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"> Münakasaıar 
~şaat, TaJT1irat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

ı\khisar Parti ve Halkevi binası inş. (şart. S L) (temd) 
~ontrö meydanında yap. blokaj döşeme 
~•Ydarp;şa hast. tamiri {şart. 963 kr) (temd) 
erıdikte yap. plaj 

C~ıı:ıhuriyet meydanında yap. parke kaldırım ferşi. 
~•raman kasnl:asının halihazır haritası tanzimi: 350 

hektar 
Bılıkeıir·Edremit yolunun arasında yap. şose tamiri 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır V·s. 

~lbiıe itfaiye efradı için : 2 kat 
A.yakk.abı: 240-2SO çift 
liaki elbise: 240-25u kat 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

lrıhisarlar mamulatı nakli 

Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, s. 

Odun, benzin ve ıaz (temd) 
Odun: 25 t. - mangal kömürü: 5 t. 

.!!!_ ü teferrik 

Çelik: 8S26 lı:g. 
l\uın çakıl ve taş 

~rzak, Zahire, l:.t, Sebze v . s 

Zeytinyağ', kepek, tuz, yumurta, sabun (teınd) 
Scbı:e: ıs kalem 
Yuınurta: 158400 ad. • limon: 55150 ad. 
Koyun eti: 1 'l t. 
Yokurt: 8 t. 
lr\oyun eti: 1 O t. 
Sıtır eti: 70 t. 
Sut: 7 t. 
tkınck: 122.640 k. 
~rancala: 54.75 k. (temel) 
Y o~urt: 255SO k. 
Arpa: 5 t: - kepek: 15 t. - saman: 10 t. 
Et, ekmek ıebze ve erzak 
Et: 5 t. I 

Süt: 9,4 t. 
Yoturt: 21500 kase 

~) Müzayedeler 

lialı ile yol keçesi 
lahta kürek: 122 ad. 
DGkltin anka:ıı 
Yonga: 50 t. 
t.4uhtelif binalar yıktırılaaaıı ile ankaz.ları taşıttırılması 
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İzmir Beledıyesi 
M. M. V. SAK 
Pendik Belcdiyeıi 
Kayseri Vilayeti 
!\araman Belediyeı:i 

Balıkesir Vilayeti 

Trabzon Belediyeıi 
Edirne Kültür Dir. 

" 

Trabzon inhisar. Başmııd 

Balıkesir Vilayeti 
Prevent. ve Sanator. Dir. 

D [) yol. H. paşa 
Kayseri Vılfıyeti 

Balıkeııır Vıliiyctı 

lııt. Vakıllar Dir. 
İstanbul Belediyesi 

Kayseri Kor SAK 

" 
" 
" 
" Amasya C. Müddeiumum. 

lstanbul Komut. SAK 
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...__ a) MÜNAKAS 

~aat · Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- thr iıa 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

86 t-700 -ll4+400 üncü kilometreleri arasındaki kısmen 
tamiratı esasiıesi olup 27 haziran 938 tarihine rastlıyan 
pazartesi günü snat 10 da ihalesi yapılmak üzere 15 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu tamiratın keşif bedeli 25534 lira 38 kuruş ve mu
vakkat teminatı 1915 lira 18 kuruştur. 

Bu işe aid evrak şunlardır: 
Keşif hulasa, fiat bordrosu; metraj cetvelleri ve mal-

zeme grafikleri, hususi ve fenni şartnamelerle eksiltme 

• 
lıyarak ihale saatinden bir saat evvel Vilayet Daimi En
cümeni Reisliğine makbuz mukabilinde vermesi lazımdır . 
Postada vaki gecikmeler kab!.11 edilmez. 

Kayseri Vilayetinden: 

Bedeli keşfi 6545 lira 60 kuruştan ibaret olan Cum
huriyet meydanı p:ırke kaldırım, ferşiyatı şartnamesinde 

yazılı evsaf dairesinde eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 17.6.938 gününde yapılacağmdan taliblerin dai

mi encümen kalemine müracaatları ilan olunur. 

Karaman Belediyesinden: 

Belediyemiz yapı ve yollar kanunu mucibince takri
ben 200 hektar meskun ve 150 hektar gayriıneskün ol
mak üzere kasabanın halıhazır haritasını yaptıracağından 
istekli olanlar şerait ve teklif mektublarıoı tarihi ilandan 
itibaren on gün içinde Karaman Belediyesice bildirmeleri 
ilan olunur. 

lzınir Belediye inden: 

1470 lira 20 kuruş lıerleli keşifli B.ıyaııdirlık !'llha ında 
9 Eyliıl ıney<lnnından ~lontr() meydanına kadar uzanan H.e
fık Saydan cadde inde yaptırılacak hlokaj di.i~eııı e baş mii
lıcııdi tikten tedarik cdılccek keşif ve şartname i veı;lıilc · 24 
lıaziraıı 9~fü cuma günü saat 16 da açık ı•k iltıne ile ihale 
edilecektir. İştirak etmek L teycnler llO lira :~o kuruşluk 
muvakkat teminat ma "' l.ıuzu veya hanka teminat ınektubuilf· 
söyfoneıı gün ve aatte encümene gelirler. 

Akhi:ar C. ll. P. Ha~kaıılığından: 

Akhi ar Parti ve llalkevi binası inşaatına ait hundan f'\'· 

vcl miinaka aya korıulmu~ olan plan ve projeler dPği;?tirilmi~ 
ve yenidM yaphrıları proje üzerine kc~if tutarı 54494 lira 
olan yeni inş:ıatı vahit fiyat lizt!rinden ve bir ay müddetle 
kapalı zarf mmlile ek iltrneğe çıkarılmrştır. İhale 1 temmuz 
938 cuma gün O saat 16 da Parti hinasında yapılacaktır. 1 · 
ı .. kJiler pları, :.:artmıme v keşifnaıneyi 5 lira mukabilinde 
Parti ba~kanlığimlan alabilirler. 

Pendik Bclediyc"iııden: 

Pendik Bı·lediye:::ıinGe yapılacak plaj 1.6.638 tarihinden 
15.6 938 tarihine kııclar ı:> glin müddetle acık ek iltrnı--ye 

konmuştur. K<'şif ınm•ibince mıılıaınmen bedeli 499 lira 19 
kurıı~lur. Talipler ek.,iltmcye işlirak etın k için yü1.dc 7,5 
yani 37 Jira 47 kuruş muvakkat teminat makbuzu ibrnz et· 

meğe ve ihaleyi müteakip beş gün içinde işbu muvakkat 
teminatı yiizde 15 kat'i teminata iblağ ctmeğe mech11rdur
lar. İhalei kat'iyye--i 15.6.938 çnrşamlıa gunu saat 15 te 
Perıdik Belediye dairesiııd·· müteşekkil daimi Encümeıı hu
zurunda icra edile<·ektir. Şartnameyi görmek: ve fazla mahi· 
mat almak İ!:'tiyenler her gün Belediye reisliğine müracaat 
cdehilecekleri ilan olunur. Müteahhit nam ve heubına açık eksiltmeye konan İstanbul· 

dı Haydarpaşa hastanesi tamirat işlf'rine talih çıkmadığından 
tksiltmeıi on gün uzatılmıştır. Keşif bedeli 1~2583 lira 40 kuruş 
lur. Ekıiltmesi 13.6.938 pazarte1i günü saat 11 dedir. İlk temi-
11•tı 10879 lira 17 kuruştur. Keşif proje ve şartnameler 964 ku
ttı4a M. M. V. Satınalma komisyonundan alınır. Ekıiltmeye 
tireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
'-laddeluinde yazılı belıelerle ve müteahhitlik vesikalariyle bir
likte ekıiltme günü Ye uatinde Ankarada M. M. Vekaleti Satın 
•lına komiıy onunda bulunmaları. 

şartnamesi, mukavelename örneği. 
İstiyenler bu evrakı hergün Vilayet Daimi Encümen Mensucat-flbise·Kundura-Çamaşır v.s. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Eksiltmeye konulan iş: Balıkesir Edremid yolunun 

Kaleminde veya Nafıa dairesinde görebilirler. 
İhale yukarıda yazılı gün ve saatte Balıkesir Hükfı"met 

Dairesinde Vilayet Daimi Encümeni tarafından yapılacaktır 
İsteklilerin Nafıa Vekaletinden 938 yılı için alınmış 

ve bu işe girmeye salahiyet veren müteahhitlik vesikası· 
nı ve muvakkat teminatını malsandığına yatırdığına dair 
makbuz veya şayanı kabul banka mektublarını 2490 nu
maralı kanunun 32 nci maddesi ahkamına tevfikan zarf· 

Daha fazla malumat ıçın ve ilanların tam metni • • 

lütfen iç sayifelere müracaat ediniz 

Trnbzon Beledi} e Hiya etinden: 

itfaiye efrndı için vcrilrcek nümune ve(;hilc pazarlıkla 
iki kat elbise yaptırılacağından isteklilerin pazar ve salı güu
lmi encümene müracaatları ilan olunur. 

Edirne Kültür Direktörlüğünd-en: 

Miktarı Tutarı yüzde 7,5 emanet 
akçesi 

Cinsi azı çoğu lira kr. lira .. 
Ayakkabı 240 250 çift t 12 50 85 
Haki elbise 240 250 kat 1500 115 

İhalesi 23.6.938 günü saat 10 da yapılacaktır. 



Sayfa 2 

Köy eğitmen namzetleri için yaptırılacak olan mtlfre
dah yukarıda yazılı ayakkabı ve elbise 6.6.938 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesini ve örnekleri görmek jsteyen ta
liblerin ihale günü kültür direktörlüğünde müteşekkil ek· 
siltme komisyonuna emanet makbuzlarile birlikte baş 
vurmaları ilan olunur. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Trabzon lnhi&arlar BaşmüdGrlütünden: 

1938 mali sene içinde Çamaltı tuzlasından ırelerek Yomraya 
350, Araklıya 500, Sürmeneye 500, Ofa 800, Betikdüzüne 400, 
Vakfıkebire 450 ton tuzun kayıJc ve hamaliyeai 1.6.38 ,.ününden 
itibaren 20 gün müddetle açık ekıiltmeye çıkarılmıştır. 

Şartnameyi görmek ve pey sürmek iıteyenlerin yüzde 7,5 gll· 
venmelerile ihalenin son günü olan 20.6.38 pazartesi 1rlnüne k a
dar inhisarlar bafmüdürlüğüne veya mahalli idare memurluğuna 
müracaatları ilin olunur. 

Kereste, tahta ve saire 

• • * 
6316,478 m3 çam kereıte alınacaktır. Bak: D. D. Y. ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 

• • • 
-

Odun, ıraz ve benzin alınacaktır. Bak: erzak sütununda Ba-
lıkesir Vil. ilanına. 

• • • 
Odun ve meşe könıürü alınacaktır. Bak: enak sütunun-

da preveniorium ve sanatorium Direk. ilanına. - -
Müteferrik 

Sivas Tümen Satınalma Komisyonu Riyasetinden: 

Jandarma kıtaatı ihtiyacı için boyu 1 ,43 den ve göğüs çevre• 
ai 1,60 dan ••ağı ve yaşı 4 den aşaj'ı 8 den yukarı olmamak 
üzere 200 bat binek hayvanı ah~acakhr. 

1-!ayvanı olanların 20.6 938 den itibaren herrün öğleden ıon. 
ra Sıvaa Tut komutanlık binasındaki komisyona 1retirmeleri 
lazımdır. 

Komi•yonca beğenilecek hayvanlara yapılacak mallein tatbi
katı muvafık zuhur ettiği takdirde derhal pazarlığı yaparak aa· 
tın alınacaktır. 

Alınacak hayvanların yeni kösele başlıklı, zincir yular saplı 
olmau ve yeni belleme. kolan, kaşağı, fırça, rebre ve torbaaile 
Ye yeni nallanmış olarak teslimleri şarttır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sahnalma Komisyonundan: 

Hepsine tahınin edilen fiatı 750 lira olan 1000 ila J 100 
tane nümuneai 1ribi tahlisiye ipi pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 13 haziran 938 pazartesi günü saat IO da MMV aa• 
hnalma komisyonunda yapılacaktır. 

Nümune ve şartname komiıyonda bedelsiz görülür. 
Pazarlığa girecekler 56 lira 25 kurutluk teminatlarile birlikte 

pazarlık rıın ve saatinde MMV satınalma komisyonda bulunma
ları. 

Kay::;eri VilayetindPn : 

Vali konıığınııı inşası için gerekli olan 1758 lira 80 ku· 
ruş bedeli ve şartname inde yazılı evsaf dairesinde taş, kum 
çakıl sat11ı1 alınacaktır. 

ihalesi 17.6.938 gününe rastladığından talip olanların 
daimi Encümene miiracaatları ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden 

Muhammen bedeli 7589 lira 25 kuruş olan muhtelif cins ve eb'at 
cem'an 8526 kğ. çelik 28.6.1938 .. ı, günü saat on birde Haydar 
pafada gar ,binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. · 

Bu ite girmek iıteyenler kanunun tayin ettiği vesaik ve res -
mi gazetenin 1.7.1937 gün 3645 No.lu nüshasında intişar eden 
talimatname dahilinde alınmış ehliyet veaikalarile 569 lira 20 ku

rutluk muvakkat teminatı ile tekliflerini muhtevi zarflarını ayni 
gün saat ona kadar komiıyon reiılij"ine vermeleri liı:ımdar. 

Bu ite ait şartnameler komiıyondan parasız olarak datıtıl• 
makt•-.:lır. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Amasya Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: 

Amasya ceza evinin mali yılı 1 haziran 938 gününden 
31 mayıs 939 günü sonuna kadar beheri 400 seksen gır
amdan ve çifti 960 gram itibarile blr senelik 122640 ki
lo Amasya belediyesinin kabul ettiği ikinci nevi buğday 
ekmeğinin bu günkü belediye rayicine göre 10424 lira 40 
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santim muhammen bedel ile 1 .6.938 gününden itibaren 27 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

İsteklilerin muhammen bedelinin yüzde 7,5 olan 781 
lira 80 kuruş nisbetindo para veya tahvilat veya banka 
mektublarmı mahsus kanunundaki sarahatı veçhile teklif
nameye ekliyerek ihale günü olan 27.6.938 pazartesi günü 
ıaat 14 e kadar Amaaya C. Müddeiumumiliğinde topla
nan komisyona vermeleri lazımdır. 

İhale günü müddeiumumilik dairesinde toplanan komis· 
yona saat 14 den ıonra verilecek teklif ile teminat mek
tupları kabul edilmiyecektir. 

Bu ihale 27.6.938 pazartesi günü saat 15 te Amasya 
C. Müddeiumumilik daires!nde toplanan komisyenun hu· 
zorunda yapılacaktır. 

Fazla izahat almak istiyenler Amasya C. Müddeiumu
miliğine veya o yer ceza evi direktörlüğüne ihaleden ev
vel müracaatları ilan olunur. 

İzmir Levuım Amirliği Sahnalma Komiıyonu Riyasetinden: 

Miktarı 

Kilo 
1980 Taze kabak 
8580 Taze fa.ulya 
6600 Patlıcan 
2640 Ta:ıe bamya 
9760 Kırmızı domates 
.ıso Taze biber 

İzmir Müstahkem Mevki foça mıntakaaı kıtaatının açık ek
siltme auretile münakasaya bulunan yukarıda cins ve miktarı 
yazılı altı kalem sebze ihtiyacına talip çıkmadığından eksitme on 
gün uzatılarak ihalesi 14.6.938 salı 1rünü saat 15 te kışlada Lev. 
Amirliti Satınalma komisyonunda yapılacaktır • 

Tahmin edilen mucmu tutarı 1931 liradır. 

Teminat muvakkate akçesi 144 lira 82 kuru,tur. 
Şartnamesi berrün komisyonda 1rörülebilir. 
İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 mad

deletinde ve tartnamesinde yazılı ve1ikaları ve teminati muvak· 
katelerile birlikte saatından evvel komisyona müracaatları. 

İstanbul Komutanlığı Satıoalma Komisyonundan: 
Komutaalık birlikleri için 6000 kilo mercimek, 3000 kilo ao· 

tan ve 2500 kilo makarna 13.6.938 pazartesi günü saat 9 dan 
10 a kadar pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin bu saatte ko
misyonda bulunmaları. 

Balılıı:eair Aakeri Satınalma Komiıyondan : 

Kepdtteki birlitin Hnelik ihtiyacı olan 11 ton aıgır veya 
keçi veya koyun eti açık eksiltmeye konmuttur. 

Hangisi en ucuz olursa 20.6.938 pazarteai rünü saat 10 da 
o cins etin ihalesi Kor Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Munkkat teminatı : Koyunun 330, keçinin 248 ve sığırın 207 
liradır. İstenilen ete pey sürülebilir. 

lzmir Belediyesinden: 
Miktarı fiah 

Cinıi kilo kr. cinsi 
Toz şeker 450 25 75 pirinç 

Miktarı fiatı 

kilo kr. 
300 23 
350 26 
150 4 

Bezelya 100 15 Zeytin taneai 
ince tuz 
Nohut 

Sabun 150 26 
K. faaulya horoz 100 12 200 7 50 
Mercimek 200 15 Şehriye 

Çamaşır 

Çay 

100 18 
150 6 Makarna 400 18 sodası 

Çekirdeksiz üzüm 50 20 6 300 
200 il 50 
100 12 
300 6 

Beyaz peynir 250 32 Un 
Salça 20 15 Börillce 
Sade yat 350 90 Patates 
Soğan 400 3 

Yukarıda cins, miktar ve muhammen fiatı yazılı darilacezenin 
938 mali yılı ihtiyacı olan 2 ı kalem erzakın heyeti umumiyeai 
1028 lira 87 kurut muhammen bedelle batkitiblikteki tartname· 
ai veçhile açık eksiltme ile ihalesi 14.6.938 Hlı 1rünü saat 16 ya 
temdit edilmiştir. İştirak etmek istiyeoler 77 lira 2j kuruşluk mu· 
Yakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile söy
lenen ırün ve aaatta encümene ielirler. 

• • • Miktarı fiatı Miktarı fiah 
Cinai kilo kr. Cinai kilo kr. 

ince 9eker 1500 27 Horoz fasulyaıı 500 14 
SAdeyağ' 850 90 Nohut 400 14 
Sabun 950 36 Mercimek 400 20 
Beyaz peynir 300 35 İnce tuz 500 4 
Zeytin taneıi 365 35 Kuru erik 200 40 
Ekstra makarna 900 20 Kuru üzüm 20 17 
Pirinç 2400 27 Soda 250 7 
İrmik 350 14 Soğan 400 3 
Pirinç unu 350 25 Çay 20 400 
Un (buğday) 200 13 Kibrit (kutu) 400 1 50 
PatatH 2200 7 Domateı aalçuı 150 16 
Yukarıda cins, miktar ve muhammen fiatı yazılı Çocuk yu

vasının 938 yılı ihtiyacı olan 22 kalem erzakın heyeti umumiyeıi 
3368 lira IS kurut muhammen bedelle ve Başkitiblikteki tartna
meai veçhile açık eksiltme ile ihalesi 14.6.938 salı günü saat 16 
ya temdit edilmittir. iştirak etmek iatiyenler 252 lira 65 kuruıluk 
muYakkat teminat makbuzu Yeya banka teminat mektubu ile 
söylenen rün ve saatte encümene gelirler. 

Samsun Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 

Samsun rarniı:onunda bulunan askeri hastanenin 1.6.938 ta· 
rihinden itibaren 1 senelik 10,000 kilo süt ve 10,000 kilo yoğurt 
ihtiyacı eksiltmeye konulmuştur. Sütün tutara 1300 ilk teminatı • 
97,5 liradar. 

Yoturdun tutarı 1400 ilk teminatı 100 liradır. Açık eksiltmesi 

10 Ha:ıiran 1138 ,,,,,,,,,,,,,,. 

18.6.938 cumartesi uat 11 de Tümen binar;ındaki . o"d' komı•Y .. 
yapılacaktır. ~· 

Taliplerin şartnameyi görmek ve almak ilzere hergün ye ~I• 
ııiltmeye iştirak edecekleri• ihale günü teminat ve vesikaları 
beraber komisyona gelmeleri. 

BalıkHir Vilayeti Daimi Encümeninden: 

1- 15 gün müddetle açık ekıiltmeye konulduğu halde tali~ 
zuhur etmiyen Balıkesir Memleket hastanesi ihtiyaçlarından ıef 

dııllr 
tinyağ, kepek, sızdırılmış tereyat, yumurta, beyaz sabun, o O 

beyaz peynir, benzin, tuz ve 1razın ekıiltmeai yapılmak üzere 
1 

gün müddetle temdit edilmiştir. d 
2- İhale 13 6.38 tarihine rastlayan pazarte•i rünü saat ıo ' 

Yilayet makamında müte.Şekkil vilayet daimi encümen tarafı11d•11 

yapılac'!ktır. . ,t 
3 - istekliler yukarıda yazılı gün ve saatte muvakkat teııı• 0 lr 

larını malaandıtına yatırdıklarına dair makbuz veya banka ıııe 
tublarile vilayet daimi encümenine, miktar ve fiah hakkında -~ 
lumat almak isteyenlerin de daha evvel encümen kalemine ,..ır 
racaatları ilin olunur. 

İstanbul C. Müddeiumumiliği nden: 
i t b l . f .k l . h l . . . 31 
s an u cezaevı ve tev ı ev erı astane erı ıçın ·ı 

mayıs akşamına kadar satın alınacak 5 bin kilo et 400 k• ~ 
süt ile 21500 kase yoğurt ayrı ayrı açık eksiltmeye ko11°. 
muştur. Etin muhammen bedeli 2175 lira muYakkat teOJI; 
natı l 63 lira 13 kuruştur. Sütün muhammen bedeli 75~ 
lira muvakkat teminatı 56 lira 40 kuruştur. Yoğurd; 
muhammen bedeli l 075 lira olup muvakkat teminatı ,. 
lira 63 kuruştur. Etin eksiltmesi 20.6.938 pazartesi gilllile 
saat 14 de ve sütün ekailtmesi aynı günde saat 15 te d'f 
yoğurdun eksiltmesi a.ynı günde saat 16 da Sirkeci e 
Aşirefendi sokak 13 numarada İstanbul Adliye Levaııdl 
dairesind~ yapılacaktır. isteklilerin şartnameyi tatil g~o: 
lerinden maada hergün İstanbul Adliye Levazım dairesı0 

de görebilirler. 

Preventorium ve Sanatorium Direktörlüğünden: 
MüesHaeye teılim ı 

Tahmin olu· ilk teıni0' 
Eksiltmeye konan 
maddenin cinıi 

Miktarı 

kilo 
nan fiat Tutarı mikt•'

1 

Kuruş Lira ~ 
Ekmek 2000 lO 2000 150 
Koyun ve kuzu eti bi· 

rinci nevi dağlıç l0500 
Odun 
KeıUmi' kuru 250(Kl0 
Gür1ren ve meşe (250 kilo•u) 
Mangal kömürü (meıe) 5000 
Kaş er 600 
Beyaz peynir IOoo 
Sadeyağı 2500 
Zeytinyağı 1500 
Sabun 2500 
Zeytin tanesi 300 
24 çeşid yaş sebze 35150 
Limon, patlıcan, enginar 
ve yumurta 30200 adet 
Dereotu, maydanoz 40QO demet 

47 

335 

5 
60 
42 

IOO 
55 
38 
2t 

Soda 1000 7 5 
Kuru kayıı 100 45 
Kuru üdm 200 23 
Salça 150 26 
Kuru bamya 50 IOO 
Toz şeker 3500 27 
Tosya pirinci 4000 24 
Un 2500 14 
Makarna 500 25 
Nitaata 200 21 
Fasulya horoz 800 16 
Şehri ye 100 25 
Pirinç unu 100 25 
İrmik 150 18 
Nohud 300 17 
Mercimek (yeşil) 200 17 
Mercimek (kırmızı) IOO 13 
Arpa 5000 5 5 
Kepek 15000 4 5 
Sam un 10000 2 

ihalesi 25·6·38 saat 10 da yapılacaktır. 

4935 

3.~:lO ) 
) 

250 ) 
360) 
420 ) 

2500 
825 ) 
950 ) 
72 ) 

3505 

75 ) 
45 ) • 
46 ) 
39 ) 
50 1 

945 ) 
960 ) 
350 ) 
12.i ) 
42 ) 

128 ) 
25 ) 
25 ) 
27 ) 
51 ) 
34 ) 
13 ) 

275 ) 
675 ) 
200 ) 

370 12 

210 

19 13 

204 '39 

86 z.' 

Preventorium ve Sanotorium ile pansiyonunun yukarıda ciıtf 
ve miktarları ve teminat akçeleri yazıla 1938 mali yılı yiyecek ~· 
yakacak ihtiyacları tanzim edile;:ı şartnameleri mucibince açık e8'· 
ailtmeğe konulmuştur. Eksiltme Caialoğlu Cumhuriyet matbaa•' 
kartıaında Yüksek Mektebler Muhasebeciliğindeki Satınalma ı<o• 
misyonunda yapılacaktır. Şartnameler müessese Direktörlüğünde 
rörülebilir. Bu eızak ve saireyi vermeği iıtiyenlerin gösterilell 
ırün ve saatten bir saat evvel muvakkat teminatlarını muhaıe"' 
beye yatırarak makbuzlarile Komisyona baıvurmaları. 

Kayseri Kor Satınalma Komisyonundan: 
On iki bin kilo koyun eti açık eksiltme ile münaks· 

saya konmuştur. 
Münakasası 22.6.938 tarihine müsadif çarşamba gürıO 

saaat 15 te Knyseride kor komutanlığı satmalma koınis· 
yonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 3300 liradır. Muvakkat temina· 
tında 247 lira 50 kuruştur. 

Alınacak koyun etinin evsafile teslim mahalli ve prl' 
ları şartnamesinde yazılıdır. Şartnamesi hergün konıis· 
yonda görülebilir. 

İsteklilerin belli gün ve saatte gösterilmiş teminat ak· 
çeleriyle birlikte komisyona müracaatları. 

6 

le 
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k • * * 8000 kilo yoğurt açık eksiltme ile münakasaya 
0nınu~tur. 

Münaka ası 22.6.938 tarilıiııe müsadif çnrşamha gurıu 
ııaat 14 de Kuyseride Kor komularılığı :satınaluıa komi yo· 
Unda yapılacaktır. 

6 
Tahmin edilen bedeli 800 liradır. Mııvakkat trıniııalı da 

J !iradı -. 
Alinacak yoğurdun ev~afile teslıin ınulıalli ve ş lrtl:uı 

Şartnaıneşinde )'azılı dır. Sarlnaıne::;İ her "Ütı koıııi :syon unda 
D" ~ n 
~0rüJe bilir. 

l _ İ!itekliJerin heJli gün ve ı:;aatte gfü,terilmiı; teminat akçc
Ctıle hirliktc komi yona ınürac.ttları. 

k •• * 10000 koyun eli açık ck:siftnıe ile mnııaka~aya 
0nrnustur 

ı. ' 
Münakasası 22.6.9:n tarihine mü ·auif çar;;;amha gıınu 

~at 15 te Kayseride Kor komutanlığı ı-,atınalına koıni ::;yo
llund.ı yapılacadır. 
k Tahmin edilen lıetlcli 2600 liradtr. Muva1< kat teminat 

a Çesi de 195 liradır. 
~ Alınacak koyun ~tinin ev.,afile teslim mahalli ve şart· 
tı ıı;artnamesindc vazılıdır . Sartnaınesi her gün komi~yonda 

Dı. .; • 

~0tülebilir. 

1 _ l teklilerin belli gün ve saatte ~österilmiş teminat akçc-
CrıJc birlikte komisyona müracaatları. 

* • • 70001) kilo -.ığır ati kapalı zarfla ınünaka:->aya kon· 
llııı tur. 

Münakasa ı 22.6.938 tarihine müsadif çnr:;aınha ırüııü 
~ilt 16 da Kay cridc · Kor koınut.ırılığı s:ııınalrna kom~yo
~tında yadılacaktır. Tekli f ınektubları .-nat 1 S e kadar kn· 
illi y . ı· . ·1 • 1 1 ,, on rcıs ığıne vnı ınış o aca~:Lır. >il saaltan ::ıoura mek· 
%Jar kabul edilmez. 

1.lf Talıınin cclilf!n bedeli 11900 liradır. i\lııvukknt teıııiııatı 
~2 lira 50 kuruştur. 
Alınacak !iığır etinin ev afıle leslinı ııı ılıalli ve şartları 

1artrıamc:::mde yazılıdır. Şnrt11aınesi hergün komi yoııcia gfi
tılebiHr. 

J 'femiııat ve vevaik kamıııa levfıkan Zdl flar İçine ko.nmuş 
•"aktır. 

41* * 7000 kilo süt açık eksiltme ile münakasaya konmuştur. 
'- Münakasası 22.6.938 tarihine müsadif çarşamba günil 
) at 14 de Kayseride Kor komutanlığı sa tınalma komis-
1111Unda yapılacaktır. 
• l'ahmin edilen bedeli 700 lir ıdır. Muvakkat teminatı 
'~ ~2 \l lira 50 kuruştur. 
'- Alınacak sütün evsafı ile teslim mahalli ve şartları 
t~t~~amesinde yazılıdır Şartnamesi her gün komisyonda 

tule bilir. 
~ isteklilerin belli gün ve saatte gösterilmiş teminat ak· 

1~rile birlikte komisyona mür~caatlarl" 
* • • 

l 158400 adet yumurta ile 55150 adet lımon alınacaktır. Bak : 
Beted. ilinlarana. .. 

•• 
alınacaktır. Bak : İst. Vakıflar Direk. ilan· 

- ·----- -
MÜZAYEDELER 

Afyon Orman İdaresinden : 
~ "-fronkarahiaar viliyetioın Dinar kazası dahilinde Kemiç köyü 
't1ııda hudutları plin ve şartnamede yazıla Keyikyatağı orma
. •n 65 metre mikip kerutelik dikili çam ağacı mukavele ta· 
l\den itibaren ~ay içinde ormandan çıkarılmak şartile 23·5·938 
~ 20 iÜD müdd~tle açık artırmıya konulmuştur. Artırma· 13 
l\t•rı 9J8 tarihine müsadif pazartesi günü ıaat 15 de Afyon 
~b•rı idaresinde yapılacaktır. Beher gayrimamul metro mikabın 
~•ı.rnen beledi 460 kuruş r.ıuvakkat teminat 22 lira 42 ku· 

~~ t, Her türlü masarif alana aiddir. Şartname ve mukavele· 
ıt'tt Proj~lerini alma~ iatiye~ler b~. müddet içinde Afyon kara· 

\te Dınar orm•n ıdarelerıne muracaat edebilirler. 
• ı~. • • 

1 dükkan ankaz: satılacaktır. Bak : İıt. Beled. ilanlarına. 

i22 adet tahta kürek 
'"ı•a. 

* • • 
satılacaktır. Bak : İnhisarlar U. Müd. 

D.D.YoLLARı İSLETME u. MÖDÜRLUGÜNDEN 
t 

~ttre mikabı muhammen bedeli 45 lira olan takriben 6316,478 
~ ~, mikabı çam kerelte 27.6.93M pazartesi günü aaat 15,30 da '1 . b" _J ~ larf uaulile Ankarada idare ınaaınca satın alınacaktır. 
\ i~ işe gin11ek ilteyenlerin 15.199.66 liralık muvakkat temi· 
'ı~ ~ kanunun tayin ettiti veıikaları ve Nafıa müteahhitlik 
i,,~•ı Ye tekliflerini aynı ıün saat 14,30 a kadar Komiayfln 

•t· ş 11le Yermeleri lizımdır. 
~ll•ıneler 1421 kuruşa Ankara, Eskişehir, fzmir ve Haydar· 
~•ıııeleriade satılmaktadır. (3358) 1 -4 

* ~ * • 
~ "cu l,ıetme MOdürlDOUnden: 
~111llu • Kırklareli arasında işleyen 106 numaralı ve _Kır~lare· 

~t l>tıllu arasında itleyen 105 numaralı Otoray servıslerı 15 
~t 'ıı 938 tarihinden itibaren latvedilecektir. İ.tanbuldan 14 
~- 938 J'ÜDÜ kalkan 6 numaralı katarla, Edirneden yine 

~t •tihte 5 numaralı katarların Otoray irtibatı bulunmıya-
• (3420) 

9. İŞLETME MÜDÜRÜ 

MUNAKASA GAZETESİ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- Kabataş Levazım ambarında mevcut 122 adet tahta 
kürek açık arttırma ile satılacaktır. 

2- Açık arttırma 24.6.938 tarihine rastlayan cuma 
günü saat t 1 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi 
Satış Komisyonundan yapılacaktır. 

3- Satılacak mallar Kabataştaki ambarımızda hergün 
görülebilir. 

4- İsteklilerin arttırmaya iştirak için tayin edilen gün 
ve saatta yüzde 15 teminat paralarile birlikte yukarıda 

adı geçen Komisyona müracaatları ilan olunur. 

• • • 
(3425) 1-4 

1- İdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikaıı için 
şartnamesi mucibince 3000 kilo tartma kabiliyetinde 2 
adet Demir Yol BASKÜLÜ açık eksiltme usulile satın 
alınacaktır. 

il- Her iki baskülün muhammen bedeli 5000 lira ve 
muvakkat teminatı 375 liradır. 

lll- Eksiltme 20.Vl.938 tarihine rastlayan pazartesi 
2'Ünü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonuııda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün ıözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye ittir.ak etmek isteyen firmalaran fiat
sız teklif mektublıuını münakasa gününden bir hafta ev· 
veline kadar inhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesine ve· 
rilmeleri ve tekliflerinin kabulünü mute&zammm vesika 
almaları lazımdır. 

VJ- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile beşinci maddede de yazılı eksiltmeye iştirak vesikası 
ve yüzde 7,5 guvenme paralarile birlikte eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı ieçen Komisyo· 
na gelmeleri ilan olunur. (2590) 4-4 

• • • 
idaremizin Gaziantep Başmüdürlüğüne bağlı Akça· 

kalede şartname ve proJesı mucibince yaptırılacak 
idare binası irışaah kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon· 
muştur. 

ll- Keşif bedeli 1060fi 1 ra 81 kuruş ve muvaklrnt le 
minalı 7H5.51 liı adır . 

lll - Eksiltme 13.Vl.9 :S8 tarihine rastlıyan pazartesi gü 
nü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
Jeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartname ve projeler 5} kuru41 bedel mukabilinde 
İnhisarlar Levazım ve Mııbayaat Şubesiyle Gaziantep, 
Urfa ve Akçakale İnhisar İdarelerinden alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini inhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay
rıca vesika alması lazımdır. 

Vl- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile İn· 
~aat Şubesinden alınacak ehliyet vesikasını ve yüzde 7,5 
güvenme parası veya mektubunu ihtiva edecek olan ka· 
palı zarfların ihale güııü en geç s at 14 e kadar yukarı
da adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilin· 
de verilmış olması ve posta ile gönderilecek mektubların 
da bu saatte Komisyonda bulund\Jrulması lazımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3115) 4-t 

____________ _,..,....._,,_, _ _., ____ . ____ tt_• _____ ~---------------

-<i · l~tanb~t . Beı~dıyesl iıA:llıarı : <;. 
'.!'< 2 ': ...:.~. . ' ' 4 .. • • • .. 

Miktara Beherinin muham. bedeli cinsi 

l 58400 adet 2,50 Yumurta 
55150 ,, 2,25 · Limon 

Belediye hastanelerile diğer müesseselere lüzumu olan 
ve yukarıda beherinin muhammen bedelleri yazılı yumur· 
ta ve li non lrapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksilt· 
me 24 6.938 cuma güaü saat 15 te Daimi Encümende ya· 
pılacaktır. istekliler 2490 numaralı kanunda yaıılı vesika 
ve 390 lira 6 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu 
bile beraber teklif mektublarını havi kapalı zarflarını yu· 
kanda yazılı günde saat 14 e kadar Daimi Encümene 
vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul 
olunmaz. (İ) (3435) 

• • * 
Hepsine 25 lira b~del tahmin edilen Topkapıd.ı eski 

Tekkeci yeni Beyazıtağa mahallesinde Topkapı caddesin
de 2031205 N. lı iki dükkanın ankazı satılmak üzere aç1k 
arhrmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğün· 
de görülebilir. İstekliler 1 lira 87 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 24.6.938 cuma günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3434) 

lmtiyaz aahibi ve yuı ıtlen 
Direktörü: lamıı il Girit 

tfaıı3dığı 7er: ARTUN Baıımevı 
r.al"t" Billur tol<U No. IO 

• • • 

Sayfa 3 

Senelik 
muhammen ilk 

kiraıı teminatı 

Kasımpaşada Küçük piyale mahal· 
lesinde Abdulkadir Çavuş mektebi 

Keskada Mollakestel maballeıinde çu
kurbostan sokağında taş handa 
23-25-7-30-31 N. oda 

Mevlehane kapısında Karebaş mahalle· 
sinde nişastacı Sadıkefendi mektebi 

Hasekide Haseki medresesinioin 
18 N. odası 

Cağaloğlunda hadım Hasanpaıa med· 
rese•inde aralık 

Kapalıçarşıda cevahir Bedestaoında 
3 N. dolap 

Kapalıçarşıda cevahir 
9/11 N. dolap 

Kapalıçarşıda cevahir 
114 N. dolap 

" 

" 

Kapalıçarşıda Yorgancılar sokağın· 
ğında Alipaşa hanımın 11 N. odası 

Kapalıçarşıda Takkeciler sokağında 
22 N. dükkan 

Kapalıçarşıda Yeni parçacılar soka· 
ğında 16 N. dü"kan 

Kapalıçarşıda Takkeciler sokağında 
iti N. dükkan 

Kapalıçarşıda Ressam sokağında 27 
N. dükkan 

15 

120 

24 

l-4 

48 

6 

12 

30 

12 

2-4 

24 

6 

18 

1 13 

g 

80 

80 

3 60 

o 45 

o 90 

2 25 

o 90 

80 

t 80 

o 45 

l 35 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı 

olan mahaller kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık art
tırmaya konulm~ştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğün
de görülebilir. istekliler hizalarında gösterilen ilk temi
nat makbuz veya mektubile beraber 22.6.938 çarıamba 
günü saat 14 de Daimi Encümende buluumalıdırlar . 

(İ) (3377) 

Cinai 

Tue bamya 
Havuç 
Kabak 
Karaabahar 
Patlıcan 

Taze fasulye 
(Ayte) 
Semizotu 
lapanak 
Domates 
Lahana 
Praaa 
Kereviz kök 
inginar 
Taze bakla 
Dolmalık biber 

Miktara 

500 Kilo 
200 

" !;()()() ,, 
500 adet 

5500 " 4500 kilo 

1000 ,, 
4000 ,, 
3500 ,, 
4000 ,, 
4000 

" 2000 " 500 adet 
1500 kilo 

300 ,, 

Muhammen 
bec!eli 

Lira K. 

2601 75 

İlk 
teminat 

Lira K. 

195 14 

İhale gtlnü 

27.6.938 pa
zartesi aaat 
15 te 

Gureba hastanHine 938 aeneıi için lüzumu olan yukarıda clnı 
ve miktarları yazılı sebzeler açık eksiltmeye konulmuttur. 

İh•lesi yukarıda yazılı gün ve aaatte ldanbul Vakıflar Bat· 
miidürlüğü binasında toplanan Komisyonda yapılacaktır. Şartna· 

meler hergün Levazım Kaleminde görülebilir. (3~29) (•) 

• Cumartesi 1 1.6.938 

Sadey•ğ (Diyarbakır Ln. SAK) .\: 703 
Matra (Jandar. Gen. Komut. Ank.) .\: 709 
Erat eşyaıı nakli (Çanakkale Mat. Mvk.) .\: 713 
Yulaf (Siaop Vil.) .\! 714 
Erzak n mahrukat (Sinop Memleket Hast. aBttab.) ,\: 714 
Göçmen evleri in,. (Yozıat İıkin Mild.) •\: 715 
* Müstamel aaç (Trabzon Vakıf. Dir.) .~! 716 
Erıakve mahrukat (Giresun Memleket Haat. Battab.) ~\: 717 
• Odun (Menin Orman Müheod.) .\": 718 
Ekmek, aadeyai ve koyun eti (Kocaeli Arifiye Köy Etit. Kursu) 

.\' 718 
• Mermer tatı (DDY) X! 720 
Meafez inf. ıSeyban Vil.) .. \~ 720 
• Erat kunduraaı, yemeni, radyum lambaaı, çatlır v.a. (MMV) .ı\! 721 
Et (Beytüşş•bap Aak. SAK) ~ 721 

• Önlerinde yıldız. itareti olanlar müzayedeye aittir. 

" Münakasa Gazetesi,, sizin ıçın Anka
rada, Trakyada, Anadoluda ve lstanbulda 
çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resmi ga
zeteleri ôkur ve tetkik eder. 
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Tableau Synoptiqııe des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudicatioo 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
estimatif 

Cautioa. 
provisoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Chıırgeı 

Jours Heure 

Construction-Reparation- Trav Publicı~~~riel de Const~~ction-Cartographıe 

Construction Mııison du Peuple iı Akhisar (cah. eh. Pli cach 54494 - Presid. Maison du Peuple it Ak.aiaar 1-7-38 16 -

L. 5). (aj .) 
Construction blocage a la placc Montreux. 

ı lnıtallation plage a Pendik . 
Construction paves a la place de la Rcpublique 
Reparation hôpital Haydarpacha (cah. eh. P. 963) 

(aj .). 
Rep. de chaussee s ro11te Balıkesir-Edremit. 
Preıentatıon carte actuelle au bourır Karaman. 

Habillement - Chaussures - Tissus- Cuirs. 

Costumes pour pompiers. : 2 complets 
Chaussurcs : 240-250 paires. 
Costumes kaki : 240·250 complets 

Transport- Cbargement Dechargement 

Transport d'.uticles monopoliaes. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Bois, ben%İne et petrole (aj.). 
Boia : 25 t.- Charbon de bois : 5 t . 

Divcrs 

Acier : 8526 kg. 
Sable, caillou et pierres. 

Provisions 

Savon: 12 t . 
Tige de seigle: 600 t. 

Savon: 500 it. 
Conserve de viande: 25000 boiles 
Lentilles: 6 t. - oignons: 3 t. • macaronıs: '.l,5 t . 
Paiu: 175 t. 
Hu ile d'olives, sel, oeufs, anvon, fromıı cre ete. (ııj.) 

Oeufs : 158400 p.- Cıtrons : 55150 p . 

Paın: 112640 k. 
Viande : 5 t . 
Lait: 9,4 t. 
Yorhourt : 21500 taııses. 

Viande de mouton 12 t. 
Yoghourt : 8 t. 
Vionde de mouton 10 t . 

n " boeuf : 70 t. 

Lai t : 7 t. 
Frangeole : 5475 k. (aj .). 
Y oghourt : 25550 k. 
Legumes: 15 1-0ts 
Orge : S t.- Son : 15 t .- Paılle : 10 t. 
Pain, viande, provision et legumes . 

8) Adjudications a la surenche~e 

Demolation de divers b~tisses ainıi que le trans-
port des decombres 

Tapis: 18 lots 
Pelles de bois: 122 p. 
Dccombrea de deux boutiques 

Avis 

Publique 

" .. 

Pli cach 

Gre a grc 
Publique 

n 

Publique 

Publique 
,. 

Pli cadı 

Gre a gre 

,, 
,, 

Gre a gre 
Pli cadı 
Publıque 

Pli cadı 

.. 
Publique 

" .. 
" 
" ,, 

Pli cach 
Publiquc 

" ,, 

" ,, 
.. 

Publıquc 

" ,, 
.. 

1'470 20 
'499 49 

6545 60 
192583 40 

2S534 38 

112 50 
1500 -

'7589 25 
1758 80 

14000 

11424 
2175 -
752 -

1075 -
3300 -

800 __ 

2600 ·-
1~900 -

700 -
848 62 

4088 -
2601 7S 

30 -

25 -

110 30 
37 '47 

10879 17 

1915 18 

85 
115 -

• 

270 -

569 '.20 

750 

1050 -

390 06 

1781 80 
163 13 
56 40 
80 63 

247 50 
60 

195 -
8192 50 

5~ 50 
64 -

307 --
195 14 

86 25 

15 on 
1 87 

Municipalit~ lzmir 
Muaicipalıte Pendik 
Vilayet Kaiıseri 
Cam. Ach. Min. ·ocf. Nal. Ank. 

Com. Permanente Vilayet Balikesir 
Muaicipalite Karaman 

Municipalitc T rebizonde 
Dir. lnstruction Publique Edirne 

" 

24-6-38 
15·6-38 
17-6-~8 

13-6-38 

27-6-38 

16 
ıs 

11 

ıo 

Dans 10 iours 

Mardi et Lundi 
23-6-38 10 
23-6-38 10 -

Dır . Principale Monopoles Trcbizonde 20·6-38 

Villlyet Balilı;. esir 

Dir. Preventorı..ım et Sıınatorium 

1 Expl. Cb. de Fer Etat H.pacha 
Vilayet Kaisseri 

Com. Ach. luteııdance Marit. K.pacha 
Com. Ach . Econ. ~onop. K.tache 

" Coaı. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Com. Ach. Command. lst. Findikli 
Dir. Penitcncier lzinir 
V ılayet Bali kesir 

{ 
Com. PePOı . Municıpalite 
Dir. E.co om. ., 

lstanbul 

" 
Procureur Gen. Aınasia 

n lstanbul 
,, ,, 
,, ,, 

Com. Ach. Corps -nee Kai seri 
·ner .. 

" 
" 
n 

Com. Ach. Command. lst. Fındiklı 

n 

o :r. Vakoufa lstanbul 
Dir. Prcven toriam et Sanatorium 

,, 

Defterdarat Ankara 

13-6-38 
25 6-38 

28·6-38 
17-6-38 

11·6-38 
24-6 38 
23-6-38 
13-6-38 
13-6-38 
27 6-38 
13-6-38 
ı4-6-38 

27-6·38 
20-6-38 
20·6-38 
20·6-38 
22-6-38 
24-6-38 
22-6-38 
22-6-38 
22-6-38 
13·6·38 
13·6-38 
27-6 38 
25-6-38 
25-6-38 

24·6-38 

Dir. Biens Nat. Ist. 

Com. Ach . Econ. Monop. 

20-6-38 

Kabatache 24·6-38 
I Com. Perm. Municipalitc 
1 Dir. Econom. 

lstanbul 24-6-38 
n " 

10 
10 -

11 

11 
14 
13 
11 
9 

14 
10 
15 

14 
14 
15 
15 
15 
14 
ıs 

16 
14 
15 
15 30 
ıs 

10 
10 

ıs 

14 

11 
14 -

tre reçu au commiısariat de Turquie de l'!.xposition UniverHlle 
de New-York au Mini.tere de l'Econonıi• iı Ankara juıqu'au IS 
Juillet 1938. 

Concours de decoratiorı pour l'exposition 
de New-Vork de 1939 

4- L'artiste qui aura reuui au concour1 reccvr& un prix de 
lf)()() Livres succes, reunes doat on pourra utiliser ccrtaiaCI par· 
ties, le jury fixera sepuement la ıratification • itccorder. 

5 - Pour •• procurer le cahicr des cbarıe. indiquaat lc.c par
ticularitcs, les aujeb et autres deuins du concoura, ainsi que lcs 
maquettes du plan du pavillon turc, et pour d'autre11 rerıseigne
ments ont devra a'adreuer au commiuııriRt de l'Exposition, Mi
nisterc de l'Economie a Ankara. 

Un concouu a ete or'2anisc pour la decoration interieure 
du pavillon de la Turquie conııtruit a l'Expoıition Univeraelle de 
New-York de 1939. 

2 Lea denin• qui participeront au concour.a seront exami-
n~s par un jury deıigne par le Miniatere de l'Economie. 

3- Les dessinı de partlcipation devreat aveir 6te remi• con· 

l ındustrie Commerce Finanız!s 
La Deniz Bank emettra des actions pour 

millions de livres 
t Jı 

On aait que le capital nominal de la Deniz Bank ••f t 
millions de livres. La loi en vertu de laquelle la banque. :, 
dee lui don ne la faculte d' ou vrir des credits aux entreP1~ t*' 
•t· · d f · l • · b c•'r rı ımes comme aussı e aıre touteı es operatıons aP '•' 

la Banque enviaagc de faire une premiere emiHİOl1 d 
pour 125 millions de livreı. 

Trois nouvelles raffineries de sucres def 
La consommation du sucre elana le pays s'etant accrue t 

que le prix: en a ete reduit, et les raffinerieı en activitt .,_,, 
vant y suffire, trois autres fabriques de aucre seront f~,~ır 
l'une dans l' Anatolie Orientale, l'autre dans )' Anatolie 
et la troisieme dans l 'Anatolie Occidentalc. 

' Des mesures seront prises pour l ' intensification de l• 
des bettera vea. 

Le commerce Turco-Roumain r 
Monsieur le Dr. G. Adem, vicc president de la Ch•~ p: 

Commerce Roumaino-Turque iı Bucarest et M. S . Keııı• b' 
representant ıeneral pour la Moldavie de la meme ' ~ 
sont arrives en notre ville. Jls visiteront, Ankara et 1Jı111 
etudier la po.!llibilite d ' ameliorer le comme rce entre I• 
et la Roumanie. 

Les ports a reconstruire 
l 

M. Mufit Nedjdet Deniz, directeur du commercc 111•rtt 

a lıtanbul, qui d' Ankara etait aile a Zongouldıık faire ıı~ ~ 
sur le port qu'il eıt question de reconstruire, est rerıtrl 
Istanbul. Avec Zongouldak, les premiers ports qui seroııt 
truits, sont ceu~ de Mersin, d'Eregli et d'lzmir. 

Nous avons vendu aux Soviets 650.000 kgs· 
de laine mohair ~ 

Le volume des balles de laine mohair vendues i 1'~ı' 
ıovietique a atteint 6.50.000 kgs. Sur ce total, 60.()()0 

1 
t 

ete vendus a pts. 110. Les autrc• lots ont ete ce~1,,• 
112,5·115. Les marcharıdises proviennent de Polatli, &~ 
Kütahya. Les Soviets suivent de pres le developpemeııt 
ehe. 

ıı< 
La prochaine exposition des produits natiotı9 

·o~ 
On continue les preparatifa pour la dcrni~re exposil'ı 

produits nationaux qui doit se tenir au Lycee de G•1~ 
Nos fabriques se sont mises iı l'oeuvre pour exposer 1 tf1' 
mens leı plus convaincants du developpement de l'indıJ~ ıt· 
que. Les fabricants de soie ont decide de presenter iı et 
casion de tissus nouveaux avec des modele apeciau:ı: dt 

D'autres branches de l'industrie s ' efforceront auss• , 
ciper dignement iı eette cxpoıition. Le comite de l'e· 
se reunira cette semaine et commencera iı fixer (es ~ 
meots deıı pavillons qui seront rcscrves aux etablisıeıtle 
ciels 

Les fabricanta d'huiles d' oiives se rt\uniront iı ı\~ 
Leı etudes entrcprises afin de regulariser les venteVl 

d' olives et d' en empecher la falsification ont prit fi~· ; ~ 
nion sera tenue le 23 juin nu ministere de l'Econornıe > 
avec in participation du negociants en huiles d'oliv~9 ·, 
reunion, ont ete invites lea divers nCiOCİants. Parın• ~ 
notre ville, M. Sezai Ömer participera aussi au congr ~ 

On uppo&e qu'iı la reunion d' Ankara des decisi0~d 
prisca qui permettront iı. notre population d' avoir del ıı 
liveı non frelatees. On pense que la production de• 1>.~ı 
lives de cette annce sera de 25 iı 30 pour cent ea oı01 

Meme o des F ourn · ss6 

Samedi l l-6·1938 

Beurre (lntend. Diyıırbakir ) No 703 
Gourdes (Com. Ach. Gendarm. Ank.) No 709 
Foin (Vil. Sinop) No 709 f' 
Transport de mıırchandises pour l'armeo (Com. Ach· 

TdıBnakkale) No 713 ) 
Proviıion et combuatible (Chef Med Hôpital Reg. Sirı~;e· 
Constr. rnaisons poor immigres (Oir. Etablis!lement fıo01' 

No 715 
• Tôles ondulces (Dir. Vakoufs Trebizonde) No 716 , 
Provision et combustible (Chef Mcd . Hôpilal Reg. Gııire 
• Bois (Dir. Forets Mersine) No 718 
Pain, beurre et viande (Dir. Ecole Normale Arıfiyr) N° 
"' MarLre (Ch. de Fer Etat) No 720 
Constr. ardıes (Vil. Seyhan) No 720 
"' Chausaures, tentes ete. (Min. Def. Nat.) No 7 

Viande (Cam. Ach. Milit. Beytuchehap) No 721 
ı ------J • Le• ulO•ioqueo iadiquent uao vente par voıe 


