl:'r Etat Haydnrpaeha 27-5-38 
Com. Acb. Lye c Haydarpacha 16-5 38 

Dır. Pmeıp. Monopolea Ed rn 

Oir. Eeonomat Mıniıtere de J ustie 
Ankara 

8 Exp. Ch. d fer Etat l:ı:.mir 

Com. Ach. Command. Ist. Fıodiklı 
,, 

Com . Ach. Co mand. 1 t. Fınrlikli 

Com. Ach. Brigade Edim 

" 
Com. Aeh. Mılit. Teki dagh 
Procureur Gen Rep. Edir e 

" " ,, 
Com. Aeh. lnt. Ankara 

" 

Vılayct Kniseri 
Dir. P.T.T. Jstnnbul 
Dir. Ocnızbank Sue. lst 

26-5 38 

2·6-38 

23-5-38 

18·5·38 

3 5-38 
2S-5-38 
25-S-38 
16-5-38 

1-6 38 
1-6-38 

21-5-38 
~ 6-38 

ı9-5-38 
17-5-38 
18-5-38 

Le Müna asa azetesi 
lit et depouille pour vous plus de 

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

en Thrace et a lstanbul 

Bilumum üteahhit ve Tüccarların 

ikk t Nazarı a 

10 -

ıs 30 
ıs 30 

14 

ıs -

16 

ıs 

15 -
10 30 
15 -
ıs -
14 
14 
11 
15 

ıs 

16 

Türkiye Cümhuriyeti h dudları dahilınde bütün 
Münakasa ve Müzayede ilanlarım, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmis surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ" nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Mcnfaabnız icabı hemen abone kay· 
dediliniz ve do tlarınız tavsiye ediniz. Tel : 49442 

Cumn 13.5.938 

Arr. oi torna tezgahı (DDY) .~ 651 
Bina in,nab (Zonguldak Nafıa Müd.) ~! 674 
Künk (İst. Beled.) .,! 679 
Kanaviçe (İnhia. U. Müd.) ~.._ 681 
Mezbaha inş. (Nallıhan Beled.) .~ ... 682 • fffZ 
* Köhne fotin, u.ndık, teneke, v.s. (Ask. Tıb. Okulu) ·'~ 
• Knnaviçe, çul, çuval v.s. (İnhiı. U. Müd.) .'\! 682 
Fabrika tahtaaı (İst. PTT Fnbr.) .,! .\! 683 
Sömikok (Gümr. Muh. Gen. Komut.) M 68.1 
Otomatik telefon makineesi 'İst. C. Müddeiumum.) .\ ... 683 
S limiye kışluı tamiri (ist. Komut.) ,;\'!• 683 
Floryada yap. gazino inş. (İst. Beled.) ~\! 684 . ~' 
Yükıek ziraat enstitüleri kanalizasyon int· (Nafıa Vek.) .;\ 
Otobüs için bilet (İst. Beled.) .l\! 684 
Demir boru (Ank. Orman Fidan. Müd.) .\: "85 
Halkevi blnul inş. (CHP Seylaan İlyönk. Başkaa.) .;\! 685 
Hortum (Kartal Beled.) N': 686 
Kaynamış ince bezir (DDY) .ıY: 688 
Öküz (Bursa İskan Müd.) .\! 687 
Şose inş. (Konya Ereğli Beled.) .\! 688 p~ 
Heybeliada iskelesinde yap. tamirat (Dr:nizbank ist. Şub· İ 

P .\. 
690 

h 1- · ıi · i · Ü " T S t c 0 irl·)' avyon ve e a ınş. , zmır ncır v~ zum arım a ly 11 

• Kölme fotin (MMV) .,~ 693 
• Çam ağacı (Emlak ve Eytam Bankaaı) .\~ 693 
Kantar, baskül, kazık ve dikenli tel (lıt. Beled.) .Y: 694 
Hamızı f inik (lat. Beled.) J'~ 694 
imar atölyesi tamiri (İat. Beled.) x~ 694 
Toz aülyen ye hazır yatı (iat. Beled.) .\! 694 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 61ı/ Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını ft 

Vendredl 13·5· 1938 

Tuyaux e fer (Dir. Pepiniere Aok.) No 685 peııP" 
Constr. Maiııon du Peup\e a Adana (Preaid. Maiaon du 

Seyhan) No 685 
Mnnehe de lin (Municipalitc Kartal) No 686 
Huile de lin raffinee (Ch. de Fer Etat) No 687 
Constr. de chauss e (Mun. Konia Ereghli) No 688 6~ 
Rep. debıırcadaire a Heyb.,liada (Dir. Deniz.bank Suc. lıd ,i 
Conııtr. pavıllon et vespaaienne (Uaion Veote Agricole R• 

Figues a lzmir) No 690 
• Ctıaussures (Min. Def. Nat.) No 693 

laneh s façonnee3 (Dir. F:ıbrique P.T.T.) N. 683 bqA 
Bal nces, bııscules, poteaux, fil barbele (MuDieip. lıtanbul) 
Acide phenıque (Mun. lstanbul) No 694 
Rep. atelier de restaur tioo (Mun. lıtanbul) No 094 

inium en poudre et buile de lin (Mun. lat.) No 694 
Maehinc-outıl horızontale (Ch. de Fer Etat) No 651 
Conıtr. batiment (Dir. Trııv. Pub Zongouldak) No 674 bııi 
Tuyaux de terre pour travaux de canııliution (Mun. lstaıı 
Canevaıı (Dar. G n Monop.) No 681 
Consll'. abattoir ( un. Nallihan) No 682 (,S1 
* Chaussures et bidons (Dir. Ecole Medecine Milit.) No 
• Canevas et sacs (Dir. G · n. Monop.) No 682 t) ~ 
Semi-coke (Com. Ach. Command. G ·n. Surveil. Douan. 1') 
Macbines telepboniques automatiques (Proc. Gen. Rcp. Jıl· 
Rcp. cııserne Selimiye (Command. lst.) No 683 
Constr. cnsino a Floria (Mun. lst.) No 684 
Tra vaux de canalıs:ıtion au bat. lnstitut Agricol 

No 684 
Bıllets poıır autobus (Mı.o. lst.) No 684 

ı;elıı 
* Le st rı quea indıqucot une Yente par voıe de sure e' 
N. B.- Le Nos ındiqu 11 en regard doı articles ıo•t 

journal dans lequel l'avia paru. 

HAFTALIK ~ 

AKAR ve EMLAK GAZE1~· 

A d 1 g·o·nder' rzu e en ere meccanen numune 
..ı.ıı rJ Adres: Galata, Perşembe Pazar, Yoğurtcu n 

Telefon: 49442 

"'------------------------~ 

1 


