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Müzayedeler List:esı 

Müracaat yeri Saat 

Sinep \ı'\laycti bir zarfında 

" " 
• 7-5 38 11 

Meyvacılık t~tasyonu Dir . 3·5-38 H 

Kocaeli Vilayeti 9-5-38 15 -

Nafıa Vekaleti 11-5-38 15 -

Mufla ili Denizova Kamunu 8-5-38 15 -
Yerıik Köyü Muhtar. 

G iresun Belediyesi 25.t>·38 a kadar 

Menemen Urbaylıfı 
M. M. V. SAK 

Saaıun Şarbaylıfı 
Devlet Basımevi Dir. 

D. D yol. 4 cü işit. Samsun 

DeniE Lvz. SAK 

Malatya llbaylıfı 
lnbisarlar U. Müd. 

5-5-38 
5-5-38 

9-5-38 
27-4-38 

6-5-38 

9-5-38 

30·4-38 

2-5-38 
13-5·38 

M. M. V. DeaiE Mrk. SAK 28·'4·38 
D. D. yolları H. paşa 

Jndr. G . Kom. Ank. SAK 

Yiilts. Muh. Mek. SAK 
Ankara Lvz. SAK 

Barguzu Köyü lht. Heyeti 
l\astamonu Orman Dir 

" 
Galataıaray Maliye Şubesi 

20-5-38 

9-5·38 

29 4·38 
28·4-38 

7.5.3s 
2-5-38 
2-5·38 
2-5-38 

15 -
11 -

15 -
15 -

15 

15 

11 30 

15 
14 -
14 -
15 -

10 -

14 -
15 -

12 -
15 -
15 -
10 -

Daha fazl:.ı malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

ıüt:fen iç saylfelere müracaat: ediniz 

inşaat . Tamirat- afta işleri ve Malzemesi- Harıt~l 

Nafıa Vekaletinden: 

İstekli çıkmamış olan Ankarada Devlet mahallesinde 
yapılacak Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti binHı ikinci 
kııım inşaah yalnız mali sene sonuna çok az bir zaman 
kalması hasebilc 1937 senesinde verilmesi meırut olan 
8300 lira t 938 mali yılında ödenecek paraya ilave edile
rek dij~r hükümler aynen baki kalmak şartile tekrar ek
siltm'eye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 683 bin lirdır. 
Eksiltme 1 l.5.938 çarşamba günü saat 

knleti Yapı İşleri Eksiltme Komisyonu 
zarf usulile yapılacaktır. 

15 te Nafıa Ve
odasında kapalı 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3 t 070 liralık 
muvakkat teminat vermeleri ve Nafrn Vekaletinden alın
mış ve yaptığı en büyük binanın bedeli 250 bin liradan 
aıağı olmadığmı bildiren yapı milteabhidliii vesikası ı6s· 
termesi ve b izzat yüksek mühendis veya mimar elması 
veya bunlardan birile mtııtereken teklif yapıp mukaveleyi 
birlikte imza etınesi lazımdır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 34 lira 
15 kuruş bedel mukabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlü· 
j'ünden alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektublarım yukarıda yar.ıh 
saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olacak g-ecikmeler kabul edilmez. 

Kecaeli Vilayeti Daimi Encümeninden: 

İzmit·Gölcük yolunun mebdeinden 3+446 kilornetregioe 
kadar hazırlanmış olan taşın kısmen kırılmasile yolun şo· 
se haline ifrağı ve ayni yolun 3 + 446 ncı kilometreıinden 
beşinci kilometresine kadar olan kısımda taş ihzarile si
lindiraj yapılması işi 9996 liralık kesfi üzerinden kapalı 
zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. İhale mayısın 9 uacu 
pazartesi günü saat t 5 te vilayet makamında yapılacak
tır. İsteklilerin ticaret odası kayıd vesikası, 149 
lira 70 kuruşluk muvakkat teminat mektubu veya banka 
makbuzu ve Vilayet Nafıa müdürlüğünden alınmış fenni 
ehliyet vesikasile teklif mektublarmı 2490 sayılı kanu
nun 32 inci maddesindeki tarifat dairesinde e gün ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Vilayet makamına ver· 
meleri, bu işe aid şartname, mukavelename ve keşif cet· 
velini görmek isiiyenlerin de Vilayet Nafıa müdürlüğü ıle 
müracaatları lazımdır. 

Posta ile gönderilecek mektublarda vaki elacak teah
hur kabul edilmez. 

Meyvecılık İstasyonu Direktörlüğünden: 

3640 lira keşif bedelini havi olup Malatya Meyvecilik 
istasyonu arazisinin Malatya - lsmetpaşa yolu üzerindeki 
kısımların tel çitle çevrilmesi 18.4.938 gününden itibaren 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 3.5.938 
tarihine raslayan salı günü saat 14 de ihalesi yapılacak

tır. 

Mukavele, eksiltme Proje keşif ilavesi ile buna müte· 
ferri diğer evrak her gün Malatya meyvecilik istasyoou 
direktörlüğünde görülebilir. Muvakkat teminat 275 lira· 
dır. Eksiltmeye girebilmek için Nafıa Vekaletinden Müte
ahhitHk vesikası ve Ticaret Gdası vesikalarını 'hamilen 
Malatya meyvecilik İstasyonu direktörlüğüne müracaat et
meleri ilan olunur. 

Sinop Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Vilayet Encftmeni kararı ile eksiltmeye çıkarılan 415 
lira 11 kuruş keşif bedelli Cumhuriyet okullu tamiratına 
kanuni müddeti iç.inde talibi çıkmadıiından artırma, ek-



siltme ve ihale kanununun 43 üncü maddesinin son fıkra
sma tevfikan bir ay içinde pazarlıkla ihale olunacağı ilan 
olunur. 

* • • ViJayet encümeni karari ile eksiltmeye çıkarılan 
6894 lira 95 kuruş keşif bedelli memleket hastaneıi ame
liyathane inşaatına kanuni müddeti içinde talibi çıkma
dığından artırma, eksiltme ve ihale kanununun 43 üncü 
maddesinin son fıkrasına tevfikan bir ay içinde pazarlık
la ihale edileceği ilan olunur. 

* • * 3083 lira 66 kuruş ke,if bedelli vilayet aygır de
posu inşaatı 7.5.938 cumartesi günü saat 11 de ihale edil
mek üzere 20 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Talip olanların ve daha ziyade malumat almak ve pey 
sürmek isteyenlerin 231 lira 13 kuruşluk depozito akça
larile beraber Vilayet Encümenine müracaatları ilan olunur. 

Giresun Belediyesinden: 
Gireaun vilayet merkezinde dikilecelc Atatürk heykeline aid 

reaim ve projeler 25 haziran 938 tarihine müaadif cumarteai a-ü· 
nüne kadar müsabakaya çıkarılmıştır. 

Heykel ve kaide!llİ için 40 bin lira kadıır para aarfedilecektir. 
Yapılacak proje ve maketlerin büyüklüğü müsabakaya iştirak 

edecek mütehauısların takdirine bırakılmışhr. 
Resim ve maketler müsabaka gününe kadar lıtanbul Güzel 

Sanatlar Akademisi Direktörlüğüne teslim edilmiş bulunacaktır. 
Jüri heyetince birinciliği kabul edilen sanatkara 500 ve ikin

ciye 250 lira mükifat nrilecektir. 
Müsabakaya iştirak edecek milli sanatkarlar, Giresur.un kur

tuluf savaşındaki durumunu mahallen tetkik etmek ve heykelin 
dikıleceği meydanı bizzat görmek istedikleri takdirde geliş ve 
gidiş vapur navlunu ile Giresuncla ikamet edecekleri üç ıünlük 
zaruri masrafları belediyece ödenecektir. Bu para ancak mü1aba
kaya iştirak ettiklerini resim ve maketleri akademi direktbrlüğü
ne teslim eylediklerini mübeyyin alacakları veıika üzerine mü1&
bıkalara verilecektir. 

Fazla izahat almak istiyenlerin İstanbul Güzel Sanatlar Akade· 
miıi Direktörlüğüne müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Muğla ili Denizova Kamumı Yerkesik K<)yii 
• luhtarlığın<laıı: 

Yerkesikte 11491 lira 79 kuruş keşif lwdclli ilk okul 
inşaatı kapalı zarf ıısulile cksiltrm~ye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 8.5.938 Jıazar o-[inli öX-leden ~ onra o o 

Yerke ikte ihtiyar heyeti tı:ırafın<lan köy odasında 
tır. 

aat 15te 
yapılacak· 

1 teklilarin eksiltmeye girchilmefrri için bu gihi i~leri 
yapabileceklerine dair ehliyet ve:,ika,ı gösterınderi mecbu
ridir. 2190 sayılı f'ksiltıne kannııun ahkamıııa giire mua
mele olunacağından ticaret oda:-mn kayıtlı olmaları ve yüzde 
7,5 teminatı ınuvakkate vermeleri lazımdır. 

Keşif, proje ve artnaıneleri köy odasıııdan temin edile
bilir. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. -- ____ ...;:;;:;....._;.__,___~------..~-._---
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 750 lira ohm niimunesi 

gibi 10 lıin metre anten tr.li pazarlıkht satın alıııacaktır. 
Pazarlığı 5 ıııayıs 938 perşemb "' günii saat 11 de ~l~IV 

satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
İlk teminat 56 lira 25 kuru tur. ~artname ve ııiimune 

MMV satmalrna komisyonunda giiriilür. 
Paz~rlığa girerek kanuni teminat v 2490 sayılı kanunun 

2 ve 3 ünçü maıidelerinde yazılı belgelerlı~ lıir]ikte pazarlık 
gün ve ~an tinde I\.l.M V ::ıatınalnıa kom is) uıııında bulunma
ları. 

Menemen Urbaylığından: 

Belediyemizce 45 beygir kuvvetinde çifte volantlı tek si
lindirli 250 adedi devirli tip elektrik bir adet Dizel motöı ü 
kapalı zarf u .. ulile satın alınacağından talihlerin 5.5.38 tari
hine rn tlıyan per~crnhe giinii ı.;;aat 15 te belediyeye müraca
.ıt etıne!P-ri ve ihaleden bir saat evvı>I ıarflarını kanunun ta
rifi daire~inde riyavet makamına tevdi etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Sam:::un Şarbaylığından: 

. Belediyemiz itfaiye miirettehutı için yaptırılacak 19 çift 
çızmr: 21 gün müddetle açık eksiltıniye konulmuştur. 

i\Iuhanımen lıerlcli 342 lirartır. 
~luvakkat teminat akçesi 25 lira 65 kuruştur. 
İhale 9.5.938 tarihine rastlayan pazarte i günii saat 15 te 

daimi encümen huzurunda 2190 No.lıı kanun hükümleri da
iresinde vapılacaktır. 

Hu işe aid evrak şunlardır: 

MÜNAKASA GAZETESi 

A- Umumi şartname. 
B-Hususi şartname. 
C-Resim. 
htckliler itfaiye amirliğinden evrakı gör~bilirler. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Cinsi Miktarı Muham. bedeli İlk pey akç· 

Renkli .kitap kabı I0,000 m. 4800 lira 360 lira 
bezi 

Basımevimiz için yukarıda yazılı ve nümunesinin benzeri 
10,000 metre renkli kitap kabı bezi açık eksiltme ile a
lınacaktır. İsteklilerin 27.4.938 çarşamba gunu saat 15 
den önce ilk pey akçesini basımevi veznesine yatırarak 
eksiltmeye girebilecektir. 
Şartname bedelsiz olarak Direktörlükten alınabllir. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Devlet Demiryolları 4 üncü İşletme Müdürlüğünden: 

Samsun deposuna gelecek kömürlerin tahliye, makine 
ve vagonlara tahmil ve makinelerin bırakacakları pislik
lerin temizlenmesi ve buna mukabii pislikler içinden çı
kacak kok kömürler müteahhidine ait olmak üzere beher 
ton kömürün muhammen tahmil bedeli 4 ve tahliye bede· 
li 6 kuruş olmak ve 1.6.938 tarihinden başlamak üzere 
bir sene müddetle açık P-ksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 6.5.938 tarihine rastlayan cuma günü saat 
15 te Kayseride Uördüncü İşletme Komisyonunda yapı
lacaktır. 

İsteklilerin 9 lira muvakkat teminat vermeleri ve ka
nunun tayin ettiği vesika ve beyannamelerile birlikte ay
ni gün ve saatta Uördüncü İşletme Komisyonuna müra· 
caat etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mukavele projeleri Samsun 
depo müdürlüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. 

••,..Zile deposuna gelecek kömürlerin tahliye, makine 
ve vagonlara tahmil ve makinelerin bırakacakları pislikle· 
rin temizlenmesi ve buna mukabil pislikler içinden çıka
cak kok kömürler müteahhidine aid olmak üzere beher 
ton kömürün muhammen tahmil bedeli 12 ve tahliye he· 
deli 9 kuruş olmak ve 1.6.938 tarihinden başlamak üzere 
bir sene müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 9.5.938 tarihine rastlayan pazartesi günil sacat 
15 te Kayseride Dördü1Jcü İşletme Komisyonunda yapı
lacaktır. 

İsteklilerin 7.56 lira muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun tayin eltiği vesika ve beyannamelerile birlikte 
ayni gün ve sadta Dördüncü İşletme Komisyonuna mü
racaat etmeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartname ve mukavele projeleri Zile depo 
Mi\dürlüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Bu işe girm~k isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaİ~· 
432 lira 42 kuruşluk muvakkat teminat ve resmi gazetenııı 
1.7.937 tarih 3615 No.lu nüshasında intişar eden taliınatn~f 
me dairesinde alınmış ehliyet vesikalarını muhtevi tekh 
zarflarını eksiltme günü saat 14 e kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lılzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada satınalma koınis· 
yonu tarafından para ·ız olarak dağıtılmaktadır. 

Jandarma Genel KoınııtanJığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan 

-
fi at tahmin r.dilrrı 

zart usulile 9.S.938 
Vasıf ve örnı-ginP. uygun 70 lira 

komple yüz subay eğer takınıı kapalı 

pazarte~i günii saat 10 da satın alınacaktır. 

Şartnaıne:3İ parasız olar.:ık alınabilecek olan hu ck ... iltnıt"" 
ye girmek isteyenlerin 52) liralık teıııiııat mnkbuz vcy~ 
banka mektubunu ve şartnamede yazılı vesikaları muhte~·ı 
tek.lif meK.tublarını belli giin saat 9 a kadar komi ·yuna ver· 
miş olmaları. 

Malatva llhavlıktan : 
J • 

Husıı"'i idaı ey(• ait aı;;ım durağı içiıı alınacak iki adet ds· 
mız!ık hıt.yvan eksiltmeye konulmuştm. 

2.5.938 tarihine ra~tlaynn pazarte i giinü ~aal 15 tc Hıs· 
lesi yapılacaktır. isteklilerin vilayet daimi r.nciimP.n:nP. mürtt· 
r.aatlan ilan olunur. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyouundan: 

Mektebin 937 mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olııll 
l 1 bi'l kilo ekmek pazarlığa konulmuştur. İlk teminatı ~t 
lira ve beher kilosunun muhammen bedeli belediyeıııP 
narhıdır. Pazarlığı 29 4 38 tarihine raslıyan cuma gür.O 
saat 14 de apı 'ncaktır. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin hergün ve pazarlı· 
ğa gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda rnek' 

l Olu ... 
tep binası dahilindeki komisyona müracaatları i an 
nur. 

Ankara Levazım Amirliği Satın.ılma Komiıyonundan : 

Ankara garnizonu birlik ve müesseseler için 70 biO 
kilo pirincin kapalı zarfla eksiltmesine istekli çıkmadığı~: 
dan 28 nisan 938 saat 15 te Ankara Lv. amirliği satına 
ma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 14 bin lira i ık teminat 1050 lira' 
dır. Şartnamesi komi yonda görülür. Kanuni vesika ve 
teminatla belli saatte komisyonda bulunulması. 

____ .............. .__ ........................... ________________ ~_ 
Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 
ı b) 
1 

z ELE f1 
-------~ 

Tahmin edilen bedeli 14970 lira olan 60 ton benzin, 
JO nisan 938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 1 1.5 
te pazarlıkla alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 1122 lira 75 kuruş olup, şartname· 
si Komisyondan hergün parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazıh vesikalarla bir
likte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komis· 
yona müracaatları. 

Miiteferrik 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 

1- Tahmin edilen bedeli 5511 lira 20 kuruş olup 21 
nisan 938 tarihinde yapılan müaakasasına talip zuhur et· 
meyen 12 roda katranlı ve 26 roda çeHk tel haladan pa" 
zarhkla münaka sası 28 nisan 938 tarihine müsadif per
şembe günü saat 14 de Ankarada vekalet binasn:da mü· 
teşekkil kamisyonumuzda icra edilecektir. 

1 
1 

ı 

Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün ve münakasaya 
girmek isti yenlerin de mezkur gün ve saatte 41 J lira 34 1 
kuruşluk ilk teminat ve kanuni belgeleriyle komisyonumu
za müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. idaresinden: 

Muhammen bedeli 57ö5 lira 60 hını; olan 1 aıkt 20 
kiloluk, 38ı adet 50 kiloluk dökme dmnirden dirhem 20 
mayıs 9~fü cıımn giinü .:adt 15 lı' Hay<larpa ada ~ar lıiııa!ıı 
içindeki satın alma komisyonu tarafından kapalı zaı f u::;ulile 
~atın alınacaktır. 

Barguzu Köyü İhtiyar Heyetinden : 
·t 

Barguzu köyünde köyiin şahsiyeti maneviyesine 9~ 
olan bahçedeki kavak nğaçlarından 26 adedinin kesi)ere 
satılmasına köy idare heyetince karar verilmiştir. . 

Satılık olan bu ağaçlar birden 26 numaraya kadar rııJ 
ma ralanmıştır. 

İhale günü 7.5 938 cumartesi günü saat 12 tedir. , 
Ağaçlara tahmin edilen bedel 780 lira olup talibi~. 

yüzde 5 teminat akçesi verdikten sonra arttırmaya işt 
rak ettirilecektir. 'b' İhaleyi müteakip müşterinin teminatı yüzde 10 • 1 

lağ etmesi ve azami bir hafla içinde ihale bedelini tc6f 
sandığına teslim etmesi şarttır. 

Bu hususta bütün masraflar müşteriye aittir. 1 . 91 
Taliblerin Barg\Jzu köyü llıtiyar heyetine mürac 

etmeleri ilan olunur. 

Ka!ıtamonu Orman Direktürlüğünden: ,,. 
Araç kazasırıın işaret arka ı ormıınmda mevcut oJup 11

11 
mumlanan 60 adede denk 196 13. 60 l· Du. 3 ayakta kıl~r 
ve devrik çaın ağacı altı ay<l;.ı ormandan çıkarılmak şııt1~ 
beher metre mikabı 515 kurnş muhammen bed.•llc 2.5.9· r 
pazarte::ıi günü saat 15 te artırma ı yapılmak üzere açık ııi~ 
tırnıa u:::-ulii ile ·atı lığa çıkarılmış olduğundan istekJiJef 11 
Ticaret odası ve:-;ikalarile yiizde 7.5 tenıiııat para~ınıı 8

• 

nıakhuzıı alarak ayni ~ünde Ka tamonudaki orman atış ~o 
mi~yontırrn gelınPleri ilan o1unur. 

Jtlf * * * Ar.ıç kazasının Kuınçıkan ormanında mevcut 0 
1, ~I 

numaralarına ı<XJ adPdf' rteıık 464 M3 17 DR. 3 avaktn ~ 
m ve dPvrik çam ağacı hir senede ormandan çıknrılıl1~1, 
şartile Leher metre mikabı SJ5 kuruş muhammen bede 
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I Galatasaray Maliye .Şubeıi Tahsil Şefliğinden: 
•likı • ı 

t0 a caddesi Y eniçeriağası sokak Britanya oteli ve 
btasajında İstanbul oteli müstecirinio şubemize olan 
l~h 'ergisi borcundan dolayı her iki otelde mevcud 
~e e 2•Ptında muharrer otel eşyası tahtı hacze alın

ltıı, ~1trgi borcunun idenmemesi yüzünden aleni mü· 
s,tı 1 

c •atılacaktır. 
•~4 J' 2.5.38 gününe raılıyan paıartesi saat 10 da 
fy •tanbul otelinden başlanılacaktır. Talip olanların 
~ tn R'Ün ve saatte mezkur mahalde hazır bulunma-

~-------~rlar U. Müdürlüğünden: 1 
k 
~· Şartnameleri mucibince J 50 bin adet t 00 lftk, 
n ııı adet 50 lik tuz çuvalı pazarlıkla satın alınacaktır . 
ı 1 :aıarlık 2/V 938 tarihine rasthyan pazartesi günü 
l\ da Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

Ilı 0tnisyonunda yapılacaktır 
~d Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
ly~n alınabilir. 
•ıı, lıteklilerin pazarlık için tayin edi!en gün ve 

1~ ~e Yilzde 7,5 güvenme parıılariyle birlikte yukarıda 
Çtı:ı Komisyona gel '.D eleri ilan olunur. (2167) 3-4 

1 * * 
~ıt1 Şartname ve nümunesi mucibince 600 kilo Kazan 
IJ,flazarlıkla satın alınacaktır. 

• ~ Pazarlık 2.V.938 tarihine rastlıyan pazartesi gü· 
4~İ ~~ 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Subesin· 
u~•ın Komisyonunda yapılacaktır. 

'd Sartnameler hergün parasız olarak sözü geçen 
[\r Ctı lllınabilir. 
ıc .. isteklilerin pazarlık için tayin t!dilerı gün ve 

~ t >'Uıde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
'Komisyona gelmeleri ilin olunur. (2108) 3-4 

PtYASA HABERLERİ 
• 

~ : azanç nrııili hakkında bir emir 
'ftbt' 
'lı t lttıjzde 500 liradan a,a;ı yaridatı fayrİHfiyeıİ olan bir 
ldt ~llfıa yaDında çalıtan müıtahdimlerin dahi beyannameli 
h~ı •t•nç vergiıine tibi tutuloıak istenilmeleri üzerine Ma · 

iti ~c'~ ceıniyeti Maliye Vekileti ?e~dinde tetebbüsatta bulun· 
'b''tı il •a.ziyetin taıhihini iıteııııttı. Maliye Vekaleti bu mü

\! 'd~uhik l'Örerek Maranıo~lar cemiyetine dileklerinin 
~llt •lditini bildirmittir. 
lic~ lı C•yabda, f&yriaafi iradı 5()() lirayı feçmiyen mahaller· 

~l,tiııtt •• ıHat yapaD küçük sanat erbabı ne.zdindeki mii.tah
' hh. ••.nunun 20 aci maddeıinia B fıkra11na tufikan rGnde· 
t dt lı•fı lta:ıancları üzerinden mükellef tutulmaları llzım rel
i lıı ıı, kilçük ıanat erbabındaa ola'l ve iradı 500 liradan a9a
~'tl1)"•11 dotramacılarla maranıoı v~ buna ben.zer •taç una

'ııcı 'iller nezdinde ki mü.tahdinılerın de ıGndelik i'ayriaafi 
lli)~.rı ilurinden nrgi ile mikellef oldukları Defterdarhta 
&11 

1ttir. 

~ı ~~rette 500 liradan az iradı ıay,iufili ki eınafıa kısmı 
~li0!1edir yanında çalışan müıta .. dimler aldığı J'Ündeliğin 

~.&\ ~tıı ••nelik kazanc verıiıi olarak verecektir. 
~il •r•r, marangoz ve doıramacılar aruında olduğu kadar 

t•ıı•f aruıatla tla büyük bir sevinçle karşllanmıthr. 

t· Tenzilatlı tarifeye tabi maddeler 
\, 'c\rct 

,t İlib llıuahedelerinin deturdutu bir vaziyet, 14-4-38 akşanı-
;, Şittıd~ren nihayet bulmaktadır. 

İ , 
1 ltıer'iy•l mevhiinde bulunaıı ticaret anlatmasından •v· 

1111 l:tıı,,_a ile Almanyadan meıııleketimiu ithal olunacak bir 
' bi~~Ya için tenzl!itlı ~mrük tarifesi tdbikı kabul edilditin

'tı tıı,~1ttıle ticaret anlatmHı olan diJer memleketlerde en .ziya
il)ı bı -rı lllÜaaade memleket kıya1ından iıtifade ederek dokuz 

ıı· 1 ~ ,.,. lllGddet için aynı cinı maddeleri memleketimize tenzi-
~ tıf,d . 

rıl ı1 •ıı~il eıa iıtifade ederek ıokmakta idıler. . 
lı~•cı ltlı tarifeye tabi olan maddeler, yünlü kumatlar, derı 

ılt ç'lı ' il. mamulltı n fİfe ıibi efya olduğundan bu ıubeler-
3'q ~~'Qhrı t1ıillt unayi zarar rörüyordu: . _ 
!' ı ' b til•lerde ithal&tçılar müddetin ltıtmeıındeo evvel ıurarük

•,~ Ul~••a biitün ltu nevi etyayı tenıilltlı tarifeden istifade 
t ~1ı,:1.1ıııartlr.ten çekmektedirler. 
~ ~t~kl' İçin ıümrüklerde müthiş bir ithal faaliyeti vardır. Türk 
'İftqc tr~ell ıeçecek itbalit eşyası her nereden ielirae gelıin 

toaterilen tam reıme tibi tutulacaktır. • 

- d7 

BaııSdığı 7er: ARTUN Baaımevı 
GJ!latA' Billur aokak No. 10 

MÜNAKASA GAZETESi 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Türkiye Cümhuriyeti HükQmeti ile İsveç Kırallığı 
Hükumeti arasında akid ve imza edilmiş olan Ticaret 
ve Kliring İtilafnameleri ve merhutları olan protokol 

ve melc:tubların tasdikı hakkında kaı un 
Kanun No: 3363 Kabul tarihi: 1 .-4-1938 
Madde 1- 31 ilk kinun 1937 tarihinde Türkiye Cümhuriyeti 

Hükömetile laveç Kıralhj'ı H6kumeti arasındaki akld ve imza 
edilmiş olan Ticaret n Klirinr İtillfnameleri ye merbatları olan 
protokol n r.ıektublar, 1 ikinci kiuun 1938 tarihinden muteber 
olmak ü:sere ta.tik olunmuttur. 

Madde 2- Bu kanun netri tarihinden muteberdir. 
Madde 3- Bu kanunun tatbikına icra Vekilleri Heyeti mf!· 

murdur. 
19-4-1938 

Türkiye ve İsveç arasında Ticaret İtilafı 
Türkiye Cümhuriyeti HGkumetile İ1Veç Hükumeti Kıraliyesi 

mütekabil memleketleri araıındak~ mübadelib ticariyeyi takviye 
ye iakitaf ettirmek arzuıil• m\lteha11iı olarak atideki buıu1atı 
kararlatbrmışlardır. 

Madde 1- iaveç menteli n mevr\dli olup merbut birinci liı
tede tadadolunan müıtahsalAt Türkiyeyes erbHtçe ve kezalik mer
but ikinci listede ıösterilenler de mahdud olarak kaltul olunacak· 
lardır. İıveç ihracatı fazıla olarak Tilrkiyede cari olan umumi 
idbalit rejiminden iıtifa de edeceklerdir. 

Madde 2- Türk meute ve mnridli olan müııtabul&t hiç bir 
kontenjan tedbirine tibi olmak11zın İneçe dahil olacaklardır. Bu 
ıistemde tadilit vukuunda itbu itilif ahkamı bilitilif ahvali ce· 
dideye intibak ettirilecektir. 

Madde 3- lıbu itilif ahkamına tevfikan vukua i'elen müba· 
del&tın tediyatı bu gün imza olunan klirina" itllif şeraiti dairesin
de icra kılınacaktır. 

Madde 4- Her iki memlekete idbal olunan Tlrk ve laveç 
emtiall mente tehadetnameleri biti,ik nümuneye rare tanzim 
olunacaktır. Bu ıehadetnamelerin B. kıımı menid gilmriilderi 
tarafından damgalanarak bunlar marifetile tediyatı yapacak olan 
müeaaeaeye iade edilecektir. 

Clerinı kontoret ile Türkiye Cümhuriyet merkez Bankası bu 
iÜn imza olunaa Türkiye-İneç klirioı itilafının betinci madde
ıinde tlerpıf olunan tediye ihbarnamelerini raptederek ltu telaa · 
detnamelerin damgalı kııımlarını mümkün oldu;u kadar &usa bir 
müddet içinde mütekabilen birbirine ııöndereceklertlir. Zikrolu
nan menıe ıehadetnaıneleri her iki memleket salahiyettar maka
matı tarafından verilecektir. 

Madde 5 - İtbu itilif 1 son kanun 1938 tarihinden itibaren 
bir senelik bir müddet için aktedilmiıtir. Cari devrinin inkıza-
11nden üç ay evYel ihbar edilmediti takdirde zımnen aynı dev
reler için temdid olunabilecektir. 

Ankarada iki nüıha olarak 31 ilk kanun 1937 tarihinde tan
zim edilmi4tir. 

Dr. T. R. Aru 

Liste; l 
W. \Vhıther 

İneç menşe Ye menidli olup a,atıdaki poziıyonlara 
(İren İsveç emtiası Türkiyeye bir iÜD• takyidat 

ve tahdidata tibi olmaksızın idbal olunacaktır. 
Tarife No. T.rife No • 

66 a. 558 a,b 
89 563 

327 a 5fU 
328 a 565 
330 a 570 b,d 
332 598 
342 a,b 618 
390 b 619 
444 6a3 
481 c,x) 
488 a,b 
505 
517 
520 a,b 
523 a 1,2 
524 
528 a,b 
529 b 
534 
538 a,b,c,d,ef 
539 a,b.c,d,e,f 
544 a 
55l b 
552 b 
555 a,b 
557 a,b 

648 a,b 
648 d 
651 x) 
652 x) 
656 x) 
657 x) 
658 x) 
659 x) 
660 x) 
661 
66ı 

i63 
664 
665 
666 (x) 
667 b 
709 a 

(•) Yukarıda tahdid olunan ve tarifenin 481 c, 651, 652, 
656, 657, ti58, 659, 660, ve 666 numaralarına dahil olan emtianın 
memlekete idhaliitı, memleketin sanayileşmeıine hadim alit mev
..zuubahs oldukça Türkiye Vekiletinden evvelce müıaade i.tihaa
llue mütevakkıftır. Memleketin aanayiletme.ine hadim olmayıp 

aynı poıiıyonlara giren diter mevad hauaten tayin olunan B. 
liıte1ine ilive olunacaktır. 

Bu liıtede itaret olunan emtianın idhali tahdidd·ın iati1na olu· 
narak İneç sefaretinden talep vuku buldukça ve Milli İktısad 
Veklletinin muvafakatile tedricen ihzar ve teni olunacaktır. 

, 
HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 
İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

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

Telefon: 49442 ... ______________________________ _ 

' 

(Suite de la 4t>me pa~e) 

ln~tallation de tuyauıı: (Adminiat. Eaux Iıtanbul) N. 669 
• Charpentc (Dir. ForCtı H11litch) N. 670 
Couleur, clous, cible ete. (Lirue Aviation Turque Suc. Ank.) 671 
Gourdeı (latenııl. Ankara) N. 674 
Couverture de laine (lntend. Ankara) N. 674 
Tranıport feuillcı de tabacs (Dir. Monopoleı Samsou•) N. 675 
Entcrrement de 500 morts (~fonicip. İstanbul) N. 676 
Pavaıc de route (Vil. Afion) N 676 
Proviıions (Coa. Ach. Milit. Guiantep) N. 676 
Article.s electriqueı (Min. Def. Nat.) N. 677 
Constr. toiturc d'une ecuric (Dir. Trav. Pub. Eı~ichebir) N 677 
Rcp. placards, cancaux moıı;ıiqae et vitre a la Medreıe Sultan Ah· 

met (Dir. Ge•. Muıecs lstanbul) N. 680 

• Les aateriıqueı indiquent une vente par voıe de surenchcre. 

N. B.- Les Nos indiqueıı en rcgard du ıırticles ııont ccux du 
journal dan<1 lequ 1 l'aviı a paru 

• 
lst. Ticaret ve Zahire Borsası 

[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul j 
25 - 4 - 1938 

FİA TLAR ( Cours oHiciels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday ıert (Ble dur) 
Butday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orıe Aa.) 

Arpa yemlik 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moins) Yukarı (P\uı) 

5 28 
5 20 

4 6 o 

5 32 50 
5 30 

Zeytin yağı l.ci yemel..lik (Huile d'ol.) 
Suıam (Sesame) 
Çavdar (Seigle) 
Tiftik mal 

,, oğlak 
,. Trakya ,, Thrace 

Fındık kabuklu (Noiııdtes) 
Güz Yünü 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 
Fasulye ufak (Haricot scc) 
Burçak 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
İç fındık (Nois. decor.) 
Nohut iri(Pois chiche) 
Kaplıca 

Mercimek {Lentille) 
Yapak Anadolu (Mohaıre) 
Suıam " t ,, scsame) 
Badem iç 
Ceviz içi 
M111r sarı (Maiı jaune) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Yulaf (Avoine) 
Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Kunduz. ,. 
Tilki ,, 

,, Vartak 
Zerde~a 

Sansar derisi 

GELEN (Arrivaıes) 
Afion (Opiıım) k -

Buğday (Ble) 325 
Arpa (Orge) l5 -
Çavdar (Seigle) 30 

Un (Farine) 
Mısır (Malı) 

Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foio) 
Suıam (sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (leotille) 
Nohut (Poiı Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dcc.) 
Razmol 
K fındık (Noiııette) 

52 
90 

27 50 

35 25 

8-
32 50 

5 

37 -
7 30 

5 10 

1000 
270 

2000 

800 

3200 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 97 
Arpa (Org~) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pois chiche) 
İç fındık (Noiıı dec.) 
Un (farine) 
Tiftik 7 -
Yapak (Mohaireı 
İç ceviz 
K badem ( amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etrangera) 

Buğday (Ble) Liverpu\ 4 74 
,. ,, Şikago 3 89 
" ,, Vinipek 5 82 

Arpa (Orge) Anvers 4 04 
Mısır (Mais) Londra 4 Od 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 41 
Fındık (nois.) G.Hamburg 39 -
K .. ,. 

,. 
Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cürnhuriyeti hudndları dahilinde biifün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatmız icHbı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 



3eme Aanee~ No. 681 

ABONNEMENTS · 
Ville et Province I" 

3 MOIS Ptrıı. 450 

6 " 850 
12 " " 1500 

Etranger: l:l ois Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

MARDI 

Quotidien des Adjudication 

• u 
AZ 

-·-

ADMINISTRA 1 lU 

Yoırbourtchou Htr 
ler Etal'e, N. 3-4 

Galata, Percbembe Baıar 

T Clephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse Telegraphique: Pour la Publicit6 s'adresser 
· I' Administralioo journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat lıilaı:.bul MÜNAKASJ. 

r.~~T~a~b!!"!!"!le~a~~S~y~n~o~pti~.q~u·~e~d~e~s~-A~-~dj~u~d2!!!ic~a!!!!!ti!!!!o~n~s!!!!!!!!O!!!!u!!!!!!v!!!!!!!!'!!!!e!!!!!!!!'!!!!r!!!!!!!!'!!!!te!!!!!!!!s~A~u~jo~u~r~d~'h~u~i~~,!!!!!!!!!!~~A~v~İ~s~~~~~~ 

Prix Cautio • Lieu d'adjudication et du Jours ... ııı 
eıtimatıf Provi11oire Cnhier des Cbnrges Ad. d. . d d et•"" Objet de l'adjudication Mode 

d' djudicat. 

I 
A) Adjudications au Rabais 

' 
Construcbon Reparntıon- Tr~ubl~s·MaterieJ de Construction Cartographıe 

Constr. etable au vil. Sinop 
,, salle d'operation iı l'hôpital Regional iz:· 
(aj ) 

Rep. bitiment ecolc "Djoumhouriyet,, (aj.). 
Entouragc de grillcs s route Malatia lsmetpach:: 
Coııca.ıısil.ge de pierres, m nipulation et cylirıdrııge 

s route lzmit·Gueuldju~ 
Conııtruction biitımeat monopoles et douarıes a An· 

kara (2eme partie) (cah. eh. L. 34,15) (aj.). 
Constructıon batıoıent ecole Primairc a Yersil'. 
Concours pour installatıon dJ m:;ınument "Ataturk. 

iı Guiresoun 

Publique 
Gre a gre 

" 
Pullique 
Pli cach 

" 

" 

3083 6ft 
6894 95 

415 11 
3640 
9996 ~ 

683000 

11491 79 
500 et 2SO 

E:.lectricite-Gaz-Chauffagc Cectral (Installation et Materiel) 

Moteur electrique Dit~ıel CV: 45 a double volants 
et 1 cylindre : 1 p. 

Fıl metallique pour antenne: 10000 m. Gre a gre 750 -

Habillcment Chaussures Tissus- Cuır -----·-

Bottines: 19 paires Publique 342 -

T oil" en coulcur pour couverture de livre 10000 

metres. 

Transport Chargement Dechargement 

Chargcment et dechargement de charbon (pendant 

1 annec). 
Chargement et dechargcment de charboo (pendqnt 

1 annee) 

Con bustıble Car bur ant aıles 

Beazine : 60 t. 

'>ıvers 

Canenı : 2SOOOO m. 
Chevaux pour etable : 2 tetu 
Poidı en fontc : 1 p. de 2{, it.- 384 p. de 50 k. 
Corde d'acier et roudronnee (aj.). 

Harnais : 100 p. 

Provi&ions 

Riz: 70 t. (aj.). 
Pain : 11 t. 

Bois de sapin 

lndustrie Commerce Finance 

Les salines de Tchamalti 

.. 4800 -

Publique 

.. 

Gre a ıre 14970 -

Grı> a rre 

Plı c:ıch 5765 60 
Grc a gre ~511 20 

Pli cach la p. 70 -

Gre a gre 1'4000 -

" 

Publıque 

On examine les meırnıes iı. prendro en vue de faciliter le charge· 
ment dcs nnvıres ux salınes de Tchamalti (lxmir). Comme le litto· 
ral y est frinble la construction d'un d barcadere en beton arme 
coüteraıt un demi mıllion de Ltqs. Et il faudrait, en outrc, y t"tablir 
une lıgne :ıerienne et un decauville. 

On a juge que la construction d'un tunnel souterrı,io debouchant 
a la mer revicndra a meilleur march ·. il •'agit d'une scırte de gros 
tube circulaire en beton oü les chıırgcs de sel seront projetees a la 
favcur de l'air comprime et d eh rgees d rectemerıt dııos lcs caleıı 
des cargos. 

Aucune deci ... ion drfinitive n'a ete prise toutefois a ce propos. 

Les emballages des oranges 
Le prqjet de reılement elaborc pıı.r les ıpecialiııtcı du Miniatere 
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Coaı. Perm. Vilayet Sınop 7-5-38 11 

" 
Dans 1 mois 

" " Dir. Station de Fruits a Malatia 3·S 38 14 -
Cem. Perman. Vilayc\ Kodjaeli 9-5-38 ıs 

Mın. Trav. Pub. Dcp. Conıtruction 11·5-:J8 IS 

M(')ubtar Village Y ersik Vil. Mourhla 8 5-38 15 
Mua. Guiresoun Acadcmie des Beux Jusqu'au 25·6·38 

Arts lst. 

Muaicipalite Menenıcnc 

Com. Ach. Mioıatere Def. Ank. 

Municipalit~ Samıoun 
Dir. lapri•erie se L'F.tat 

4 Expl. Cb de fer Etat Samıoun 

" 

Com.Ach. lntendance Marit. K.pacha 

Co•. Ach. Econ. Monop. K.tache 
Vilayet Malatia 
1 Exp. Ch. de fer Etat Haydarpacha 
Com. Adl. lntend. Maritiıae Min. 

Def. Nat. 
Com. Aeh. C.ommand. G. Gend. Ank. 

Com. Ach. lnt. Anlcara 
Com. Ach. Ec. lnr. Gumucbııouyou 

Dir. Forcts Kastamonou 
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de l'Economie au ımjet dcs "xportations d'oranges a donn& licu a 
de tres vives protest:ıtions de la part des negociants interesses. Le 

specıaliste du Miniıtcre, le Dr Bade, et ses camarades avaient con

clu lors de leur tournee d'ctudes dans nos provinces du Sud. a l'op

portunite d'adopter des emballages de grandeıı proportions, en vue 

de reduire le prix de revient. Ainsi aux colis de 100 oranges, on 
en substituera do 200 et a ceuaı:. do 150, de 300. Par ce moyen une 

reduction de 10 pour cent du prix de r1>vient pourra etre realiaee. 

Les exoor1ateurs s' opposent violerament iı cette solu ti on et ont 
fait des demarches danıı cc ıens aupres du Ministere de l'Economie. 

lls soutiennent que dans des emb llages d'aussi prandes proportionı 

les oranges se gateront immcnqu:ı lement au bout de 25 3 30 jours 

de voyage. En effet, tandis que les pelits emballages permettent 

nux fruits de prendre l'air. dans une certaine mesure, cela est im· 

po11ible dans leıı grands de telle sorto qu la me,;ure conçu'! dans 

un but d'economie, nura it dcs n &ultats diametralemt"nt opposes. 

JU ıcatıon es travaux e constru . l 
d'instaJlation d'eau potable de la vıl e 
Tekirdagh 

u Mınistere de l'ln eril~ 
L'adduction de l'eau de source d'unc diıtance de 4·~ 

5.880 metres i Tekirda2h le capt"ge, la construction d• ~~ 
du rcıeau, la fourniture des materiaux necessaireı et • 
ceuoires est mise en adjudication souı pliı cachele•· fi/) 

1 La valeur estimative de l'entreprise eat de t65. 
.\3 piastreı. 1 

2- Les soumissionnaires peuvent se procurer rnoYe1111 ti 
piastrcs tfu chef des services de reconıtruction d' Ank•'•, 
hiers de charge, leı projets et les diverses autres piec' 
entes a l'affaire. 

3- L'adjudication aura lieu le mardi 
municipalite de Tekirtlağh en presence de la commiısi011 

nete que ıe reunira dans son propre bureau. 
4- Pour pouvoir participer a l'ajudication, on d01~ 

le meme jour a la meme heure leı garantie et le• d 
sous·iatliques iı. la preıideuce de la Comınisaion. En cal ' 
aucune reclaınation ne peut etre prise en consideratio~·~ 

A. Conformement aux articles 16, et 17 de la IO• 
un cautionnement provisoire de 9500 livres 

8.- Les doc:uments exigeı par la loi. • 
1 

C.- Une lettre signee, selon l'article .:t de la loi, .'
1
1 

qu'il n'cxiste aucun empechement a sa participation • 
cation. ~ 

5.- Leı lcttres de propo&ition doivent etre reıniıel 
de l'adjudication juıqu'a 15 b.a la presidence de la c 
contre riıcepisae. 

Leı lettres d~ proposition envoyccs par la poıt• /. 
etre recommandces et avec accuse de reception et pat.;,. 
la presidence de la commission juıqu'n l'heure ıusnıeııt• 7, 

Ceux qui vouelraient obtenir de plus ample ı rensei'l"' /. 
ıujet du projet et de l'entreprise pouvent ı'adresser ·~, 
notre Muoici palite au chef deı servicea de reconstrııctıO 
municipalite d' Ankara. 

Çarşamba 27 .4.938 

Hava kompresörü (İnhlııı. U. Müd.) x~ 638 
Buğday öğütülmesi (Tekirdağ Ask. SAK) .\'.: 660 
Kaputluk kumaş (M VlV) Y 661 
l\ nzut (MMV) .\• 666 , 
1 uz çıltarması ve ambara taşınması (Ank. İnhiı. Müd.) ' 
Çayır kiralanması (Selimiye Ask. SAK) :\~ 667 
• Muhtelif eşy lar (İzmir Memleket Ha t.) .\. 665 
Sabit raf inş. (Ankara Val.) X 66d 
Hükümet konağı inş. (lzmir Vil.) X. 668 
Floryada yap. eğlence ve spor tesis. (İ.t. Beled. ı ~' 6fi9 
Boru ferşi (İst. Sulı1r İd.) ~!- 669 
• Köhne kere te (Haliç Otman id.) X 670 1'· 
Tutkal, boya, bnlmumu, çivi, kablo v.s. (THK Ank. Şii 
Matra (Ank. Lvz.) ~: 67• 
Battaniye,, " ,, 674 

1 Yaprak tütünleri nakliyatı (Samsun İnh. Müd.) \~ 675. 
500 cenazenin gömülmesi işi (ist. Beled.) .\: 676 
P rk inş. (Afyon Vil.) .\~ 676 

5
,.r; 

Mercimek, nohut, pirinç, bulgur, v.s (Gaziantep Ask 
Elektrik malzemesi (MMV) J\: 677 
Ahır çatısı ıslahı (Eskişehir Nafıa Müd.) i\"n 6n 
• Ford m rkah kamyon (İst. Beled.) J\ 680 ,ı 
Sultan Ahm d medresesi yap. raf tamiri, karo, mozıılı 

v.ı (Müzeler Art Eks. Ko.) ;\! 680 

• Önlerinde yıldız işareti olanl r müzayedeye aittir• 

Hamis : "No . ., işareti ilanı hnvi gaı.ett"mi:ıin sayısın• 

Mercredi 27·4·1938 

Compre11eur aerien (Dir. Gen. Monopoles) N. 638 
Concassage de bl ·s {Com. Ach. Miııt. Tekirclagh) N. 660 
Etoffe pour capotcs (Min. Def. Nat.) N. 661 
Mazout (Min. Def. Nat.) N. '66 ) ~ 
Extractio• et tr ıısport de sel (Dir. Monopoles T"lcird•fh 
Locıtjon d'u~ prairie (Com. Ach. Milit. Selimiye) N. 661 

Constr. placnrds fıxes (Vil. Ankara) N. li98 
" konak rouvernemental (Vılnyet lzmir) N. 668 ıı 
., place ıımenagement et sports a Flori• (Munıcıpılıt" 

N. 669 
(Lire la saite en 3mo pare) 


