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Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi ______ ,...._ ____ ~ ----~~~----~~~~------~-~.._~ 

Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat --------
\) . 
~ünakasaıar 

~~at, 1 att\irat, Nafia işleri, Maberne, Harita 

~ 
1!' kııluı tamiri (tcmd) 

~bıı~ tcfcrrüntı belcdıyece verilmek üzere şehir 
• 1~2 ~ ııu tesisatı ve 500 tonluk deµo inşaatı (şart 

paz. 879 60 
kapalı :r. . 30472 78 

.._ r) 
~.r, v· 

'rb 4. ıl. mr.lt. yap . n:ıfıa binıı11 ve garaj inş ,, 
~I kadeıniıi bin111 tamiri paz. 

~Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzem~si) 
~-ilk 
~ lttk asabasının elektrik teıiı. (şart. 5 L) kapalı z. 
'~ 1 ıfbane elektrik tesis. paz. 
~-ı~ııram, Tungır:ı.m, Luna veya Phili po .narka 
,.td,r ık telefon makinesi: 10 ad. aç. eks. 
~~ Paşa lisesine el ıle işler bo:r.uk bir halde ~ u· 

ıı'~~: hınek nsanıörünün elektrikle çıılışlırılması 
"lıt~ 

pa7.. 

~ "''t fil.iması: l 00 talı:. 

!lı~Cat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

aç. eks. 

19564 77 

:)0312 43 
3246 ~ 2 

- -
385 -
455 40 

t tlbiselik kumaı: 6-7000 m. 
ı6'sket elbiıe: 125 130 tak. 

~b· kıput: 200-38'.l ad. 

kapalı :z. m. 'l 90 
ııç . eks heh. 35 -
kapalı z. ,, '.!.7 -

~ve büro eşyası, Muşamba-Halı v.s. 
~ - -
~ 1'11dık: 100 ad. - portatif demir masa: 50 ad . 
~ •tıf demir sandılya: 100 ad. 

~ ''t ~ il tabtıısı muhtelH eb'atta: 9 kal· 
~ht k 
\.ı~!'2 Maki~yagları v. s 
~ tııı. 

lbıt ~ 6800 k. (temd) 
~- o : 150 t. 

~ ~h ~ 
tır t'sabasının temizlik işi ( l ııene aıüd ) 
~ r•ktör diıkharoıu: 5 ad. 

~~k. l h" E - b 
~ ~t, ~e ze v. s. 

1):11•~: 92 t. (şnrt. 451 kr) 

'f: ~i: 200 t. ,, 450 " 

b t. 

, ) ~üzayedeler 
11ı,1ık. -

ıle ıkarta kanaviçe, kınnap, çul, çuval vs 

NAKA 

paz. 

aç. ekıı. 1542 

ac;. ekı. 35'.l5 -

2000 -
aç. ekı.Bcheri 400 ~ 

lıcapalı z. 90160 
,, 
n 

paz. 

90000 -
5400 

66 -
2285 46 

1467 36 

3773 
244 

28 89 
.,,4 16 

112 50 

1522 -
341 25 
771 -

60 

115 65 

265 -

150 

5758 
575U -
405 

yiizde 15 -

lstanbul Komut. SAK 
Ordu Belediyesi 

Çankm Vılayeti 
Harb Akademiıi SAK 

Gönen Belediyeı;i 
l!lt. Nafıa Mii.d. 
Devlet D. yol. Sirkeci 
İst. C. Müddeium. 
Hnydnrpaşa Lisesi SAK 

M. M.V.SA.K 

13·5-38 
17-5-38 

2-5 ·38 
30-4-38 

18-5-38 
30-4-38 
13·5-38 
13-5-38 
3-5-38 

3-5-38 

Jndr. G . Kom. Ank. SAK 5-5·38 
Emniyet U. Müd. 12·5·38 

,, 4-5-38 

Harb Akademisi SAK 30 4-38 

lst. PTT Müd. 13-5-38 

Liileburgaz Devi. Çifti. SAK 29-4-38 
Güm. Muh. G . K. lst. SAK 13-5-38 

Biga Şarbaylı~ı 
Karacahey Harası Dır. 

Ankara Lv.z. SAK 

" lııtanbul Komut. SAK 

İnhısarlar U. Mud. 

l t -5·38 
2-5-38 

20-5-38 
23-5-38 
16-5-38 

13-5-38 

Çankırı Vilayet Encümeninden: 

15 
14 

16 -
12 

15 -
11 -
15 30 
14 -
15 30 

11 -

10 -
11 
11 -

10 -

15 -

11 

15 
1 l 

15 -
15 -
16 --

15 -

~i" 
~t · Tamirat-Nafıa işleri ve ı\\alzemesi- Han 

Eksiltmeye konulan iş Çankırı Vilayet merkezinde ya
pılacak Nafıa bina ve garaj ınşası olup keşif bedeli 
19,564 lira 77 kuruştur. 

lst 
I <lnbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

~ baıc ·· ·· l'b' k S ı· · k 1 h ~;ı, 11 • 1 gunu ta ı ı çı mayan e ımıye ış asınm amam 
'~ı 1 

e giyinme mahallinin çökmekte olan çatısının bir 
~~~ tamir edileceğinden pazarlıkla ihalesi 13.5.38 cuma 

Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi 
B- Mulrnvele projesi 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 

9 li saat 15 tc yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
et ' le t~ 60 kuruştur. İlk teminatı 66 liradır. İsteklilerin 

~~ 2llıınat makbuz veya mektublarile 2490 sayılı kanu-
1~ ~e 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber 

E - Hususi şartname 
F -- Keşif cetveli, sil ilei. fiat cetveli, metraj cetveli 
G - Proje ve grafik 

\ı~ Runu vakti mvayyeninde Fındıklıda komutanlık sa 
l komisyonuna l'elmeleri. 

istiyenler bu evrak ve şartnameleri Çankırı İli nafıa 
müdürlüğünd görülebilir. 

Daha fazl~ı malumat ve ilanları tam metni • • 
ıçın 

ıüt:fen iç sayifelera ınüracaat ediniz 

Eksiltme 2 mayır. 938 pazartesi gürıü saat 16 da Çan
kırı Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zuf usulile yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1467 lira 38 krş. 

muvakkat teminat vermesi bundan başka en az on bin 
liralık yapı işi yapmış olması ve nafıa vekaletinden alın· 
mış ehliyet vesikası ibraz etmesi ve Ticaret odasına ka· 
yıdlı bulunması şarttır. 

Teklif mektubları yukarıda yazılı saatten bir saat ev
veline kadar Eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu· 
kabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların yukarıda yazılı saat
te kadar gelmiş olması ve dış zarfın miihür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecik· 
meler kabul edilmez. 

Harp Akademisi Satınalma Komisyonundan : 

Harp Akademisi binalarmda yapılan keşif ve şartna· 
mesi mucibince tamiratı yapılacaktır. İsteklilerin 30 nisan 
938 cumartesi günü ~aat 12 de Akademi Satıoalma Ko
misyonuna müracaatları. 

( hdu Helediyesinden: 

l - Eksiltınr) ı' komıl;:ı ıı İ :f Boru ve teferruatı lıP.!Pdıy~

cc veıilmf'k üzr.rc ~t' hir dalıilı su l si~atı v 500 tonluk ılr· 
po in~aatıdır. 

Ke:.:it bedeli 30472 lir..ı 78 kuru:ı:tur. 

2- Bn i~~ aid şartrımııc 'c evrak şunlardır: 
A- Ek. iltme şartnaıne-.i, 

B- Mu ka' ele projesi. 
C - Nafıa i~leri genel şartnamec:i, 
D- Fenni i?arhıaıne, 
E- ~vrakı keşfiye ve prnje~i, vahidi fiat bordrosu. 
İsteyenler hu :;;artııaıne ve evrakı Ankara, fstanhul hele-

diyelerinde gürnbilirler ve Ordu belediye.::inden 152 kuru~ 

mukabilinde nlabilirler. 
3- Eksiltme 17 mayı ~>.38 tarihinde sah günü sant 14 

de Ordu bclediye"i enciimeninde yapılacaktır . 
4- Ek iltıne kapalı zarf u ulile olacaktır. 

5- Ek:,iltmiye giı ebilmek için isteklinin 2285 Jira 46 
kuruş muvakkat teminat vermesi ve bund&n başka a:.ağıdaki 
vceikaları haiz olup göstcrmc:)i lazımdır. 

A- Ticaret odasına kayJ<llı oldu~una dair ve ika, 
B-- 20 bin liraya kadar .. ehir dahili su te isal ~ehekc i 

yaptığma dair Nafıa vekaldinclcn alınını~ ehliyet ve ika i. 
6- TP-klif mektul,ları yukarıda 3 üncii maddede yazıh 

saatten hir saat e' eline kadar Ordu lıelediyı• c;i daimi encıi
meııi riya::,etiııe götür<>rck makbuz mukabilinde verecr klrrdıı . 

Po-tada vnki gecikmeler kalıul edilmez. ~lektuhların dı~ zarf 
ları mühür mumu ile iyıce kupatılmH olması lazımdır. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. _ __ _... ___ ..;:,_,_... ............. w ....._.... .-..___.. 

Gönen Belediye Reisliğinden: 

Gönen kasabasının elektrik tesisatı 50312 lira 43 ku
ruş keşif bedelile eksiltmiyc konulmuştur. 

Keşif evrakı, plan vesaire 5 lirr mukabilinde Belediye 
dah·esinden alınacaktır. 

Eksiltme 18.5.938 çarşamba günü saat 15 tc Belediye 
encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
Muvakkat teminat miktarı 3773 liradır. 
Şartnamesinin yukarıda E fıkrası mucibince 

talihler ehliyet vesikalarını göstereceklerdir. 
Teklif mektubları 18.5.938 çarşamba günü saat 14 e 

kadar belediye reisliğine verilecektir. 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
30.4.938 cumartesi giinii saat 11 de İstanbulda Nafıa 

Müdürlüğünde 3246.22 lira keşif bedelli İslanlJUI Tevkif· 



hanesi elektrik tesisatı işleri pazarlıkla eksiltmeye konul· 
muştur. 

Mukavele, ek<ıiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna rnüteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 244 liradır. 
İstekiilerin en az 2 bin liralık bu işe benzer iş yaptı

ğına dair ikinci sınıf elektrik müteahhitlerinin almış oldu
ğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 
yazılmış ehliyet ve 938 yıima aid Ticaret odası vesika
larile gelmeleri. 

Haydarpaşa Lisesi Sahnalma Kurumundan: 

HaAdarpaşa Lisesinin el ile işler ve bozuk bir halde 
bulunan yemek asansörünün elektrikle çalıştırılması işleri 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

P.azarhk 3.5.38 salı günü saat 15,30 da İstanbul kültür 
direktörlüğü b\nası içiııde liseler muhasebeciliğinde top· 
lanacak ol&n komisyonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 455 lira 40 kuruş ve ilk teminat 34 
lira 16 kuruştur. istekliler şartnameyi okulda görebilirler. 

Taliplerin cari sene ticaret o~ası veya ehliyet vesika
lari1& birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

l\ çık eksiltme ile 100 takım muhabere fil.":ması satın 

alınacaktır. İlk teminatı 112,50 l i radır. Eksiltmesi 3.5.38 
salı günii saat 11 dedir. Şartname ve nümune MMV sa· 
tına ima komisyonunda görülür. Eksiltmeye gireceklerin 
kanuni teminat ve 2•190 sayılı kanunun 21 3 üncü madde
lerinde yazılı belgelerle birlikte muayyen gün ve vakitte 
MMV satınalma komisyonunda bulunmaları. 

İ stanbul Cümhuriyet Mııddeiumıımili~indf'n: 

taııbul icra Dairelerine 10 aıl~t otomatik telefon maki
ne i ile ve hunun te"i atı açık ehiltnıeye konmuştur. Bedeli 
nıulıaınmı·n :-ms liradır. Mu\'akkat t<>ınimıtı 28 lira H9 kurıı ~ 
olup :;artnameyi görmek i~teyeııler tatil günlerinden maada 
hergün lstanbu 1 Sirkeci Aşır efendi sokak t 3 numarada ad
liye levazım dairesinde görebilirler. Eksiltmr.nin 13 ına) ı s 

938 cuma günü saat 14 de Adliye levazım daire inde yapı

lacağı ilan olunur. 

Dev Jet Derniryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Cunı huriyet gazetc~inin 21, 23, 25, 27 ııisan 93B tarihli 

ııü halarııııla in ti~nr rdcn ilan la ~atın al ıııacağı lıildi rilen 
uOsıı:ımıı 'e «'l'mıgsraımı nıa .. knlı aıııpulleı le lıcrahrr «Luıııa» 
ve ((Philip::,» markalarıııııı <la Ş8) anı k ıhul oldu~u ve miiııa

ka ... a~ıııın . vvclki şartlarla 13.5.938 cuma giiııii :::nat 15,:3ll rı 

talik edildiği tevzihan ilan uluııur. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

Elde mevcud nümuı•esine ve şartnamede yazıh eYsaf 
dairesiude zabıta memurları için azı 200 çoğu 382 det 
kürklü kaput kapalı zarfla 4.5.938 çarşamba günü saat 
11 de münakasaya konulmuştur. 

Beherine 27 lira kıymet biçilen bu kaputlara aid şart
nameyi görmek istiyenlerin Emniyet Umum Müdürlüğü 

Satınalma Komisyonuna miiracaatları. 
Eksiltmeye gireceklerin 77 4 liralık teminat makbuz 

veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublarını 2490 
sayılı kanunun 2, 3 cu maddelermde yazılı belgelerle 
birlikte ~ksiltme günü sa~t ona kadar Komisyona teslim 
etmiş olmaları. 

* * * Elde mevcud nümunesine ve şartnamede yazılı 
vasıfları dairesinde Umum Müdürlük memurları için 125 
ila 130 takım maa kasket elbise açık eksiltme usulile 
n.5.938 perşembe günü saat l t de satın alınacaktır. 

Beher takımına 35 lira kıymet laiçilen elbiselerin nü· 
munesini görmek ve şartnamesjni almak isteyı~nlerin Ko · 
misyona müracaatları. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin 34 t lira 25 kuruşluk 

teminat veya banka mektubunu ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme 
günü saat l 1 e kadar Komisyona teslim etmeleri. 

J ındnrma Genel Komutanhğı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

Bir metresine 290 kuruş fiat biçilen 6 bin metreden 
7 ~n metreye kadar vasıf ve örneğine uy2un kışlık el-

MÜNAKASA GAZETESi 

biseJik kumaş 5.5.938 perşembe ıünü saat IO da kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu 
eksiltmeye girmek isteyenlerin 1522 lira 50 kuruşluk ilk 
teminat ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif 
mektublarını belli gün saat 9 a kadar komisyona vermış 
olmaları. 

- - ·-
• ı;• 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonu ncıa · 
. h ı10 

Ankara garnizon birlik ve müe::ı c el eri i\;ııı 92. h'.~ ::ı'..t 
sarlc ) ağı kapalı zarfla eksiltmesi 20 5.938 cuma gunu ııd:l 
ıs te Ankarada levazım amirliği :::atınalınn koıni~yon5ıı .. 5S . u ,. 
yapılacaktır. Muhammen hedfli 90160 lira ilk ternına ıılı· 
lıradır. Şartnamesi 451 kuruş ınukabiliııci.-: koııııs .. ·ond0'\~ .. 
nır. Kanuni ve Ticaret oda!iı ve şartnamede yazılı ve~ rıı· 

~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~ ı lardcı bulunan teklif mektubhırını saat 1'1· e kadar An 
3 

- da }rvazım amirliği satına)ma komi ')'OHÜtıa 'f'erııırkrİ· 
* * * Ankara gurnizon lıirlık ve miie::ı::ıC$cleri için. ~~ 

hin kilo koyun etiııirı kPpalı zarfla cksiltr:nesi 23 mayı::ı 1• 

1 pazartP::-i günü aat 15 tc Aııkar.ı lc\azım ::.atınalın k
0111

1 
yoııııncla ) apılaca tır. \1uhaınnwıı b deli 90 bin lırn ıl~ ~v· 
minatı 5750 lirndır. Saıtıınnıe~i 450 kuru:, mulahilırıdc .. .. ti 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Harp Akademisi Satınalma Komisyor. undan: 

Harp Akademisi ihtiyacı için tesbit edilen evsaf ve 
nümunesine göre IOO aded tahta sandık, ile 50 aded por- ' 
tatif demir masa ve 100 aded portatif demir sandalya pa
zarlıkla alınacaktır. İsteklilerin Beşiktaş Malmüdürlüğüne 
yatırılmış 60 liralık ilk teminat makbuzile birlikte 30 ni
san 938 cumartesi gi1nü saat 10 da Akademid~ Satınalma 
Komisyonuna müracaatleri. 

Kerest, etahta ve saire 

l.tanbul P. T. T. Müdürlü!lünden: 

İdare ihtiyacı için 9 kalem nıuhtelif ebatta Fabrika tahtası · 
nın alımı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 13.5.938 cuma 
günü saat 15 te Büyük postane binası birinci katta İ,,tanbul PTT 
Müdürlüğünde müteşekkil alım satım komisyonunda yapılacak

tır. Muhammen bedel 15 12 lira, muvakkat lerninat 115 lira 65 
kuruştur. isteklilerin şartnam esini görmek ve muvakkat teminat 
!arını yatırmak üzer~ çalışma günlerinde mezkur Müdürlük idD.rİ 

kalemi levazım kısmına, eksiltme gün ve saatinde de ticaret o· 
dası vesik~lariyle komisyonuna müracaatları. 

Mahrukat Benzin-ft\akine ya~·lan v. 

Lülehurga;r, Devlet Çiftliği Satıııalma Koınisyonundaıı: 

Devlet çiftliği motörlii ve.;aiti ilıtivaı·ııHlan 6800 kilo ınn· 
törinin 19.4.938 tarihinde açılan ilk ebiltınesi rıde tul ipi çık
madığı cihetle eksiltmenin 29.1.93H tarihine kadar tehir edil
diği ilftn olunur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Sa tmalma 
Komisyonundan: 

1- Gümrük muhafa-ıa örgüdü için 150 ton sömiko· 
kun 13.5.38 cuma günü saat t l de açık eksiltmesi yapı· 
lacaktır. 

2- Tasmlanan tutarı 3525 lira ve ilk teminatı 265 
liradır. 

3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makhuz· 

larile birlikte Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki 

komisyona gelmeleri . 

Müteferrik 

Karacabey Harası Direktörlüğünden: 

Müessese ihtiyacı için 5 adet ağır traktör Uiskharo
su açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 2.5.38 pazarte· 
si günü saat t 1 de İstanbul baytar müdürlüğünde yapı
lacaktır. Beher Diskharonun muhammen kıymeti 400 lira 
olup muvakkat teminat l 50 liradır. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin tatil günlerinden maada hergün İstanbul bay· 
tar direktörlüğilne ve Hnra muhasebesine müracaatlerL 
İsteklilerin belli giin ve s.aatte teminatlarJııı İstanbul ma 
Jiyesine yatırarak alacakları makbuzlarla İstanbu{ baytar 
müdürlüğilnde müteşekkil hara satınalma komisyonuna 
müracaatleri. 

• "' ... 
250 bin m. beyaz kaııaviçe alınacaktır. Bak: İııhisar. 

U. Müd. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Istanbul komutanlığı birlikleri hayvanatı için satın a
lınacak 80 bin kilo yulafın kapalı zarfla ihal.-si 16.5.38 
pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen tuta
rı 5400 liradır. İlk teminatı ..t05 liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektublarile beraber 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesiknlarile be· 
raber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda komutan· 
hk satınalma komisyonuna gelmeleri. 

ır.isyondan alıııır. Kanuııi Vf' Ticrıret oıl.~"'ı ve ;:arlıl<ll11 e-ı ~ıı· 
yazılı ve:,ikalar bulunan tPklif ıncktuhlarının saat 11 l' ril· 
dar Ankarada levazım amirliği şatınnlma koıni:;yonuna ,e 
nıesı. 

1 
üğünden= ___ ___,.,.,., 

ttC 
1- Şartname ve nüınun .si mucibince 250. 000 r.ıe 

düz beyaz kanaviçe pazarlıkla sntm alınacaktır. ..
0
c 

il- Paznrhk 13.V.938 tarihine rastlıyan cuoın g~ıı" 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Muhayaat Şube51 

deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. ıı 
d'tÇC 

lll .Şartnameler parasız olarak hergün sözü o 

Şubeden ve İzmir Başmüdürlüğüu~en alınabilir. .. ~e 
iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen guıı 01 

saatt yüzde 7 ,5 güv,.nme paralariyle bir!ikte yukafll ' 
adı geçen Komi .. yona gelmeleri ilan olunur. (2351) 

. 
•• 

.. te' 
l :.:artnamelerir.e ekli listede eb'ad ve mıktarı go 

"l ·ı. 

rilen t>OOOO adet nihayetsiz şerit pazarlıkla satın atıuac 
tır. ...1 

11- Pat.arlık 27 5.938 tarihine rastlayan cuma gtıbe 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şll 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. çt• 

HI- Şartnameler parasız o!arak hergün sözü ge 
Şubeden alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralari!e birlikte yukıı;• 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2024) 

ıı: "' . 
1- Numunesi m!.lcibince 70X100 eb'adında 

ince beyaz PAHŞÖMEN ka ıdı pazarlıkla satın 

tır. "''" • 1111" 
ll - Pazaı lık 9. V .938 ta ihine r stlıyan pazartcsı ı:ı • cıe 

saat 15 te Kab'ltaşta Levaı.ım ve Mubayaat Şubesıı:ı 
Alım Komİsjonu• da yapılacnktır. .. e 

lll - Numumder hergün sözü geçen Şubeden görlll 

lir. 
11 

lV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen giin ve sıı , 
yü:ı:de 7,5 güvenme paraları le birlikte yukarıda adı ~e\ J 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2303) 2 

--~~~~~--~-------~~-~--___../ 

..~ 

•• •• ere m urosu 
btl' 

Her lisandan ve her türlü tercüme isleri ve -. ıı.' 

hassa münakasa ve müzayedelere müteallik ş.lrtf1 
•!• melerin tercümesi derühte edilir. 

Aznmi ihtimam ve sürat 

Fiyat:ıar gayet m ·· t:ediidit .. .. 
.:'° ''MÜNAY-ASA GAZETESİ,, Abonelerine 
~!'• Hususi tenzilat yapılır 
• JJ 
•• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 
.:. Telefon : 49442 
~ 

·:· .;. 

, 
.. . 

HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESi 

Arzu edenlere meccanen numune gönderilir 
Adre.ıı! Galata, Perşembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 1 

Telefon: 49442 
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~lar. Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

li .. ~iirkiye Cümhuriycti Hükumeti ile İsveç Kırallığı 
Ukiinıeti arasında akid ve imza edilmiş olan Ticaret 

\'e l\liring İtilafnameleri ve merbutları olan protokol 
ve mektubların tasdikı hakkında kanun 

(682 inci nüshadan devam) 

~ı}1•dde 7 İhracatçıları işbu itil&Enamede muurrah olan şe· 
~tı t kliring uıulünü iıtimale mecbur kılmak ü:ıere her Hükumet lld' . 

MÜNAKASA GAZETESi 

üzerinden İ1Veç kurona tahvilinden sonra yapılacağını ve şu ka
dar ki bu rayiceler Londra rayicelerine müstenid oldağu ve ra -
yic tahavvfilatı da normal hudud dahilinde kaldığı müddetçe ic · 
ra olunabileceğini tayid ile kesbi şeref eylerim. 

İhtiramat ..... O T. R. Aras 
Ekshelılas, 

Bay O. \l/. Winther 

31 ilk kinun 937 
Bay Vekil, 

111

1
•

1ne terettüp eden tedabiri lazimeyi ittiha~ eyle.yecektir. 
eli adde 8- Clearing ko'.ltoret hesabına Sverıges Rıskbıı.nka te· 
ıı:~.0lunacak bilcümle meblağın yüzde 25 i, Sveri.es Riıbank • 
ti~ ırıde İsveç kuronw ile muharrer husui bir hesaba kendili
''rb en geçirilecek ve Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 

tatçe emrine amade tutulacaktır. 

Bu günkü tarihle bana rnaali aşa~ıda mezkur mektubu gön· 
dermek lutfünde bulundunuz. 

"Bugünkü tarihle imza olunan Türkiye-lsnç kliring itilifna· 
meainin 4 üncü maddeıine atfen, ve zatı aliniz tarafından vaki 
talebe binaen, faturaların İıveç kuronu veya Türk lirası ile mu-

~t "•dde 9 - Tütün ve krom müstesna Türk menşeli mallar İs
b1,ç ttlenşeli mallardan Türkiyeye idhaHeri serbest olanlarla hiç 
~ bt•hdide tibi olmadan ve idhaHeri kontenjante olmu' olonlar· 
~il Urılar için mevcud kontcnjanlnr dahilinde hususi takas ınevzuu-

letkil edebileceklerdir. 
~~ tbu anlaşmanın meriyete giri' tarihinde Türkiye Cümhuriyet 
ııı t~e:ı Bankuında hesaba geçirilmiş olan veya işbu anlaşmanın 
ttıy • l 

ı1 k ette bulunduğu eınada tahas&ül edecek olan lsveç ala.cak a-
ld~ t~nı ve tütün müstesna tliğer Türk menşeli malların lsveçe 
~t;.ı. •uretile tarih sırasına tabi tutulmadan tasfiye olunabilecek-

ıt, 

~~l~bu anlaşmanın meriyette bulunduğu sırada başlanılmış olup 
14111'

1
Yetten çıktığı anda henüz hitama ermemiş olan huıusi takas 

k•lk'lltlitı mezkür anlaşmanın hükümleri dahilinde ve meriyetten 
d~·ı'' tarihinden itibaren 6 aylık bir müddet zarfında hitama er-

ı t k ce lerdir 
it Bu ltı.addede derpiş edilmiş olan muamelat her iki memleket-

' harrer olmaması halinde fsveçte yapılacak tahsillt, mevzudbahs 
dövizin Stsckholmde bankalarca malum bulunan son rayicler üze
rinden İsveç kuronuna tahvilinden sonra yapılacağım, ve şu ka
dar ki bu rayicler Londra rayiçlerine müstenit olduğu ve rayiç 
tahavülatı da normal hudud dahilinde kaldığı müddetçe ic1a olu
nabileceğini teyid ile keşf ve şeref eylerim. 

İhtiram ..• " 
Hükumetim namına sened ittihaz ettttim bu mektubun vüru

dıınu u bildirmekle kesbi şeref eylerim 

Ekselans, 
Dr. Tevfik Rüştü Aras 
T. C. Hariciye vekili 

Kanun Düıtur 
No. Başlığı tertib 

O . W. Winther 

Cild Sahife 
10 296 
il 1376 

Resmi 
ıazete 

ıayı 

1104 
1516 ~Ctinizamata tabi olacaklardır. 

b~, ~•dde 10- İşbu itiliifname 1 son kanun 938 tarihinden iti
de'f~ıı bir senelik bir müddet için akdedilmiştir. Cari bulunan ı 
llıt tıınin inkızasındnn üç ay evvel ihbar vaki olmadıkça, itiliifna-

İllıusavi müddetli devrelerle zımnen temdid olunabilecektir. 

1193 Türkiye-İsveç Ticaret mukavelesi 3 
1671 ,, " ,, " 3 

Kararname 
15272 Tür 'tiye-İneç Ticaret itilifname

sin "C,, fıkrası hakkında 
2, 946 Türkiye-İsveç ticaret anlaşması 
213999 Türkiye·isveç ticaret anlaşmasının 

l 2 !936 tarihinden 29 şubat 1936 
tarihine kadar muvakkaten tem· 

2.558 
2749 

C\kl•bu ltilafnamenir. inkızasında diğer memleket nezdinde ala· 
b~~·· bir bakiyeıi kalacak olan memleketin idhalatçıları, mukür 
~tl 'l'eye tekabül eden r:ıatlubatın tama men itfasına kadar idha· 
d,~•tı bedellerini bu itilafname hükümlerine tevfikan tediyeye 
~'Ilı edeceklerdir. Keza, işbu itilafnamc muteber olduğu müd
~ Çe "e feshinden evvel krediye idhal edilmiş olacak emtia es-

~ııın da kliring hesabına tediyesine devam olunacakbr. . 
Q!11 

11karada 31 ilk kanun 937 tarihinde iki nüsha olarak tanzım 
111?ıuştur. 

Dr. T. R. Aras W. Winter 

Protokol 

~}icaret ve kliring anlaşmalarını imza ederken Türkiye Cüın
'4t11~tti Hükumeti ile İsveç Kırallığı Hükumeti aşağıtlaki husu-

& ar•rlaşhrmışlardır. 
~t t: ~Ünkü tarihle imzalanmış olan tica~et. onlnşm~~·. ah_kamı
-.~4~ \'fılcan Türkiyeye idhalleri kab.ul cdılnıış olup ılı.şık lısted~ 
~ile ""er tarife numaralarına giren lsveç ınenşelı emtıa bedellerı 
~d~~ 1.6()0 000 lira ve her madde grubu için listede muharrer 

V.,. niabetinJe klir!ng yolu ile tesviye eclebilece~lerdir. . . 
t~ l' Uk~rıda zikre.fümiş olan ticar~t anlaş.maaı ahkamı. ınu~ıbın
~~Gtkıycye idhalleri kabul edilınış ola~ lsveç me?şeh . e.mtıadan 
,ıtı," tnezkür hadleri tecavüz eden. emt~a ~edeller~ klırı~g an· 
'ıı,ı 11nın 9 uncu maddesinde d~rpış edılmış oldugu şekılde hu-

S takas yolu ile tesviye edilecektir. 

2 4181 

2 5752 

didine dair 
Türkiye-İıveç ticaret ve Kliring 
itilafnamesi 
Türkiye-İsveç Ticaret ve Kliring 
itilafnamesinin temdidine dair 

3234 

3261 

3500 

(Bitti) 

Türkiye ile Ç~koslovakya arasında aktedilmiş olan 12 
mayıs 936 tarihli ticari mübadele anlaşmasına ek olarak 

tanzim olunan protokola airl kanun 

Kanun No. 3354 • Kabul tarihi: 13.4.38 
Madde 1 - Türkiye ile Çekoslovakya aruındaki 12 mayıs 

936 ticari mübadele anlaşmasına ek olarak tanzim olunan proto
kol ile ınerbutu listeler tasdik olunmuştur. 

Madde 2- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3- Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekiller\ He

yeti memurdur. 
19.4.938 

~ti llnunla beraber yukarıda mezkür ticaret anlaşma11 hüküm
'lı~~~ &Öre Türkiyeye idlıalleri kabul edilmi~ olan yünlüler, pa
lGr~~lar, yün ve pamuk iplikler ve kenevır mensucat ancak 
'~ t 1

Ye men,eli yün ve pamuk ile hususi takas mevzuu- , 
j 'tkil edebilirler. 

~\itbu protokolün meriyete girişinden evvel idhal edilmiş olan 
Ctkl~ bedellerinin kliring hesabına yalırım ı:ısına devam edile•r. 

Ticari mübadelatıu sureti tesviyesi hakkında Türkiye ile 
Çekoslovakya arasındaki 12 mayıs 936 tarihli anlaş· 

maya bağh müzeyyel protokol 

Türkiye Cümhuriyeti Hükumeti ve Çekoslovakya Cümhuriye · 
ti Hükümetin ticari mübadelatın ıureti tesviyesi hakkında Türki-

1 i1e Çekoslovakye arasındaki 12 mayıı 936 tarihli anlaşmaya bağ
lı listeleri aşağıdaki surette değiştirmeyi kararlaşhrmışlardır: tıııı l\rıkarada 31 ilk kanun 1937 tarihinde iki nüsha olarak tan· 

kılınnıı~tır. 
Dr. T. R. Arns 

Kontenjante emtia listesi 

W. Wınter 

Deri 
Ağaç, kömür, tahta ve tahta işleri 
Kağıt ve kağıttan eşya e•J 
Kauçuk ve kauçuk eşya 
Camlar 
Her cinıten demir ''e çe lik 
Bakır va hali taları [• •] 
Teknik ve basari nlit, alat parçaları 

Senelilc 
kontenjan 
T. Lirası 

b8 000 
44 000 

105 600 
44 000 
35 200 

260 000 
123 200 

ve diğer aletler 35 200 6
48-666 Makineler 700 000 

71 0-805 Kimyevi ve tıbbi mevad 35 200 
{• [.,.] Diter emtia 129 600 

~'lı~) ~Diğer emtia katogorisine,, ba~rolunmuş o~an 129,600 li · 
lıtı,~ttt~ktardan bir defaya ve yalnız ılk ıcn~yk ~uadete ~ahaus 
~~j, Uıere mahsub edilecek olan 60,000 Turk lıralık bır kon· 
1d4-ı~ l>l\tnuldu, yünlü, yün ve pamuk iplik ve kenevir menıucat 

[''~•na hasredilmiıtir. 
b ı: liGkiimetin 1 mart 1938 numara 61749 tezkeresile vaki ta-

"t• . 
'"rıne tashih edilmiştir. 

3 3 1 38 Hariciye Encümeni 
Kastamonu 

Ş. İlden 

Katibi 

Ankara: 31 ilk kanun 1937 
"a Bay Elçi 

~~'İıt~ 2Ünkü tar{hle imza olunan Türkiye ·İcveç kliring itilafna~ 
ı lth n 4 Üncü maddesine atfen ve :ı:atı iliniz tarafından vakı 
~ e b· 
d~~t 1naen, faturaların İsveç kuronu veya Türk liraaı ile mu· 
~\>it~ 01rnanıası halinde İıveçte yapılacak tahsilat, mcv.luub.\lıs 

n Stockholmde bankalarca ınallım bulunan ıon rayicler 

12 mayıs 936 tarihli anlaşmaya bağlı 1 numaralı liste yerine 
işbu Protokole bağlı yeni l numaralı liste konacaktır. 

2- Mezkür anlaşmaya bağlı 2 numaralı liıte yerine işbu Pro· 
tokole bağlı 2 numaralı liate konacaktır. 

3 İşbu protokole iV numaralı y~ni bir liste iliştirilmiştir. 
Bu listede t adad edilen pozisyonlara giren Çekoılovakya men
'leli emtia, her pozisyon için listede gösterilen kontenjanlar had· 
di dahilinde, yalmı hususi takas yolu ile ve Türkiye men,eli pa
muk, tiftik ve yün ihracatı mukabilinde Türkiyeye idhal oluna
bilecektir. 

4- İşbu Protokol imza gününden mer'iyete ıirer ve ticari 
mübadelatın sureti tesviyesi hakkında Türkiye ile Çekoslovakya 
arasındaki 12 mayıs 936 tarihli anlaşmanın a1li cüzün~ teşkil 
eder. 

Ankarada, 18 ikinci kinun 938 de iki nüıha olarak tanzim e-
dilmiştir. 

Tarife 
No. 
68 
89 
91 
93 

102 
103 
105 
108 
112 

115 c 

120 
121 
126 
132 

Numan Menemencioğlu Bohuslav Hub 

Liste : 1 

(Yalnız 11hhi ve tıbbi yaıtık) 

(Yalnız band halinde tuir bezleri Ye torbaları, 
makine kolanları ve kortları) 
(Yalnız bebek imalinde kullanılan ve metre mu
rabbaı 100 gramma ktdar olan keçe) 

-~ .• 

5ayfa l .-

Ziraat Vekaletinin evvelden mü1aadesile 

133 
136 
137 
139 
154 
165 
173 
203 
220 

İktısad Vekaletinin evvelden mü1aadesile . 
Gümrük ve lnhi.arlar Vekaletinin evvelden mi· 
saadesile 

250 
274 
276 H 
276 C.D 
280 

İktısad Vekaletinin evvelden müsaadeıile . 

281 
284 
295 
298 
299 
307 
323 
324 A 
324 c (Sarı saman, kağıdı, esmer hamur kaj'ıdı, 

k&.rbonla boyanmış siyah kiğ'ıdlar). 
324 c 1ktıud Vekaletinin evvelden müuadesile (sa

rı saman kağıdı, eımer hamur kiğıdı, karbon· 
la boyanmış siyah katıdlardan maadası). 

.\27 

(Devamı var) 

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

27 - 4 1938 

FİATLAR ( Coura officiels) 
Afiozı (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday ıert (Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol {Orge Aa.) 
Arpa yemlik 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plua) 

5 28 
5 20 

4 10 

5 30 

Zeytin yağı l.ci yemel..lik (Huile d'ol.) 
Susam (Sesame) 16 30 
Çavdar (Seigle) 
Tiftik mal 

" oğlak 
Fındık kabuklu (Noisettes) 
Güz: Yünü 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poilı de Chevre 
Fasulye ufak (Haricot sec) 
Burçak 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Nohut iri(Poiı chicbe) 
Kaplıca 

Mercimek (Lentille) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,. Trakya " Thrace 
Pamuk yatı (Huile de coton) 
Suıam " ( ,, sesame) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mısır sarı (Maiı jaune) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Yulaf (Avoine) 
Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Porauk ,, 

Tilki " 

" Varşak 

Zerde\a 
Sansar derisi 

GELEN (Arrivagea) 
Afion (Opium) k 

Buğday (Ble) 205 -
Arpa (Or2c) 
Çavdar (Seigle) 15 
Un (Farine) 83 
Mısır (Maiı) 60 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fa1Ulye (Haricot aec) 9 50 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 6 
Yulaf {foia 
Suaam (seume) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 3 -
Nohut (Pois Chiehe) 
Zeytin yağı (Huile d' ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 1 25 
İç fındık (Noiı. dec.) 
Razmol 
K fındık (Noiıette) 

l mtiyaz aahibi ve yazı ql«İ 
Direktörü: l.mail Girit 

36 

51 
62 -

5 14 

51 

2600 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chiche) 
İç fındık (Nois dec.) 2 75 
Un (farine) 
Tifti~ 

Yapak (Mohaire ) 
İç ceviz 
K badem lamande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marcheı Etranıers) 

Buğday {Ble) Liverpul 4 71 
,. ,, Şikago 3 79 
" ,, Vinipek 5 57 

Arpa (Orge) Anven 4 11 
Mısır (Malı) Londra 4 10 
Keten t.(Gr.Lin.) " 7 40 
Fındık (noiı.) G.Hamburg 39 -
K ,. ,. 38 -

Ba.ıSdıiı 7er: ARTUN Baıımni 
wlalJı Billur •okıtk NG. 10 
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Jour .. 

Re l de Con bu lloıı Cartograph 

R paratıon a la caserne S lımıy (aJ ) 
Constructıon r ıervoır d'eau tie c; O tonnt"oı el ıns 

tallatıon pou adductıon de l'cau potıııble .ı la 
vılle Ordou Les tuyaux et acce soıreo; cront 
donıı pa la munıcıpalıt (cah eh. P 152) 

Constructıon gar ye t at rsıt-nt pour Dır<' tı ln 

1 ravıux Publıcs a Tchankırı 
R parahon au bit mcnt Acad mı~ de C1uerr~ 

Electrıcıte~Gaz Chauffag 

lnstallatıon lcctnque au bourg Gueunene (cah. eh 
L 5) 

lnstallahon electrıque a la mauıon d'arret a Is· 
hnbul 

Machınc t lt.phonıque automatıqııe aınsı que l'ıns 

tallation 10 p. 
Ampoules elcctrıq 11 ma queıı 011ram, fu geram, 

Luma ou Phılıps (•J ) 
Flaaımes de co respondance : 100 p 
lnstallatıon asccneeur elect•ıque pour transport de 

nourrıture au iyece de Haydarpacb 

-----
a s;re 879 60 

Plı rach 30472 78 

Gr a gre 

f'lı cadı 

Gr<' a rr 

Publıque 

Publıqu 

Gr<' a gre 

l0~,.,4 77 

50312 43 

3246 :n 

385 

455 40 

Habıllement Cuır. 

Etoffc pour unıformc d'hiver : 6-7000 m 
Coııtumes avcc cuıquelte!'I : 125-130 co plet 
Capoule& fourres : :l00-382 p 

A eublcment pour Habitatıon et Bureaux 

C i.sses de boıs: 100 p 1 a le de f r portatıv,.s: 

5 p · Ch ııs ı de lt-r porlatıv<- : 1( O p 

Plı cadı le m. 2 90 
Publıque lıı p. 35 
Plı cııch ,. 27 

Tapiss rie ete. 

Gr a ı;r 

Bois de Construction, Planches Poleaux ele . 

Plaııchc façonn c (dıv dım) : 9 lo 

l.ombustıbl Carburant 1 fuile 

Motorıne : 6·8 t (aı ) 

Semı·coke : 150 t. 

Travaux de vorerıe 
Dıııqu ı de a ou 

au bourg B gı (pendant 1 an) 
ou racteur lourdııı : S p. 

Pro\ J'Ion 

Foın : 80 t 
Beu re : 92 (cah eh P 451) 
Vıande d mouton · 00 t (c-ıb h P 410) 

B f dJudıcatıons a la sm €nche t 

( anevaıı, cor
0

de-, fıcelle tıtc-. 

r 
rs 

Publıque 

Publıque 

Publıqu 

Pli cach 
,. 

• 

154) 

35?.5 

:ıooo -
lap 100 

5400 -
90160 
90000 

Gr<' a gre 

li s 

L GAN, en m tt nt ıı dısp0ı1ıtıon du touv rneme t 31000000 
d<" hvre pour la r alı a ıon de g nds travaux hydraulıques dana le 
paya rl"' du un erv c d~ pr mi r ı lan o nos population rurales. 

C' sl V(' 1 loı No 311 qu l'F.tat commc-nçera a entrepren
dre de tr "aux hydraulıqueı de ırrandc envrrgure, selon un pro· 
grammc etabl 

L'o ganıo;atıon d 8er ı e des eaux, fo me de dou:ıe ıectıons et 
de 30 ııub-d vı o se trouve 'lı urf' acluelle, dıssexnın " iı ıra· 
vers to t le ay , mume d toıııı les movcns RCıenti fique Nouıı 
pre entonı un perç de!! trav ux r alıst'S jusqu'a rr sent dans ce 
domaıne sın ı cc x rıuı sont en cours : 

Premıerc Section : Susigirlık 

Cette se tıon trav ılJp !IUr une superfıc-ı de 185000 ectares, 
dan la r gıon de Susı ı lı il v e ate q atre hamp~ d' ctıvıt 

66 Com. Ach . Command. lst. Fındıklı 
2285 4l Munıcıpalıt s Ordou Ank et 1 t 

1467 36 Vılay t I'cna 1"ırı 

Com. Ach. Ac d!'mıe de Guerre 

3773 Munıcıpalıte Gueunene 

244 Dır. Trav. Pub. lstanbul 

28 Procureur Gen. Rep. lıt. Uır. Econ. 

112 50 
34 16 

1522 
341 25 
774 

60 

115 65 

9 f.xploıt. Ch. Fer Etat Sıı kcdjı 

Com. Ach. Mın. Ot f. Nat Ank. 
Com. Ach Lycee Haydarpacha 

Com. Ach. Command. G. Gend Ank 
Dır. G o. de Sü et Ankara 

" 

Com Ach Academıe de Gue rre 

Dır P.TT.lııt. 

Com. Adı. Fcroıe de 1.'Etat n 
Luıebourgaz 

13 5 38 
17-5 38 

13-5-38 

30· ·38 

18 5-38 

30 1-38 

13·5-'i8 

13 5-38 

3 5 38 
3-5-38 

5-5-38 
1 .5 38 
4-5-38 

311-1-38 

13·5-38 

29.4 ·3tl 

265 Com. Ach Comm. G Surı1 D uan lst. 13-5·38 

150 -

405 
1758 
5750 

15 o o 

Municıpalıt Bıga 

Dır. Yet rınaıre l t. 

Comm. Ach. Command lst. Fındıklı 
Com. Ach. lnt. Ankua 

,, 

Com. Ach. E.con. f\lonop. K.tache 

11 5·38 
2-5 38 

16 5-38 
20-5-38 
23-5-38 

l'.l-~ 38 

15 
14 

16 

12 

15 

!l 

14 

15 30 

11 
15 30 

16 
15 
L 1 

10 

15 -

11 

15 
11 

16 -
15 -
15 -

!illr la rivıere Susınu lık vena t de Sımav, la d K d ,. rıvı rr- e ara ne 
venınt de Manyas, in rıvıere Kcnı. lpacl-ıa et le fleuve Nılufcr quı 
vıent de la vallee de Boursa. 

La ligne gen ralt' des travaux hydrauliqucs , t-ffectuer :ı Bour a, 
constituc a rendre inoff mırfs pour la vallce. les rivi rca sortıınt de 
l'Uludagh et quı causent des mondntions 

La premı re que5 ı n iı envisııg dans ce tr vııil cons'stc : ns-
eurer l'ecoulenıent des eaux qui d ordent de Ct"9 riv Nf'S et iı ns· 
eecher lcs marnıc;. Une grande partıe du prOjt't dE"stine a assurcr 
l'arroııage de la vallC'c ıı r' s l'ase clııge des mar is esi t<-rmın . 
tes rıvı reıı dont lc.s cours ı nt ·ı r gularis s d.ımı cette 1 •gıon 
sont cellcs de Nilufer, G ukd re. Kaplıkava, D l tchny, Akııu et 
NarlidE'r<'. 

Dt!uxieme Scctioıı : Rivihe Bakır 

l.cı; ımo m et ıııeptı m u dıvııııons de cette s e;tıon s'occ.upent 
d"' I' t ıhlıuemcnt des cou cıı des terraırıs s'cten lanı de la rıvi re 
Bakır jusrpı'au gorges de Soma 

(iı &uivre) 

Cuma 29.4.938 

S1ğ1r eti (Vize Ask. SAK) .\':. 662 
Aıfalt kaplamalı şos inş. (İst. Nafıa Müd.) J\~ 664 
Granit parke taşı (Zonguldak Urbay.) ,\':. 667 
Yün ÇOrRp (Orma:n Kor. Gen. Komut.) .\':. 665 
Kışlık elbiselik kumaş (jndr. Gen. Komut.) .\! 665 
Tatlı su taşıma işi (Ank. İnh. Müd.) ,\':. 668 
Sebze ve ,yaş meyva (DDY) Y 669 
Tereyağ (lst. Komut.) .\' 669 
Suni portlant çimentosu (DDY) . -:. 669 
İlk mektep binası inş (İst. Bcled.) .\' 669 
Klodrat (DDY) X 670 
Civata ve rondela (DDY) \ 670 
Mahtelif cins tel (Yüks. Müh. Mek.) .\' 670 
Maden kömürü (İzmir Beled.) Y 670 
Benzol lMMV) \' 670 
Kaputlu kumaş (Orman Kor. Gc~. Kom ) .\~ 670 
Fotin (Orman Kor. Gen. Kom.) ~· 670 
Sandalya (İıt. C. Müddeium.) .\~ 670 
Yalak ve yastık kılıfı (Orman Kor. Gen. Kom.) ;'( 670 
Kilim (Orman K )r. G~n. Kom.) .Y 671 
Kömür t hmil ve tnhliyesi ( >OY) .\~ 671 
Kaput (Orman Kor. Gen. Kom.) .\' 671 
Çnmnşırlık b .z (Orman Kor Gen. Kom.) ~ 671 
Menfez inş (Konya Vil.) .\' 672 
• Küherçile çuvalı (ist. Ask. Fnbr.) \~ 672 
• Muhtelif tahta (İnhis. U. Müd.) .\' 673 
Kanalizasyon inş. (izmir Beled.) .\' 673 
Motörin (lzmir Beled ) .\' 673 
Süt (Kırklareli Tüm.) .\· b74 
Yoğurt " ,, ,, 674 
Köprü tamiri (Kütahya Vil.) X 674 
Ahşap direk (Uzunköprü Belcd.) .\' 676 
Koyun veya keçi eti (Dıyarbakır Lvz.) .\ ()76 
Nafıa ıilindir ve kamyonları için malzeme (Edırne Vıl.) · 
Zarf (DDY) \' 677 

Pavyon, hela, undurma v s. inş. (i1:mir lncır ve Üzum Sıı 
operatifi) \ 677 

Niş dır (lst P I'T) .\' 67'S 
' Saman (Isparta Ask. SAK) .\' 679 

Bebek PTT binası tamiri (İst. PTT) X 679 
~kmek (Yuk ek Muhendis tlek.) .1~ 681 
!ııhi ar maddeleri nakh (Gaziantep İnhis. Başmüd.) \ 682 
ilk o.~uı binası tamiri (Mani a Vi 1 ) X 682 
Kışlık elbiselik kumaş (l\1.M.V.) N. 667 
Knna\içe (Tophnne Lvz) N. 682 

Onlerinde yıldız ı rctı olanlar müzayedeye .ııttır. 

H miş : "~o.,, iş.ıretı ilanı havı g zetemizin sayısını 

...... cı.ı:: ~-,.._-...(; 

Vendredi 29·4· 1938 

Vıande de bocuf (Com. Acl1. Milit. Vıze) N. 662 
'onstr. de chausıee en asphalte ( )ır Trav Pub. lst.) N. b 

P v granıte (Muııicıp. Zong..ıuldalt) N. 667 
Ch:ıusselte de laine (Comınand Gen. Prot. Forct) N. 66ı 
EtoHe pour u ıformce d'hiver (Command. Gen. Gend. /\" 
Transport d'cau polable (Dı . Monopoles Ani.:.) N. 668 
L gumes et fnıit (Ch de Fer Etat) N. 61'9 
Beurre (Comnınnd. lst.) N 609 
Cıment por land artıfıciel (Ch. de Fer Etat) N. 669 
Constr. bat. cole Primaire (Municip. lstanbul N. 669 
C~lordmte, boulorıs et rondelles (Ch. de Fer Etat) N. 67 
l"ıl melallique (Üir. Ecole lng n.) N. 670 
Houılle {Municıp. lr.mir) N. 670 
Benzole (Min. Def Nat) N. 670 
Etuffe pour c.ıpoutes ı-t bottines (Comınand. G .. n. Prot. fo 
Chııises (Dir. Proc G n R p. lstanb ıl) N. 670 
Housse pour matelas et lnı .5 d'orcıllers (Com. Gen. 

N. 670 
Kılims, capoul s et toile po ı linge (Commımd. Gen. Pr<'1 

N. 671 
Clıa ger.ıent et el chargement dr chıırbon (Ch de Fer Etııtl 
C->nstr. rchcs (Vıl. Konia) N. 672 
• Divers~s planchcs (Dır. Gen Monopoles) N. 673 
Trav ux de canalısatıon (Municip. iz.mir.) N. 673 
M torine (~fon. lzmır) N. 6,3 
L ıt l't yog ourt (Div. Kır lı) N 67 ı 
Re p. d'un pont (Vıl. Kut hıa) N 674 
Poteaux en hoıs Mun Ou o n .eupru) N 676 
Vıande de moııton ou de ehe re (lrıtend Dıınl-- kır) N. b 
Mat riel r ıu c ımıon et c-ylın<lre (Vil. Edirne) N 677 
Envl'IOfp<'S (( lı. d Fer Etat\ N. 677 

" 

Constr. P vıllon vespasienne et hangar a Eud mıche (0' 
Vente Raıııins et I ıguc a lzmir) N. 677 

Sel aınoni c (Dir. P.T.T. lst.) N. 678 
Rl'!p. biit. PTT. a Bebek (Dir. P.T.T. lst) N. 679 
Pnııı (Dır. Ecole lng ) N. 681 
Tr n8port d'a tıcles monopoli.5es (Oir. Monopole Gazıaııtt 
Rep. bit eC'ole Primair (Vıl. Mani11sa) N 682 
F.toffe pr ca outes ('v ın D<·I. N t ) N. f67 
Canevas (lnt. Tophııne) 682 


