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Bu gün iian oıunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinıi Şekli Mubm. bed. Teminat 

a) MOnakasaıar 

ln~aat, Ta1"İrat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Bağ-arası ·Yenifoça yolunun arasında yap. toprak tes· 
viyeai, sınai imalat ve blokajlı şose yapısı 

Tepecik 1270 nci sokaktan itibaren Kemer istasyo
nuna kadar uzanan yolun tamiri 

Yeni yapılmakta olan Ômerbey okulll binasının alt 
kat duvıırları ve beton arme ba~lama ustalığı 

Konya·Meram yolunun arasında yap . ham taş ihzarı işi 
Paşabahçede yap. rakı fabrikası ve anason ambarı 

int . (şart. 16 L) 

Ayaş kuaaınm Yelli köyü okulunun tamiri 
Ankara-Kızılcaham:ım yolunun arasında yap. şose inş. 
Bel edıye binası inş . 
Ortaköyde Ay Aydın sokağı mecralarının yap. 

aç. eks. 25025 60 

,, 1691 

.. 
kapalı z. 12135 37 

.. 311041 07 

aç ekı. 

hpalı z . 
aç . eks . 

.. 

328 70 
66190 -
6819 64 
1610 

... Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Nar köyünde yap. elektrik ~ebekesi tesisatı kapalı z. 4961 

Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Sağlık propaganda.sa için renkli afiş uastırılma!'lı 
936-937 Maarif yıllığının baskısı: 1500 ad. 
Fiş lıaatırılması: 2 milyon 

Mobilya, ve büro eşyası, Muşamba-Halı v.s. - -=--"------~---...:_ ____ _ 
Dolap: 4 ad. (tart. 25 kr) 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Tuz ihracatı: 7000 vagonet 
Maden kömürü boşatılması ve makinelere yüldetil

mesi: 30000 t . 

Mahrı:kat, Benzin, Makine yagları v. 

Lave marin kömürü: 140 t . 

,, ,, • 320 " 

.. .. " 60 " 
Odun: 60 1. 

" 60 " 
" 120 " 

Mazot : 54 t. (temd) 
Gaı ya~ı: 300 tene ke - marnt: 300 teneke 
Kuru çanı odunu: 50 t. (temd) 
Benı.ın : 251 LU 30000 lıtre 

Müteferrik 

Hortum ve teferruatı (aro1.öz için) 
157 sayılı kamyona yeniden yap. karoseri içın malzeme 
Malzeme sarnıç için: 4 kalem 
Köy yolları için levha: 210 ad . 
Binek, makineli, tüfek ve araba koşum hayvam 
Asfalt: 20 t. 
Yerli Liaters pamutu: 50 t 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. -------
Yumurta: 494300 ad. (temd) 
Buğday kırdırılması: 1500 t. 
Sı~ır' koyun, v.ya keçi eti: 90 t. (temd) 
Kuru ot: 374 t. 

,, " 79,2 t. 
,, • 100 t . 

Kesme teker: 800 k. (teıad ) 
Pirinç: 3 t. (temd) 
Süt ve yoturt (temd) 

b) Müzayedeler 

Selamet matbaasında bulunan makine, alat ve edevat 
Huma!a: 434 k: . 
Kiiltürpark:taki vilayet pavyonunda söktürülen ke

reste v.s . dekor işinden artan malzeme 
P•narlı çalı: 888 kental 

kapalı ı: . 

• 
" 

aç . eks. 

1tç. eks. 
kapalı a. 

aç. ek .oe . 

" ,, 
., 
.. 
" 

paz. 

1300 -

1771 -

3500 -
7800 

1400 
3360 

630 -
900 -

1050 -
'..!100 -

aç ekı 1 eh. 3,'.lO ve :l 

" 
" 

pa:ı . 

aç. eks. 
paz . 
aç. eks. 

500 
lit. O 18,SO 

259 -
141 33 
1 7 70 

aç. eks. 1600 -
kapalı z. 15000 - · 

paı. 

kapalı z. 
paz. 
kapalı z. 
aç. eks . 

,, 
• ., 
" 

aç. art . 
aç. eks. 
aç. art. 

,, 

3201 3i 
9245 60 

14025 -
2970 -
3500 -
252 -
523 
540 -

106 56 

H:PO 

127 

910 15 
16192 

4964 25 
511 42 
120 75 

372 -

975 
98 -

132 83 

26'.l 50 
585 

105 
'.ö 2 -

48 
68 
71} 

1.)1) 

30 50 
417 

19 43 
10 60 
9 58 

195 
1125 

z4o 10 
693 42 

1052 -
223 -
263 -
38 90 
39 26 
40 50 
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Müracaat yeri 

İzmir Vilayeti 

,, Belediyesi 

Ômerköy ihtiyar Heyeti 

Konya Vilayeti 
inhisarlar U. Müd. 

Ankara Valili~i 

• 
Dörtyol Belediye11i 
lstanbul Belediyesi 

Nar Belediyesi 

Gün 

30·6-38 

24-6-38 

5-7-38 

22·6-38 
29-6-38 

15·6-38 
?7-6 ... 8 
20·6-38 
27-6-38 

15-7-38 

Sıh. ve lçt. Muav. Vek. 27-6-38 
Raşvelc.. İstat. C. •• Dir AEK 27-6-38 

" 27-6-38 

Sıh . ve lçt. Muav. Vek. Ank. 27-6-38 

Konya İnhiı;ar. Başmüd. 
Devlet D. yol. Ank. 

Burnova Aık. S 1\ 

" 
" 
" ., 

" 

20-6-38 
23-6-38 

27-6-38 
27-6-38 
27-6-38 
28-6-38 
28-6-38 
28-6-38 

Luleburgaı. Elektrik Şirketi 14 6-38 
Yozgat Vılayeti 27-6·38 
Ç1ıı k ırı Memleket Hast. B. 13·6-38 
Emniyet U. Müd. Ank. 27 6·38 

lstanbul Belediyesi 
,, 
" 

Söke Kaymakamlığ ı 

Nığde Ask. SAK 
Adana Belediyesi 
Ask. Fabr. U. Müd. Ank. 

Tophane Lv.z . SAK 

" Balıkesir Kor SAK 
Burnova Aak. SAK 

• .. 
Çankırı Memleket Hut. 

" 
" 

13-6·38 
13-6·38 
13-6-38 

6-7-38 

27-6-38 
~8-6·38 

16-6-38 
25-6-38 
25·6 33 
28·6·38 
28-6-38 
28-6·38 
13-6·38 
13-6-38 
13·6·38 

Beyoğlu 4 cü Sulh H. Mahk. 17·6·38 
lst. Gümrükleri Başmüd . 13-6-38 
izmir Vil. Nafıa Müd. 13·6-38 

Isparta Orman Müd. 15 6-38 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat ediniz 

Saat 

11 

16 

15 -
1] -

ı :ı -
15 -
15 
14 -

15 -

15 -
15 30 
15 -

10 30 

14 -
15 -

9-
l ll -

11 -
9 

10 
11 -
15 -
14 -
16 
14 -

14 
14 
14 
15 -

15 -
!1 

11 
11 30 
10 -
10 -
11 -
11 30 
16 -
16 -
16 -

14 -
13 -
11 
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a) MÜNAKASALAR 

inşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Ankara Valiliğinden 

Keşif bedeli 66190 liradan ibaret bu\un:ıll Ank ıra-K1-
zılcahamam yolunun 33+ 34 ile 43+000 inci kilometreleri 
arasında blokajlı şose inşaatı kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. 

Eksiltme 27.6.938 pazartesi günU saat on beşte Ankara 
vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

İstekliler teklıf mektubları Ticaret odası vesikası ve 
4964 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat mektubu veya 
makbuzları ve Nafıa vekaletindeu 938 takvim yılına mah
sus olarak aldıkları müteahhidlik vesika!ariylc birlikte 
sözü geçen günde saat 14 e kadar elicümen reisliğine 
vermeleri. 

İstekliler keşif ve şart n ı n !Yi n ı ftt o H ıi rl i ~ü d~ h !r 
gün görebilirler, 

Ömerköy İhtiyar Heyetinden: 

Yeni yapılmakta olan Ömerköy okulu binasınle alt kat duvar· 
ları ve beton erme bağlama ustalığı açık eksiltmeye konulmıış · 

tur 
Yapılacak iş tahminen taş duvar 216, tuğla duvar 30, betonar-

me l 8 metre mikaptır. . 
Ekıiltme 5.7.9.}8 günü Ömerköy ihtiyar heyeti odasında yapı· 

lacaktır. 

İatiyenler şartnameyi Ômerköy İhtiyar heyeti odasında göre · 

bilirler. 
İsteklilerin ogün Ömerköyde bulunmaları ilin olunur. 

İzmir Belediyesinden: 
1691 lira bedeli keşifli Tepecik 1270 nci sokaktan itibaren Ke

mer istasyonuna kadar uzanan yolun esaslı surette tamiri başmü
hendislikten tedarik edilecek keşif ve şartnamesi veçhile 24.6.938 
cuma günü saat 16 da açık eksiltme ile ihale edilecektir. İştirak 
etmek istiyenler 127 liralık muvakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile söylenen gün ve saatta encümene 

gelirler. 

İ zmir İli Daimi Encümeninden: 

Eksiltmeye konulan iş: Bağarası - Yenifoça 
l f-500 5+ 039 kilometroları arasmdaki toprak 
sınai imalat ve blokajlı şoge yapısı· 

Açın tutarı 25025 lira 60 kuruştur. 
Bu işe ait evrak aşağıda gösterilmiştir. 

yolunun 
tesviyesi 

A- Kapalı eksiltme şartnamesi, B- Mukavele projesi 
C- fenni ve hususi şartname, ü- proje grafik 
Yukarıda yazıh evraklara İzmir, Ankara, İstanbul Ba

yındırhk direktörlükleriode görüp inceyebilirler. 
Eksatmenin yapılacağı yer, tarih, 2'Ün ve saat: 30 ha· 

ziran 938 perşembe günü saat 11 de lz~ir İli daimi en
cümeninde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1870 liradır. 
Teklif mektubları 2490 sayılı yasanın 3 l inci maddesi 

gereğince tanzim olunup 4 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evvel İzmir lıi daimi encümeni ba~kanlığına mak
buz mukabiiinde verilecektir. 

Dörtyol Belediyesinden: 
Şıutname ve projesi mucibince Dörtyolda yaptırılacak 

belediye binası inşaah açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 6819.64 kuruştur. 
Eksiltme 20.6 938 pazartesi saat 15 te belediye encü

meninde yapılacaktır. 
Şartname Ye projeyi görmek isteyenler parasız olarak 

belediye muhasebesinde görebilirler. 
Talihlerin kanunda yazılı vesaiklerile birlikte müra

caatları. 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Konya - Meram yolunun 2+ 113 - + 138 inci kilometroları ara· 
sında yaphrılacak olan l 2135 lira 37 kuruş ke,ii bedeli blokaj
lı k ham taş ihıarı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkımlmıştır. 

Bu işe ait fenni dosya vilayet Nafıa müdürlüğünde görüle
bilir. 

-- ~ --



Sayfa 2 

Ek•iltme 22.6 938 çartamba ıaat 15 de vilayet Daimi EncGmen 
odasında yapılacak. 

Ek•iltmeye girebilmek için taliplerin 910 lira 15 kurutluk mu
vakkat teminat mektubu nya muteber banka mektubu ile Ti
caret odasında kayıtlı bulunduğunu göıterir 938 yılına ait ve.ika 
ve Nafia Vekiletinen ahnmıt ehliyet vesikHı vermeıi lazımdır. 

2490 aayılı kanundaki esaslar dahilinde hazırlanacak olan 
mektupların yukarıda yazılı gilnde tayin olunan .. atten 
bir aaat evYeline kadar Vilayet Daimi Encümen riyaaetine mak· 
buz mukabili verilmif ve yahut ganderilmiş olması ilin olunur. 
Poata gecikmeleri nazarı itibare alınmaz. 

Ankara Valiliğinden : 

Ayaş kazasının Yelli köyü okulunun tamiri 3ZS lira 
70 kuruş olarak açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname
sini görmek iıteyenlerin hergün Kültür Direktörlüğüne 
ve eksiltmeye gireceklerin 15.6.938 çarşamba günü saat 
15 te Ayaf kaymakamlıiına muvakkat teminatlarile mü
racaatları. 

• • • 
Ortaköyde Ay Aydın ıokağı mecralımaan yaptırılmaaı. Bak: 

iıt. Beledyeai ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Nar Belediye Reiıliğinden : 

Nevşehire bağlı Nar köyü belediyesinin, Nevşehir elektrik 
fabrikasından cereyan almak ıuretiyle Nar köyünden elektrik 
febeke.i teıiaatı yapılacağından kapalı zarf uauliyle ekıiltmeye 
konulmuttur. Ketif bedeli 4961 lira olup muvakkat teminat mik· 
darı 372 liradır. 

Müteahhit iıterae beheri beş lira kıymetli ağaç direk 
itbu teıiaattan hariç tutulacak ve bedeli tenıil edilecekbr. 

İhale 15.7.938 cuma günü Hat 15 de Nar belediyeıinde y.apı
lacaktır. 

Bu baptaki evrakı lazimeyi görmek isteyenler Nevşehir ve 
Nar belediyelerine müracaatla okuyabileceklerdir. Keyfiyet ilin 
olunur. 

Matbaa işleri, · Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Başvelralet İstatistik Genel Direktörlüğü Eksiltme ve 
İhale Komiıyonundan: 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacak olan iş yarım 
milyonu renkli olmak ilzere delme ve ayırma makinele· 
rinde kullanılmak için satın alınacak 2 milyon fiştir. 

Beher milyon fiş için ta!ımin olun1n bedel 3750 liradır. 
İki milyon fiş bedeli üzerinden yüzde 7,5 muvakkat te
minat verilmesi lazımdır. 

Eksiltme 938 haziranın 27 inci pazartesi günü saat 
16 da Umum müdürlük binasında toplanacak olan ko
misyonda açılacaktır. iştirak edeceklerin bir saat ev..,el 
teklif mektublariyle teminat •esikalarını komisyon reisli· 
ğine vermeleri lazımdır. Nümune dairede mevcut Povers 
makine fişlerinin aynj olacaktır. Bu baptaki şartname be· 
delsiı: olarak komisyon katipliğinden istenebilir. 

* • • 26 forma ka.dar tahmin olunan 936-937 senesi 
maarif yıllığının 1500 adet baskısı kapalı zarf usulile ek· 
siltmeye çıkarılmıştır. 

16 sayfalık beher forma için 50 lira üzerinden ıaoo 
lira bedel tahmin edilmiştir. Yüzde 7 5 hesabile 98 lira
lık muvakkat teminat vesikası verilmek lazımdır. 

Ekıiltme 1938 haziranının 27 nci pazartesi günü saat 
15,30 da Umum Müdürlük binasında toplanacak olan ko · 
miıyonda açılacaktır. iştirak edeceklerin bir saat evvel 
teklif mekhıblarile teminat zarflarını komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. Nüm'lne Dairede görülecektir. Şart· 
name bedelsiz olarak komisyon katipliğinden istenebilir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden: 

Sağlık propagandası için sümuneleri Vekalette mevcud 
15 cins renkli afİ§İn bastırılması kapalı zarf usulile eksilt
meye ırnnulmuştur. 

İhale Sıhhat V{~ İçtimai Muavenet Vekaletinde teşekkül 
eden hu usi komisyon marifetile ve 27.6.938 pazartesi günü 
S!lat 15 de yapılacaktır. 

Teminatı ınuvakkate miktarı 975 liradır . 
Teminatı muvakkate nakten komisyonca ahnamıyacağın· 

dan lmnun dalıa evvel vezrıeye yatırılmış olması ve makbu· 
zunun zarfı içine konulına::;ı lazımdır. 

Zarfların 27.6.938 günü saat 14 e kadar komi~yona ve· 
rilmış ve zarf kapakJarının mühür mumile mühür)enmi§ olma· 
sı şarttır. 

Şartnameler Ankara<la Sıhhat ve lçtimai Muavenet Ve
kAleti Sağlık propagandası ve Tıbbi istatistik Umum Müdür
lüğünde, İ::;tanbulda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlü
ğünde görülehilir. 

ümuneler Sıhhat Vekaletindedir. 

MÜNAKASA GAZETESi 

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

Sibhat ve içtimai Muavenet V ekileti Hudud ve 
Sahiller Sihbat Umum MüdOrlüğQnden: 

Umum müd&rlük kütüphanesi için 1771 lira keşifli beş 
parça dolap açık eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat te
minatı 132 lira 83 kuruştur. İhale Ankarada Umum Mü
dürlük Komisyonunda 27 haziran 938 pazartesi günü saat 
10.30 da yapılacaktır. 

İstiyenler keşif ve planlarını 25 kuruşa Ayniyat mu· 
hasibi meıullüğünden alabilirler. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Konya inhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Şerefli Koçhisar kazası civarındaki kaldırım tuzlasında 
938 mali seneıinde ihraç edilecek 7000 vagenet tuzun 
3500 lira muhammen ücretli ihraciyesi açık ekıiltmeye 
konulmuştur. 

Bu işe ait evrak bir şartnameden ibarettir. Şartnameyi 
istekliler Konya İnhisarlar Başmüdürlüğü muhasebe şube· 
sinde Cihanbeyli, Koçhisar, Sarayönü inhiı;\rlar memur
luklaril"! Yavşan Ye kaldırım tudası müdürlüklerinde gö· 
rebilirler. 

ihale 20 haziran 938 pazartesi günü saat 14 de Konya 
inhisarlar bc.ımüdürlüğü odasında yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 262,50 lira mu
vakkat teminat vermeleri mecburidir. 

Dnlet Demiryolları Umum ldareıinden: 
Ankara deposuna 31.5.939 sonuna kadar gelecek takribi 30000 

ton maden kömiirünün bo1altılma11 ve makinelere yükletilmeıi 

Ye depo cinrının temizliği itlerinin ihalesi 23 haziran 938 tari
hine milaadif pertembe giinü aaat 15 te- yapılmak ilzere kapalı 

zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 7800 liradır. Bu işe girmek iatiyenler 585 

liralık muvakkat teminatını yabrarak 1.7.937 tarih ve 3645 sayılı 
rHmİ gazetede netrolunan talimatname hükümleri dahilinde mü
teahhidlik vesika ve beyannameleriyle beraber ayni gün saat 14 
e kadar Ankarada ikinci itletme komiıyonuna müracaatları la
zımdır. Şartname ve mukavele projeleri komiıyonca parasız ola
rak verilmektedir. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v.2:_ 

Yozgat Vilayet üaimi Encümeninden : 

320 kuruş muhammen bedelli 300 teneke gazyağı ile 
200 kuruş muhammen bedelli 300 teneke mazot yağı 20 
gün müddetle açık eksiltmeye vaz edilmiştir. 

İhale 27.6.938 pazartesi saat 14 de Vilayet Daimi En
cümende yapılacaktır. 

Talihlerin yüzde 7,5 teminat akçelerile tayin edilen 
rün ve saatte müracaatları ilan olunur. 

Lüleburgaz Elektrik ş;rketinden: 

Elektrik fabrikasının ıenelik ihtiyacı için eksiltme su
retile alınacağı evvelce ilan edilmiş olan 54 ton mazotun 
eksiltmesine muayyen günde talip çıkmadığmdan pazarlık· 
la vermek istiyenlerin 14.6.938 salı günü ıaat 15 te be· 
lediıe encümenine gelmeleri ilan olunur. 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

~liktarı Beher litresi için 
azı çoğu tahmin edilen fiat teminat 

Cinsi litre litre kuruş santim lira 
Benzin 25000 30000 18 50 417 
İhalesi 27.6.938 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 
Yukarıda miktarı yazılı benzin eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin muayyen gün ve saatte kanuni belgelerile mü· 
dilriyette toplanan komisyona gelmeleri. 

Müteferrik 

Söke Kaymakamlığından: 
Söke kazasına bağlı 210 adet köy yollarınm levhaları 

15.6.938 tarihinden itibaren 21 gün müddetle açık eksilt· 
meye konulmuştur. Talip olanlar ve şartnameyi görmek 
ve yüzde 7,5 depozitolarını yatırmak üzere Söke köy bü· 
roıuna müracaktları ilan olunur. 

Ekailtme 6.7.938 tarihte çarşamba günü saat 15 te 
Sökede hususi muhasebe dairesinde yapılacaktır. 

Adana Belediye Riyasetinden: 

Asfalt yollar için gerekli 20 ton asfalt açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

Keşif bedeli 2,600 liradır. 

Muvakkat teminatı 195 liradır. 

11 Haziran 1131 --
İstanbul Belediyesinden: 

~luhammen İlk 
bedeli teminaE,_ 

İfaiyece yapılacak sarniçlar ıçın 4 
kalem malzeme 127 70 

157 sayılı kamyona yeniden yapı l a. 

ca '< karoseri için malzem~ 141 33 10 60 
Arazozlar için ala hortum ve teferru· 

alı ~9 

Yukarıda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı 

pazarlığa konulmuştur. Evrakları Encümen kale· 
minde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 13.6.938 pazar· 
tesi günü saat l 4 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar· 

ihale haziranın 21 inci pazartesi günü saat 15 te er 
lediye Encümeninde yapılacaktır. 

Fenni şartnaoıesi Belediye Fen işleri Müdürlüğündedit• 
İstiyenler oradan parasız alabilirler. 

Taliplerin ihale günü muvakkat temin:ıt makbuzlaril• 
birlikte belediye encümenine müracaatleri ilin olunur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma Komiayonud•11: 

Tahmin edilen bedeli 15,000 lira olan 50 ton yerli Linters pi' 
mutu askeri fabrikalar umum müdürlüğü Ankara Hbnalma ko· 
kamiıyonunca 28.6.938 aalı günil saat 11 de kapalı zarfla ib•ll 
edilecektir. Şartname parasız olarak komiıyondan ve,ilir. Talib' 
lerin muvakkat teminat olan 1125 lirayı havi teklif mektublarıol 
mezkür günde aaat 10 na kadar komiıyona verm1ıleri ye keodi• 
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikl• 
mezkur gün ve saatte komiıyona milracaatları. 

• • * 
Hortum ile karoseri ve sarnıç ıçın malzeme alınacaktır· 

Bak: 2 inci sahifedeki İst. belediyesi ilanlarına. 

Erzak, Zahire, f t ve Sebze: 

hmir Cezaevi Direktorlüğünden : 

Cezaevinin 27.6.938 gününden mayıı 939 ıonuna kadar 338 
gGnlük ihtiyacı olan beheri 9tiO gram itibarile fartnamede ya• 
zıh tartlar dahilinde ikinci nevi ekmek 20 rün m6ddetle ve ka• 
palı zarf uıuliyle münakaaaya çıkarılmıttır. 

ihale 27.6.938 gününe raathyan pazartesi ııünü •aat 15 te 
İzmir Cezaevi müdürlütü odasında toplanaa komiıyonunda ya
pılacaktır. 

İıtekliler 14000 lira muhammen bedelin ylzde 7,5 ğu heı•· 
biyle I050 lira muvakkat teminat veracektir. Tahmin edilen 33.i 
ıünlük miktarı 175.000 kilodur. 

Teklif mektupları 21.6.938 pazartesi saat 14 e kadar ıwr• 

No. lı makbuz mukabilinde yukarıda yazılı yerde topta· 
nan komiıyon reiıine verecekkrdir. 

Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak iatiyenler mesai 
aaaHeride Bahribaba civarındaki Cezaevi müdürUitüne mür•· 
caatları ilin olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

1- Talibi çıkmadığından ihalesi 10 gün uzatılan latanbul kO" 
mutanlığıoa bağlı Gümüşıuyu ve Haydarpafa haatahaneleri içirı 
satın alınacak miktarlarile muhammen tutarlan ve ilk teminatla"' 
rile ihale aaatleri ve münakaıa tekilleri afatıda göaterilen yo
ğurt ve francalanın ihaleıi 13.6.38 pazarteıi günü yapılacaktır. 
Cinai Miktarı Muham. İlk tem. ihale Münakaaa 

kilo tutarı Ha ti tekli 
lira ~r. lira kr. S. D. 

Francala 5475 848.62 64.00 15.00 açık 

Yoğurt 25550 4088.00 307.00 15.30 açık 
2-· Şartnameleri hergün öğleden evvel komiayonda rörüle" 

bilir. İıteklilerin Hk teminat makbuz. veya mektublarile 2490 ı•· 
yılı kaaunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı veıikalarile ber•· 
ber ihale gün6 ihale aaatinden en az bir aaat evveline kadar 
teklif mektublarını Fındıklıda komubnhk aatınalma komiıyon11· 

na Yermeleri. 

Balıkeıir Kor Satınalma Komiıyonundan: 

Kor merkez birlikleri için kapalı zarfla eksiltmeye konmllf 
olan 90 ton sığır veya koyun veya keçi etine teklif edilen fiat 
pahalı görüldü~ünden ihalesi pazarlıkla 25.6.938 cumarteai günil 
aaat 10 da Balıkesir kor ıatınalma komiıyonunda yapılacaktır. 

Hangiıi ucuz oluna o cinı et ihale edilecektir. fık teminatı ıı· 
ğ'ırın 1688, koyunu 2700 ve keçinin 2025 liradır. Şartname ko• 
misyonda görülebilir. Taliplerin muayyen ırln vı aaatte Bahkeıir 
kor Htınalme komiıyonuna mGracaatları. 

İstanbul LeYazım Amirliği Satınalma Komiıyonundna: 

387900 adet yumurtadan Rumeli cihetinde bulunan birlikler 
için 1964()() adet yumurtaya teklif edilen fiat pahalı rirüldütld" 
den paz.arhtı 16 haziran 938 pertembe rünü aaat 1 l de Toph•· 
nede Levazım Amirliği aahnalma komiıyonunda yapılacaktır. Hep· 

) 

ıinin tahmin badeli 3201 lira 32 kuruf, ilk teminatı 240 lira 10 
kuruftur. Şartnamesi komiıyonda ııörülebilir. lıteklilerin kanu· 

~, 



11 Haziran 1938 

'i 
•ta,ilderile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. • • 

Ctı~ • lstanbulda bulunan birliklerile Hadımköy, Çanakkale. ve 
~ •boluda bulunan birlikler için 1500 ton kadar buğday kırdırı
~•lttır. Kapalı zarfla eksiltmesi 25 hazir.ın 938 cumartesi a-ünü 
-it 11.30 da Tophanede latanbul levazım amirliği satınalma ko-

'Yonunda yapılacaktır. 
~31i~psinin tahmin bedeli 9245 lira 60 kuruştur. ilk te.minatı 
~. lıra 42 kuruttur. Şartnameı.i komisyonda görülebilir. istekli· 
~tııı kanuni yesikalarile beraber teklif mektublarını ihale saatin
"'" b• ır saat evvel Komisyona vermeleri. 

MÜZAYEDELER 
~.~•rl Fabrikalar Umum Müd&rlütü Satınalma Komisyonundan 

197 aded bot yat teneke1i 
96 ,, ,, peyair tenekesi 

350 ,. ,, zeytinyağı tenekesi 
643 yektn 

~·~hmin edilen bedeli 23 lira 80 kuruş olan yukarada cins ve 
~~ rı yaıılf 643 aded bot teneke Atlr:eri Fabrikalar umum mü
.__ 1Gtii Ankara aabnalma komiıyonunca 27.6.938 pazartui a-ünü 
~ 10 da açık artırma ile ihale edilecektir. Şartname parasız 

•lt komisyoadan Yerilir. 

. İst~nbul s~ıedıyt:?SI llanlan .· 

~-~Keşif bedeli 1610 lira olan Ortaköyde Ay Aydın so
~ 21 mecralarının yaptırılması açık eksiltmeye konulmuş
~~~ ~~şif. evra.kile tartnamesi Lev:ızım Müdürlüğünde gö
'2o b~Iır. Isteklıler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 
~ lıra 75 kuruşluk ilk teminat makbuJ veya mektubile 
Ilı "ilber 27.6.938 pazartesi günü s at 14 de Daimi Encü· 
~lıde bulunmalıdırlar. (B) ( 3481) 

• • * 
~.itfaiyeye. ye.~iden ş~för ah.nacakt.ır. Ehliyetine göre. 
Ilı 65, 70 lıra ucret verılecektır. Talıp olanların itfaiye 
6düriyetine müracaatları ilan olunur. (B) (3480) 

D.D.YOLLAQI iSLETME u. MÜDUrlLUÔÜNDEN 1 
• 

9 uncu isletme Direktörlüğünden: 
, Edirneye tertip edilen tenezzüh katarlarının ikincisi 11 hui
~· 1938 cumartesi günü saat 23,20 de İstanbuldan kalkarak 12 
tG 1"•n 1938 pazar günü ııaat 8,39 da Edirneye varacak ve aynı 
lt~t·Oradan saat 15,35 te kalkarak İstcınbula saat 23, 15 te d<Sne-

ır. 

~biletler 1 O haziran 1938 tarihinden itibaren gişelerde sahlmağa 
tlıınacaktır. (3385) 2-2 

Sirkeciden Edirneye gidip-gelme ücretl~ri: 
1 inci mevki 606 kuruş 
2 ,, ,, 438 " 

3 " " 283 " 
için iataayonlara müracaat olunması rica olunur. 

9. İŞLETME MÜDÜRÜ 

~ -

ltıhisarlar 
'---

U. Müdürlüğünden: 1 

• 1- İdaremizin SiTas Başmüdürlük binasında şartname 
,~ :rojesi mucibince yaptırılacak kalörifer tesisatı ışı 

1
1 eksiltmeye konmuştur. 

' 1- Keşif bedeli 6000 lira 50 kuruı muvakkat temi
-:, 450 liradır. 
ıs ll- Eksiltme 17.Vl.938tarihine rastlıyan cuma günü saat 
L> le Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
l\l)llı. 
l ısyonunda yapılacaktır. 

14bY- Şartname ve proje!er 30 kuruş bedel mukabilinde 
~~ •sar)ar Levazım ve Mubayaat Şubesiyle Sivas Baş
~ilrlüğündeo alınabilir. 

~t :- İstekJilerin kendilerinden aranılan kanuni vesaik 
tt Yuzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

Çcn komisyona gelmeleri ilan olunur. (3156) 3 - 4 
• • • 

~fldl- Şartnamesi mucibince 5000 kilo tartma kabiliye-
ıı: 2 adet baskül paz~rlıkla s.atın alınacaktır. 

~I? Muhammen bedelı 2900 lıra ve muvakkat teminatı 

11
·50 liradır. 

t~11~- Pazarlık 23.Vl.938 tarihine rastlıyan perşembe 
~lldli saat 1 1 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube-

1tki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
~~b V - Şartnameler parasız olarak hergüo sözü geçen 

\1 tden alınabilir. 
~t - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fiatsız 
~ llıufassal tekliflerini ve buna aid resimleri münakasa 
~t~6tıden 5 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdür
i-· l'uı Fen Şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve teklifle
\,~ kabulünfi muntazammın vesika almaları lazımdır. 

.. - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
tç~li'l.de 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

tıı Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3374) 2- 4 

8aaı5dıj"ı 7er! ARTUN Baoımevı 
Gal•hı Rillwr sobık No. JO ı 
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MUNAKASA GAZETESİ 

• • • 
1- İdaremizin Muğla Müstakil Müdürlüğüne bağlı Fet-

hiyedeki Barut deposunda şartname ve projesi muci
bince yaptırılacak tamirat ile duvar, iskele ve bekçi evi
nin inşaatı pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
il- Keşif bedeli 267 4 lira 66 kuruş ve muvakkat te· 

minatı 200 lira 60 kuruştur. 

lll- Eksiltme 15.6.938 tarihine rastlıyan Çarşamba 
günü saat 15 te Ka!,ataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 

sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartname ve projeler 14 kuruş bedel mukabilinde 

İnhisarlar Levazım Ye Mubayaat Şubesiyle Muğla Müs· 
takil Müdürlüğünden ve Fethiye Memurluğundan alına· 
bilir. 

V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralari!c birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3113) 4-4 

• • • 
1 - 1938 İzmir Fuarında şartname ve projesi muci-

bince yaptırılacak İnhisarlar pavyonu inşaatı kapalı zarf 
u .,) ulilc eksiltmeye konmuştur. 

11- Keşif bedeli 13568 lira 50 kuruş ve muvakkat 
teminatı 1O18 liradır. 

111- Eksiltme 16.VI.938 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

~V- Şartname ve projeler 68 kuruş bedel mukabilin
de inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile İzmir ve An· 
kara Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikioi ihale gününden 3 gün evveline kadar İchi· 
sarlar Umum Müdürlüğü loıaat Şubesine ibraz ederek 
ayrıca münakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. 

Vl Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 ci 
maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve yüzde 
7,5 güvenme parası veya mektubunu ihtiva edecek kapa· 
h zarfların. eksihme günü en geç saat 1 O a kadar yuka· 
rıda adı geç-en Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. (3200) 4-4 

' MÜT-EAHHİTLERİN TAtWİMi ,8; .. 
· ~- . Memento aes FouPnissel)PS -{I; · 

Pazartesi 13.6.938 

Muhtelif basküller (DDY) .\~ 699 
Tulga (jandar. Gen. Komut. Ank.) .\; 704 
Yfin eldiven ( Jandar. Gen. Komut. Ank.) ;.\ .._ 704 
Makine yağı ve motörin (Bandırma Beled. Elek. İşlet. İd.) .\! 705 
Matbaa kağıdı ve karton (ODY) .\! 707 
Kira evi inş (Vakıf. U. Müd.) .\; 708 
Erzurumda yap. doğumevi inş. (Erzurum Vali.) .\~ 709 
Yatak kılıfhğa bez (MMV • .\~ 710 
Yumurta, patates, kuru üzüm, kaşar peyniri ve beyaz peynir 

(İıt. Vakaf. Dir.) .\~ 711 
Sebze (Selimiye Ask. SAK) .\! 71 l 
Akçakalede yap. idare binası inş . (İnhiı. U. Müd.) .ı\: 711 
Peynir, sabun, makarna, kuru faaulya, şeker v.s. (Ank. Lvz.) .\: 713 
Toz şeker (Ank. Lvz.) .\ '! 712 
Ekmek (Samsun C. Müddeiumum.) _\: 712 
Çimento ve siman fondu (DDY) .\~ 713 
Kurşuni aıtarlık bez (Tophane Lvz.) .~; 713 
Kıl teli (Tophane Lvz.) .\: 713 
Çimento künk, çelik mesaha ~eridi, karbon mürekkebi ve v- erni 

ği (DDYı .\! 712 
Elektrik teli (DDY) ,\; 712 
Düğme (Tophane Lvı.) .\! 713 
Pamuk çorap ipliği (MMV) .\~ 713 
Mazut yağı (Edirne Tuğ.) .\! 713 
Taze kabak, soğan, kuru ot (Balıkesir Ask. SAK) .\; 714 
• Benzin tenekesi (Eskişehir Beled.) .\! 714 
Sadeyağ (Siirt. Ask. SAK) .ı\! 715 
Odun (Akçadağ Kursu Dir.) .\! 715 
Saman (Muğla Ask. SAK) .\~ 716 
• Köhne çizme, yemeni, fotin v.s. (İzmir Lvz.) .\! 716 
Kurs kitabı bastırılması (Gümrük ve İnhis. Vek.) ,;\ : 716 
Mimerainan bahçesinde yap. parke inş. (Kayseri Beled.) .\: 717 
Erzak ve mahrukat (Kars Kültür Dir.) .\! 717 
Elbiıe (Kayseri KQltür Dir.) .\! .:\! 717 
Erzak ve mahrukat (Nitde Vil.) .\! 718 
Kaldırım inş. (Isparta Vil.) J\! 718 
Tülbent ve kaput bezi (Niğde Vil.) .\: 718 
Su isalesi {Dahil. Vek.) .\: 720 
Ekmek (Edirne C. Müddeiumum.) .\~ 719 
Erzak nakli (Kay.eri Kültür Dir.) .\~ 721 
Ekmek ve koyun eti (Samsun Vil.) .\". 722 
• Kereste (Afyon Orman İd . ) .ı\! 722 
İnhiurlar mamulatı nakli (Samsun İnhisar. Mild.) ,\! 722 
Evrakı matbua (Gaziantep Vil.) .\'! 722 
Arka çantaaı (MMV) .ı\-. 723 
Palaska (MMV) ~: 723 
Tahlisiye ipi (MMV) X· 723 
Bitün emulsyon (İıt. Beled. l .. \~ 723 
Mercimek, soğan, makarna (ist. Komut.) ~\z 72.i 
Et konıervesi (MMV) .\! 723 
• Gübre (Selimiye Ask. SAK) .\~ 723 
Erzak ve mahrukat (Balıkesir Vil.) .\~ 724 
Haydarpaşa haıt. tamiri (MMV) .\: 724 
Francala ve yoğurt (İat. Komut.) .\~ 724 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. 

Sayfa 3 

Les Relations Economiques 

(Suite de la 4eme pare) 

port tres considerable de co· 
ton et de la laine ne pourrait
elle pas ı'approviaionner ceı ma· 
tieres premieres en Turquie? 

Leı membrea du Conseil d 'Ad· 
ministration de la Chambre sont 
dea plus hautea peuonnalitiea 
politiqueı, banquairH et indus · 
triellea, ainıi que des ıranda 
importateurs dea produita Turca. 

Le Preıident de la Chambre 
eat M. le profeHeur Victor Sla· 
veacu, ancien miniıtre dea fi
nancH et 1rrand ami de la Tur
quie. 

Le Yİce - preıident est M. le 
Dr. G. Adem (avocat) qui de
ploie toute ıon acti vite pour le 
renforcemeat et le proıres de 
aette inıtitution en creant des 
ıuccunales et dea ıous-aa-~ncea 
danı lea principalea villu deı 
deux paya. 

Parmi lea membres du Con
seil d' Administration on trouve 
lea nomı des personalitea tel 
que: M. le Prof. Raducanu, an
cien ministre du travail, Rec
teur de l' Academie deı Hautea 
Etude1 commerciales, un bon 
connaisaeur des probleme• eco
nomiques de la Turquie, M. 
Manoleako·Strunga et M. Ga
fencu. anciens miniatrea et touı 
lea deux directeurs des jour
aaux et le dernier Hant lui-me
me un dea meilleura journalis
te• roumainı, connaiasant leı 

problemes internationaux M. 
Creteanu et Gr. Garp et lea 
industrielı tels que M. Mocior· 
nita. 

S. E. Suphi Tanrıöver, a ete 
proclame Pr~ıidf'nt d'Honneur 
de la Chambre de Commerce 
Roumaino·Turque. 

La presidence du conseil 

= 

t.l'adminiatration eat composi 
par: M. le Dr. Dion Moldonn 
(ancien prefet) et M. le Dr. G. 
Adem, M. Nejad Aytamaa, 
ıecretaire General. 

La Direction de la chambre 
de commerce a ete confiiı a M. 
Th. Hodoşan. qui a termiae 
Sel etudea commercialeı en 
France. 

La direction de la chambre 
de commerce Romaino· Turque 
pour la Moldavie a ete remise 
a M. S. Kemal Doa-ru, citoyen 
Turc, ioıtalllı a Galatz depuis 
quelquea anne .. et dont la ca
pacite commerciale a ete recon
nue et approuvee a maintea re
• iaes danı lea milieux commer
ciaux Turu et etrangers. L .. 
membrea d'honoeur de la 
Cbambre aont : 

Les presidentl dea Conaeils 
du Ministres deı deux payı, 

lea Ministrea de l'Economie dea 
deux paya, le mioistre de Rou
manie a Ankara, le sıouver
neur de la Banque Centrale de 
Turquie et le gouverneur de 
la Banque Nationa1e Roumaine. 

En complement a C'ette acti
vite economique, la Chambre 
ıe propoH de faire conna(tre 
en Roumanie, par de11 confe
rencea et dea expoıitionı la 
Turquie nouvelle, ainai que la 
Roumanie en Turquie car, ce 
n'est qu'en ae connaisaant reci
proquement, que l'on peut 
mieux s'apprecier, se compren
dre et resıerrer pluı ıolidement 
encore l'amitie qui unit la Tur
quie et la Roumanie, pylonı de 
l'Entente Balkanique. 

Y. Z M. 

Samedi 11-6-1938 

Diverses bascules (Ch. da Fer f.tat) No 699 
Casques (Com. Adı. Command. Gen. Gend. Ank.) No 704 
Gants de laine ( ,, ., ,, ,. ,,) No 704 
Huile pour machine et motorine (Administ. E.xploit. E.loctrique Mun. 

Bandirma) No 705 
Carton et papier pour imprimerie (Ch. de Fer Etat) No 707 
Conıtr. ınaiaons pour habitation (Dır. Gen. Vakoufs) No 708 

,, hôpital ar.couchement İl E.rzcroum (Vil. Er:ıeroum) No 709 
Pommcs de terre, oeufı, fromage ete . (Dir. Vakoufs lat.) No 711 
Legumes (Com. Ach. Militaire Selımiye) No 711 
Conatr. bit. pour monopoles a Akthaltale (Dir. Gen Monopol es) 711 
Fromare, provision, sucre ete. (lntend Ankara) No 713 
Sucre (lntend. Ankara) No 712 
Pain (Procureur Gen. Samıoun) No 712 
Ciment (Ch. de Fer Etat) No 713 
Tuyaux de terre pour travaux de canaliution, ruban d'acier, encre 

et vernis (Ch. de Fer Etat) No 712 
Cible electrique (Ch . de Fer Etat) No 712 
Boutonı (lntud. Tophane) No 71) 
Fıl de coton pour chauuettes (Min. Def. Nat.) No 713 
Mnoute (Brirade Edirne) No 713 
Ugumes (Com. Acb. Milat. Balikesir) No 714 
• Bidons vidcs tMunicip. Eakichehir) No 714 
Beurre (Com. Ach. Milit. Siirt) No 715 
Boia (Dir. Ecole Normale Aktcbadagh) No 7 j 5 
Paille (Com. Ach. Milit. Moughla) No 716 
• Cbaussures eto. (lntend. lzmir) No 716 
lmpression de livrea (Minist. Douues et Monopoles) No 716 
Conslr. paves (Municip. KaiHeri) No 717 
Provıaioo et combustibles (Dir. lnstruct. Pub. Kaisseri) No 717 
Costumes (Dir. lnstr. Publique Kaisıeri) No 717 
Proviaiôn et combuatibles (Vil. Nirhde) Nıt 718 
Conıtr . p.ves (Vil. lıparta) N:> 718 
Toile pour bandage et capoute (Vil. Niıhde) No 718 
Operation pour adduction d'eau a la villc Mourhla (Minist. tie L'lo-

tcr~eur) No 720 
Pain (Proc. G eneral Edirne) No 719 
Transport de proviıion (Dır. lnıtruct. Publique Kai'saeri) No 721 
Pain et viande (Vil. Samsoun) No 722 
• Bois (Oir. Forets Afion) No 722 
Tr .. nsport d'articles monopoliaes (Dir. Monop. Samsourı) No 722 
lmpreasion de regiıttre (Vil. Gu:iaatep) No 722 
Havreaacs (Min. Def. Nat.) No 723 
Cartoucbieres ( ,. } No 723 
Fil de sauvetage ( " ) No 723 
Emulsion bitume (Municip. lstanbul) No 723 
Lentilles, oignons, macaroniı (Command. lstanbul) No 723 
Viande (Minist. Def. Nat ) No 723 
• Fuıaier (Com. Achat Milit. Selirııiye) No 723 
Provision et combusti bles (Vilayet Balikesir) No 724 
Rep. hôpital Haydarpacha (Minist. Det. Nat.) No 724 
Pain et yoghourt (Command. lstanbul) No 721 

• Lea uteriaqucı indiquent uae Yonto par Yoie de surenchcre. 
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Telephone: 49442 
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Pour la Publidte a'adreaıer 
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Adre11e T61errapbique: 
lıtanbul - MÜNAKASA 

T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 

A) Adjuditations au Rabais - · 

Mode 
d'adjudicat . 

Prix 
e•ti•atif 

Cautioa. 
proviıoiro 

- -------------·----------------

Lieu d'adiudication et du 
Cahier des Cbargeı 

Jours 

Constrtıction-Reparation- Trav. Publics-Maferiel de Construction-Cartograpbie 

Manipulation de pierres s/route Konıa·Meram Pli cach 12135 37 910 - Vilayet Konia 
Travaux d'arts et conıtruction do chauaaee s/route Publique 2502S 60 1870 - Com. Perman. Vilaye& lzmir 

22-6-38 
30-6-38 

Bagbaruı· Yenifotcha. 
Reparation route pres la ııtation Kemer. 
Maina d'oeuvre pour conıtr. du mur au batiment 

ccole Primaire du villare Omerkeuy. 
Construction bat. municipale a Dörtyol. 
Reparation batimeııt ecole Primaire au bourg Ayache 
Construction de chaussee ı route Ankara·Kıuldja· 

hamam. 
Construction fabrique de raki et depôt anis 

a Pachabahtche (cab. eh. L. ı6) . 
Travaux de canaliaafion a la rue Ay Aydın. 

" 
" 
,. 
,, 

Pli cach 

• 

Publique 

1691 -

6819 64 
328 70 

66190 -

311041 07 

1610 -

Electricit~-Ga.z-Chauffage CentraJ (lnstallation et Materiel) 

lııstallation reseau electrique au villag• Nar 

Travaux d'lmprimerie- Papeterie 

lmpression des affiches pour le service de propa· 
wando aanitaire. 

[mpression do regiıtrea : 1SOO p . 
• ,. fiches : 2 millionı. 

Pli cach 4961 -

Pli cach 

" 
ı300 -

" 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapiaaerie ete. 

Armoiroa: 5 p. (cah. eh. p. 25) 

Transport- Chargement - Decharg-cment 

Exportation de sel : 7000 wagona 
Chargement et d echargement du chırhoo : 30000 

ton o es. 

Combustible - Caruurant- Huiles 

Houille : 140 t. 

" 
" 

: 320 " 
: 6U • 

Bois : 60 t. 

,, : 60 " 
n : ı20 t. 

Bois de sapin : 50 t . (aj ., . 
Petrole: 300 bidoııs· Mazout : 
Mazout : 54 t. (•i·)· 
Benzine : 25000-30000 litres. 

Diveu 

Placard pour route : 210 p. 
Manche de lin pour arroaeuse. 

300 bıdona . 

Matcricl pour carroı;serie du cımion N" 157 . 
,, ,, reıervo i r d'eau : 4 lotı. 

Chevaux de trait pour voitureı ete. 
Coton "Linters,, indig-ene: 50 t. 
Aıphalte: 20 t. 

Provisions 

Foin : 374 t. 
" : 79,2 t. 
,, : ıoo t. 

Su ere : 800 k. (aj . ). 
Riz : 3 t. (aj .). 
Lait et yoıhourt : 6 t . 
Oeufs : 494300 p. (aj.). 
Concaasage de bleı: 1500 t. 

Viande de boeuf mouton ou chevre : 90 t. (aj .,. 

B) Adjudications a la surenchere 
Boia de sapin : 888 quent. 
Mıchineı et acce11oireı ae trouvant a l'imprimerie 

Selamet a Findjandjilar. 

Publique 

Publique 
Pli cach 

Puhlique 

" ., 

" ,, 

" 
n 

Gre a grc 
Publique 

Publique 
Gre a gre 

" 
n 

Pli cach 
Publiquo 

Pli cach 
Publiquo 

,, 

" ,, 
,, 

Gre a g-re 
Pli cach 
Gre a rre 

Publique 
,, 

177ı -

JSOO -
7800 -

1400 -
3360 -

630 -
1050 -
900 -

2100 -
soo -

259 -

141 33 
127 70 

15000 -
2600 -

14025 -
2970 -
3500 -
252 -
523 -
540 -

3201 32 
9245 60 

106 56 

127 -

511 42 

4964 25 

16192 -~ 

120 75 

372-

97G -

98 -

ı32 83 

26'1. 80 
585 -· 

105 -
252 -

48 
79 -
68 ·-

158 -
30 50 

417 -

19 43 

10 60 
9 50 

1ı2s -
195 -

140 25 
223 -
263 -
38 90 
39 26 
-40 50 

240 ıo 
693 42 

8-

Munıcipalite bmir 
Conseil des Anciens Omerkeuy 

Municipalitc Dörtyol 
Vilayet Ankara 

,, 

24-6-~ 

5-7-38 

20-6-38 
15-6-38 
27-6-38 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatacbe 29 6-38 

{ 
Com. Perm. Municipalite latanbul 
Dir. Econom. ,, ,. 

Municipalite Nar 

Miniatere Hyr. Auiat. Soc Ank. 

Com.Ach.Dir.Gcn. Statıstique Ank. 

.. 

Minıtcre Hyg. Assist. Soc. Ankara 

• 

27-6-38 

15-7-38 

27-6-3ti 

'.l7·6-38 
27-6-3S 

27-6-38 

Direction Monopole• Konia 20·6-38 
Admin st. Gen. Ch. de Fer E.tıı.t Ank. 23-6·36 

Com. Adı. Mılıt. Bornovı 

" .. 
" 
" 
" 

Chef Med . Hôp. Rcr. Tchankıri 
Vilayet Yozgat 
Socıetc Electrique Lulebourgaz 
Dir. Gen. Surete Ankara 

Kaymakamat Seulce 

{ 
Com. Perm. Municipalite J5tanbul 
Dir. Econom. • ,, 

idem 
,, 

n-6-38 
'.l7-6-38 
27-6-38 
28-6-38 
:l8·6-38 
::!S-6-:is 
13·6-38 
27 o-38 
14-6-38 

27-6-38 

6-7-38 
13-6-38 

13·6-38 
13-6-38 

Com. Ach . Milit. Nighde - -
Com. Ach. Dir. Gen. Fal:r. Mil. Anlc. 28-6-38 
Municipalite Adana 27-6-38 

Com. Ach Milit. Burnova 

" 
" 

Chef Med. Höp. Reg. Tchankıri 

" ,, 
Com. Ach. lnt. Jat. Tophane 

,, 
Com. Ach . Corps Armee Balike5ir 

lJir. Forets Isparta 
4eme Bureau Executif Beyoghlou 

28·6-38 
28-6-38 
28-6-38 
13-6-38 
13-6-38 
ı3-6 38 
16·6-38 
25-6-38 
25·6-38 

15-6-38 
17-6 38 

Heurc 

ıs -
11 -

16 

ıs 

ıs 

ıs -

11 -

14 -

15 

15 -

15 30 
16 

10 30 

14 -
ıs -

9 -
lO -
il -
10 -
9 -

11 -
16 -
14 -
15 
14 -

15 -
14 

ı4 -
ı4 -

11 -
15 -

10 -
11 
11 30 
16 -
16 -

16 ·-
11 
11 30 
10 -

I 14 -

Entre la Roumanie 

La Chambre de Commerce 

Le• relationı economiques 
entre la Roumanic et la Tur· 
quie ont pris une telle impor· 
tance cea dcrnierea anneeı, 

qu'il etait necc11aire de fonder 
un organiıme qui ı 'occupit spe
cialement du developement 
de1 relationı, entre lea com· 
mcrçanta et industriclJı des deux 
payı. Cet orıaniıme eat ne 
avec l'Accord commercial rou· 
maino•turc du 5 janvicr 938, 
accord par lequel on a prevu 

man, attacbe colll _.,;, 
Turquic en Rou_..-. 
Chambre est deve11aa• 
tution, doat profiter' 
mcnt le eommerce tot' 
a qui lea produit• toı' 
mieux connuı ıur ", 
roumain, car la °' 
l'initiatin, de l'eaerfİ' 
toujours du prof'il' 
qu'en prendre cet 
l'arrivee de l'acttl,ı 
com••rcial en Rod 

Prof. VİC'J OK ' LA VESCU 
Ancien ~linistre des Finance 

.Je Houman ie 
President de la Chambre de Commerce 

Roumaino·Turquo de Bucureıt 

Dr. GHEOHGHES ADEM 
Avocat 

Vice·pre•ident de la Chambre du 
Commerce Roumaino-Turque 

la creation J'uno Cbambre de 
Commerce mixte roumaino· 
turque. Le but de cette Cham
bre eet de re11errer les relation• 
economique exiıtanta entre les 
deux pay•, chercber deı nou· 
veaux deboucheı aux produlta 
turcı ıur la place roumaine et 
reciproquement, faire une pro
paıande active aux produitı 

turcı ele ıol et aoua ·sol, en un 
mot etre •• repreıentant de 
l'economie turque en Rouma· 
nie. De meme leı commerçaatı 
turca et roumainı trouveront 
en la Cbambre, non seulement 
un large appul, maiı auHİ un 
aerYicc prompte de rcnıeiıne· 

menta financiera et commer• 
ciaux dont un bureau d'etudH 
ı'occupera tout ıpecialemcnt. 

Due au precieux concoura de 
S. E. Suphi Tanrıöver, Miniatre 
de Turquic a Bucare1t et i 
l'initiative de M. Nejad Ayta-

S. KEMAL D?~ 
Repreaentant Gener 

Chambre de Co" 
Roumaino-Turque eıt 

1935, leı echanı•• c" 
turco·roumainea ae c~ 
98.000.000 Lei · or, • 
apreı un travail acfl ..,J 

Aytaman ccı echa11~-, 
a 280.000.000 Lei. ,1 
lancc etant enoor• ~ 
de la Roumanie il '• .,, 
nu I' Accord du 5 J 
marque unc date d•-' 
economique dea de"1 

ce falt, avec l'int 
coton turc par l'i11d 

maine, lcı echa•f-' 
ciaux attein.ılront 

a 400.000.000 Lei, 
ainsi un• balance 
egale. La Chambr' İ 
merce Roumaino-tur4 

un rôle important d~ 
veloppement deı rel•d 
mcrciales eatre le• f,11 
La Roumanie, qul 


