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No. 106 

r ABONE ŞARTLARJI: ., 
Türkiye icin Kuru' 1 

3 A YLIGI 450 1 
6 " 850 

12 " 1500 
E.caebi memleketler için 1 

12 aylıtı 2700 

L 
Sayısı S kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
an led;yat makbOI değildi~ 

PAZAR 

Hergiin çıkar iktisadt, mali ve ticari 
il 

GAZETESİ 

22 Mayıı 1938 

r iDAREHANE: -, 
Yoturteu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

f Galata, Perşembe pazarı 

1 

lLAN ŞARTLARI 
lı:larehanemizde rörü11ülür 

l_ 
Telırr.: l.t. MONAKASA 

Telefon : 49442 
1 

J 
Poata kutu•u N. 1261 ~ 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 
Bugün iiAn olunan 

Cinai 

~ llılünakasaıar 
~.Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
~tııt~ 

d ?Y Ethem Efendi c:ıd. katran kaplama yap. işi 
aıreli ev in1aatı 

~ işleri-Kırtasiye· Yazıhane 
'it-~ 

Levazımı 

1 ınatbua 

~-h 
ı tukat, Benzin, Makine yagları v. s. .. , .. 

~ııı: 5833 le . 

tt~ilk 
""'-.!.._Zahire, Et, Sebze v . .s. 

~lltt: 113316 k. (temd) 
,:ıı: 118260 ad. 
~.~lltta: 387900 ad. 
~. kaba~ı: 19 t . - çala fasulya: 15 t . 
~'ct•t: 16920 le . 

cezaevi için (6 aylık) 

~tvlüzayedeler ,. 
ı~t eşya , cleniz motörü, çamaşır yıkama ve 
~ 11ıı, makinesi , çivi, lastikli bakır kablo v ı. 
~lltı ipi: 5788 k. 
~ •tııcı 
"•r t af acı ~ omruk ve c;am 

~} 11
' ' aQ'acı 

•ıı it •restesi: 407 m3 

ku-

Münakasaıar ve 

Şekli Muhm. bed. Teminat 

pu. 
aç. ek. . 

aç. eks . 

paz. 

955 50 
9179 24 

441 25 

1400 -

paz . 18130 56 
aç. ek• . 3074 76 
kapalı z. 6827 04 
aç. elcı. 1350 ve 950 
kapala z. 15566 40 
aç . elcs. 2500 --

aç. art. - -

pu. 

aç . art . 

" 
• ,, 1017 50 

71 66 
688 44 

105 -

1359 79 
230 61 
112 03 
173 -

1167 48 
187 50 

- -

°to ıs -

12 
- -

Müzayedeler Lls'tesi 

Müracaat yeri 

İ•tanbul Belediyesi 
Manisa Vakıflar Dir. 

Menemen Belediyeıl 

Bornova Aık. SAK 

Tophane Lvz . SAK 

it 

" lstanbul Komut. SAK 
lzmir Lv:.ı: . SAK 
Nifde C. Müddeiumum. 

l.t. Gümrükleri Başmüd. 

lnhiaarlar U. Müd. 
Kutamonu Orıııan [lir. 

Gün 

24-5-38 
25-5-38 

19-5-38 

23-5-38 

27-5-38 
6-6-38 
6-6-38 

30-5-38 
8-6-38 

31-5-38 

6-6-38 
1-6-38 

" " Möhend. 26-5-38 
lçel it ,, 31-5-38 
Dörtyol Orman Bölge Şefl. 2-6-38 

Saat 

14 -
15 -

15 -

10 -

15 -
15 30 
15 -
15 -
16 ~o 
15 -

14 -
15 -
15 -
ıs -
14 -

&±&@ -

") NAK A SALA İnfaat ve ameliyatın muhammen ketif bedeli 18.919 lira olup 
vahit fiat emuı üzerinden yaptırılacaktır. 

~ 
l-tf · Tamirat-Nafıd isleri ve Malzemesi- liarh 

Teminat miktarı olan 1.420 lira nakit banka mektubu veya 
devlet tahvilleri olarak yatırılır. 

Eksiltme 26.5,938 pertembe rünü Hat 15 te İzmirde Birinci 
kordonda iş banıoıda Genel Direk~örlük Odasında yapılıııcaktır. 

1 

Manisa Vakıflar Müdürlüğünden: 

~~Pt1aııisa Halkevi civarındaki vakıf arsa üzerine yeni
'~ hptırılacak iki daireli ve iki kath bir kira evınm 
\tı-lsııa ait keşif varakası tadil edilmiş ve 15 gün müd· 

Fenni evrahı görmek istiyenler lzmirde Birinci kordonda Güm
rük karşı•ında İtletme hanında birlik fen müşavirine veya Ay
dında Aydın Milli bankaııana müracaat etmelidirler. 

~Yeniden açık eksiltmey~ konu~muştur. 
't~ Uaddel şekle göre bu evm keşıf bedeli 9179 lira 24 

tlur. 

~ksiltme 25.5.938 tarihine rastlıyan çarşamba gunu 
~ 15 te Manisa Vakıflar Müdürlüğü binasmdaki Ko
~11 huzurunda yapılacaktır. 
~k~akkat teminat 688 _lira 44. kuruştur. ~ 

•ıltrne evrakları proje, keşıfname, fennı ve eksilt-
t,~~•rt~a~eleri, mukavele pro~~sinden .i~arettir. Bu 
'~•fi •r ~stıye~e 25 kuruş mu.~~~ıh~~e verılır ve Manisa 
~kil~ ıdaresınde her gün gorulebılır. 

tı b •~itmeye gireceklerin 2490 sayılı kanundak; şart· 
~'İ' •ıı olmaları ve inşaat müteahhidi olduklarma dair 

ıta 'b ı raz etmeleri şarttır. 

~Ilı' 
A,,:t incir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birlitinden : 

" Slld, . d ' l k • - " d . . t ' t h 1 "l ''• b ınşa e ı eee pavıyon, tutsu aıresı, •u cmııa ı , e a ar 
1 

•ne işleri kapalı zarf u•ulile ek•iltmeye konmu,tur. 

Mütemmin izahat yalnıı İzmirde fen mütaviri tarafından ve· 
rilecektir. 

• • • 

Erenköy Ethem efendi cad. katran kaplama yapılmuı İfİ. 
Bak: i•tanbul Belediyeai ilanlarına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi ·--------
Menemen Belediye Reisliğinden: 

Belediyemizin 938 yılı evrak matbua ihtiyacı muhase· 
bede mevcut listesi mucibince 14.5.938 tarihinden itiba • 
ren 15 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu ite 
ait muhammen kıymet 441 lira 25 kuruştur. Talihlerin 
29.5.938 çar amba günü saat 15 te Belediyeye müracaat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lü'tfen iç saylfelere müracaa't ediniz ı 

Nakliyat: Boşaltma-Yükletme ve s. 

Bitlis İnhi1arlar Başmüdürlüğünden : 

Birinci Gurup 
Sevkiyat yeri Gidit Dönüş Nakledilecek muham. 

K. S. K. S. Kilo miktar 

Bitliaten Van 3 Dönilt ücreti 12500 
,, Özalp 5 Takdir edilen 2000 
,, Gevaş 2 Bedelin yarıaulır 14000 
,, Bat kale 5 50 25000 

" 8 ı2000 

" R 15000 

" 10 8000 
n 

Cölemerik 
Yüksekova 
Şemdinan 

Beytüşebab 12 10000 Yekun 239000 

----------~---------------------------ikinci Gurup 
Bitlisten Mut 

,, 
,, 
,, 

" ,, 
n 

" 

Bulanık 

Varto 
Çapakçur 
Binröl 
Ahlat 
Er çiş 
Muradiye 

Bitliaten Siirt 
,, 
• 
" ,, 

" 

Garzan 
Betiri 
Silvan 
Mutki 
Hizan 

2 100000 
2 56000 
3 42000 
6 15000 
6 20000 
2 17000 
3 25 35000 
3 50 15000 ------

ÜçüncQ Gurup 
2 50 80000 
2 8000 
2 50 7000 
3 10000 
1 3000 
l 50 3000 

Dördüncü Gurup 
Bitli• BatmGdüriyeti 50 27684 

" 300000 

" 
111000 

,, AtölyHi 50 2316 ,, 30000 
İnhisarlar Bitlis başmiidüriyetile Bitli• tütün atölyesinden yu

karıdaki cetvelde yazılı yerlere 1.6.38 deo mayı• 939 nihayetine 
kadar bir •ene için sevkolunacak tütün, içki ve sair bilcümle in
hiııar maddeleri ile bu yerlerden ıeri çevirilecek inhiaar mad
delerine ait boş zuruf veaairenin nakliye ücreti 7.5.38 ırüninden 
itibaren 15 gün müddetle açık ekıiltmeye konulmuştur. 

Nakliyat cetveld" görüldütü üzere 4 ıruba taksim e.&ilmiş ol
dutundan her grubun m~vcut tartnamcaine tevfikan talibine iha
lesi mukarrerdir nakil edilecek miktar ve her mahallin muham
men nakliye ücreti bu cedvelde ayrı ayrı gösterilmittir• Taliple
rin ihale ıünil olan 23 5.38 pazarteai uat 14 de inhiHrlar Bitli• 
batmüdürlüğüode mütefekkil komiıyonda hazır bulunmaları veyi\ 
ayoi g~n ve aaatte bulundukları inhiur daireleri vaaıtuile tel
ıırafla eksiltmeye iştirakleri ve nakil edilecek kilo mikdarına gö· 
re tesbit edilen muvakkat teminat paralarını veya bu miktar 
bank• teminatını muayyen ırünün Hat 13 üne kadar ya mezkur 
komisyona veya bulundukları inhiur idare.ine tevdi etmeleri ve 
şartnamedeki taf•illtı ötrenmek i.teyenlerio yine •ezkur inhi
urlar idare•ine müracaatları ilin olunur . 

Mahrukat Benzin-Makine yağ'lart V:._!:. 

Burnova Askeri Sabnalma Komisyonundan: 

Askeri ihtiyacma sarfedilmek üzere 5833 kilo benzin 
pazarlık suretile sabn alınacaktır. 

Pazarlığı 23 mayıs 938 pazartesi günü saat 10 da ya
pılacaktır. 

Alınacak benzinin umum tutarı 1400 liradır. 
İsteklilerin 105 liradan ibaret mwvakkat teminatlarile 

birlikte bildirilen vakitte Burnova Satınalma Komisyonu· 
na gelmeleri ilin olunur. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

fzmir Levazim Amirliği Satınalma Komiıyondan : 

İzmir Mü•tahkem mevki lııtaatının 16920 kilo ude yağı ihti
yacı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. İhaleai 8.6.938 çarşam
ba ırünü saat 16 buçukta kı,lada İzmir Levazım amlrliti Satın
alma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin edilen mecmu tutarı 
15565 lira 40 kuruıtur. İlk teminatı 1167 lira 48 kuruttur. Şart
name.i her gün komi•yonda görülebilir. isteklilerin Ticaret oda
ıında kayıtlı olduklarına dair ve.ika göatermek mecburiyetinde 
dirler. Eksiltmeye ittirak edecekler 2490 .ayılı kanunun 2 ve .l 
üncü maddelerinde ve tartnameıiDde yazalı veaikalarla teminat 
ve teklif mektublarını ihale aatinden en az bir aut evvel izmir
de kıtlada Levazım lmirliti Satınalma komiıyonuna vermeleri. 
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Sayfa 2 

İzmir Le\•azım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Miktarı 
Kilo 

1620 Taztı kabak 
7020 Taze fasıılya 

fi400 Patlıcan 

2 l6o Taze bamya 
11520 Taze domates 

576 Tuze biber 
İzmir Müstahkem ınevıci ada mıııtakası kıtaatının 

yukarıda cins ve miktarı yazılı altı kalem s ·bze ihtiyacı açık 

eksiltme suretiJe münakasaya konmuştur. 
İhalesi 3 haziran 938 cuma günü aat 16,30 da kı~lada 

İzmir levazım amirliği satınalma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

Tahmin edilen mecmu tutarı 1765 lira 80 kuruştur. 
Teminatı mııvakkate akçesi 132 lira 43 kuruştur. 
Şartname i hergiin komiı;yonda görülebilir. 
Lteklilcr ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
Ek ·iltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kaRunun 2 ve 

3üncti maddelr.rindc ve artnaınevinde yazılı vesikaları ve 

teminat muvakkntelerile birlikte ihale saatinden evvel komis
yona müracaatları. 

• * * l\lıktarı 
kilo 
450 

1950 
1500 
600 

2400 
160 

Taze kabak 
Taze iasulya 
Patlıcan 

faze hamya 
Kırmızı domates 
Taze biber 

Müstahkem mevki ~bdullrlhağ ı ınınt ıka~ı kıh tının yukarı· 
da cins ve miktarı yazılı altı kalem sehze ihtiyacı açık eksilt· 
me ::ıuretıle münakasaya konmuştur. 

İhalesi 3 haziran 938 cuma günü saat 17 de kışlada 
İzmir levazım Amirliği sııtın:ılına komi yonunrla yapılacaktır. 

Tahmin edilen mecmu tutarı 450 lira 50 kuı u~tur. 
Teminatı muvakkata akçası 33 lira 79 kuruştur. 
Şartname i hergün komisyoııda görülebilir. 
İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarırıa dair ve ıka 

göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 219J ayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminat ınuv.1kkatalarile birlikte ihale saatinden evvel ko· 

mi:::ıyona müracaatları 

Niğde C. ~1üddei Umumiliğinden: 

Niğde Cezaevinin l.6.938 gününden 31.11.938 gününe 
kadar birinci altı aylık ekmek ihtiyacı 10.5.938 gününden 
itibaren 20 giın müddetle açık. eksiltmeye konulmuştur. 

lhal~ ~H.5 938 gününe rastlıycın salı günü saat 15 de 
Niğde C. M. Umumiliği daire inde müteşekkil komisyonca 
yapılacak lır. 

1 tekliJa eksiltmeye iştiraki için ihale günü bedeli mu
hammerıi olan 2500 liran.n yüzde 7 buçuk nisbetinde 187 
lira SO kuruşluk temi alı muvakkatc makbuzuııu komisyo· 
na getirecektir. 

l teklilerin ihaleye iştiraki için C· M. Umumiliğ daire
ine ve artnameyi görmek için de Cezaevi miidiirlüğüne 

müracaı~tları ilan olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İıtanbul komutanlığına bağlı birlikler için satın alınacak 19 
bin kilo sakız kabağ'ı ile 15000 kilo çalıfasulyeai açık eksiltme 
ile ihaleıi 30.5·938 pazartesi ııünü saat 15 de yapılacaktır. Mu
hammen tutarı fasulyenin 1350, kabatın 950 liradır. Her ikiıinin 
ilk teminatı 173 liradır . Şartnamesi her ıün öğleden evvel ko· 
misyonda a-örülebilir. İste!dilerin ilk teminat makbuz veya mek
tublarile 2490 aayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

vesikalarile beraber Fındıklıda Komutanlık Sabnalma Komiıyonu• 
nn gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
lstanbul Levazım Amirliğine bağlı müessesat için 

1 13316 kilo yoğurdun kapah zarfla eksiltmesine tali b çık

madığından pazarlığı 27·5·938 Cuma günü .aat 15de Top· 
hanede Le•azım amirliği Satınalma Komisyonunda yapı
caktır. Hepaiı.in tahmin bedeli 18130 lira 56 kuruş ilk 
teminatı 1359 lira 79 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda 
görülebilir. Yoğurdun hepsi bir müteahhide verilebileceği 
gibi Anadolu ciheti ve sur harici ve ıur dahili olmak üze
re üç grupa da ayrılabilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. 

.. *. İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı müesse· 
sat için ahcacak 118260 adet limon 6 Haziran 936 Pazar
tesi günü saat 15 30 da Tophanede Levazım amirliği sa· 
tınalma komisyonunca açık eksiltmeıi yapılacaktır. Tahmin 

MÜNAKASA GAZETESt 

bedeli 3074 lira 76 kuruıtur. ilk teminatı 230 lira 61 ku· 
ruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin ka· 
nuni vesikalariyle beraber belli saatte komisyona gelmeler. 

• • • idareleri İstanbul Levazım amirliğine bağla müesse
sat için ahnacak 387900 adet yumurta 6 Haziran 938 Pa
ıartesi gilnü saat 15 te Tophanede Levazım amirllği sa· 
tmalma komisyonunda kapalı zarfla ekıiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 6827 lira dört kuruştur. İlk teminatı 512 
lira 3 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İstek· 
lilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektublarını 
ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Ankara Dotum ve Çocuk Balumui Baıtabiblltinden: 

Ankara doft1m ve çocuk balumninin 1938 mali yıllık ihtiyacı 
olan aıatıda cinı ve mikdarları Ye muhammen fiatları yuıh me· 
nddın evaafları ıartnameıinde ya:ıılı olup yirmi gün müddetle 
açık ekıUtmeye konulacafından 1938 yılı haziranın aekizioci 
ıünü ihalesi yapılacaktır. 

İsteklilerin arttırma ekıiltme ihale kanununun 2 -. • 3 üncü 
maddelerinde yazılı şeraiti haiz olanlaran ıartnamelerini görmek 
üzere her rGn 6ğ'leden eve) ltıklar caddesinde doğum ve çocuk 
bakımevi baıtablblifine Ye ihale günilnde ıaat on beften evvel % 
7.5 teminatı muvakkat• olarak bankaların verecekleri muvakkat 
teminat mektublarandan batk• olan nakld nya nakid mahiyetin
de buluaan enakın Ankara defterdarlık mubuebe vezneıine ya• 
tmlmıt bulunacaktır. İıteldilerin yukarıda yaaıb ihale ıüniı mG· 
HSHede teıkil oluaacak komiayona relmeleri bildirilir. 

Ciaıi 
inci ekmek 

Koyun eti 
SGt 
Yoturt 
Pirinç 
Makarna 
Zeytinyasrı 
Kuruaovan 
Sadeyatı 

Şehriye 

Kuru bamya 
Sabun 
irmik 
Soda 
BiıküYİt 

Pirinç unu 
Kuru fa1ulya 
Merch11elı 

Nohut 
Çay 
Un 
Salça 
Kuru kay111 

Patlican 
Taze faaulya 
Taze bamye 
Kabak 
Enıinar 

Semizotu 
Balda 
iç be:ı:elya 
Domates 
Pıraaa 
Lahan 
Kereviz 
Karnabahar 
lıpanak 
PatatH 
Yerelma11 
Dolmalık biber 

Mikdarı Tutarı teminatı 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
8000 760 57 
4800 2400 180 
3800 570 42 
1500 450 33 
2500 550 41 
850 195 14 
1~ 82 50 6 
7~ 37 50 2 
600 690 51 
120 33 60 2 
20 22 1 

650 227 50 17 
80 17 60 1 

400 ~ 3 
50 ~ 3 

100 ~ 3 
250 30 2 
150 18 

80 9 60 
30 105 

100 ·~ 
100 26 
100 80 

7 

1 
6 

75 
75 
25 
62 
19 
81 
75 
52 
65 

7 
32 

15 
25 
35 
72 
87 
00 
95 

2258 30 169 37 
500 
500 
300 
500 
350 adet 
400 
400 
100 
400 
400 
400 
400 
250 
400 

1000 
100 
350 

75 
75 
60 
75 
52 
60 
44 
20 
.. o 
40 
40 
bO 
62 
60 

120 
IO 
52 

5 62 
5 62 
4 50 
5 62 

50 3 94 
4 50 
3 30 
1 50 
3 
3 
3 
4 50 

50 4 69 
4 50 
9 

75 
3 94 

946 50 70 98 

• 

b) ViÜZAYEDELER 

İçel Orman Mühendisliğinden : 

Gayri mamul H. 
M3. 

(40)000 

Muhammen vahit 
fiyata Lira K. 

Cinsi 

( 40)000 3 70 Gögn a r 
1- İçel vilayetinin Mersin ilçesinin evcili köyü civa

rında Ayı pınarı devlet ormanmdan yukarıda 2 kalemde 
yazılı gögnar ağacı her biri ayrı ayrı 2 parça olarak sa
tışa çıkarılmıştır. 

2- Beher gayri mamul MJ. nm muhammen bedeli 370 
kuruş. 

3- Şartname ve mukavelename prcjeleri Mersin or
man mühendisliğinden ahnır. 

4 - Sataş 31·5 938 Salı gilnü saat 15 te Mersin orman 
baş mühendisliği dairesinde yapılacaktır. 

5 - ~atış açık köylü artırma usulile yapılacaktır. 
6 - Muvakkat te.ninah 12 liradır. 

7 - Taliplerin şartnamede yazıla vesikalara getitmeleri 
lazımdır. 

! 
ı 

lstanbul Gümrükleri BaşmüdOrlüğünden: 
(Dilnki! nGsbama:ıdaa devam) rt 

MKN 1241 bili M ve NKS 25 K. 147 L 76 KD köıele 21eY" 
ve batlık teferruatı demirden MKN 1244 bili M ve NKS"~ ızo!I 
31 L 13 KD ağaç çocuk yazıhanesi ihale ıünü t3.6.3S M. t bİ 
BGW 440/42 M ve NKS 16 K. 56 L 83 KD iyodür ve 11° 1(1> 
süblüm~ MKN 1216 BGW 440 42 M ve NKS 32 K 188 L 

43 N 
iyodür dö potaayıım MKN 9441 E T S D B 11815 416 M . .,e 111cr 
KS 1002 K 629 LD kurumamış mazot ile müteharrik de?'' gi b•' 
tarü MKN 931 DC 6287 M ve NKS 35 K 457 L 46 KD ıpe" 42 
Yi ketenli P. menıucat MKN 1092 HF 121 M ve NKS 16 S 27 I°' 
L 50 KD pirinç mualuk ihale günü 15.6.38 MKN (1077 "OO J{Si 
77 L 50 KD aenayie mahıuı nebati yağ MKN l 078 TS 5 3() " 
L 87 KD demir tekerlek ve dirsekli dingil MKN 1074 KS V r•1 
89 LD yangın ıöndürme alAtı MKN I076 TS 6000 K 431 ~ f1iJ 
üzerinde işler tayyare için açık atelye vagonları 1082 T ~·· 
95 LD demir boyalı ayakları üzerinde ağaç konmuf tayyare ,,ıı· 
nat kayacağı MKN 1073 TS 6lf K 314 LD projektör) Bu P:,. 
tez .içindeki etyalar Büyükdere tayyare hangarında rnevcul~ ~ 

ihale günü 17.6.38 MKN 1252 KS 61358 M ve NKS 37 ff/J G 
L 85 KD cilalı ıellüloit levha MKN 1253 EC lO KS 8 ~ EC 10 
45 L 94 KD ıellüloit firkete demirle mürettep MKN l2a~ f "et• 
K Ye NKS 83 K 538 L 14 KD ıümüş yaldızlı ıellüloit ~r "" 
demirle mOrettep MKN 1088 EF 121 5 KS 1081 K 282 L 3 rJ"5 
boyalı demir kaba mamulit MKN 1085 DBG 471935 M ~"ezo.ô·~ 
78 K 35 L 10 KD f81e aksamından radyatör ihale srü11U 5 J'D 
MKN 6600 SK 37685 M ve NKS 14 K 750 G 132 L 1 

ipekli yOn menıucat. 

(Devamı var) 

Kastamonu Orman Direktörlüğünden: ~ 
d•" 

Kastamonu Merkez Kazasıaın Karadağ Ornıa11•: 63 
6 ayda çıkarılmak ıartile numaralanan 34 adede de0.~;bı 
M3 67 Ds. 3 devrik çam ağacmın beher metre ~1

5,,ı 
515 kuruş muhammen bedelle 1 .6.938 çarşamba gün ,tı' 
15 te artırması yapılmak üzere açık artırma usulile 

5 
fe· 

lığa çıkarılmıŞ olduğundan isteklilerin Ticaret odıı5~11r 
sikası ve yüzde 7 ,5 teminat paralarile aynı günde. jlsO 
tamonudaki Orman Sataş Komisyonuna gelmeferı 
olunur. 

Kastamonu Orman Mühendisliğinden: Jı 

Merkez kaza dahilinde belediye ve köylerde 1de' 
emirıiere teslim olunan mahallerde hazine namına 111u5',~ 
re olunan 266 adet çam tahtası, 6 kalas, 17 çam ic•P b 
32 çam ağaç, 15 çam to'llruk, 1 köknar tomruk "epe_r 
hızar bıçkısı, 2 maşa demiri, bir çap demiri 26.5.938di5ti' 
ıembe günü saat 15 te Orman Birinci Sınıf Mühet1 ,~• 
ğinde müt.eşekkil komisyon muvacahasında açık ıırt; te 
suretile satılığa çıkarıldığından isteklilerin yiizde 1, .O~ 
minat paralarile aynı günde orman sahş komisyonun• 
racaatları ilan olunur. 

Dörtyol Ormnn Bölge Şefliğind:m : 

ilçemizin Oru altı ormanından 407 metre mikaP ;~~ 
kerestesi 1017 lira elli kuruş muhammen bedelle 17· l 
gününden itibaren 15 gün müddetle serbest açık artıt/ 
ya konulmuştur. Yevmi ihalesi 2 Haziran 938 perfep 
günü saat 14 de Dörtyol orman idaresi binasında Y'~, 
cakhr. Taliplerin şartnameyi görmek istiyenler Afi~ 
orman umum müdürlüğüne ve Seyhanda orman b•ş ~ 
hendisliiine ve Oörtyolda orman satış komisyonuP9 

racaat edilmesi ilan olunur. 

• • • \I 
5788 kilo ka~rntı ıpı satılacaktır. 13 .:ı k: inhisarlar LJ. 

ilanlarına. 

Keşif bedeli 955 lira 50 kuruş olan İç Erenkö)' ~~~ 
efendi caddesinin katıran kaplama yapılması işi pııı:e~ 
konulmuştur. Keşif evrakile sartnamesi Encümen i<• 51~ 
de görülebilir. İstekliler 2490 N .la kanunda yazılı "~ ı 
dan başka Nafıa Müdürlüğünden alacakları feP e ti 1 

vesikasile 71 lira 66 kuruşluk ilk teminat makbuı O' 
mektubile beraber 24.5.938 sah günü saat 14 de 
Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (~ 

Posta ve Telgraf Fabrikası SatınalJ11~ 
Komisyonundan: 

d'"' Poıta ve Telegraf Fabrika11 Satınalma Komiıyonurı 

1 Adet Motörlü Makkap tezgahı 
1 n ,, " Demir kesme tezgihı 

" " ., Vida açma ,, <' 
Yukarıda yazılı üç adet tezgah fenni şartnamelerinde ~ 

evaaf ve teferrüatiyle satın alınmak üzere 3935 lıra [J'lıılı' 
becelle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. ,,ı 

Eksiltme 25. 5.938 tarihine rastlayan çarşamba günli 1 

befde yapılacaktır. j-
İıteklilerin şartnameyi görmek için hergün eksiltme)'e f' 

için de 295.12 liradan ibaret muvakkat lem ı nntlarını veııt'"ıl 
tırdıkdan ıonra muayyen gün ve saatt~ fabrıkada mütcfelı J 
misyona miracaatları. (2680) 
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İnhisarlar U. Müdürlüğünden: j 
. 1- Abırkapı Bakımevinde mevcut 5788 kilo Kasıntı 
1 • 
Pı pazarlıkla satılacaktır. 

11- Pazarlık 6.VI.938 tarihine rastlıyan paıarteıi gil· 
llQ saat 14 de Kabataşta LeTa:ı:ım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Satıt Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Satılacak mallar mabalinde hergün görülebilir. 
lV - isteklilerin pazarlık için tayio edilen gün ve 

'••tte yüzde 15 teminat paralariyle birlikte yukarıda 
•dı geçen Komiayona mürac~alları ilin olunur. 

• • • 
(3005) 1 -4 

1- Şartnameleri mucibince 13 adet terraograf ile 13 
•det bigrograf paz rlıkla satın alınacaktır. 

11- Pazarlık 2.Vl.938 tarihine rastlıyan perşembe 
t.Unü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
'•ndeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
Ş lll- Şartnameler parasız olarak hergün sözii geçen 
ubeden alınabilir. 

k lV- Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif ve 
I at~loğlarmı münakasa gününden üç gün evveline kad~r 
t~•sarlar Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve teklıf
trınin kabulünü muntazammın vesika almaları lazımdır. 

V-- İıteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
~İitde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
0ınisyona gelmeleri ilan olunur. (2790) 3-4 

3450 kilo Litopon 
15525 11 Alçı 
15525 11 Reçine 

• • * 

l Yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem malze-
ltte Şartnameleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

11- Pazarlık 1.6.938 tarihine r stlıyan çarşamba günü 
•aat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaal Şubesindeki 
.\iırn Komisyonunda yapılacaktır. 
Ş lll- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Ubeden alınabilir. 

iV- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
•aatte yüzde 7,5 güvenme para)arile birlikte yukarıda adı 
hçcn Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (27111) 2-4 

'---: = =-

Liseler Ahm, Satım 
Komisyonundan: 

r·•tıai 
İlk Ekıilt-

Miktarı Beher kilo teminatı Eksiltme- menin 
kilo tahmin B. nin yapılacağı tekli 

~ kuruş lira kuruş gün ve aaat 
s•bu lO 400 33 257 40 ~n 

~o 
7.6.938 ıalı 14 açık 

32 ~58 "'.'---------------------~~------------------------10 750 
lltçel 7 150 40 2'H 50 
~ 
Sohn 32 000 4 

7 .6.938 aalı 14.30 

7 .6.938 salı 15 

,, 
.. 

~ 
355 88 7.6.938 aah 15.30 ,, 

~ 49500 7 

~al kö. 3• 000 5 " 
o( dun 1_4_00_ç_e_k.~ı250----~----------~--~--~~-

127 50 7.6.938 ıalı 15.45 

i"Gtgen) 352 50 7.6.938 sah 16 n 
Odun 400 ,, 300 
~-te_) ______________________________________ __ 

ib _l<omiıyonumuza bağlı yatılı liselerin mayıa 939 sonuna kadar 
& lıyacları olan yiyecek ve yakacakları eksiltmeye konulmuştur 

u huıusla gerekli durum yukanya yazılmıştır. 
'1 Eksiltme İstanbul Kültür ~irektörlüiü binası i_çinde Liıeler 
uhasebeceliğinde toplanan Lıseler Alım Satın Komııyonunda ya· 

llıl,cakt . ır. 

. lıtekliler ilk teminat makbuzu ve 938 yıh Ticaret Odası ve
'1kalariyle belli gün ve yanlarında göıterilen ıı;aatte komisyona 
ltlnıet• • ... rı. • 

Teminatlar İıtaobul Liseler Muhaaebeciliğine yatırılacaktır ve 
:'ttnameler Liıeler Alım Satım Komisyonu Sekreterliğinden görü-
lip ÖQ'renilir. (2914) 2-4 

= 
-·--

D.D.YOLLAQI İSLETME u. MODURLUGÜNDEN 
• 

böRDONCÜ iŞLETME MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

t, ?38 mali •enesi içinde Sa.sun Limanın~ vapurla relecek. olan 

1 
hınınen 25,000 ton kömürün vapurdan ıupalan alınmaq ve ıdare 

,\:~lesine nakli ile su palan olarak idareye teslimi kapalı zarf uıulile 
ıltıneye konulmuştur . 

1\ Eksiltme 30-5-1938 tarihine rutlayan puartesi günü saat 15 to 
'Y•tri işletme Müdürltlğü binasıada yapılacaktır. 

~ Bu işe girmek isteyenler 1125 lira muvakkat teminat vermeleri ve 
1 •rıunun tayın ettiği vesika ve beyannamelerini havi teklif mektu b
~rını aynı gün saat 14 e kadar Komisyon Reislitine vermeleri veya 

0•ta ıle kanun dairesinde göndermelert li:ı:ımdır 
S Bu işe aid mukavele ve şartname projeleri Sam!'lun Deı:;osu ile 
lQıaun letaayon Şeflığinden ve İatanbulda Haydarpaşa veaneainde 

P•r•ııı olarak dağıtılmaktadır. (1497) (2918) 3 4 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadcleri 

Türkiye·Romanya Ticaret ve Tediye Anlaşmaları 
hükümlerinin tasdikına dair kanun 

(704inci nüıhadan devam) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası Romanya Milli Bankası· 
aın tediye emirlerini işbu tediye emirlerinin alındığı tarih ııra. 
11nda icra edecektir. 

4 Romanyadaki borçlunnn borcu Türk paraıından iayri bir 
para ile tayin edilmiş ise bu borcun Türk lirasına tahYili, para· 
nın Londradaki kursu eaaa tutularak yapılacaktır. 

Madde 5- Her iki taraftan ihraç edilecek emtiaya bugünkü 
tarihle imza edilen ticaret anlaımaamıo 4 üncll maddesinde der· 
piı edilen menşe ,ehadetnameleri terfik edilecektir. 

Eter, bu şehadetnameleria, itbalitçı memleket gümrüğüne 
damıralanmış olan B kıamı, itbu anlaşmanın tedvirile mükellef 
bankalara mal bedelinin tediyesi anında ibraz edilmiyecek olursa 
hu iki banka ıahadetnameleri terfik etmeksiain, tediye ihbarna· 
melerini mütekabilcn birbiriue irsal edeceklerdir. 

Bununla beraber 1ura11 mukarrerdir ki yukarıda adı sreçen 
bankalar, emtianın tamamile gümrüklenmesinden ıonra bahıe 
mevzu şehadetnamelerin alakadar bankaya sonradan tevdiini te
min için gereken tedbirleri alacaklardır. 

Madde 6 - TGrkiye Cümhuriyet Merkez Bankaaının tevdiat 
ihbarnameleri ve Romımya Milli Bankaaının tediye emirleri hak 
sahiblerine tediyatı mümkün kılacak bilcümle ırereken meıruhatı 
ihtiva edeceklerdir. 

Madde 7- iki memleket arasında yapılan ticari mübadele
den mütevellin olarak Romanyalı ihracatçıların Türk.iyedeki mü
meuillerine borçlu oldukları maıraf ve komisyonlar ve kezahk 
Türk ihracatçılarının Romanyadaki mümeaaillerine borçlu olduk· 
ları masraf ve komiıyonlar, navlun ücretleri ve ıi&"ortaya mü
teallik tediyat müıteana olmak üzere, teamüle uygun ve ikbaa· 

den muhik olmak ıartile, klirinı yolu ile teıviye edilecektir. 

Madde 8 - Mütekabil transit ticareti iıbu Hlaımaaın çerçe
veıinden hariç kalmııtır. 

Madde 9 - Menıei iki Akid memleketten biri olup diğerinin 
üllıceainde açılan panayır ve ıerırilerde tethir edilen ve Htılan 
malların bedeli, sersri ve panayırlar1n kurulduğu memleketin ka
nuni ahkimı işbu malların glritine ve aatı,ına müsait bulundutu 
takdirde, teslimat tarihi 11raaına tibi lutulmakımn, klirini' yolu 
ile ödenecektir. 

Madde 10 - Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası ile Roman· 
ya Milli Bankası diğer memleket tebaalarının kendi ülkesinde 
bloke kalnııt olan alacaklarının blokajdan kurtarılmaaına matuf 
talebl~rini ve kezalik ufak mikyuta mebaliğin irsali için ırere
ken müsaadelerin iıtihsaline dair vukubulacak müracaatlarını ha-• 
yırhahlıkla tedkik edilecektir. 

Madde 11 - Her iki ihraç bankası işbu anlatmanın iyi İfle
mesioe müteallik teknik uıuller hakkında anlaşacaldardır. 

Maede 12 - İşbu anlatmanın feıhi halinde her ilci Akid Ta
raf anlatmanın inkizaaına detin yapılacak borçların taafiyeıini 
istihdaf eden tediyatı kabule devam edeceklerdir. 

Yeniden emtia idhalitandan mütevellid tediyata srelince, yal· 
nız kliring hesabında alacaklı olan taraf, alacak bakiyeainin ta·C 
mamile taafiyeıine deK-in, işbu tevdiatı almakta devam edecek· 
tir. 

Madde 13 4 teşrinievvel 935 tarihli klirinsr anlatmasile ili-
tiklerinin yerine geçen işbu anlaşma bu srünkil tarihle imza edi
len Ticaret anlaşmaaının aıli ecı:aaından olup ayna müddetle 
mer'i olacaktır. 

Bükreşte iki nüıha olarak beş ıon kanun 938 tarihinde fran· 
ıızca tanzim edilmittir. 
Türkiye Cümhuriyeti Hükumeti Romanya Kırallıtı Hükumeti 

namına 

f, P. Giiurtu 
namına 

Suphi Tanrıöver 
Bükreşte Türkiye 

Orta Elçiıi 

Faik Kurdoğlu 
lktiaad Vekaleti 

Müsteşarı 

Ticaret ve Sanayi Nazırı 

Kanun 
No. 

342 

1672 

Kararname 
2 '3346 

Kararname 
213654 

Kararname 
2 4681 

Reami 
Düıtur Gazete 

Batlığı Tertib Cild Sahife Sayı 
Lozaa Sulh muahedesine 
bağh Türkiye·Romanya 
ticaret mukavelesi 
Türkiye-Romanya ticaret 
mukavelesi 

3 

Türkiye-Romanya Ticaret 
ve Kllring Anlaşmaaının 

taadikı bakkmda kararname 

Romanya Hükumetile imza
lanan ticaret anlatmasına 

bağlı 1 sayılı liıtede bazı 
detişiklikler yapılmasına 

dair kararname 

Türkiye Romanya ticaret 
anlaşmaaına bağla 2 numa· 
rah li•tedeki 275 . a poziıyo
nuna giren kontenjanın Ro· 
men GGmrük tarifesinin 274 
poziıyonuna geçirilmesi ve 
bu kontenjanın 50 tondan 
400 tona çıkarılmaaı hak
kında kararname 

5 14/ 180 

11 1396 1526 

3139 

3188 

3348 
(Bitti) 

" Münakasa Gazetesi,, sizin için Anka· 
rada, Trc:ıkyada, Anadoluda ve lstanbulda 
çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resmi ga
zeteleri okur ve tetkik eder. 

Sayfa 3 

Ttırkiye Cümhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasında 
Ticari Mübadelelere atd tediyatın sureti tesviyesi 

hakkında anlaşma 

Kararname No: 2·8579 

21/3 1938 tarih ve 2 8391 aayıh lnrarnameye ektir: 
Türkiye-İsviçre arasında imza ve Hariciye VekiJHj'inin 11 4/ 1938 

tarih ve 7569/ 179 ıayılı tezkeresile tevdi edilen ilişik X:Hring An· 
la,ması ve 3 ' 1/ 1935 tarihli ticaret anlaşma.ının lbazı maddelerin 
ilga ve tadiline mütedair protokol İcra Vekilleri Heyetine 16 4 1938 
tarihinde t~tkik ve mütalea olunarak l Niaan 1938 tarihindeıa 
itibaren mer'iyete girmek üzere taıdiki onanmıthr. 

Türkiye Cümburiyeti Hükumeti ile İniçre Konfederaıyonu 
Hükumeti iki memleket arasındaki ticar-i mübadelelere aid tedi
yatın tanzimini kolaylaıtırmak maksadile at•tıdaki bükümleri ka
rarlaştırmışlardır : 

MADDE 1. 

1. Türkiye ile lıveçre arasındaki ticari mübadelelere aid te· 
diyat Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankaaile lıviçre Milli Banka
sı arasında aşaQ-ıdaki maddelerd,. derpiş edilen uıullere tevfikan 
clearinsr veya huıuai takas yolile yapılacaktır. 

2 - Aşağıdaki Türkiye menşeli emtianın llViçreye idballeri an
cak clearinsr yolile tevıiye edilebilecektir. 

Tütün, fındık, kuru üzüm ve kuru incir. 
Bükıek Akid ·Taraflar yukarıdaki liıteyi bilitilaf tadil edebi · 

leceklerdir. 

MADDE 2. 

1 - İıviçreye idhal edilen Türkiye menşeli bilQnaum emtia be
deli İıviçre frangı olarak İaviçre Milli Bankaaına yatırılmak ıu· 
retile tesviye olunacaktır. 

2 • Keza. Türkiyeye idhal edilen İıviçre menşeli bilumum 
emtia bedeli, Türk liraaı olarak Cümhuriyet Merkez Bankasına 

yatırılmak suretile teıviye olunacaktır. 

(Devamı var) 

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

20 - 5 - 1938 

FİA TLAR ( Cours officielı) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday ıert (Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 

Arpa yemlik 
Kut yemi (Millet) 

Aşağı (Moinı) Yukarı (Pluı) 

5 28 
5 30 

4 24 

7 2 

5 37 50 

7 16 
Zeytin yatı l.ci yemel..lik {Huile d'ol.) 
Suıam (Scume) 
Fındık kabuklu (Noladtea) 
Güz Yünü 
Ceviz içi 
.~ı11r ıan (Maiı jaune) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Yapak Anadolu (Mobaire) 
• l'rakya ,, Thrace 

Fasulye ufak (Haricot aec) 
Burcak 
Darı sara (millet jeune) 
Keçi kıh (Poilı de Chevre 

Q etea tohumu (Gr. de Lin) 
Yulaf (Avoine) 
Peynir kaşar (Fromasre kacbere) 
Çavdar (Seiıle) 
ıç fındık (Noiı. decor.) 
Nohut iri(Poiı chiche) 
Kaplıca 
Mercimek (LentiHe) 
Pamuk yatı (Huile de colon) 
Suaam ,, ( • ıeaame) 

Badem içi 
Tavtan ,, 
Vartak ,, 
Porsuk ,, 
Kunduz 
Sansar deriıi 

GELEN (Arriva&"ea) 
Afion (Opium) 

Buğday (Ble) 
Arpa (Orııe) 
Çndar (Seigle) 

Un (Farine) 
Muır (Malı) 

Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Faıulye (Haricot aec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Suıam (ıeaame} 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Poiı Chiebe) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
iç fındık (Noiı. dec.) 
Razmol 

685 
36-

45 -
30 -

2 

28 -
45 -

2 -

20 -

5 2 50 

45 -

7 20 
33 

112 -

38-

GİDEN (Exportation) 
Razmol 100 -
Arpa (Orge) 375 -
Yulaf 
Kuş yemi (mHlet) 15 
Nohut (Poiı chiche) 30 
lç fmdık (Noiı dec.) 
Un (farine) 
Tiftik 20 -
Yapak (Mohaire) 
İç ceviz 
K badem {amaade) 

DIŞ FİATLAR 
(Marcheı Etranıera) 

Buğday (Ble) Linrpul 
• • Şikaro 3 64 
n ,, Vinipek 5 30 

Arpa (Orge) Anvıera 4 37 
Mmr (Maiı) Londra 4 17 
Keten t.(Gr.Lin.) ., 1 25 
Fındık (noiı.) G.Hamburır 46 -

,, L. ,, 45 -
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ADMINISTRAl ıuı 

Y oghourtchou Hnn 
1 er Etage, N, 3-4 

Galata, Perchembe Baıar 

l'el~phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Pour la Publicit~ s'adreHer 
a l' AdminiııtratioD Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

AdreS1e Teleırraphique: 

lstanbul - MÜNAKASA 

T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l' adjudication 

A) Adjudica~ons au Rabais 

Mode 
d'adiudicat . 

Prix 
e1l\matif 

Caution. 
proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbarge1 

Jours tieure 

Construction-Reparation-- Trav. PubJics-MaterieJ de Cons!!_uction-Cartographıe 

Goudronnage iı la rue Ethem efendi a Erenkeuy Gre a gre 955 50 71 66 
{ 

Com. Perm. Mun. lst .. bul 
Oir. Ecoaom. ,, ,. 

2'4-5-38 14 -

Cohstruction habitation a Manissa. 

1 ravaux d'lmprimerie- Papelerie 

Impre11ion de registres 

Combustible Carburant- Huiles 

Benzine : 5833 k . 

Provisions 

Beurre : 16920 k. 
Pain pour le penitencier de Nighde (pendant 

moiı) . 

Haricotı verts : 15 t .- Courgeı : 19 t. 
Yoghourt : 113316 k. (aj.). 
Citronı : 118260 p. 
Oeufı : 387900 p . 

B) Adjudications a la sureochere 

6 

Article1 de fer, moteur, macbinH pour laver et se· 
cher le linge, clouı , cable ete. (Vo r detailı par
tie turque). 

Bois de sapin : 80 m3. 
Madriers, bois de sapin ete. 
Bois de sapin. 
Corde : 5788 k. 
Bois d 'hetre : 407 m3 

Publique 9179 24 

Publique 441 25 

Gre a gre 1400 -

Pli cach 15566 40 
Publique 2500 -

" 
1350 et 950 

Gre a gre 18130 56 
Publique 3074 76 
Pli cacb 6827 04 

Publlque 

Publique 

" 
" 

Gre a ıre 
Publique 1017 50 

Ankara geographique 
et touristique 

(Suite du Numero 704) 

La pittoresque d' Ankara, a l'upect pittoresque. qui s'elcvc au
de111sus de la -: ille et tres interessante . 

Ankara , outre son importance hiıtorique, est digne d'atti rer l'at
tentio n p our avoir ete le centre de la Revolution Turque et J'avoir 
cnsuite pro pagee. Cette ville 1tule suffit iı faire apprecier les ef
forts faits depuis 1923 pour les progreı du p:ıyı . 

La tf,rre qu'on pretendait etre sterile ne l'est pluı, la ville et 
les alentoura ıont pares de sapins nouvellement plantes. Les hou
levnrds asphalteı so nt orneı cgalement de lapinı et de fleurs mul
ticolores care11ant in vue . 

Le orintemps y est tres agreablc, lea acasiac parfument la ville. 
il y a Sıl r les collines avoi sin ııntea deı campagnes, avec deı 

jardins pleins d'arbreı fruitiers. Celles-ci sont re li ees a la ville par 
des routeıı upbaltees. 

Au nord et ıı u nord-es t de la ville sont ıituees leı campagnes 
de Ketchieuren, Etlik, Aivali ; a l'ouest &'Orman Tchiftliıhi et les 
dıverses institutions modernes qui d ependent de cette ferme . En 
particulier la fabrique de biere d' Ankara, oiı l'on fabrique cette 
boiu on, ııvec son pare, merite d'etre viııitee. Toı.:joura dans cette 
ferme il y a un rrand basain de natation. Non loin de la , il y a 
un autre bas11in (Marmara) et un caaino de meme nom ou ou peut 
entendre un ja:r: et cPntemplcr des danseuses qui exccutent des nu
meros ele vari e te . La ferme poasede un jatdin deı plantes et plu
ııieurs variHeı d 'anlmaux sauvages. 

Les cam pagnes, situ ·es ıur les collines au ıud de la ville com· 
m e Dikmen, Kutchuk Ayran~j i , Buyuk Ayrandji: vers l'Est Tchan · 
kaya et Seyran, son t, parmi les autres, les principales. 

A 11 kilometres de la v ille on a { ernierement construil un 
harrage (Tchubuk) de 7 kim. de long ueur et qui c ontient 13,5 mil· 
lions de metreı cubes d'eau . Ses jardins sont visitcı par les ha· 
bitants d' Ankara aux jourı feri es. 

Les hôtels et les restauranta d e la ville ne ııont point chera. 
Les t ıı xis son t touı neufa et ıoigncs . Les autobus de la municipa
lıte cırcuJent rcgulierement dans la ville et entre le. CampagnH 
avoisiıı ırnteı . 

Non loi n de la ville, aur 111 lig ne de chemiıı de fer Ankara-Kay· 
seri , deme villııges . Uresil et ~~amak, reputıis par leurı jardıns aux 
arbres fruitiers , traverses par de petiteı rivierea, sont parmi leı lieux 
de promenades de la population . 

688 44 Dir. Valtouf ı Mani ısa 

105 - Com. Ach. Milit. Bornova 

1167 48 Com. Ach. lntend. l:ımir 
187 50 Proc. Gen..;ral Nigbde 

173 - Comm. Ach. Command. lıt. Fin dikli 
1359 79 Com. Acb. lnt. Tophane 
230 61 

" 512 03 
" 

Oir. Ventes Douaneı Iııt . 

12 - lnghieur Foreta Itchel 

,, Kasta•onou 

1 ~ o 
:> o 

" . 
Com. Ach. Econom. Monop. K. ta ehe 
Oir. Forets Deurtyol 

25-5-38 

29-5-38 

8-6-38 
31-5-38 

30-5-38 
27-5-38 

6-6-38 
6·6·38 

31-5-38 
1-6-38 

26-5-38 
6-6-38 
2-6-38 

15 -

15 -

10 -

16 30 
15 

15 
15 -
15 30 
15 -

15 

15 
15 
14 -
14 -

Les principaux endroits qui meritent d'etre visites sont les sui
vants: Le rnuıee de fa Maison du Peuple, le muıee d' Archeologi~, 
sur le som•et de la forter~He. Les moıquea de Djenıbi Ahmet Pa
cha, Ali Cherafettin, Ali Huumettin, Yechil, Arslanhane, Kurehun
lu et Hadji Bayram. Tout pri:ı ıe trouve le temple d'Auguıte coa
tenant les cele bres inıcriptions et danı ce temple un musee oiı l'on 
peut voir des colonnes, deı statueı et deı inscriptionı trouvees a 
la ıuite deı fouilles de Karkamich Alichah Kultepe . 

A~~~hAb~4~b~~ôh~~~hh~~~A~A 
••••• ~· •• ~ •••••••••• ~ ........ T 

~~ "DEVRİM" i~ 
;> .... 

:;: Tercüme Bürosu ::: . ~ .. ~~ ı•• • • •:• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- •!• 
•:'" bassa münakasa ve müzayedelere müte.ıallik şartna- •:• 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. •!• 
~ ~ • Azami ihtimam ve sürat 
~ + 
+ Fiyatlar gayet mütediidir •:• 
~ ~ ~ . 
•!• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine ":• 
•!• Hususi tenzilat yapılır •!• 
+ ~ 
•:• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •!• 
•:• Telefon : 49442 ~:~ 
b .~ • • 
+~•~++~~~·····~·~~~~~+~~~+ , 

HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESi 

Arzu edenlere meccanen numune gönderilir 
Adreı: Galata, Perşembe Pazar, Yoturtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 ... ____________________________ _. __ ,,,. 

Salı 24.5.938 

Kurıunlu kablo (PTT Lvz. Müd.) .,! 662 
Adana spor aaha11 inş. (T. Spor Kurumu 
İçme ıuyu (Ankara Lvz.) ,,! 685 
İlk okul binası inş. (Muğla Vil.) .\! 686 ,~ ~ 
Malatyada yap. kanal ile imalatı sınaiyHİ (Nafıa Vek.l ' · 
Elbiae ve botin (Ank. Beled.) ,.,! 687 
Dizel motörü (Ankara Beled.) ~\'! 693 
Yün fanill (MMV) ,,! 692 
Aıtarlık bez ,, .:' ! 692 
Depo inş. (İıt. Beled.) .Y 69'l 
Balat çöp iıkelesinin tenii Ye üıtünün örtülme işi .,! 692 
K.öfk tamiri (İat. Beled.) .\! 692 . d) .\ 
Huıusi nakil vaaıtalarma ait plakalarm boya işi (lst. Bele ' 
Makine yağı (Lülebargaz Elektrik Şirketi) .\~ 697 
Mazot ,, ,, ,, .ı\! 697 
Bina tamiri (Turgutlu Beled .) N. 700 701 
KofU mahallinin te1yiyei turabiye işi (Turgutlu Beled.) N· 
Hezaren koltuk Hadalya (Türkkuşu Gen. Dir.) N. 703 

• Önlerinde yıldız İfareti olanlar müzayedeye aittır. tıri' 
go' Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını 

Mardi 24·5· l 938 

Cible de plomb (Dir. Economat P. T . T.) No 662 . sel 
Conıtr . emplacement pour ıpurt a Adana (Ligue Sportıve 

No 684 
Eıu potable (lntend. Ankara) No 685 
Constr. bat. ecole Primaire (Vil. Mouihlft) No 686 ,,._(! 

,, canal et travaux d'arts iı Malatia (Min. Trav. Pub.) 
Costumes et bottines (Mun. Ankarol No 687 
Moteur Diesel lMunicip. Ankara) No 687 
Flanelles de laine (Mın . D ef. Nat ) No 693 
Toile pour doublure (Min. Def. Nıt.) No 693 
Constr. depôts (M un. lstan bul) No 692 
Rep. debarcadaire voirie Balat (:\iunicip. lslanbul) No 693 

,, kioık {Mun. lstan bul) No 693 

Peinhıre dca plaques (Mun lstanbul) No 693 ,ıl 
Huıle pour machint>s et mazoııt (Socit'-tc Electrique Lul öbourf 
R~p . bit. (Mun. Tourgoutlou) No 700 ) 1l 
Trav. de nivellement a la place hipp ir~ue (Mun. Tourgoutloll 
Chaiscs d'osier (Dir. G en. Oiseau Turc) No 703 

,. 
be' * Leı asteriııqucı in<liqueıı t une vente par voıe do suren" 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
"tO~ 

Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bUof' 
Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, t S~ 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAl<~,.,ı~ 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en mıu~ıaf 
Rehberiniz dir. Mcnfaatınız icabı hemen abone#' 
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel. : 4 \., ________________________ ........ 

--------- ='-"--- _...,.__. ___J 
ARKİTEKT 

A YLlK, MİMARİ, ŞEHİRCİLİK VE 1 
TEZYİNİ SANATLAR DERGIS 

8 ci YIL rııl• 
Memleketimizde, sekiz sene dcnberi muntazam ve de\'' ,~ 

t. t 
surette intişar etmekte olan bu Dergiye abone olunuz " 
veriniz. ıs s; 

Abone şartları : Adres : Anadolu hİ t'" 
Yıllığı 10 lira Eminönfi: ~'1 
6 aylığı 5.5 ,, T elefon : Z 
Nuıhıılar ,, 

imtiyaz Nbİl.İ Ye yUJ itleri 
Dinktörii: l....U Girit 

r'" .,.ı t" Billur wı.:-k 
Buddıtı 7er: ARTUlll 


