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Manisa Valiliğinden : 

Manisada Atatürk bulvarı üzerinde bir smema binası 
inıası 56,802 lira 50 kuruşluk keşifnamesi üzerinden ka· 
pah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe aid keşifname, şartname ve teferrüah 28~ ku
ruş mukabilinde Manisa Nafıa Müdurlüğünden ahnabilir. 

Eksiltme 26.5.938 perşembe günü saat t J de Manisa 
Vilayeti Oaimi Encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 4090 lira 13 kuruştur. 
Bu eksiltmeye girecek olanların 938 yılına aid Tis_a\ 

ret odası vesikası ve 938 yılına aid olarak Nafıa Vı.tlC~i: 
!etinden alıcmış ve yaptığı en büyük bina bedelinin. <50 . 
bin liradan aşağı olmadığını bildiren yapı mü~eahhitlik 
vesikası göstermeleri ve bizzat yüksek mühen<li;S veya 
mimar olması veya bunlardan birile müştereken teklif ya
pıp mukaveleyi birlikte imıa etmesi lazımdır. 

Teklif mektubları 26 mayıs 938 perşembe günü saat 
10 a kadar Vilayet Daimi Encümenine verilecektir. 

Kapalı zarfların ihzarmda, teklif mektubunun yaıılı~ın
da ve bu zarfların tevdiinde •e posta ile gönderilmesin
de talihlerin 2490 sayılı kanunun 32, 33 ve 34 fincü mad
delerine harfiyen riayet etmeleri lüzu nu ilan olunur. 

Ankara Valiliğinden 

Haymana kazası dahilinde muhtelif 4 mevkide yapıla· 
cak 200 göçmen evinin beheri 48 l lira 51 kuruştan 
96302 lira keşif bedeli üzerinden açık eksiltmeye konul
muştur. 

Bu inşaata mahsuı olmak üzere 1262 metre mikabı 
gayri mamul ç lm ağacı karar mucibince müteahhidi tara
fından Kızılcahamamıo Karakısrak ormanlarından kesile-

bilecektir. 
Teminat akçesi 6065 lira 10 kuruştur. 
İsteklilerin plan ve şartnamelerini Ankara İskan mil· 

dürlüğünde ve Haymana kaymakamlığında görebilirler. 
17.5.938 gününden itibaren 10 rün müddetle açık ek· 

siltmeye konulmuştur. 
Talihlerin 27.5.938 gününe kadar cuma ve perıembe 

günleri saat 15 de vilayet makamında loRlanacak komis
yona mal aandığına tevdi edecekleri teminat makbuzla
riyle ticaret odası vesikasını hamilen müracaatları ilin 

olunur. 
• • • 

Müteferrik yerlere yap. İnhisarlar idare binaları inşaatı. 
Bak:İnhisarlar U. Müd. ilanlarına 

t:lektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Sındırgı Belediye Riyasetinden : 

Sındırgı kasabası elektrik tesisabnıa santral binası ve 
ağac direkler tedarikile malzeme nakliyesi Belediyeye aid 
olmak şartile makine ve elektrik teçhizatı ve şebeke ve 
teferrüatı 13355 lira 75 kuruş, keşif bedeli üzerinden ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 31.5.938 tarihinde saat 16 da Sındırga Be
lediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Talihler bu işe aid proje, keşif cetveli, fenni ıartna
me, muke\vele, eksiltme şartnamesini Sındırgı Belediyesin· 
de görebilecekleri gibi bedeli mukabilinde Galatada Se· 
lanik Bankası beşinci katta Mühendis Hasan Haletten 

alabilirler. 
Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun tayin ettiği 

vesaik ve evrak ile 1001 lira 70 kuruşluk muvakkat te· 
minah ve müteahhitlik vesikasını teklif mektubile bera· 
ber ihale saatinden evvel Belediye Reisliğine verecek

lerdir. 

• • • 
4:i0.000 adet telıznf bandı alınacaktır . Bak: O.O. Yolları 

illalarına . 



Sayfa 2 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

* * • 
Kaplama bezi alınacaktır. Bak: Mütef. sütununda Türk-

kuşu genel direk. ilanına. 

-
Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s 

Türkku9u Genel Direktörlüğünden : 

İnönündeki Türkku9u kampı için 311 tane hezaren aistemi 
yarım koltuk sandalya utın ahnftcaktır. 

Muhammen kıymeti inönü tealim 933 liH, ilk teminatı 69.97 
liradır. 

!"lilmunesi hergün Aokarada Kurum Merkezinde görülebilir. 
ihalesi 24.5.938 tarihine raslıyan sah günQ saat 15 te Ankara

da Kurum Merkezinde yapılacaktır. 
İştirnk edeceklerin belli iÜn ve saatte teminatlarile birlikte 

hazır bulunmaları. 

• • • 
2000 tane kilim alınacaktır. Bak: Müteferrik sütununda 

Jandarma Genel Komut. Ankara SAK ilanına. 

• • * 
Nafıa Müd. için 2 kanape alınacaktır. Bak: 2nci sahi-

fedeki lst. Beled. ilanlarına. 

Kereste, tahta ve saire 

D. D. Yolları Satın Alma Komi5yonundan: 

Metre mikabı muhammen bedeli 50 lira olan takriben 
95,688 metre mikabı çam kereıte 23.5.938 pazartesi günü 
ıaat 15.30 da pazarlık usulile Ankarada idare binasında 
sabo ah nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 365,25 liralık muvakkat te· 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikalariyle ayni gün ve 
saate kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartname Ankarada malzeme dıiresinde görülebilir. 

* • • 
Çam kalası ile kontrplak alınacaktır. Bak: Müteferrik 

sütünunda Türkkuşu Genel direk. ilanına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Malatya f nhisarlar Başmüdürltiğünden : 

Malatya İnhisarlar Başmüdürlüğü anbarlarile Malatya 
istasyonu, Arapkir, Kemaliye, Pütürge, Darende. 

Elazığ İnhisarlar Müdürlüğü ile Elazığ istasyonu ve 
Pertek, Hozat, Çimişgezek, Geban, Palo, Mazgirt, Nazmiye. 

Adıyaman İnhisarlar Müdürlüğü ile Gölbaşı istasyonu 
ve Adıyaman·Urfa Adıyaman-Kahta arasında mamul ve 
yaprak tütün, içki, tuz vesair inhisar madde!erinin kara 
yolundan taşıma işi 12.5.938 günüııden itibaren 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhale mayısın 27 nci cuma günü saat 15 te Malatya 
İnhisarlar Başmüdürlüğünde yapılacaktır. 

Birinci kısmı yani Malatya ve mülhakatı arasındaki 

nakliyatın muhammen bedeli 5669 lira olup yüzde 7,5 
teminat akçesi 415, 18 liradır. ' 

İkinci kısım yani Elazığ nakliyatının muhammen be
deli 2707 lira olup yüzde 7,5 teminat akçesi 203,03 lira· 
dır. 

Üçüncü kısım yani Adıyaman nakliyatının muhammen 
bedeli 10462 lira olup bunun yüzde 7,5 teminat akçesi 
784,65 liradır. 

İsteklileri taşıma şartnameleri bu ilanın yapıldığı yer· 
lerdeki İnhisarlar İdaresine müracaatla öğrenebilirler. 

Mahrukat Benzin-Makine yaglan v. s. 

Devlet Demiryc-lları Beşinci İşletme Müdürlüğünden : 

Fevz.ipaşa ·Diyarbakır hattı üzeriiıe her hangi bir istuyonda 
vagon teslimi 447 ton 800 kilo meşe odunu, 9artnameıi mucibin· 
ce, açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 4925 lira 
80 kuruştur. 

Eksiltme 25.5.938 çartamba günü saat 14 de Malatya işletme 
binaıında yapılacaktır. • 

Muvakkat teminat 36g lira 44 kuruştur. 
Bu işe girmek iıtiyenlerin 2490 numaralı kanunun 4 üncü 

maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına 
dair beyanname, kanunun tayin ettiği vesaik muvakkat teminat 
makbuzlarile aynı gün ve saatta komisyon Reisliğine müracatları. 

Bu işe ait oartname Malatya işletme kaleminde isteklilere 
göıterilecektir. 

" Münakasa Gazetesi,, sizin ıçın Anka
rada, Trakyada, Anadoluda ve İstanbulda 
çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resmi ga
zeteleri okur ve tetkik eder. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Müteferrik 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Komisyonundanı 

1- Komisyonca aatınahmaaı li:ıımielen ••ya cins, miktar, 
tahmin bedeli, alam tarih ve usulleri aşağıda yezılmışbr. 

2- Şartnamesi parasız. komisyondan alınabilecek olan bu a
lımlara girmek iatiyeolerin kapalı zarf eksiltmeleri için teminat 
ve vHikah teklif mektublarını eksiltme saatiaden en az bir saat 
H'vel komisyona vermeleri. 

Açık ekıiltme ve pazarlık için de teminat ve vesikalarile tam 
vaktinde komisyonda bulunmaları. 

Miktarı Tahmin bedeli Tem. Alım usulü 
1- 2000 kilim 350 kr. 525 lira kapalı zarf 
2 6300 Yem torbası 80 ,, 378 ,, ,, 

İhalHi 6.6.38 pazarteai günü saat I0-15 te yapılacaktır .. 
3 - 400 keçeli belleme '!. lira 60 ., pazarlık 
4- 1200 Timar fırçHı 125 kr. 112,5,, aç. eks. 

İhalesi 7 .6.38 sah iÜnÜ saat 10· 15 te yapılacaktır. 
5 - 500 Gebre 15 kr 225 kr pazarlık 
6- 1250 Bez, su kovat.ı llO ,, 10315 ,, açık 

ihalesi 8.6.38 çar9amba rünü saat 10- 15 te yapılacaktır. 
7- 750 Zincir saplı, şaplı yular 220 kr. 12375 kr. açık 

İhalesi 9.6.38 perşembe iÜn6 saat 10 da yapılacaktır. 

Eskişehir Belediyesinden: 
Temiıı:lik işlerinde kullftnılmak üz.ere açık eksiltmede 1800 

çalı sfipürgHi ahnacatından talip olanların 23.5.938 tarihine ras· 
hyan pazartesi ırününe kadar şeraiti anlamak ve pey sftrmek 
bere Belediye milnadisine müracaatları ve yevmi mezkurda Be
lediyede bulunmaları ilin olunur. 

Türkkuşu Genel Direktö.rliiğünclen : 

PJanör inşaatında kı..illanılmak üzere muhtelif boya ve 
tutkal, çeJik ~aç ve horu, muhtelif tel, civata ve ı-;omun, 
rondela, tandör, kontrplak, çam kalası, radanza, kaplama 
bezi, lastik kablo ve saire .:;ahn ahoacaktır. 

Muhammen bedeli gümrüklü ve kurum teslim kS,370.~~d 
lira, dk teminatı 3,627.77 liradır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle. 15.6.938 çarşamba günü 
saat 15 de Türk Hava Kurumu Genel merkezi binasında 
toplanacak Türkkuşu Satına ima Komisyonunda yapıJacak tır. 

Alınacak malzemenin taın listesi, fehni ev::ıaf, cbiltme 
§artnamesi ve mukavele müsveddc:;i Arık.arada Türkku~u İk
mal bürosundan, İstanbul<la piyango Jirektörlüğünden para
sız verilir. 

Teklif mektupları, 2490 sayılı kanunun kapalı zarf u::::u
lünt: temas edeıı maddesi hükümlerine uygun bir şekilde 
kapatılmış olarak ihale saatinden Lir saat eveline kadar 
Türkkuşu ikmal bürosuna verilmiş olmalıdır. 

İsteklilerin belli aün ve saatte vesaiklcrile lıcraber mü· D 

racaatları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyom ndan: 

Müteahhit nam ve hesabına ı.mübayaya edilecek ulan 6 
adet muhtelif tezgah açık eksillıncye konmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 6.999 lira olup ilk teminat p.ırası 

524 lira 93 kuruştur. 
ihalesi 30 5 938 pazarte;:,İ günü saat 11 dedir. 
Eksiltmeye gireceklirin 24SO ~r:yılı kanunun 2, 3 üncü 

lmaddelerinde istenilen belgeleriyle ihale gün ve saatinde ı\1. 
1 J\l. V. Satıaalma Komisyonunda hazır bulunmaları. 

• • • 
Otomobil ve araba için malzeme ile hortum almacak-

tır. Bak: 2 oci sahifedeki İst. Beled. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, t:t ve Sebze: 

Dirarbakır Levazım Amirliği Satınalma Koınisyonund:rn: 
Diyarbakır garnizon tıirli<leriniıı ihtiyaı·ı olan :H biıı 

kilo sade yağı kapalı zarfla ek'3iltıneye konnlmuştur. lhale;:,İ 
11 haziran 938 cuınarlcsi giinü saat 10 da Diyarbakır leva· 
zım amirliği satınalma komi yonuıula yaı ılacaktır. Muh,un
men bedeli 29325 lira ilk teminatı 2200 lirarlır. l.;teklilcrin 
ihale gün ve saatinden bir saat Pvvel teklif ıncktuhlarını 
Satınalma komi ·yorınnıla vermeleri \C şartnamesini lıergün 

komisyonda görebilirler. 

BalıkHir Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Balıkeairdeki birliklerin ihtiyacı için 90.000 kilo aığır, koyun veya 
keçi eti kapalı zarfla ekailtmeye konulmuştur. Hangisi ucuz olur· 
H o cins etin ihalesi yapılacaktır. Bu üç cins etin her talip tara· 

fsndan bir zarf içinde olmak üzc;re her üçüne de ayrı ayra fıat 

teklif edilebileceği gibi ikiıine veyahud yalnız bir cins ete de 
fiat teklif edilebilir. İhale 3.6.938 cunıa günü saat 16 dn Balı· 
keıirde Aakeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Sıiır eti· 
nin muhammen bedeli 22,500, koyunun 36,000 ve keçinin 27,000 
liradır. Sığır etinin ilk teminatı 1688, koyunun 2700 ve keçinin 
2025 liradır. Şartname Balıkeıirde Askeri Satınalma Komisyo· 
nunda ve Ankarada ve iıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Ko· 
misyonlarında görülebilir. Tnlibler teklif zarflarını Ticaret oda
sından mukayyet olduklarına dair vesikalarını da kt'yacaklardır. 
Teklif mektublarının ihaleden bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde Komisyonuna verilmesi. 

İstanbul Belediyesinden: 
llk Muhammen . atı 

bedeli ~ 

İtfaiyeye ait 6 :,ayılı otomobil ıçm 
44 kalem malzeme 194 79 

Naha müdürlüğü için iki kanape 90 
Arazözler için ala hortum 196 50 
İtfaiyeye yapılacak çıkırık arahaltm 

4 
72 

için 7 kalem malzeme 62 88 
1 

Yukarıda ımıhaınınen bedelleri yazılı işleri ayrı n~;. 
pazarlığa konulmuştur. Evrakları Encümen. kn Ik 
minde görülebilir. 1--tekliler hizalarında gö terıleıı 1 

.. ı 
teminat makbuz veya mcktubile beraber 23.5.9 ~8 paz~rte 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. ,, 

"-.......................................... 1m1:1 ... .-•os.-~ 

- daıı: 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonun . tı 

Muhammen bed li İlk teııı'~. Cinai 

Çalı fasulye 
Aytekadın fuulye 
Barbunya fasulye 
Patlıcan 

Kabak 
Domates 
( uru aoıran 
Patates 
Taze bamya 

Miktarı 

kilo 
300 
650 
650 

1000 
600 
600 
800 
80() 
350 

Lira K. 
-45 
97 50 

113 75 
175 
60 
90 
80 

IOü 
140 

Lir•~ 

~ 
901 25 76 1•" 

Kırıkkale askeri sanat lisesi muhafız eratının ihtiyacı ~ıı~ 
yukarıda yazılı 9 kalem yaş sebze 2 haziran 938 perşembe. 16 . rı rıl1 
sut 14, 15 e kadar açık ekıiltme ile alınacaktır. Istek 1 e falı''' 
lira 59 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri ar'~ 
kalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yıtl:j. 
belli gün ve saatte mekteb satmalma komisyonuna gehııele 1 

·ıs• 
ilk teıtı~ • • • Cinıi 

Çalı fasulye 
Ayte kadın fasulye 
Barbunye fasulye 
Patlıcan 

Dolmalık biber 
Kabak 
Kırmızı domates 
Kuru soğan 
Patateı 

Taze bamya 
1 İspaaak 

Taz.e bakla 

Mikdarı 

kilo 
400 

1500 
150 

3000 
500 
500 

2000 
1800 
1000 
600 

500 
300 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

60 
225 
131 25 
525 
75 
50 

30Q 
180 
125 
240 

12 50 
15 

1938 75 

Lir• 

A 
145 rr 

ıı"' Kmkkale askeri sanat lisesi talebesinin ihtiyacı olan >'3.ı4 
da yazılı 12 kalem ya, sebze 2.6.38 perşembe günü sant \;~ıı 
kadar nçık eksiltme ile satın alınacaktır. İsteklilerin 1 t5 

1 
f ıll 

kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabril<• ~i ga 
hasebeciliği vezne ine makbuz mukabilinde yatırarak be 

• 

ve saatte ı:ıektep satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Azami 
Kilo 
9500 
2600 
300 
800 
700 

70 
250 
250 
200 
400 
180 
500 
20 
40 
J5 
25 
40 
25 

3000 
200 

50 
50 
35 
30 
30 
10 
30 
60 

30 
600 

180 

25 
50 
25 
30 
4 

700 

Kastamonu Villyeli Daimi Encümeninden: 
Asıııri 

Kilo 
8000 
2200 
250 
600 
450 

40 

Cins ve mikhrı teıı''r 
Birinci nevi has ekmek muvakkat 
En iyl Tosya pirinci, erıak 65 
Çekilmif Çankırı tuzu 
Kume yerli malı ,eker 
Orak, çekiç marka ıaz yatı 
İzmir raıuıki üzilmil 

200 Yeni sene mahıulü üryani 
200 ,, ,, ,, sultani merciınel< 
150 
300 
120 
300 

15 
25 
10 
15 
20 
15 

2000 
150 
25 
25 
20 
20 
20 

7 
20 

20 

15 
400 

145 

15 
25 
15 
15 
2 

450 

Bulırur 
Beyaz kuru çalı fasulyHi 
Toıaatea aalçHı iyiılnden 

Taz.e bin ve 500 ıramlık mak rna 
En iyisinden 4ehriye 
En iyiıin&icn tarhana 

" " çar 
,, ,, ftzüm sirkesi 
,, ., zeytin yatı 

n ,, pirinç unu '' 
Ad (t l k kirik olrt11 

et yumurta aze o aca , 
Ayvalık sabunu 
En iyisinden snlcımur peynir 
,, " üzümJen mamul peknıeı 

1 
,, ,, ta han ıfl'' 
,, " Hacı Hnmz.anın çiçek bil ; 
,, ,, zeytin 111,ııı 
,, ,. yeni mahsülden çiçek 1

, 
• 1 

" " " 
,, eniz ıÇ ~ 

" n " " 
aaadıkl• 

üzere incir 
En iyisinden " fındık ;çi Jıfo 
Hastanede memurlar huzurunda '':,ıı 
ve lüz.um iÖrüldükçe alınmak üzere •Jıt' 
yatı, on kilodan 15 kiloya kadar 11 

dan tuaauz inek yuğı da alıoncaktır· ııt'' 
Bir veya yarım kiloluk kutularda f'..r,,,ı 
ka taz.e mahsüldea fasulye, kabak til 

Birinci nevi fabriku unu 
En iyiıinden katar peyniri 

,, ,, mütenevi reçel 
,, ,, irmik 
,, ,, ~am fııtıtı 

,, ,, kuru soğan 
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~ 
soo 
50o 
60o 
700 
30<ı 
350 
700 
300 
ıso 
70() 

25() 
400 
40 
ıoo 

eoo 

2SO adet limon 
350 " portakal 
400 Taııe batıda 

450 ,, fasulye 
500 ,, patlıcan 

250 ,, domatu 
250 ., dolmalık ltiber 
600 ,, para sa 
200 ,, lAhaa 

50 ,, Bamya 
500 ,, Kavun, lı::arpuı 

200 " Y aı üıtüm 
300 ,, lapanak 
20 ,, Yaprak 
50 • Semiz otu 

800 ,, Patatea 27 ,M 
3800 Besi erkek koyun eti (koyun eti) 135 450() 

~ 8000 Yevmiye on kilodan 2~ kiloya karlar süt yl)ğurt 
70000 Kurıı ıökçe a~aç 

70000 Meşe 

20000 Kuru kara çam 

75~ 
3000o 

IOO Çıra 20o 
sooo 3000 Zonguldak kok kömftrli ton hesablle 1 M,65 
. l(astamonu Memleket HaatanHinin bir 1enelik ihtiyacı olnrak 
tına ve enafı yukarıda ya:ıılı ekmok, erzak, aebze, koyun eti, 
~Ot, Yoğurt Ye odun. kömilrün cinslerine göre ayrı kaimelerle 

5 938 tarihinden itibaren 27.5.9,~3 tarihine miiııadif cuma rünü 
:•at Ona kadar müııakauyn konulmu, ve her kaime mubteviya· 
ıı:ıın tutarına göre verilecek teminatı mllvakkate miktarda ayrı 
'Yrı gösterilmiştir. Talip olanları teraiti ağrenmek ve pey sür
~ üzere Daimi Encümene mürııcaatları ilin olunur. 

b) 
""-------~~~~~ 

LE R ---- --
İzmir ithalat Gümrüğü 

Sıf kıymeti 

Münürlügünden : 

lira Ku. Cinsi eşya 
10 İpek yorğan yüzü 
50 ipek mensucat 
so 

Kilogrnın 

2 IC() 
10 ~()() 

Teıbit No. 
1502 
1502 

Yukarıda cins ve miktarı yaulı iki kalem eşya 26-5-938 günü .,,l . 
. 14 de açık artırma suretile satılığa çıkarılncaııından ogün lz-

ltıır ithalat gümrüğü satış komisyonuna gelmeleri ilin olunur. 

Samsun İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Kilo 
4783 Yamalık kanaviça 
1137 Çul 
1598) 
4025) Muhtelif ip 

5622 
1713 Eski kınqap 

Cina v~ mikdarı yukarıda ya~ılı sargılar paurlıkla satılacaktır. 
ltı' Paıaı lık 23.5.938 kazarteai saat l 5 de Başm udüriyct nht ko-

11Yonunda yapılacaktır. 
~atılacak 1ıı11allar Bakım • İıleme şubesinde her gün görülebilir. 

t lıteklilerin paz rlık için tayin edilen rün ve saatta yüzde 15 
Clllinat paralarile birlikde yukaı ıda adı geçen l<omiııyona müra· 
t,, tla rı illa olunur. 

İçel Orman Baımühendialiğindeu: 

, G rnamuluu hacmi 
M3 
5{),0 o 
50,000 
50.000 

Muhammen 
vahit fiatı 

lira kr. 

3 70 

Cinai 

köknar 

1- İçel vilayetinin Menin ka:ıası dahilinde EYCili köyü civa
~1llda vaki Ayı pınarı nam devlet ormıuıından yukarıda 3 k alem
t Yazılı köknar atacının her biri ayrı ayrı 3 parça olarak aabta 

tılcl\rıl rnıştır. 
2- Beher M3 gayri m.rnıulünun muhammen bedeli 370 ku

t1.ıttur. 

"2 3 - Şartname ve mukavelename projelerini ııörmek isteyenler 
ttıin orman milhendiıliğine müracaat etmeleri. 

b 4 Satış 28.5.38 cumartesi günü aaat 15 te Merain orman 
°''lınüheodisliği dairesinde yapılacaktır. 

5 Satış köylü açık arttırma uaulile yapılacaktır . 
6- Muvakkat teminatı 14 liradır. ı 

.ı 7 Talihlerin f&rtnamede yazılı vesikaları getirmeleri lhım-
'llr, 

Eksiltmeye konulan iş : 

t 1 - Tokatta Ka:zovuının sulanması için yapılacak Gömenek 
( teöıatörü ile sulama kanala inşaat ve sınai imalatı; keşif bedeli 
1
·'225.000) liradır. 

15 2 - gksiltmcye 10.6 938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
tc Nafın Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komis

l'onu odasında kapalı zarf uıulile yapılacaktır . 
d 3 istekliler; eksiltme artnamesi, mukavele projesi, bayın
ı·''lık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (50) 
1
'• mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (50.500) liralık mu· 
\oakkat teminat ve (400J bin liralık Nafıa Su işlerini veya buna 
~ll•dil Nafıa işlerini taahhüt edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve 
Nil kabil nafıa işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair 
. •fıa Vekalatinden al•nınış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, 
'•ltklilerin te!tlif mektublarını ikinci maddede yazılı ualten bir 
:.aat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabi-
111de vermele'i lizımdır. 

Poıtada olan gecikmeler kabul edilmez. ( 1342) (2673) 2 • 4 

MÜNAKASA GAZETES 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
- -

Eksiltmenin Keşif Muvakkat Şartn. Zarf. Eksilt 
şekli M"halli bedeli terninatı bedeli verileceği me 

Li. Kr. Li. Kr. Li. Kr. saat saatı 

r çık ek- G6Jc 967 4 75 725 61 - 49 
siltme 

IO 

•• 
il 

Kapalı 

zarf 
,, 

" 
" .. 

., Tortum 9542 Q9 
,, Hasan- 9272 54 

kale 
Arpaçayı 10376 60 

Ağrı 10129 38 
Ardahan 1 1 15-4 12 

Iğdır 10353 09 
Doğuba- 10653 09 

715 66 47 
695 44 47 

778 25 - ·52 

759 71 
83ö 56 
798 99 
798 99 

51 
56 
54 
54 

13 30 

14 
14 30 
15 
15 15 

10 30 
1 1 

14 30 

15 
15 30 
16 
16 15 

" 

yazıt 

Çıldır 10376 66 778 ~5 52 15 30 16 30 

1 - Yukarıda ısimleri yazılı mahallerde şartname ve 
projeleri mucibince yaptırılacak idare binalarının inşaatı 
hizalarında gösteriJdiği üzere ayrı ayrı açık ekıiltme ve 
kapah zarf uı;ulleriyle eksiltmeye konmuştur. 

IJ- Keşif bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

Hl- Eksiltme 3.Vl.938 tarihine rastlayan cuma guou 
hizalarında iÖsterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve 
~lubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler yukarıda yazılı bedeJJerle 
İnhisralar Levazım ve Mubayaat Şubesiyle mahalli İnhi
sarlar İdarelerinden alınabilir. 

V- Açık t:ksiltmeye iştirak etmek istiyenleriıı kanuni 
vesaik ve yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme 
için tayin edilen gün ve saatte Komisyona gelmeleri, 
kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin mühür
lü teklıf mektubunu ve kanuni ves.tik ile yüzde 7,5 gü
venme parasını veya mektubunu ihtiva edecek olan . ka· 
palı zarfları yukarıda yazılı olduğu veçhile eksiltme saat
lerinden birer saat evveline kadar adı geçen Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
Posta ile gönderilecek mektubların da bu saatlerde Ke
misyonda bulundurulması lazımdır. Postada olacak gecik· 
meler kabul edilmez. (2938) J - 4 

• • * 
1- Şartnamesi mucibince 300 kiloya kadar tartma 

kabiliyetinde 2 adet baskül pazarlıkla satın alınacaktır . 
ll - Pazarlık 30 V.938 tarihine rastlayan pazartesi gü· 

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

lll - Şartnameler parasız ola rak hergün sözü geçen 
Şubeden a lınabilir. 

lV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek
lif ve kataloğlarını tetkik edilmek üzere münakasa gü· 
nünden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrika
lar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muntazam
mın vesika almaları lazımdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paraJarile birlikte yukarıda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2640) 3 4 

Etii Eter 
Metil Alkol 

1500 kilo 

1960 " 
100 ,, Kinin 

• . " 

l - Yukarıda cins ve miktarı yazılı 3 kalem malze
me ş artnameleri muc ibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 3. Vl.938 tarihine rastlayan cuma gunu 
saat 15 te Kabalaşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonu· da yapılacaktır. 

Ill Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarıle birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyon l gelmeleri ilan olunur. (2849) 2- 4 

D.D.YoLLARı işmME u. M60UruU6ÜNDEN j 
Muhammen bedeli 24750 lira olan 450.000 adet telgraf bandı 

4.7.938 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara· 
da İdareı binaaıııda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1856,2.5 liralık muvakkat teminat 
ile kılnunun tayin ettiti vesikaları ·:e Nafıa Müteahhitlik vesika
sı ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komiıy:>n Reiıli

tine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Aokarada malzeme daireainden 

Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk ŞefHılindcn datıtılmaktadır. 
(2919) 1- 4 

imtiyaz u.hibi ve yaa itleri 
Direktiirü: lamail Girit 
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Baaı3dıiı 7er: ARTUN BaauneTt 

Sayfa 3 

(Suite de la 4eme pare) 

Chaussurea (Liıue Aviation Turque Suc. Ank. No. 694 
* Piecea camelote d'avion (Oeftcrdarat Afion) No. 695 
Const. paves a la place de la Republique (Mu'nicip. Kaiseri) No. 696 
Vıande de mouton (lnt. lzmir) No. 697 
Const. reapasienne et ravillon (Union Cooperat. l No. 698 
Vente Arricole raiııins et figuee a lzmir) No. 698 
Const. salon de Iecture (Vıl. Tehorum) No. 698 
Buculea (Oir. Denizbank Suc. Iıt.) No. 698 
Benıine (Ministere Def. Nat .) No. 698 
Transport de sable (Dir. Tra'.'. Public Biledjik) No. 700 
• Bois de aapin (Dir. Forets Kuta"ia) No. 700 
Pain (Procureur Gen. Rep. Malatia) No. 700 
* Camion (Municip. Ankara) No. 700 
Etoffe p. uniformes (Oir. Eco:e Secondaire laair) No. 701 

" Lea aateriaqueı indiqucnt un~ vente par •oie de ııurenebere. 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeleri 
Türkiye·Romanya Ticaret ve Tediye Anlaşmaları 

hükümlerinin ta~dibna dair kanun 
(69Rinci nüıh•dan devam) 

Tarife 
pozisyonu 

46 

47 

57 

58 

56 

70 

73 

288 

289 
325 

378 

383 
385 

395 

397 

401 
404 

405 

407 

No. 
Gönderen 
İsim: 

Liste :3 

Türkiyeye verilen tarife tenzilatı 
Romanya Maliye 
Nezareti tarafın
dan yapılan kon· 

Reıim vahi· ıolidaayon ve 
Esami di kıyaaisi tenzilit 

Taze veya dondurulmu' 
sazan, küçük sazan, ya-
yın, yeşil sazan, barbeau 
cinai sazan ve Tuna rin-
J?aaı; 

Ex yayın 100 kgrs. 
Tuzlu veya salamura aa· 
zan, küçük aazan, yayın, 

yeşil aazao, barbeau cinsi 
sazan ve Tuna ringaıı 
Salamuralı ıardalya, ham
ıi balıkları ve "coliaru
dia,,, "stavrdie,,, "ıardal· 
ya,, denilen balıklar 

" " 

a) Fıçı içinde 
Orkinos ve palamut (ta
ze veya tuzlu, salamura) 
Küçük uskumru, bacaliar 
"atockfisch,,, "klippfiach"' 

,, 

ve zikredilemeyen sair 
bütün kurutulmuş balıklar ,, 

b) Taze veya tuzlu sa· 
zan ve Tuna havyarı r 

c) Haua almaz kutular· 

" 

,, 

" 

25 o, o 

2..1 o o 

25 o o 

25 o o 

25 o o 

da sardalya ,, " Lei 3 000 
Fasulya, bakla, bezelya ve 
mercimek 
Kuru nohud 
Susa mi 

,, 

a) kabuklu • 
b) kabukıuz ve kavrulmuş" 

Avelanede, mirobolan: 
Ex-palamut 

a) parça halinde 
b) öğütülmü' 

Çöven 
Debagata mahsus kebrak hu· 
laaaaı veıPir maddelerle zi · 
kredilmiyen myve katıa 
taneler 
Ex-valex 
Fındık 

a) kabuklu 
b) kabuksuz. 

Portakal, mandarina, acı por· 
takallar ex-ı-ortakal 
Kestant: 
Badem 

a) kabuklu 
b) kabuksuz 

Fııtık 
a) kabuklu 

incir 
a) çuval içinde, dizi halin· 

de veya 10 kilodan faz· 
la her türlü ambalaj 

,, 
,, 
" 

,, 

• 
• 

,, 
,, 

• 

" 

• ,, 

" 
,, . 
" ,, 

" " 
" " 
" " 

" " 

" 
• 

,, • 
" " 

" " ,, " 
,, 

200 
25 % 

20 °o 
25 ,, 

50 
50 
25 ,, 

200 

30 " 
30 " 

270 
25 ,, 

650 
900 

25 ,, ~ 

içinde ., ,, ,, 300 
b) sandık veya kutu 

veyahud 20 kilodan 
fazla her türlü am· 
balij içinde " 
Meoıe şehadetnameı 

(Aııl nüıba) 

" " 

Kendisine gönderilen 
faim: 

500 

İkametgah : İkametııah : 
Sokak: 

Emtianın cinai: 
Ambalijın tarzl; 
Denk adedi: 
Marka No. 
Siklet: 

Kıymet: 

Sevk yolu: 

Sokak: 

)Gayri safi ..•. Kg. 
(Safi. · ..•... Ka-. 
)Fob 
ıCif 

(Devamı var\ 
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3 eme Annee~ No. 703 

ABONNEMENTS : 
Ville et Province 

3 MOIS~ Ptra. 450 

6 • " 850 
12 ~ " 1500 

Etrang-er : 12 aoia ! Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

JEUDI 

Quotidien dcs Adjudicationı 

•• ADMINISTRAllUi'ı 

MUNAKASA 
Y ogbourtcbou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bıııar 

GAZETESİ 
T ~l~phooe: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

--·····--Pour la Pabliclt~ a'adreaaer 
il l' Adminiatration Journal Professi~nnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

p!!'J!!!!'!!!!!l!!ll!B!~~~~~~~~~~~!!!I!!!!!! 

Adresse T~l~graphique: 

hıtıınbul - MÜNAKASA 

Objet de l'adjudication 

A) Adjudiçations au labais 

Pri• 
eıliaatil 

Caatiea. 
prevlıoire 

~~~~~~~~~~~~~~· 

Lien d'adjaaication et du 
Cahier O.. Charıeı Jours 

Constrı..ıction-Reparation- TraY . Publicı-Materiel de Conıtruction-Cartoıraphie 

Co.ott. bit . administratif & Gueule (cah. eh. ı-. 49) PU cach 9674 7S 725 61 C••· Adı. Ecen. Moaop. K.tache '·6·38 
'-6-38 
3-6-38 
3·6-38 
3-6-38 
3-6-.38 
3-6-38 
3-6-38 

" ,, .,. ,, Zortoum ,, " " 47) " 9542 09 715 66 
,, " ,,. .. a Haasanlı:al' (cab .ch.P.47) • 9272 54 695 44 
" " " ., Arpatchayı(cah.cb.P .52) ,, 10376 60 778 25 
" ,, ;. ,, a Agri (cah. cıh. P. Sl) ,, 10129 38 759 71 
• ,, ,. ,, a ArdshaD oah. cb .P.56) ,, 11154 12 836 56 
,, ,, " ,, ia lrdir (cah . clıı. P. 54) ,, 10653 09 798 99 
,, ,, " ,. a Tchıldsr (cah. eh . P. 52) ,, 10376 66 778 25 
" ,, cine au boulev.rd Ataturk a ManisH ,, 56802 $0 4090 13 

(cah. eh. P . 285). 

Constr. bat. adainiıtif a Dogo•b•yaxit (cah. eh . 
P. 54). 

Construction maiıonı pour immigrea au bourı Hay
mana : 200 p. 

" 10653 09 

Publlque 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materie 

Macbine e\ acceHOİrH pour reıeau electrique Pli cach 133S5 75 
bourg Si:Hirgui 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuira. 

Toile pour couverture d'avlon (Voir Diverı (ai.). Pli cach 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-T apiıHrie ete. 

Caoapeı: 2 p. 

lois de Conatruction, Plancheı Poteaux ete. 

Bois de Hpiııı: 95,688 m3. 
Madriers de sapin et contre-plaque (Voir Divers) 

(aj.). 

Transport- Chargement - Decbargement 

Transport d'articlH monopoliaea 

Combustible - Carburaot- Huile!I 

Boiı de ebene : 447 t . 

Divers 

Balais poar affaire voirie : 1800 P· 
Colle, couleur, tôlu d'aeier et tuyaux, ~crou, ron• 

delle, madrier de 1apin, coatre·plaque, toile 
pour couverturc d'avioo, cable en caoutchouc 
ete. pour conıtruction de1 plaııeurs (aj.). 

Divenes machine~ : 6 p . 
Materiel pr. auto: 44 lotıı 

Mancbe de lia pr. arroaeu!'le 
Materiel pr. voitureı : 7 lota 

Provisions 

Viande de mouton ou chvre : 90 t. 
Beurre : 34 t . 
Lerumes: 9 lot• 

• 12 .. 

8) Adjudications a la sureocbere 
Arbres: 358 p. 

Gre i rre 90 

933 -

Gre a a-re le m3 50 
Pli cach 

Publique 

Publique 4925 80 

Publique 
Pli cach 48370 30 

Publique 6999 524 
Gre a rr• 19-t 79 

" 
" 

Pli cach 

" Publique 

" 

Publique 

196 50 
62 88 

29325 -
901 25 

1938 75 

, 
Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 

1001 70 

6 75 

69 97 

365 2S 

369 44 

3627 77 

524 93 
14 61 

14 74 
.. 72 

2200 -
76 50 

145 40 

.. 
• .. 
" 
" 
" 
" Vilayet Maai11a 26-5-38 

Com. Ach. Econom . Monop. K.taohe 3-6-38 

Vilayet Ankara 27-5-38 

Munioip. Sindirgu\ Galata B.nque de 31-5-38 
Saloııique Seme Et.ar• lnır. Haaan Halet 

Dir . Gen. Oi!IHU Turc 15-6-38 

{ Com. Perm. Men. lsta•bul 23-5-38 
Dir. Ecoaom. ., • 

Oir. Gen. OiıHu Turc Ank:ara 24-5-38 

Com. Ach. Ch. de Fer Etat Ankara 23-5·38 

Oir. Gen. Oiıeau Turc 15-6-38 

Dir. Princip. Monopolea Malatia 27-5-38 

5 Exp. Cb. de fer Etat Malatia 25-5-38 

Municipalite Eıkicbelııir 23-5 ·38 
Oir. Gen. Oiıeau Turc Dir. Loterie lıt. 15-6-38 

Com. Ach. Mia. Def. Nat. Ankara 

{ 
Com. Perm. ~unicipaHte lıtanbul 

Oir.Ecom. ,, " 

" 
" 

Com. Ach. Milit. Balikesir 
Coa. Ach. lntendance Diarbakir 
Coan. Ach. lnt . Aakara 

" 

Dir. Foretı Safranbf>lou 

HAFTALIK 

30-5-38 
23-5-38 

23-S-38 
23·5-38 

3-6-38 
11-6·38 
2-6-38 
2 6-38 

27-5-38 

Heure 

10 -
10 30 
11 -
14 30 
15 -
15 30 

16-15 
16 30 
11 -

16 -

15 -

16 -

15 -

14 -

15 -

ıs 30 
ıs -

15 -

14 -

15 -

11 -
14 -

14 
14 

16 
10 
14 -
ıs -

15 -

Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 
Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top· 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatımı icıtbı hemen abone kay· 
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

AKAR ve EMLAK GAZETESi 

""-----------------------·-----~ 

Arzu edenlere meccanen numune gönderilir 
Adres: Galata, Perşembe Paı:ar, Yoturtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 

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

Cuma 20.5.938 

Eldhen (Emniyet U. MCld.) .Y! 690 
Motörin, makine yatı ve gaz (Armutlu Beled.} X 690 
Sadeyat (Vize Aak. SAK) .,! 690 
Beton boru kanalı ferti (İıt. Beled.) .\~ 690 
Elektrik ampulu (ODY) 690 
Sadeyat (Vize Aılı. SAK) .\! 690 
• Ev yıktarılmHı (CHP Gea. Dir .) .'t! 691 
fnhi1arlar mamulatı nakli (Trabzon lnhiı. Mütl.) .\ • 691 
Odun ve kömür (Samıun Vil.) .ı\! 691 
Mazot, benzin, odun, fitil n lıtüpG (Konya Vil.) .,! 693 
Odun (Kütahya Aık. SAK) .\! 693 
İnhi1&rlar mamuliti nakli (Diyarbakır lnhiı. Müd ) ,\ 'o ag3 
• Çam odunu (Menin Orman Mühend.) .\! 6~3 
Taş kireç ve tuğla (Konya Vil.) .\: 693 
Odun (Edirne Tuğ.) .\! 693 
Kundura (THK Ank. Şub.) .\~ 694 
• Hurda tayyare malzemesi (Afyon Defterdar.) .\! 695 

0 
~j 

Cumhuriyet meydanında yap. parke inşaatı ile Mimar Sırı• 
çeıinde yap. beton f«'!rflyatı (Kayseri Beled.) .\! 696 

iıtır eti (lzmir Lvz.) .\! 697 "o'~ 
Poyon ve beli inş. (İzmir incir ve Üzüm Tarım Satıf 

Birliği) J\! 698 
Halk o"um.t ni İnf. (Çorum Vil.) .~! 698 
Muhtelif tipte baskül (Denizbank İıt. Şub. Müd.) .\; 698 
Beazin (MMV) .\~ 698 
Kum aakli (Bilecik Nafıa Müd.) .\! 700 
• Çam odunu (Kütahya Orman Müd.) .\~ 700 
Ekmek (Malatya C. Müddeiumum.) .\! 700 
* Opel marka kamyon (Ank. Beled.) .\~ 700 
Halk tarluları butırılmuı (iat. Beled ) .ı\! 701 
Elbiaelik kumat (İzmir Ortaok. Oir.) .\! 701 
Dökme demirden dirhem (DDY) .\! 681 . _, 
Maraı ıehrinin idro elektrik santralı iti (Maraı Beled.) ·'' 
Sadeyat (Ank. Lvz.) .\ ; 683 
Okul bia&1ı inı . (Mutia Vil.) .\~ 686 l~' 
Küçükmenderee ıılah Hhuında yap. bilyük ve kiiç4k fit 

Vek.) X! 686 
Motopomp (Sarıköy Beled.) ~\; 686 
Sıj"ır eti (Lüleburgaz Tüm.) .ı\: 686 
Kıtlık elbiHlik kumaş (MMV) .\! 688 
Erzak (SamHn Vil.) .\! i91 
Sahra n anod pili (MMV) .\! 689 
Evrak baatırılmaaı (Ank. Beled.) .\"! 690 
lnbi1&rlar mevaddı nakli (Ank. İnhiı. Ba9müd.) ,\; 690 
Kundura (Orman Kor. Gen. Komut.) .\; 690 
• , Ekmek kırıntısı Selimiye Aak. SAK) .\~ 702 

• Önlerinde yıldız İfareti olanlar mü:ıayedeytı aittır . ..,1, 
Hamiş : "No.,, işareti ilinı havi gazetemizin sayısını go 

Vendredi 20-5-938 

Poida de fonte (Ch. de Fer Etat) No 681 • . ,,.,,. 
lnıtal. hydrau·electrique İl la ville Marache (Municipalitc 

No 682 
Beurre (lntead Ankara) No 683 
Constr. bit. ecole Primaire (Vil. MourhlA) No .686 656 

,, chutes iı Kutchut mendereıe (Min. Tnv. P11b.) No 
Motopompe et accessoires (Municip. Sarik:euy) No 686 
Viande de boeuf (Div. Lulebo11rıaz) No 686 
Etoffe pour uniformeı d'hiver (Min. Def. Nat.) N. 688 
Proviaion (Vil. Samıoun) No 691 
Pilea aaode et de campagne (Min. Def. Nat.) No 689 
lmpresıion de regi•trea (Municip. Ankara) No 690 6 
Tran11port d'articlea monopoliıeı (Dir. Monopole• Ank) N° 
Chauatıırea (Comıaand . Gen. Prot. Foreta Anlıı.) No 690 
Ganta (Dir. Gen. de Surete) No 690 ~ bf 

Motorine, buile pour machine et petrole (Mun. Armoutıou) 
Conatr. canal (Muncipalit l.tanbul) No 690 
Ampoul .. electriques {Cb. de Fer Etat) No 690 pe 
• Demolition tle diveuea bitiuH (Dir. Gen. Mıiıon du 

Ank.) No 691 
Beurre (Com. Ada . Milit. Vize) No 690 60 

Transport d'article1 aaoaopoliıeı (Oir. Monop. Trebizondt) 
Bois et charbon (Vil. Samıoua) No 691 
Maıout, benzine boia et etoupe (Vil. Konia) No 693 
Boiı (Com. Ach. Milit. Kutahia) No 693 6q 
Trauport d'articlea monopoliıes (Dir. Monopoleı Dıarbaki r) 
• Bois de sapin (Dir. Forets Merıiae) No 693 
Pierreı, Hble cbaux et briquea (Vil. Konia) No 693 
Boiı (Brirade Edirne) No 693 

(Lire la suite en 3me pare) 


