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fo;t. Vıl. Ziraat Miid. 
de •atın :ı.lı'l~C•I!'• ılin edilen 7S ton 

~ ıq•lı d • • ı. 
p f tq1 1dı •111.ı• f.:> ı n ll:Z: un Ü'! rı e sıı.rfın zu 

ıı 

14-4-38 u. PTT Lvz. Müd. 

"· Çcırap ıplıti: 16 t. (şart. 2 L) 

b, ~ · zaye eler 
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"·s aksa ı pat. 250 

~ Antalya ViJavt·tinrl ·n: 

t /ltalya-Burdur volundu Kıı kgöz köprusi.ı İn:;>ıt ıtı ı.:;oı7 
1 

,. ~ ~uruş keşfi iizerınden 25.5.938 çarşanıha glimi saat 
~ rct~ar kapalı zarf u::sulile ek iltmey' koııulmuştur. 
~tııın lıf mektublnrınırı o gfüıu "aat 14 e kad'r \İlfiyP.t nıa· 

~ ott ~ Vf'rilmiş veva gönd 'ıılmiş olması ve 24QO .,ayılı it
"~" ~nurıurıun 32 nci rnadclesindt kı taı ıf dairesinde t mzinı 
t (}t ve 1128 lirn 58 kuruşluk tPminatm yatırıldığına 
ıa un ınakhuz veya bauka mektubunu ve avni wmnnda 

~t~1 v~kaletinin umumi miıteahhidhk vesikasınt da ihtiva 
l ftııındır 
\l),ble . . d'kl . 

" ~ rın ı~te ı en evrakın ııretini 7;., kuru~ muk ıhı 
~" afıa fmidürlüğtinden v 11r iz ıhatı E11ciir~n k.ıle

tı alahile,,ekleri ılan olunıır. 

aha faza " ma mat ve 

1 75 lstanbul Belediyesi 8·4-38 14 

f ,taıı ul Lıın rnı Sahıl Sılıhiyc \ferkezi Satırıalıııa 
Komı~yonurıdmı : 

\1t kczıırıiz nırındcki Ankar,ı ınotörii açık t•k iltnw o 
rPtiJ t ımır t ttiril<'cektir. 

l ~ıf bcdPli · 19 ~ liradır 
Bu işe aid artrıaın !er §llnlardır. 
A-İdııri ş1rtııunıe, 
B Fenni §Ortnamf' 
lst •kiiler bu şartrı.mı Jeri 15 kuruş bedelle merkezimiz 

levazımından alabilirler. 
Ek iltrnc L~. 1.9.iH salı giiııii sant 15 te Galatada Kara 

~fo~tafa Pa~a sokı:ıl'rında ın >·1,kiır merkez satmnlma komı;;yo· 
~ "' 

nun<la yapılacJktır. 

Muvakkat teminat 187 lira 25 kuruştur. 
Ek::;iltmeyc girce ·klerın bu gılıi i~ler yaptıklarına dair 

re::;mi ve;)ika J.ıraz etmeleri ~arttır. 

--
lzmir Nafıa Müdürlüğünden: 

Sanatı ır okulu demirhane yapısı ikmali in aah 8794 

ilanları • • 
ıçın tam metni 

lütfen iç s yife ere müraca t ediniz 

lira 70 kuruş açık tutarı ile ve 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

İstekliler 2490 sayılı yasa hükümlerine göre bazırlı
yacakları ve gereken belgelerile birlikte 19.4.38 sah ~Ü· 
nü saat 11 de nafıa müdürlüğünde müteşekkil komisyo
na başvurmaları ilan olunur. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

Ankarada Etimesğudda inşa edilecek 51,684 lira 75 
kuruş keşif beddli Lojman binası kapalı Zdrfla eksiltme
ye konulmuştur. 

Muvakkat teminat 3834 lira 24 kuruştur. 
Eksiltme 22 nisan 938 cuma güni saat 15 te PTT 

umum Müdürlüğü binası içinde toplanacak \rttırma, Ek· 
siltme komisyonunca yapılacaktır. 

Şartname ve pi Atılar 258 kuruş bedel mukabilinde An· 
karada PTT Levazım Miidürlüğünden, İstanbulda PTT 
Ayniyat Şube müdürlüğünden alınacaktır. 

Talihlerin «muni vesaikten maada Nafıa Vekaletinden 
alınmış müteahhıdlik vesik sile birlikte bir defada en az 
55,000 liralık inş atı taahhüd ve ıkmal eylediğine dair 
vesika. 

Talihlerin bizzat diplom<ılı mühendis veya mimar ol
ması veyahud diplo n11lı Mühendis veya mimarın bu ınşa t 
ve tes=satın fenni mesuliyetioi deruhte cyledığini ve mu

kaveleye bu şartla iınz koyacağını havi bir t ı hhudn • 
:nesini ibr ı. etmeleri lazı!Ildır. 

Talibler leklif meı<tubbrile muvakkat teminat m l·b ızunu 
veya bank teminat mektubunu ve diğer kanuni ve aikı 
ihtiva edecek lrnp lı zarfını yukarıda yazılı sa 1tten bir 
saat evveline kadar Ankarada PIT Umum Müdürlüğu 
binası içinde toplanacak Eksiltme komisyonu Reisliğine 
makbuz mulrnbilinde tevdi edeceklerdir. 

istanbul Üniversitesi Artırma, Eksiltme ve Paıarlık 
Komisyonundan: 

399451 lira 38 kuruş keşifli İstanbulda Cerrahpaşa 
hastanesinde yapılaca< Şirürji kliniği bina&1 iaş sı vahidi 
fiyat üzerillden kRpalı zıırfl eksiltaı .. ye '<onulmuştur. 

Bu işe ait evrak ve şartonmeıer şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayandırlık geııel şartnamesi 

D - Özel şartname 
E- Keşif cetveli, tahlili fiat cetveli, mesaha cetvelı 

F - Proje, 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı k şif bedelinin 

yüz binde beşi nisbetinde bedel ile G:izel Sonatlar Aı<a· 
emisi Tatbikat bürosundan alabilirler. 
Eks'ltme 21.4.938 p ... rşernbc günü saat 16 da Ünivcr 

te rektörluğünde yapılacaktır. 
Eksiltmeye gir.!bılmek için isteklılerin 19750 lira u-

vakkat teminat verme .. i ve bundan bıışr': aş lğıdaki ve -
kaları getirmesi lazımdır. 

1937 senesine ait 15U bin liralık Bayandırlık Bakanlı
ğmdan alınmış inşaat müteahhit vesik sı ve talibin ken
disi bizzat miihPndis veya mimar değilse inşaat müddc 
tince fenni mes 'uliyeti kabul ettiğine dair bir mühendis 
veya mimarın noterden tasdıkli senedin\ veyahut ta bir 
müh<!ndis veya mimarla müştereken taahhüde girdiğine 
dair noter senedi vermesi. 

Teklif mektubları yukarıda vaıalı s ıatten bir sa, t ev· 
vel komisyon başkanlığına makbuz mukabiHnrle verile
cektir. Posta ile gönderilecek mektubların en geç yu
karıda yazılı saatte kadnr gelmiş olması \-'e dış zarfı 
nm mühür mumu ile iyice kapatılmış olmnsı ş rttır. Po~· 
tada gecikmeler kabul edilmez. 

İzmir Bel diyesinden: 

2.~10 lira muhammen bedeli keşifli Tevfik Rüştu A 
ras caddesinde Möntrö meydnraındnn başlıyarak Cu hu 
riyet meydanındaki ana kanalzasyona bağlanmak uz re 



yaptırılacak 480 metre boyda kanalizasyon başmühendis
likten bedeli mukabilinde tedarik edilecek keşif ve şart
nameleri veçhile 19.4.38 salı günü saat 16 da açık eksilt
me ile ihale edilecektir. İştirak etmek isteyenler 173 lira 
25 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu veya banka te
minat mektubu ile söylenen gün ve saatte encümene ge· 
linir. 

Karaman Bclediyesinuen: 

10 bin nüfu::-ılu Karaman kaza merkezine _3 kilonwtre 
ıne afcden getirilecek olan evsafi ::,ıhhiyeyi hai;1, içme suyıı 

plan ve projesi yaptı rılacağınc\an bedeli Nafıa vekaletinden •• 
ta dık edildikten :->Oııra tediye edilmek şartile bu işte ehli
yeti olan su müteha ·ı~larının 15 gün zarfında tekliflerini 
Belediyemize bildirmeleri. 

Kars Valiliğinden: 

Kars-Sarıkamış-Iğdır elektrikleri için leyin olunan ek
siltme müddeti içinde teklif olunan pey muvafık ve had
di layık görülmediğinden iş 26 gün müddetle pazarlığa 
bırakılmıştır. 

Kars şehrinin idrolik elektrik tesisatı 296,400 liradır 
Sarıkamış şehrinin lokomobil elektrik tesisatı 80,011 

lira 71 kuruştur. 

Iğdır şehrinin lokomobilli elektrik tesisatı 84692 !ira 
63 kuruştur. 

Kars şehrinin elektrik tesisatı toptan veya kargir top· 
rak ahşap işleri ayrı, diğerleri ayrı ihale olunur. 

Kars·Sarakamış Iğdır ayrı ayrı ihale olunduğu gibi hep· 
si kül haiinde 461, l04 lira 34 kuruş olarak ihale olunur 
ve toptan teklif tercih edilir. 

Toptan ihale olduğu takdirde istenirse yüzde 20 da
hilinde Nafıa Vekaletine tasdika gitmiş ohm Tuzluca, 
Kağızman, Arpaçay, Susuz ve Selim kasabaları elektrik 
tesisatlarından herhangi biri yaptmlacaktır. 

Nafıa Vekaletince tasdik edilmiş yukarıda yazılı 3 
şehrin dosyasındaki evrak şunlardır: 

Proje, keşif fenni şartname, hususi ~artname, bayın· 
dırlık işleri genel şartnamesi, eksiltme şartnamesi, muka
vele projesidir. 

Talihlerin bu işleri yapabileceğini gösteren 938 tak
vim senesi için Nafıa Vekaletinden almış olduğu ehliyet 
vesikası ile 938 senesi ficaret Ocfası vesikası. 

Muvakkat teminatı 24,JIQ liradır. 
Dosyası Kars ve İstanbul Nafıa Miıdürlüklerinde olup 

Karsın 14 lira 80 kuruş, lğdırın 4·20, Sarıkamışın 4 lira 
mukabilinde istiyenJer alabilirler. 

Pazarlık 25.4.938 pazartesi günü saat 14 de İstanbul 
Belediye Encilmeninde ve Kars Daimi Encümen odasında 
toplanacak Komisyonca yapılacaktır. 

İhalesicin icrasına Kars Daimi Encümeni salahiyettardır. 

P. T· T. Levazım Müdürlüğünden: 

Ankarada Ulu . İstanbulda Cumhuriyet gazetelerinin 
29.3.938 tarihli nüshalarında intişar eden 13 kalem kur
şunlu kablo ilanı görülen lüzuma b;naen iptal edilmiştir. 

* •• 
1..,taııhul-Sofya telefon devresi için bir adet rödresör alı

nacaktır: Bak : f .. tanhııl Tı--lefon Mud. ılanlarına. 

• • • 
150 adet kur::,,;uz kombine telefon makine-.i alınacaktır. 

Bık: 1st. Tdt:'fon müd. ilanlarına. 

• • • 
Çubuklu gaz deposundaki havai elektrik hattının ta· 

dili. Bak: 2 nci sahifedeki İst. Beled. ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v.s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 

MÜNAKASA GAZETESİ 

* • • Her bir metresine tahmin edilen fiatı 275 kuruş 
olan 100 bin metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarf u

sulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 25.4.38 pazartesi 
günü saat 11 dedir. İlk teminata 14750 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi 13 lira 75 kuruş mukabilinde Ankara M.M. V. 
satmalma komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü matl.delerinde gösterilen 
vesaikle teminat ve teklif mektublarile birlikte ihale sa· 
atinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

Elde mevcud örneği ve şartnamesinde ya?,ı lı vasıflar da
ire:;indc zabıta memurları için 10 bin metre gri renkte ku
maş kapalı zarftı 19.4.938 salı günii ~aat 15 te :-.atın alına

caktır. 

Beher metro. una 4 lira 75 kuruş kıymet hiçiJen hu ku· 
maşlara aid şartnameyi almak ve ııiiınııne:;ini görmek isteyen· 
lcrin Emniyet U. Müdürlüğii satınalma komisyonuna müra
caatları. 

Eksiltmeye girmek i~tcyenlerin 3562 lira 50 kuruşluk te-
minat makbuz veya hanka mektubunu muhtf!vi te.klif mek
tublarmı ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncii maddeleriııcie 
yazılı belgelerle birlikte ek::;iltme günü saat H e kadar ko
misyona teslim etmiş bulunmaları. 

Türkiye Kızılay Cemiyetinden: 

30.000 metre kutil 
40.000 metre pazen. 

İsimleri yukarıda yazılı iki kalem eşya ayrı veya bir
likte satın alınacaktır. Alakadarların nümunelcri görmek 

' ve şeraiti anlamak üzere Yeni Postane karşısında Kızı· 
lay h;ınında Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaatları 
ye 8 nisan 938 cuma günü akşamına kadar teklif mek· 
tublarını mezkur Direktörlüğe tevdi etmeleri. 

• • 
94 çift vidala fotin nlıııucaktır, Hak: l:st. Telefon Müd. 

ilanlarına. 

• * • 
40 takım silecek ve peştimal ile 50 kilo kösele alına-

caktır. Bak: 2 inci Sahifedeki İstanbı:.l Belediyesi ilan-

larına. 

Müteferrik 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

Bir kilosuna tahmin edilen fiatı 250 kuruş olan 16000 
kilo yün çorap ipliği kapalı zarf usulile satın ahnacakbr. 
Şartrıamesi 200 kuruş bedel mukabilinde ~ergün MM~ 
Satnıalma Komisyonundan alınabllir. İlk temınatı 3(.-00 lı · 

1 radır. İhalesi 23 nisan ~38 cumartesi gunu saat l 1 de 
, yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 

2, 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teıninatlarile 
birlikte teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat 
evvel Ankarada MMV Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

P. T. T Levazım Müdürlüğünden: 

Ankarada Ulus. İstanbulda Cumhuriyet gazetelerinin 
29 mart 938 tarihli nüshalarında intişar eden 75 ton U. 
maktalı demir ilanı görülen lüzuına binaen iptal edilmiş· 
tir. 

f .. tanhtil Viluveti Ziraat .\lüdürlüğiinrleıı: 
v ; 

Ziraat vekaleti ihtiyacı için ek..,iltıncyc konulan 4.4.<)38 
tarihinde ihale edileceği ilan kılınan muhtelif pülveriıatiir 
veciek parçalarına aid ek iltınc müddeti g<irülen lüzuma bi
~at:n aynı ~arılarla on gün dalın temrlit cdılmi~ ve 14.4.938 
çar~amba giinü ihalc·si mukarrer hulunınıış oldıığu ilan olu-

nur. 

• * • . " 
Bakır levha yangın söndürme alat ile ağaç kazık alı

nacaktır. Bak: 2 nci sahifedeki İst. Belediyesi ilanlarına. 

Her bir metresine tahmin edilen edilen fiatı 315 ku- 1 b) 
ruş olan 70 bin metre boz kaputl~ık kumaş kapalı zarf -~--·------

:ıı z 
usulile müdakasaya konulmuştur. ihalesi 27.4.38 çar.şanı- Kütahya Bıriııci Srnıl Ornıan ~lıiheııdi~li[!ıııdeıı: 
ba günü saat 11 dedir. İlk teminatı 12275 liradır. Evsaf 
ve şartnamesi 11 lira 4 kuruş mukabilinde Ankarada 
MMV satınalma komisyonundan alınır. Eksiltmeye gir~ 
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 c:ü maddelerinde ı 

Kutalıya vilayrtinin nıtrkez kaza<;ı rlahılinde hudutları 
şartnamede )a~ılı Tüı kııwn dağı devlet ormanının 1 lızaı- d»
resi ııı c\ kiirıdc 110 kental çam ı·rıkaz oıluııu :1 ay müddetle 

ı"hale • açık artırnıav~ı konulmııştur. gôsterılen vesaikle teminat ve teklif mektublarıle f . 
Artırnı.1 .1 1.4.938 taıihiııc mu adı pazartt~ı :-,ünü ,aat 

sa., tinden bir saat evvel MMV satınalma komisyonuna 

vermeleri. 
15 te ytıpılacaktır. 

5 Niıan 1938 ._,,.,. 

İstanbul Belediyesinden: 
Muham. İlk 
bedel teminatı --Konıenatuar için 40 takım silecek ve peştimal 62 

Hurda veıair aksamın satılması 250 
Matbu evrak mahzenin raf ve zeminine tahta 

4,65 
18,75 

kaplaması 49,10 3,68 
Haseki Hastanesi su ta}uim cihazına 100-200 

boyunda bakır levha 18 6,08 
Beyotlu Aımalımf'ıcit Kallavi sokak kaldırı· 

mın tamiri 449,66 33,72 
Florya deniz eviae 7 tane yangın söndürme aleti 90 6, 75 
Dumlupınar ve Hakimiyeti Milliye yatı tale· 

beıi ayakkablarının tamiri için 50 kilo kösde 9') 
İstanbul Birinci yatı okulu çatı tamiratı 175 
Anadolu kavaiı vapur iskelesi yanında"i kah-

6,75 
13, 13 

venin tamiri 76,03 !),70 
Çubuklu gaz depoıundaki havai elektrik hattı-

nın tadili 210,83 ıs.s• 
Köprülü Mehınetpaşa medresesinin tamiri '37,80 10,35 
Bahçeler müdürlüğüne 2000 tane ağ<>.ç kazık 350 26,25 

Yukarıda keşif bedelleri yazılı işler ayrı ayrı pazarlığft k~· 
nulmuştur. Evrakları Encümen kaleminde görülebilir. İıteklı• 
ler hizalarınd,;l gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 8.4.938 cuma günü saat 14 de Daimi Encüm~nde 
bulunmalıdırlar. J ~! ________________________ ___. 

z ,,,_., ...,,.-=w·e.ne ..._%5 ., 

B('her kcntalın muhumnwıı lıedcli 20 kuruştur. 
Muvakkat tcmiııal t> 15 kuı U:;>tur. 

Şartname ve mukavelename projelerini görmek j ... tcyenl~t 
hıı müddet içinde Kiitahya hirinci :;ınıf orman mühendi~lı· 
ğine miiracaat edebilir. 

Selimiyc A:-;keri Satınalma Komi yonundaıı: 

6 Nis~ın 1H8 çar~aınba gilnii . aat 10 da Seliıniyeıl~ ~: 
ke rli!... dairesi bina ... ındaki atınalma komisyonunda 3057 kıl 
çüı ül... kuru otla ] 5 ,., kilo çürük saınanııı pazarlıkla ::ıaulı.ı· 
cağı ilan olunur. 

ı , , ~ 1 K . ıdıırı: 
zmır (;tiınrük l\lııhataza Ia 1 ıııru Scıtmd m.t oıııı yoııuı 

Cinsi 
Un 
SadP. y:ığı 

Zeytin) ağı 
)) 

Tahmin l\hıvakk3t 
l\1iıttarı tutarı t<'minatı 
Kilo C~ L. K. Lira 
9369 702 67 53 

266 172 90 13 
806 700 21~ 01 19 
11 1 900 :3 ı 3~ ~ ., 

Arpa 13SI 13 Si ~ 

Kiilıne fotiıı 403 çıft 60 13 5 ı~r 
'{ ukrtrıda cin::s ve miktarı ile muhammen fiat v.: tutıı.r; 

1
, 

yazılı G ka!eın ımılıtelıf erzak ve eşy.l 18..t.938 pazJrte~1 ·11 
~ii saat 10 dan 11,30 a kadar a~ık aı lırına :;uretilc sııtı 
lııcaktır. 1 

lstt:klılerin 2 C)Q sayılı 2 ve :1 üncü ınaddelnindr yttıl 
ve:-ika!arla muvakkat t~miııat makbuz veya har.ka ınekt~ 
larile birlikte 'hale saatmde lzmir Alsancak Birinci kotı 
364 ayıda tabur satınalına komi yoııuna müracaatları. 

• * • d ~ 
Hurda vesair aksamı satılacaktır. Bak: 2 nci sahife e 

İst. Belediyesi ilanlarına. 

İstanbul Telefon 
Müdürlüg..., ünden: ~ 

·~' . . "b" 94 "ft " 1 
• Işcilerimiz için, mevcut şartnamesı mucı ınce çı O ı 

fotin açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedel 545.2 
teminat 40.89 liradır. .. ol 

Ekıiltmeai 14.-4.938 perşembe günü saat 15 te Müdürlul .,/ 
merkez binasında toplanacak Alım Satım Komisyonu huı0~,,ıı 
yapılacaklar. Şartnameleri her gün Levazım Dairemizde fi ıııor1 

bilir. lateklilerin mezkür gün v~ saatte ilk teminatlarile 
eaatları. (1688) 

~___,._..~......,.---=n~=ı- •-"?"",........,._..,_~-,_,.-=~-- ./ 

--~-----------~------~--"'· 

1 
İnhisarlar U. ı üdürlüğündef1' 
------------------------·------___../~ 

l- Şartn<:me ve nümuneleri mucibince 3000 tııb;, 
70X 100 eb'adında lüks kAğ.dı ile ı 20JO tabaka J<ı' 
hareli alfüoinyum kağıdı pazarlıkla sa tın aJınacaktıt· 1 

ll- Pazarlık 15.lV.938 tarihine rastlıyan col1l:ef 
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubnyaal şo 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. e{ 

Hl - Şartnameler bergün parası:t olarak sözü g 
Şubeden ~hnabilir. ~ıı 

IV isteklilerin pazarlık için tayin edilen g ,.t 
ıaatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yu~ z 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. ( 1682) 



1938 

• 1 • • 
ı.._2 

l .Ul,938 ta rihinde ihale edilemeyen Gaziantep Müdür· 
Ytrı~ bağlı Akçakalede yaptırılacak İdare binası inşaa
~tdcn kapalı zarf usnlile eksiltmeye konmuştur. 
i - Keşif bedeli 10606 lira 81 kuruş ve muvakkat 
lla.tı 79- 5 l. d 
111 

:>. ı ıra ır. 

·u - Eksiltme 1 t .IV.938 tarihine rnst lıyan p ... zartesi 
~ırıdsa~t 14.30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu · 

111~ekı Ahın Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarf· 
~ ı\~nakasa günü en geç saat t 3.30 za kadar adı ge · 
tı/Qı.1 ın Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde 
iV ış olmahdır. 
lrıh~ Şartname ve projeler 53 kuruş bedel mukabilin· 

~Ilı" 1~~rlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Gaziantep 
\!Udurlüğünden Ne Akçakale Memurluğundan alınabilir. 

~ - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni ev· 
~ \>c Vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek 
~. v 'k vı esı .a almaları lazımdır. 

\j Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ile V 
ı~ ltı tı ddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve mu· 
~. at .. k b ·h · "'ilk guvenme parası veya me tu unu ı tıva edecek 

6 apalı zarfların yukarıda yazıldığı veçhile münakasa 
\ 'ıy tn geç saat 13.30 za kadar adı geçen Alım Ko
,a~u Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş ol-
azımdır. (1660) 3-4 

• • • l ,d 
•et 20oo 

1 

kiloluk bas kül 150 X 200 cm. platform 

., 250-300 
eb' adında: Tuz Fen Şubesi 

" " : Tütün Fabrikalar 
Şube~i 

hr~ Yukarıda tartma kabiliyetleri yazılı 3 adet baskül 
ll~eleri mucibince pazarlıkla satm alınacaktır. 

~t Pazarlı1< 12.IV.938 tarihine rasthyan sah günü 
~bııı 1~ de Kabataşta Levazım Ye Mubayaat ŞubeıJindeki 
llf_ Ornisyonunda yapılacaktır. 

llıbtd Şartnameler parasız ola rak hergün sözii geçen 
l\r en alınabilir. 

Qt~j :- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek
lt.ı 111 

-ve buna aid resimleri münakasa gününden bir 
~b<:j evveline kadar yukarıda hizalarında gösterilen Fen 
y Cthıe vermeleri lazımdır. 

'tt ....._ İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
~ 'l.t Yüzde 7,5 g~venme parala r iyle bir lik te yukarıda 

eçen Komisyona ge lm leri ilao olunur. ( 1592) 3 - 4 

~~~ Top 660 X 700• ~ * 25 Tefrikli sıgara kağıdı 
~ ,, 660 x 700 30 ,, 

" ,, 

" ., 

" ,. 
" 

:~ :: :~~: !~ 
1...., ,, 660 x 700 50 ,, ,, " 

1 ~1i .Yukarıda mıktar ve eb'adı yazılı 60,000 top tef-
li sıgara kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 
't~ Pazarlık 14.IV.938 tarihine r asthyan per~embe günü 
it\i 4 de Kabatasta Levazım ve Mubayaat Şubesin

lıı Alıın Komisyonunda yapılacaktır. 
'
1 ~be; Şartnameler parasız olarak hergün sözii geçen 

ly en alınabilir. 

I ~ r -- İsteklilerin pazarlık için tayin ~di!en gün ve saat
'çeliıde 7,5 güvenme pa ralarile birlil<te yukarıda adı 

11 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1037) 5 - 5 

MÜNAKASA GAZETESi 

İstanbul Telefon 
Müdüı·lüğünden: 

150 adet kurssuz kombine telefon makineıi açık eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltmesi 25.4.938 pazartesi günü saat 14,30 tla 
Müclürlük Merkez Binasında toplanacak Alım Satım Konııiıyonu 
huzurunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 2250, ilk teminat 168.75 liradır. Şartname

leri her ~ün Levazım Dairemizde görülebilir. iıteklilerin mezkur 
ıün ve saatte ilk teminatlarile müracaatları. (1317) 

Balkan memleketlerile ticari münasebat 

"Neue Freie Pre11e,. gazetesi 18.2.938 günlü nüıha1ında Avaı· 
turyada tütün takas memleketleri adı ile anılan Tlrkiye, Bulıa· 
ri.tan ve Yunaniıtan i)e Avuıturya aruındaki tieari mÜnHelııab 
incelemektedir. Bu uı:un yazıyı şöylece bülua edebiliriı:: 

TÜRKİYE Daha biraene evvel Avusturya lehine takriben 12000000 
tiling tutan aktif, hususi takas muameleleri ile bir hayli azaltıla
bilmiştir. Eıkiden yükıek fiatlardan dolayı ithal oluaamayaa ve 
hususi takas ile ucuzlatılmıf olan Türk malları tailaı yolu ile it
hal olunabilmif ve buna mukabil Avuıturyalı alacaklılar da bir 
takım fedakarlıklarda bulunmuşlardır. Bu yolda. ithil olunan Türk 
malları çavdar, arpa, buğday, yemlik un, keten tob•mu, keten 
küıbesi, kuşyemi, ıünıer, domuz kılı, balmumu, bam tleri , banak 
ve krom cevheridir. 

Sözü geçen ırazete, fiatları ıon zamauda rerilmif olan pamu· 
' ğun, Türkiye ile Avusturya araaında iyi bir takas mevzuu olabi

leceğini ileri ıürmektedir. Munzam ithalit için de kendir, maden 
cevheri ve timdiye kadar pahalı gelen Türk k<Smürünün Avuı
turyaya ithal olunabilece§'i ve nakliyat mesele.i halledildiği tak· 
dirde memleketimizden Avuııturyaya taze meyva ve ıebze ihraç 
~dilebileccği tAhmin edilmektedir. Avusturyanın bizden timdiye 
kadar çekmediğini hububat ve yemler, halı, balık konHrveleri 
ve saire takasa mevzu teşkil edebilirmiş. Taka1 muamelelerinde 
heıablar daha emniyetli bir şekilde görülebileceğinden ve gayri
melhuz muhataralar mevcud olmadıtından bu ıibi takaslardan 
her iki tarafın istifade edeceği beyan olunmaktadır. Yegane müş
ldlat olarak Türk mallarının ekıeriyetle toprak ürünlerinden ve 
ham maddelerden ibaret olduğu ve binaenaleyh peşinen tediye 
edilwesi icabettiti, halbuki Avuıturya malları mamul eşyadan 
ibaret olduğundan bunlar için kredi açılması icabettiği ve fakat 
bu mütkilitın, Bankaların Avusturya ihracatçılarına kredi açma
ları ile bertaraf edilebilece-ği tebaruz ettirilmektedir. Bundan baı
ka Türk-Avusturya kliring anlatmasını 7 inci maddesinin 2 nci 
fıkrası mucibince Avusturyalı alacaklıların, Türkiye«ien bizzat 
mal ithal etmeleri ıuretile ııra beklemeğe lüzum kalmaksızın 

hesaplaşabilmeleri imkanına itaret olunmaktadır. Muharrir, ıerek 
mallarımızın çok çeşitli olması, ıerekse Avusturyada kolayhka 
satılabilmesi yüzünden Türkiye·Avulturya kliringinin daima iyi 
işlemesi lizımgelditi kanaatindendir. 

BULGARİSTAN : 27 ilkkinun 937 de Avulturya ile Bulga· 
r istan arasında imzalanmış olan tic ;; ret ve kliring anla9muı ea
kisi gibi tamamile takas esasına müıtenittir. Bu anlaşmada Bul
gar Merkez Bankaaı tarafından 22 mayıs 937 de netredilmiş olan 
genel ithalat ve ihracat rejimi göz önünde tutulmuttur. Esasen 
Bulgaristanda yegine ithal müsadesi veren müessese sözü ıeçen 
bankadır . 

Yeni anlaşmanın "n kayda değer ciheti, huıuai takas mua
meletuinin baait bir şekle ifragı ile bu yoldaki faaliyetin artmıt 
olmaaıdır. Eski Avusturya alacakluı eus itibarile 938 senesi için 
yapılan tütün anlatması ile tesviye olunabilecektir Bakıyenin ıe

ri kalan kıtmı, diter Bulgar mallarının takaa edilmesi ile ödene· 
cektir. Takas primleri, eskiden olduğu gibi, yine ithalitçı ve ih
racatçı tarafın:fan müştereken kararlaştırılacaktır. Avusturyanın 
Bulıariıtandan ithal edeceği ürünler, tütünden~ka hububat, 
bakliyat (m111r, burçak, tları, bakl:ı, bezdye) yonca,.yath kiıbe 

ve ıairedir. ' ' ., 

~~~~==~'""!'!!~=~~~~~=---------- 1 Stiıü geçen anlaşmadan evvel Avuıturyanın da\ma ithal et· 
s mek~e oldutu yaş üzüm, erik, ceviz, domates , hıyar, yumurta, 

fstanbul Telefon 

1 Müdürlüğünden: 
'l~ • 

\ tıoul·Sofya t ele-fon devresi için bir aded rödre'!Ör muba-
~~ :'tık ekıiltmeye konulmuştur . Eksiltmesi 25.4.9.JS pazarteıi 
ı:ıı- •at 15.30 da Müdürlük merkez binasında toplanacak Alım 
~ille l(Onıisyonu huzurunda yapılacaktır . Muhammen bedel 3973 

,ıı L'«ci~ t~nıinat 298 liradı ... Şartnam eleri her ı?"Ün Levazım Daire-
,~ ~~ R'<>rülcbilir. isteklilerin mezkur 2'Ün ve saatte ilk teminat· 

1 

~Gracaatları. ( 1318) 

___ ,_,,, __ ~"'-"'---........ ~ ... --~ .... ~~""'---·'"'""""~--"'-"'-""'_..,_oıl,f.__ .... 

ARKİTEKT 
AYLIK, MiMARi, ŞEHİRCİLİK VE 

TEZYİNİ SANATLAR DERGiSİ 
~ 8 ci YIL 

\t:ltıleketimizde, sekiz senedenberi muntazam ve devamlı bir 
lıl 1

t e irıt' k 1 b D · ,, >ı11i~ ışar etme te o an u ergıye abone olunuz ve reklam 

~b· 
\'1ı~lle şartları : Adres : Anadolu h~n 32·33 

j ~ •ğı Hl lira Eminönü : lstanbul. 
r ~:}'lığı 5.5 ,, T clefon : 21307. 

\ •balar 1 
\~ 
~VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVv~ 

" ~~~ aahibi y yazı itleri 
~tarü: lamail Girit 

Bıuıı!drğı 7er : AR fUN Baaunev~ 
.ı,. ,;llur li< ıı. k i' 

baraak, domuz kıh, deri ve kösele, ayçiçeği yağı ve kendir gibi 
maddelerin de ihmal edilmemesi tasviye olunmaktadır. Ynni an· 
laşınada herşeyden e\·vel Avuıturya-Bulgar kliringinden aktif 
bakiye hasıl olmamasına mümkün mertebe itina edilecektir . 

YUNANİTAN : Avusturya ile Yunanistan arasmdaui ticari 
tediyat 26 eylul 933 tarihli klirin:,;- anlaşmasına göre yapıllr. Her 
iki ı •• erke:z: Bankasına yatırılan paralar dolar üzerinden hesapla· 
aır. 

İki memleket arasındaki ticaret ve klirinf vaziyeti şon za
manda mühim değişikliğe uğramıştır. Mayıı 937 niha}·etine kadar 
pasif olen Avusturya bira:z: tıonra aktif olmağa başlamış ve bu 
aktif bu gün 13 milyon şilingi bulmuştur. Bu yekun, Avusturya· 
nın Yunanistandan l sene içinde yaptığı ithalata muadil olup ay
ni zamanda Yunaniıtanın yabancı memleketlere kartı olan en 
yüksek pasifini ifade etınekledir. Bunun ıebebi, Yunaniıtanın 
geçen sene, keı·este ile yarı mamul madenleri ekseriyetle Avuıı · 
turyadan tedarik etmiş olmasıdır. Halbuki Yunanistandan Avus
turyaya ihraç olunaoilccek mallar mahduttur. Tütünden maada 
ancak kutüzümü, ıultaniye, yemekli\( ve sanayide müıtamel in
cirler zikre şayandır. 

Ütedenberi cüz't miktarda ithal olunan portakal, yaşfizüm, 
soğan, taze sebze, sünıer, barsak, şarap, debağat maddeleri hü
laaası, zımpara ve ceviz. kiltütü. Bu maddelerin ithalini arttırmak 
için ancak pek mahdut imkaalar vardır. Geçen yıl, ğerne kadar 
biraz daha fazla kükürt tozu, krom cevheri ve deri ithal oluna· 
bilmiş ise de bu alanda Muvaffak olunup olunamıyacağı hakkın
da da şimdidH b!r şey ı~yl"mek kabil değildir. Bununla bera· 
ber' Yuaaniıtandan yeoi bir takım maddeler ithal olunacaktır. 
Halen, Avysturyanıo Yunanistanla olan ticareti için yeni bir for
mülün eHsları şunlarJır: Yunanistana yapılmış olan fazla ihra
cattan mütevellid kliring aktifini eritmek ve' müstakbel ihracat 
için serbeıt bir tediye şekli arama~. Yunanlılar böyle bir serbest 
tetliye şeklini daha önce Lehistan, la·:eç, Norveç, Finlandiya, Es
tonyn ye Holaoda ile olan münasebetleri için dütünmütlerdir. Yu· 
naniıtanla gen~f mikyasta huauıi takas muameleleri yapmak 
mümkün ise de Yunanlıların bazı malları meıtesna timdilik bu 
gibi muamelelere ririşmiyecekleri bekleuebilir . 

Sayfa 3 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
fBourse du Gommerce et des Cereales d'lstanbul 1 

4 - 4 - 1938 

FİA TLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday ıert {Ble dur) 
Buğday kmlca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An .) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Yulaf (Avoine) 
Mısır sarı \Malı jaune) 

Aşağı (Moinı) Yukarı (Plusl 

5 28 
5 20 -

Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Nohut iri(Poiı chiche) 

4 35 
55 

Kaplıca 

Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (Lentiile) 
Fasulye ufak (Haricot ıecJ 
Burçak 
Suum " ( " sesame) 
Yapak Anadolu (Moba ıre) 

,, I'rakya ,, Thrace 
Badem iç 
Zeytin yağı l.ci yemeklik (Huile d 'ol.) 
Tiftik mal 

40 - 41 

,, ojfak 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Fındık kabuklu (Noisettes ı 

Pamuk yatı (Huile de colon ı 

Güz Yünü 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poils de Chevre' 
Ceviz içi 
Suıam ( Sesame) 
Sansar~erisi 

Varşak " 
Tilki 
Tavşan 

Porsuk 

,, 
,, 

2060 
1145 
250 

15 20 
350 

2600 

525 
17 20 

380 
-----------------

GELEN (Arrivagcs) 
Afion (Opium) k -

Buğday (Ble) 315 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seig le) 

Un (Fat ine) 60 
Mısir (Mn'is) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu ( Gr. Lin) 
Fasulye (Haı icot :st-c) 
Pamuk (Colon) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Poiı Chiche ı 
Zeytin yağı (Hu ile d ' ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dec.) 
Razmol 
K fındık (Noisette) 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Org~) 
Yulaf 
Kuş yemi (mill et) 
Nohut (Poiı chichc) 
iç fındık (Noı!I dec.) 

ı Un (farine) 
1 Tifti~ 
1 Yapak ( Mohaire ı 
1 İç ceviz 
1 İç badem (amande) 
ı-

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etrangers) 

500 

73 -
6 50 

60 25 

Butday (Ble) Liverpul •l 64 
,. ,. Şikaa-o 3 92 
" ,, Vioipek 5 58 

Arpa (Orge) Anvera 4 05 
Mısır (Mais) Londra 3 92 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 42 
Fmdık (aois .) G.Hamburg 39 
K • " 38 -, 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve .Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAK ASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en }üzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınız icabı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

\.ı----------=nımm------------·------ aea 

" Münakasa Gazeteşi,, sızın ıçın Anka
rada, Tn kyada, Anadoluda ve İstanbulda 
çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resmi ga
zeteleri okur ve tetkik eder. 
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i~ Acele satılık köşk ~? 
;..~~ Edirnekapı-Metris şoıeıi üzerinde ve Rami kışlası ·~-; 
?;~ ileriıinde Bay Alinin eşcarı müsmire ve mütenevviayı :,~.; 
;.:~ bir mıktar bağı, tatlı ve bol 1tuyu havi yedi dönümlük ·}·~ 
;.~~ arazi içeris indek i on odalı ve ayrıca ahır ve kümes bi- ~:::ıi 
•.x r~.: '";!~ nalarını cami köşkü acele ve pek ehven fiyatla satılık- m• 

~~~ ~~ · 
:-~,.. tır talip olanlar İ s tanbul Belediyesi Zabıt ve Muamelat ~~ 
~~ Mümeyyizi Kemale müracaatla her vakit malumat alına- ~{.i 
;.;}~ bilir. ~~~ 
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ABONNEMENTS 

3 
6 

12 

Ville et Province 
MOIS Ptra 45 

50 
.. 'l(}{ 

Etrıın~er: 12 moııı Ptrs. 700 

Le No. Ptrs S 

MARDI 

Quotidien des Adiudication~ 

•• u A 
AZ 

-· 

ADMINISTRA'J. HJI• 

Y oghourtchou l:iall 
1 er Etage, N. 3-4 

1 
Gala ta, Pcrchcmbe B6ı 

fi:lephone: 49442 

-- 61 
Boilc Poıtale N. 12 

Adresse Teleırraphique: 
Pour la Pu blicit~ ıı' ndre I': r 

a l' Administration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 
lıı'anbul MÜNAKASA 

T ahi a Syno tiq e 
Objet de l'adjudic tioo 

) Adjudications ao Rabaıs 

Coıı nıction-Reparation- Tra Pubh 

Travaux de 480 wıetres tle ~analıutıon a la placc 
Montreux. 

Achevemeat construction a l'atdicr forge de l' c:ole 
dea Arta. 

Conıtruction bitiıı:ıent pour loıremc•l a Etim<'!IOUt 
(~h. eh. P. 258; (aj.). 

Conıtr. clu plu:arcls en boıa . 

Rcparatioıı route a Aa.alimeadjıt 
" 

toiture au biti11uınt tere eecılc lıt 

,. cui•o pr4'• du d~barcadaire Artulolu-
kavak 

es 
.. dic tions Ouvertes Aujourd'hui J 
İ5rıx 

~ timııh 

Caıutıon. 
Provisoirc 

Lit"u ıl'adjudıcatıon et du 
Cahier de$ Cbıırgcıı 

.Jour~ 

M ıtcne o Lonrrtructıon -Cartographıe ---
Publique 

.. 
Pli cach 

Gr "' iı ıre 

.. 
" .. 

" Pıı each 

2310 -

516&1 75 

'49 ıo 

449 66 
175 
76 03 

137 RO 
1')0'47 64 

173 05 

383-i 24 

3 68 

33 72 
3~ 13 

5 70 

13 35 
1128 58 

Muaicipalite lıımir 

Oir. Trav. Puh. lıımir 

Dır. Gıöa. PTT. Anlc:. et lıt . 

Com. Perm. Municipahte lıtanbul 
Di r. E.conom ,, ., 

ide• 
.. 
.. 
.. 

Vılayet Antalia 

19·4-38 

19-4-38 

22-4-38 

8-4-38 

8·4-38 
8-4-38 
8·4 38 

8-4-38 
25 5-38 

l -.ure 

16 

11 

15 

14 

14 
14 
1 lı 

1"4 
15 Reparatıon ıneıquee Keuprulu Mebınetpacha 

Conıtr . pont "Karkgueuz.. ı routc Antalıa·Sordo r 
(cın . eh. P. 75). 

Conıtructioa cliDique d .. chırurgıe a l'hôpital Dıe
rabpacha. 

.. 399451 38 19750 Coın. Acft. Uaiver1ite Ist. 21-4-38 16 

Reparation nıoteur "Ankara. (cah. eh. P. 15) 
Projet el plaa pour add11ction de l'eau potable ıııe 

trouvant a UD& diıtaDCe de 23 kl111. du lıeOrf 

Karaman. 

Publ"que 249'4 

Electricitc-Gaz-Chauffage C;ntr 1 5ınl!t llation e ~ateriel) 

lnıtallation Plectro-hydraalique a la vılle de Ktrı 
et inatallation electro•locomobilo aux vilte lrh
dir et Sarikamicbe (cah. eh. L. H,80 4,20 • t 4) 
(aj.). 

Rcform e. pour in~tallation ıtl&drique au d "pc\t •e 
petrole Tchoubouklou 

L'ıı.djudication d u 18 5·~8 conc raant l'achat de 
13 lota cable de ploıab a et aıınulee 

Habillement - Cbnussures Tissus- Cu 

Grf" i rre 461 tf>.4 )4 

Grt iı. rrr 21ô S4 

Etoffe pour capoteı : 70000 metres (cah eh. L. 
11.04). 

Plt cach le m 3 t ') 

f.toffe p•ur uniformc11 d'tte : 100000 (cah. eh L. 
13.75). 

Etoffc grıse: 10000 111. 

Toıle: 70000 m. 
Cuir pr. rcpuation de chauuure: 50 k. 

. 
• Euuie.s pr. bain: 40 p. 

Conıbustihle CarLurant l luiles 

Dıveı s 

Fil efe laıne pour ch!tusmetteR : 16 hmneıı (enh. 
cb. L. 2). 

Appareils pr. extınction d'ınceadre 7 p. 

Taoleaux ele cuıvre pr. Rddudiea d'eatı 

Potuux en lıoıı pr. jardın: 2000 p. 
L' adıuciıcatioa du 14-5-38 coaceruant l' acbat de 75 

toancı de fer a ete an•ulee. 
Pıeco11 de recbanrcs pour pulvr.risııteur (aı )' 

8) Adjaditations a la sureadıere 
Artielcs .. era d'u,.ı• 

.. 
Gre a gre 

.. 

P ı cach 

,, 

L'apphcation du progr amme geneı al 
de travaux hydrauliqnes 

(Suıle du num ro 659) 

lem. 2 75 

le m. 4 75 

90 -

62 

le k.. 50 

90 

18 
350 -

250 -

Les plan! q ıı nt t Ji1Squ'ı ı term n eıt t"t le" travaux adıugl'ıt 

a l'cntrepr neur ısont aff rents a a constructıon d'u b rrage 
contre fr<; ınondatıons de la nvı e Kemalpacha t du lac d' Apol
yond dnnıı le br. sın de Su ıgırlık le can ux prıncıpaux devant 
servır a l'ırrıgatıon defi deux rıves du Seyh n et a l'aasaını11se0tent 

d " terraını marecageux a E.·:ıındjan. Lea travaux de sondage pre-

187 25 

2~310 

15 81 

12275 -

14750 -

356'.l 50 

6 75 

'4 65 

3000 

6 75 

6 08 
26 25 

18 75 

• ,, Office Sanitaire Port !at. 12-4·38 15 -

Mu"icipalite Karaman Dans 15 jourıı 

Vil. Kan Oır. Trav. 1-ub. lst. 25·4·38 

f Com. Perra. MunicipalitP. f!ltMılıul 1·4-3R 
l Dir. Eoonoıa. • ,. 

Dır. Economat PTT. 

Com. Ach. Mia. Def. Nat. Ankara 27-4·3i 

" 
25-4 38 

Oir. Gen. de Surete 19-4-38 
,, Dcpôt Croiııı. Rougc lııt. K ı z.ılay han 8·4-38 

J Com. Perm. \funici palite lstabul 8--4·38 
1 Dir. E.com. ,, ., 

ld.. 8·4-38 

Com. Aeh. Mın. Def. Nat. Ankara 

{ 
Com. Perm. Municipalıte lıt. 
Dir. Econvm. ., ., 

idem 

.. 
Oir. Eco•omat P.T.T. 

Dir. Arricole V ıl. latan bul 

{ 
C.m. Perıa . Mun. lstubul 
Dir. Eco•••· ., ., 

23-4-38 

8 4-38 

8-4-38 
8-4-38 

14-4-38 

8-4-38 

14 -

14 -

1 ı 

11 

15 

14 

14 

l 1 

14 

14 
14 

14 -

lııninaİrCS a l'Ptablissement deı planı de fıı.bricatİon industrielle 
ont deja commenc Tous ceıı travaux ont ete adjugeı pour la 
eomme a'elevant iı ce jour a 2160364 livres. L'amen11gement du 
canal pour l'arrouge de Ka:r.ovası aınsı que du r<'gulatcur au mc· 
me endroit, ainsi quc l'assıııni11 11cment du Balcırtchay :ııeront ınces· 

ıaınerıt mis en adjudıcatıon. LeR travnux continuent dans la meıu· 

re dca possihilıte11 offertes par la mauvaise saison. 
Nouıı nous proposons de revenir sur l'applicatıon de notre poli· 

tıque aff rente n l'amenagement deı caux quı joue, ıl ut ınutıle de 
le dı e, un röle coıısıderal1le dans le relevcment cconomıque du 
pays 

FiN 

Çarşamba 6.4.931 

lllilltraayoa ltoya (DeYl. lhıuaevi Dir.) ~ 844 
Gaıı: n benzin (Ziraat V ek.) .Y! 846 
Afyon Memleket bHt. İ•f· (Afyon Vil.) .\: 84' 
• Katran atacı (Deaizli Orman Mid.) .'f! 648 
• Kereate, odun H klraiir (Aak. Val.) .,! 64'5 
Lokomotif alev ltoruaa (DDY) N- 647 ~.t' 

,~ ır 

BHkll, rarvaniz marka (Gi•r Muh. Gen. Kemut . 
Bina laı. (izm!r Ln.) .Y 641 
Telefon direti (Kırklareli PTT Müd.) ~'t: 641 
• Zeytiayat (THK lzmir ŞaltHi) .\~ 649 
Satieyat (Anlı. Ln.) .\! 6S t 
ilk okul iaf. (Afyon Vil.) .\! 851 
Çuul tamiri için iplik (DDY l•mir) X! 853 
İatiaat dınrı inf. (Kltahya Beled.) 1'"· 153 
SebH 1 Diyarl.alur Ln.) .1'oı! 6M 
Parke döteme iti (Afyon Vil.) Ji~ 8SS 
Hamam tamiri (Traltsoa Vaid. Dir.) .\'! i55 
Talat (TephaH Ln.) ~\! 657 
Saman ve kuru ot (Selimiye Aak. SAK) \~ 660 

• Önlerinde yıldız i,areti olanlar mü•ayedev• aıttır 
Hamiş : "No." işareti ilinı hnYİ g:ı:zet.,mizin uyı ı 1 

~~~~ 

1 

Mercredi 6-.t-938 

Conıtr. batisse (lntead. lzmir) N. 645 
Poteıux tclcphoaiquea (Oir . P. T. T. Kirklardi) N. 648 

64 
• H11ile d'oliveı (Liır11e Aviation Turque Suc. inik) N. 
leurre (latend. Ankara) N. 651 
Constr. bltiacat ecole Primaire (Vilayet Afi.n) N. 651 ~ 
Fil peur reparation de ııac (Ch . tle Fer Etat lı•ir) N. 6; 
Coastr. mur d'appui (Municip. Kutabia} N. 65'~ 

Lerumem (lntend. Diarbakir) N. 659 
Pavare de route (Vil. Afion) N. 65~ 
Sciure ele beis (latend. Tophane) N. 657 
CoıJleur illustratıoR (laprimerie tle L'[tat) N. 644 
Petrole et benai11e (Miaiıt. Arricuhure) N. 646 
Conatractioa bôpital Re(ioaal a Afion (Vilayet Afien) ,..ı 
* Arbres (Oir. Foret Deaizli) N. 646 
• Boiı, cbarbon et charpeate (Vil. Ankara) N. 646 
Tuyaux pour fla•me de loco•otive (Cb. de Fer F.tat) ,,. 
Buculeı (Command. Gen . Surveil. Douan. lıt.) N. 647 
• Paille et foin (Com. Ach. Milı t . Selimiye) N. 660 

" Leı aaterııqucı iadiquent uae "ente par "oıe de 

N. 8.- Leıı Noı ındiqucs ca rcgarn de. articles 
j'>urn 1 danıı lequel l'avia a parıı . 

, 
HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZE1~ 
İitanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin O 

Arzu edenlere meccanen nümune gönder 
Adres: Galata, Perşembe Pazar, Yoj'urtcu Hail ~ 

Telefon: 49442 
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'' EVRİ 
,, 

Tercüme Bürosu 
Her lisandan ve her ti.irrn tercüme işleri -1' 

hassa münakasa ve miizayedelere müteallik f
melerin tercümesi deriihte edilir. 

Azami ihtinıam ve surat 

Fiyatiar gayet mütediid 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerioe 
Hususi tenzilat yapılır 

Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Hafi• 
Telefon : 49442 

.. . . . ~ ~ . . . . 
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