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l 
* Eskişehir Hava okulunda yaptırılacak yatakhane 

inşa:tı* kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu inşaatın 
! keşif bedeli vahidi kiyasi fiatı üzerinde . ~1? 1~ 1 lira. 90 

ve alz~mesi-
. 

ırh. 

~illi Müdafaa Vekaleti Sa tın alma Komisyonundan: 

l\il~ir tayyare alayıntl_a 1 adet ahşap yapı!ı hangar inş
~tıtı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. işbu hangar
t\ıl°tl k~şif bedeli 14(')455 liradır. Eksiltme 3 haziran 938 
>fl~ il iünü saat 15 te Ankarad a MMV satınalma komis
~~ ~llda yapılacaktır. Şartname ve keşif ve projeler 1 lira 
~~ lltuşa M ~l V satmalma komisyonundan alınır. Eksilt-

~ :~ girecekler kanuni teminat ve 22190 sayılı kanunun 
~~~~ 3 Üncü maddelerinde yazıla belgelerle birlikte teklif 
~ lublarını ihale saatinden behemehal bir saat evveline 

ilt 
•atınalma komisyonuna vermeleri. 

1 kuruştur. Talihler teklif mektublarmda vabıdı kıyası fıatı 
\ üzerinden <tenzilat yapabilirler. İdari şartnamede bitme 

müddeti 30 nisan 939 dadır. Eksiltme 2 haziran 938 per· 
şembe günü saat 15 te Satn.ıalma Komisyonunda yapıla
caktır. İlk teminat 18756 hra 10 kuruş olup şartname, 
keşif ve projeler 18 lira 76 kuruşa MMV Satınalma Ko· 
misyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı 
belgelerle idari şartnam~l"Iİ~ 4 ne~ maddesinin F fık~a
sında yazılı vesikalarla bırlıkte tekhf mektublarını eksılt
me gün ve saatinden behemehal bir saat evveline kadar 
Ankara MMV Satınalma Komisyonu Riyase~ine vermeleri. 

Turgutlu Belediyesinden: 
Keşif Lıedeli 1968 lira 4 kuruştan ibaret 112 inci adada 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat ediniz ! 

15 Mayıs 1938 

r-- iDAREHAN E r Y13~urtcu han. 1 ci kat 
I No. 3 ve 4 
1 Galata, Perşembe pazarı 
1 f -

1 

LAN ŞARTLARI 
ltiar<'hane~izde görüşülür 

Telefon : 49442 _ J L
Telgr.: lst. MÜNAKASA 

Posta kutusu N. 1261 ~ 

yeniden yapt.rilacak pazar ycrının yalnız 538 lira 24 ku
ruşluk kısmı 3,5.938 tarihinden itibaren 20 gün nıiiddetle 
açık eksiltme} e çıkanlmtl'tır. 

İhale 23.5.938 tarihine ınüsadif pazartesi günü saat 15te 
belediye dairesinde yapılacaktır. 

lsteklil~rin yevm vo saati ınezklırda Turgutlu belediye
sinde bulunmaları. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari ald~:__ 

Askeri Fabrikalar U. Müd. Satmalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 70200 lira olan 260 ton Hamızı 
Azot askeri fabrikalar umum mtıdürlüğü Ankara satınal

ma komisyonunca 1.7.938 cuma günü saat 15 te kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname 3 lira 51 kuruş muka
bilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
olan 4760 lirayı havi teklif mektublarını mezkur günde 
saat 14 e kadar komisyona vermeleri vt: kendilerinin (fe 
2490 numarala kanunun 2 ve 3 üncü maddelerineeki ve
saikle meıkür gün ve saatte komisyona müracaatları. 

İzmir Belediyesinden 
Mikdar Fi at 

Cinıi Kilo Kurut 
Formül 500 125 
Kreolin 300 30 
Kriatalize 300 150 
K iı}cJ°\t!"t.rwa cm , mıKaar ve muıl~fhmen uacı yazıla olan tebhi· 

ratı umumiye icin alınacak dört kalem ilacın heyeti umumiyesi 
bin yüz seksen lira muhammen bedetle ve Başkatiplikteki fUt· 
namesi veçhile 3-7-938 cuma günü .. at on altıda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. İştirak etmek istiyenler ıeksen •ekiz lira 
elli kuruşluk muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile ıöylenen gün ve saatta Encümene gelirler· 

.• • Cinsi 
Pamuk 25 ve 50 gr. 70 kilo fiat 1 lira 60 kuruf. 

Oksijen l3 kilo 85 kuruş. 
Eter 3 n 1 lira 55 kuruş. 
Gaz bezi 350 metre t 1 kuruş. 
Bant betlik 10 paket 60 kuruş. 
Bant onluk 20 paket 1 lira. 
Lizol IO kilo 1 lira 25 kuruş. 

Yukarıda cins, miktar ve muhammen fiatı yazılı yedi kalem 
ilacın heyeti umumiyeıi 204 lira 70 kuruş muhammen bedelle ve 
ba,kaliblikteki şartnamesi veçbile 3.6.9..SS cuma günü .. at 16 da 
açık ekıiltme ile ihale edilecektir. İştirak etmek istiyenler t5 li
ra 40 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu Yeya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve saatta Encümene gelirler. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdareıinden 

Muhammen bedeli 1712 lira olan 50 arlı::t manyetolu 
masa telefonu, 20 adet t k kollu komidatör, 200 anet mik
rofon kapsülü 2.6.938 perşt>mbe günii saat 10,30 da Hay
darpaşada gar biııa-ı için<leki satmalma komisyonu tarafın· 
dan açık eksi ltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin bnunun tayin ettiği vesaik 
ve 128 lira 40 kuruşluk teminatlarile birlikte eksiltme gü
nii saatine kadar komisyonu müracaatları lazımdır. 

Bu i;-e aiıl şrırtnamder Haydarpa~ad:ı satınnlma komis
youu tarafından pura--ız olarak dağıtılmaktad!r. 

ıill M7M 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .-s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Hava müessesatı için beş bin liralık frenk göm
leğinin 16.5.938 pazartesi günü saat 15 te Tophanede 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda pazarlıkla ah 
nacaktır. Tahmin bedeli beheri yüz kuruştur .. Teminatı 
750 liradır. Nümunesi Koruisyonda görülebilir. isteklilerin 
belli saatte Komisyona gelmeleri. 

• . "' 
15 top kaput bezi alınacaktır. Bak: 2 ıncı sahifedeki 

lst. Beled. ilanlarına. 
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Sayfa 2 

Mahrukat Benzin-Makine ya~lan v.2:._ 

l:ımir Belediyesinden : 

Havagazı fabrikaaının 938 mali yılı ihtiyacı ol an 4750 ton ze
rodiz (0,10) live Zonguldak maden kömürü 12-5-938 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle kapalı ı:arfla eksiltmiye konulmuttur. 
Bedeli muhammeni beher tonu on lira altmıf kuruştan elli bin 
üç yüz elli liradır. İhalesi 27-5-938 cuma günü nat 16 da olup 
muvakkat teminat miktarı üç bin yedi yüz altmış yedi lira elli 
kuruttur. 

Şartnameai 252 kuruş bedel mukabilinde Havngazı Müdürlü
tilnd~n teJarik edilir. Taşradan istiyenler şartname ücretile bir· 
tikte posta ücretini de ııöndermelidirler. İştirak etmek iıtiyenler 
2490 .ayılı kanunun tarifi dairesinde hazırlanmıt teklif mektub· 
larını ihale günü olan 27-5-938 cuma günü aaat on beşe kadar 
Encümen Reiılitine vermelidirler. 

Edirne Tuğay Satınalma Komisyonundan: 

Mahalli Cinsi Mikuarı Muhm. bedeli Teminatı 

kilo Lirn K. Lira K. 
Edirne alayı Sade yağı 11400 10659 799 13 
Süloğlu » » 11400 10659 799 43 
Edirne » Tüvanan kö. 402130 11259 64 • 814~ 48 
Süloğlu » >l 244760 6859 25 514 48 
İhaleleri birinci üç kalem için 25.5.938 son kalem 23.5.938 
saat: Edirııeuin l0,30 da Süloğluunun 15 te yapılacaktır. 

Yn ... arıda mahal, mikdar, muhammen bedel, teminat iha
Je tarih ve -.aatlni yazılı yağ ve kömürler kapalı zarfla iha· 
leleri ayrı ayrı Edirnede Tuğay satııınlma komisyonunda ya· 
pılacaktır. Şeraiti anlamak i teyenlerin hergün eksiltmeye 
gireceklerin teminat ve teklif mektublarım ihale saatinden 
bir saat evvel Eflirneıfo Tuğay satınalma komisyonuna ver
meleri. 

Müteferrik 

İıtanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

16.5.938 pazarteıi günü ıaat 15 te İstanbulda Nafıa Müdürlü
ğünde 972, 11 lira keşif bed«°'lli Heybeliada Verem Sanatoriumu 
için satın alınacak ıu boruıu pazarlıkla ekıiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, husuıi ve fenni 
şartnameleri, proje ketif huliuıile buna müteferri diğer evrak 
daireainde görülecektir. 

11~-.. • .....ı....\.r"-~-: •• ~ .... 'l"l 1ir.'VfıK. .. _ • .,.... ucau . .:ı •t yapul'ıua uau 

idarelerinden almış olduğu veıikalara istinaden istanbul Nafıa 
Müdürlüğünden alınmış ehliyet ve 938 yılına airl Ticaret odası 
veaikalarile gelrnelari. 

Karacabey Kaymakamlıiından : 

Tahmin bedeli Cinıi markası muvnk. temin. 
900 lira bakır sırt tulumbaaı Vermüral 67 lira ;'ıQ kr. 

Karacabey köyleri için alınacak olan yukarıda cins, marlı.a 
ve miktP.rı yazılı bağ tulumbaları 12.5 938 gününde başlamak 
ü:ıere açık eksiltmeye konmuştur. Taliblerin ihale ıünü olan 
27·5·88 cuma günü saat 15 te Karacabey hüküm~t konağında mü· 
teşekkil ekıiltm• komisyonunda yüzde 7,5 teminat akçelerile 
müracaat etmeleri. 

Deni:ı.bank lstanbul Şubesi Müdürlüğünden . 

Bankamız ihtiyacı için pazarlıkla muhtelif tipte 36 aded bas· 
kül 1atın alinacakbr. Pazarlık 20 mayıs 1938 cuma ırünü aaat on 
beşte Denizbank Materyel daireainde yapılacaktır. 

Şartnameyi görmek ve almak istiyenlerin hergün müracaat 
edebilecekleri. 

Orman Koruma Genel Komutanlığından: 

Ormac koruma Gıımef komutanlık kıt,aları ihtiyacı ıçın 
30 bin ila 50 bin kilo yataklık pamuk açık eksiltme ile 
ihale~i 28.5.938 cumartesi günü saat 11 de Ankarada Ye· 
nişehirde komutaohk bioasandaki satınalma komisyonunda 
yn pılacaktır. 

Muhammen bedeli 21 bin lira muvakkat teminatı 1575 
lira. 

Şartnamesi bergüo parasız olarak komisyonda görüle
bilir. 

isteklilerin muvakkat teminat makbuzu ve şartnamesin
deki vesikalarla ihale gün ve saatinde komisyona müra
caatları ilan olunur. 

Devlet DemiryoJlara ve Limanları İşletme U. idaresinden 

Muhammen bedeli Ye isimleri a4aiıda yazılı iki gurup malzeme 
28-6-938 Hlı günü saat 15.30 dan itibaren sıra ile ve kapalı :ıarf 
usıılü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenleria teklif edilecek malın hiz.alarında 
yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği veaikalan ye 
Nafıa müteahhitlik vesikaıı ve tekliflerini ayni gün aaat 14.30 a 
kadar her ııurup için ayrı zarf halinde Komisyon Reialiğine ver· 
meleri lazımdır. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Şartaaameler 1100 kurut mukabilinde Ankara ve Haydarpa ,a 
veznelerinde aatılmaktadır. 

lıim 

Makas takımları, Kro· 
vazman, mansıane:ıli ıröbek. 

2 50000 adet normal bat de
mir traverai. 

Muhammen 
bedel 
lira 

323.700 

222.624 

Mıı~akkat 

teminat 
lira 

16.698.-

12.381.20 

* • • Muhammen bedeli 11905 lira olan 49 adet muhte· 
lif basküller 13.6 938 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulile Ankarada idare binasında satınalınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 892.88 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin etti{ri vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire
sinden, Haydarpaşada tesellüm Ye sevk şefliğinden dağı
tılacaktır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

5.000.000 tane muhtelif ebad ve numarada nal mıhı 
münakasa gününde heyeti umumiyesine teklif edilen 11599 
lira 80 kuruş fiat vekaletçe gali görüldüğünden tekrar 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

İhalesi :28.6.938 salı günü saat 15 tedir. 
İlk teminatı 870 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak hergün öğleden 

sonra MMV Satınalma Komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, ve ~

üncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif 
mektublarile birlikte ihale saatinden en az bir saat ev
vel Komisyona vermeleri . 

* * • Müteahhit nam ve hesabına mübayaa edilecek olan 
6 adet muhtelif tezgah açık eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 6.999 lira olup ilk teminat pa· 
rası 524 lira 93 kuru~tur. 

İhalesi 30.5°938 pazartesi günü saat 1 1 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ncü 

maddelerinde istenilen belgelerilc !hale gün ve saatinde 
MMV Salınalma Komisyonunda hazır bulunmaları. 

" *. 
İst. Beyoğlu ve Anadolu yakasındaki çöplerin denize 

dökülmesi işi. Bak: ist. Beled. ilanlarına. 

İstanbul Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan 

idareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı rnüessesat 
ıçın 150 ton arpa ve 150 ton yulaf 31) mayıs 938 p&zıırtesi 
günü saat 15 tc Tophanrde levazım amirliği satınalma ko
misyonunca kapalı zarfla cbiltme i yapılacaktır. Arpanın 
tahmin bedeJi 7500 lira tenıirıalı 562 buçuk liradır. Yulafın 
tahmin edilen bedeli 9 bin lira teminatı 675 liradır. Sart-

' name ve nümunelcri koıni::ıymHla görülebilir. l tcklilerin ka-
nurıi vcsikalarilc heraher teklif mcktulılarını urpa için ayrı 
yulaf için ayrı olarak ihule saatinden bir saat evvel komis
yona vermeleri. 

**.Harp Akademisi eratı için ~Obin kilo et 30 5.938 pa· 
zartesi günü saat 15,30 da Tophanede Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla
caktır. 

Koyun, kuzu, keçi ve sığır etlerinden hangisi ucuz ise 
mezkür etten alınmak üzere ilk teminatı 480 liradır. Şart
namesi Komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesika
larile beraber teklif mektublarmı ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum ı\liidürliiğiinden: 

502,SO lira muhammen lıcdel ile 60 J kilo soğaıı, 480 
kilo sakız kabağı, 1260 kilo ayşPkadın fasulye, 600 kilo pa· 
tatos, 810 kilo domates, 270 kilo lahana, 810 kilo hanıya, 
1800 adet patlican, 270 kilo prasa, 270 kilo ısparıak, 480 
kilo semizotu 3.6.938' cuma günü saat 14 de Salipazarında 
askeri fabrikalar yollamasındaki Satınalma komisyonunda 
açık eksiltmeye konulacaktır. Muvakkat temınalı olan 38 li
rayı her hangi bir ma]müdiirltiğüne yatırılarak alınacak 
mnkbm-Ja 2490 N.ln kanunun istediği \'Csaikle birlikte mez· 
kur gün ve saatte komis) onda bulunmaları. Sartaameler .. 
hergün komisyonda görülebilir. 

• • * 1400 lira muhammen bedel ile ıt-000 kilo •ığır eti 3·6-938 
cuma günü ıaat 14 de Salıpazarında Askeri Fabrikalar yollama· 
!ındaki Satınalma Komiıyonunda aç~k dksiltıneye konulacaktır. 

·llteklilerin yüzde 7.5 muvakkft teminatı olan 105 lirayı her han
gi bir Malmvdürlüğüne yatırarak alınacak makbuzla 2490 No. lu 
kanunun istedeii veaaikle birlikte ınezkür gün ve ıutte komis· 
yonda bulunmaları. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

\Tile Ac;keri Satımılma Komi yonund,ın: 

Demirköy birli deı i içiu 105 ton sığıretiııin kapalı zarfla 

r 
İstanbul Belediyesinden: k•· 

Zey~ep Kamil <loğum evine lüzumu olan ı.5 to~cdel 
pul hezı pazarlığa konulmuştur. Buna 126 lıra .. ~ıebİ· 
tahmin edilmiştir. Evrakı Encümen kaleminde goru ,e· 
lir. İstekliler 9 lirn 45 kuruşluk ilk teminat makbt~ 4 
ya mektubile beraber 16.5.938 pazartesi günii saa 
de Daimi Encumende bulumpahdırlar. 

~' 
~--------------------------~ 
28 938 . .. .. 12 d V. d Satuııılıtı 

mayıs cumartesı gunu saat e ıze e. 1ıeJt 

kombyonunda yapılacaktır. Sığıretinin tahmin edıle~ tıerc 
36750 lira<lır. İlk teminatı 2875 lirad ır. Şarlnaınesı 11101 

satmalma komisyonunda görülebilir. İsteklilerin teı rı' 
. •onu 

mektublannı saat 11 e kadar Vize satınalma konnsy d ~ · 
yasetine teslim etmeleri ve ihale saatinde komisyon 

11 

lu11malnrı. 

Yozgat vilayet ınakamınrlan: ~' 

Ha tanenin 21 kalem f!rzakı bir sene müddetle 1~111~: ' 

saya çıkarılmış vr 19.5.938 perşembe günü cncümeııı 
yettc ihale edilec{'ği ilan olunur. 

Çankırı C. Müddeiumumiliğinden: ~·' 
9 1oıı Merkez Ceznevinın t .hıuiran.938 tarihinden mayıs 93 ıtilO ~ 

kadar ayda azami 8700 kilo itibllrile bir aenelik 104400 ,,,ad 
mek 6.5.938 tarihinden 27.5.9.)8 tarihine kadar yirmi ~Oo 
detle ve kapalı zarf uıulile münakasaya konıılmuştur. 

Muvakkat teminat 624 lira 40 kuruştur. •ttİ'' I' 
hin ücreti ye diğer maaraflar üterine ihale edilene 81 fe -
Talihlerin teraiti öğrenmek için Cezaevi müdürlüğüne ii ol' 

nakasaya iştirak içinde teminatlarile birlikte ihale ~ıı~e tDf 
27.5.938 cuma günü saat 14 de Müddeiumumilik daire•111 

lanacak komiıyona muracut etmeleri Hin olunur. 

Buru C. Müddiumumiliğinden : rt' 
. i~' 

Bursa cezaevinin 938 ıeneıi haziran ayı iptidasından ~~ti(~ 
939 11tneıi mayu ayı sonuna kadar bir senelik ekmek çı~,r· 
aşağıda şartlar dairesinde kapalı zarf usulile eksiltmiye .1 

nııthr. . pif~ 
1 - Safi buğday unundan y pılmak ve Belediyenııı ı;O f,Jı 

ikinci nevi addedeceği ekmekten olmak üzere beheri 9\irP 
itibarile hergün için en az 30() ve en çok 600 ekmek te• ıl 
lecektir. iıt' 

2 Ekmekler hergün aabahları saat dokuzda Ceııe" f 
lim etmiş olacaktır. ,.-' 'J 

" - r.vsatı ve miktarı gösterilen ekmeğin rayiç haıır• dt r·. 
re muhammen bedeli üzerinden alınması iktiza eden yiiS ~~ 
buçuk nisbetindeki muvakkat teminat akçesi '!216 lira 16 
olarak teabit edilmiştir. ,ı 

4 - Teminat için banka mektubu veyahud MalunclıA'1111 

ten yatırıldığına dair resmi makbuz ibra:ıı lazımdır. 
5 ihale günü 30-5-938 pazartesi günü saat 16 dadır· 
6 - İhale Bursa C. M. Umumiliğinde yapılacaktır. t~ 
7 - Talihlerin 30·5-938 günü sant 16 ya kadar teklif ııs ,., 

larile te.m_i natlaranı ayrı ayrı zarf~ara koymak suretil~e a;.,. 
M. U. lığınde toplanacak Komıayona vermeleri laı•'° ~ 
müddet g~çtikten sonra yapılacak teklifler kabul edilıniyeC~~ 

8 - Bu hususa aid maaraflar ve illin ücretleri alıeıy• •' 
r.aktır. ·d 

9 - Daha ziyade malumat almak istiyenlerin bu işe '~ı 
şartnameyi almak üzere Bursa Cumhuriyet MüddiuJll 11 

Cezaevi Müdürlütüne müracaat etmeleri ilin olunur. 

Sinop C. Müddeiumumiliğinden : 
~ 

Sinop genel cezaevindeki mahkum ve mevkuflara ı.6·~~ 
nünden 1.6.939 gününe kadar bir yıl içinde .-erilecek I .; 
11.5.938 gününden itibaren 15 gün müddetle kapalı ıat 
eksiltmeye çıkarılmıştır. J•' 

Veri!ecek ekmek 650 randımanlı Samıun bir baş uıı 
pılaeak ve beher ekmek 960 gram olarak pişirilecektir- a 

Ekmekler Cezaevi Müdürlütünün göstereceği luıuııı ıf 
yevmiye 700 ila 1000 adet arasında bergin nihayet saat 
kadar Ce:ıaevine teılim edilecektir. 1~ İıtekliler muhammen bedelin yüzde yedibuçuk olan 2 
lık teminatı muvakkate verecehtir. r'· l 

ihale 30·5-938 pazartesi günü saat 15 de Sinop C. if' 
ğinde müteşekkil komisyonda adliye bakanlığının 111eııJ0 
tahkan yapılacaktir · ~ 

Teklif mcktubları 30-5-938 pa:ı.artesi günü ıaat t4 d~if 
ııra numaraıı ile makbuz mukabilinde yukuıda yaııh kO 
reiıine verilecektir. 

Mektubların yukarıda gösterilen aaatte yetİfınek üı•'e ı' 
teabbüdlü mektub şeklinde gönderilmesi caı:ıdir bu halci' 
mühür mumu ile veya eyice kapatılması lizımdır. Po!tad• 
gecikmeler kabul edilmez. 

Şartnameye muvafık olmıyan veya içinde şartname 

şartları ihtiva eden tekliflere itibar olun•az• '' 
Eksiltmeden müte·;ellit bilcümle rüıum tekalif ve d•ıt' ti 

mi ile ilin ucretlerinin umum tahlil ücreti ve mesarifat• 
renin cümleıi müteahhide aiddir. 

Şartnameyi görmek ve daha fazla tafailat nlmak , 
tatil günlerinden maada her gün Sınap C. M. U. ligi lı 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 
1 

Eemirköy birliti için 15 ton sade yatın kapalı zarfl• ~ 
30 mayıs 938 pazartesi günü saat 11 de Vizede satınalıı1' ~ı' 
yonunda yapılacal<tır. Sadeyağın tahmin edilen bedeli ıS 
ilk teminatı 1350 liradır. Şartnamesi hergün satıoalın• ~ 



' 
J 

ıı· 

15 Mayıs 1938 

•unda göriilebilir. lıteklilerin teminat mektublarını ııaat ona ka
dar Vizede satınalma komisyonu riyasetine te11lim etmeleri. 

• • • Vize birliği için 70 ton ıığır eti kap ah zarila ihalesi 30 
lrıayıı 938 pazartesi günü saat 16 da Vizede satınalma kC'misyo
~l.lnda yapılacaktır. Sığır etinin tahmin edılen bedeli 21 bın lira 
1 k teminatı 1575 liradır. Şartnamesi hergün satınalma komisyo· 
ııı.ı~da görülebilir. 

isteklilerin teminat mektublarını saat 15 e kadar Vize satı
llalına komisyonu reiılitine teslim otmeleri, ve ihale saatinde ke
lrliıyoıada bulunmaları. 

3() • • • Alpullu birliği için 70 ton kapalı zarfla sığır eti ihalesi 
.5.38 pazartesi günü 1aat 17 de Vizede aatınalma komisyonun- ' 

da yapılacaktır. Sığır etinin tahmin edilen bedeli 18200 lira. İlk 
~•ıninata 1365 lir•dır. Şartnamesi hergiin .atınalma komiıyonun-
d • görülebilir. lıteklilerin teminat mektublarını Hat 16 ya ka· 
d •r Vize aatıoalma komisyonuna teslim etmeleri ve ihale saatin-
• komisyonda bulunmaları. 

Kırklareli Tümen Satınalma Komiıyonundan : 

l Kırklareli Tümea Birlikleri için 300.000 kilo sıiır etine veri
~tı 27 kuruş 44 untim fiat makamca pahalı görüldüğünden ye
llıden ihalear 30 mayıı 938 pazartesi ifÜDÜ ıaat 16 da yapılacak· 
:'· Muhammen fiatı 22 kuruş 50 santim. hk teminatı 6125 lira
s''· Arzu edenler şartnamesini 500 kuruş mukabilinde Tümen 
•tınalma Komisyonundan alabilirler. Talihlerin kanunun 2 ve 

"• 3 üncü maddelerdeki veuik ile teminat ve mektublarını havi 
~rflarını belli gün ve sa.tten en az bir saat evveline kadar K. 

li Tüm Satınalma Komisyonuna vermeleri 

İzmir Belediyesincl,.n: 
Miktar Fi at 

Cinıi Kilo Kurut 
Toz şeker 450 27,75 
Pirinç 300 23 
Bezci ya lOO 15 
Zeytin tanesi 350 26 
Sabun l50 26 
ince tuz 150 04 
Kuru fasulya (Horoz) 100 12 
Nohut LOO 07,50 
Mercimek 200 15 
Şehriye JOO 18 
Makarna 400 18 
Çamaşır sodası 150 06 
Çekirdeksiz üz:üm 50 20 
~y 6 ~ 
Beyaz peynir 250 32 
Un 200 11,50 
Salça 20 15 
Börölcc 100 12 
Sadeyağ 350 90 
Patates 300 06 
So~an 400 o~ 

. Yukarıda cins, miktar ve muhammen fiatı yazılı Darülaceze· 
llın 938 mali yılı ihtiyacı olan 21 kalem erzakın heyeti umumi
hıi 1028 lira 87 kuruş muhammen bedelle ve Başkitiblikteki 
~•rtnamesi veçhile 3.6.938 cuma günü saat lô da açık eksiltme 
ıle ihale edilecektir. İştirak etmek istiyenler 77 lira 25 kuruşluk 
~t.ıl'akkat teminat makbuzu veya banka .temiuat mektubile söy· 
•tıen gün ve 1aatta Encümen• gelmelerı. 

• • • 
Edirne ve Sülotlu iarnizonlerı için sadeyağ alınacaktır. Bak: 

"'"hrukat sütununda Edirne Tuğayı SAK ilanına. 

'- z:www 
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Çankırı Orman Müdürlüğünden: 

1- t.'ankırı vilayetinin Çerkeş kazası dahilinde Dikmen or· 
bıanından "441 M3. 635 D. M3.n devrik ve kesik kerestelik ağaç 
••tışa çıkarılmıştır. 
d . 2- Satış 19.5.38 perşembe günü saat 14 de Çankırı orman 
aıreıinde arttırma ile yapılacaktır. 

3 Beher M3 çamın muhammen fiatı 4 lira 60 kuruttur. 
4- Şartname ve mukaYeloename projeleri Çankırı orman ida· 

"e•inden Ankara orman umum müdfirlüğünden alınır. 
5- Muvakkat teminat 152 lira 36 kuruştur. 
6 Satış umumidir. 

Türk Han Kurumu Çorum Şubeıinden: 

Şubemiz ambarında mevcut 700 ölç~k butday ile 700 ölçek 
lltpa 19.5.38 tarihinde ihaleıi yapılmak üzere arttırmaya konul
bıuttur. Alıcıların şubemize başvuı maları ilan olunur. 

---
İz.mir Devlet [) emiryollarından : 

23.5.938 pazarteıi günü saat 1 O da Alsancak emtia tüccar iye 
•tııbarında 10000 adet eski çuval açık artırma ıuretile 1atılacak
tır. 

l' ~eher çuvalın muhammen kıymeti 15·23 kuruş ~raaı?dadır. 
•lıblerin 2IO lira muvakkat teminat yatırmaları ve ıte rırmeğe 

ltı•nii kanuni bir halleri olmadıtına dair beyannamel11rile muay· 
~en aün ve aaatte Alaancak ambaında toplanacak oları Hbş 
ltoı:niıyoyuna baıvurmaları lazımdır. Şartnameler komiıyondan 
P•rasııt alınır. 

Ankara Belediyesinden : 

t· Otobüs idare1iode bulunan 256 dış H 200 adet iç eski lis
ılc 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

Muhammen bedeli 3700 liradır. Muvakkat teminatı 'l.77,75 li
"•dır. Llstikleri görmek iıtiyenlerin hergün otobüı idareıi ar.bar 
1-lildürlüiüne ve istelılilerin de 27 ınay11 938 cuma günü ı:aat 
ıo.30 ela Belediye EacQmenioe müracaatları. 

MÜNAKASA GAZETES 

. i~ta~bul s~ıediyesı ilanları · . 

Çöplerin denize 
dökülmesi işi! 

İstanbul, Beyoğlu ve Auadolu yakdsıodaki çöplerin de· 
nize dökülmesi işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Bu iş için 36329 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnaoıe· 
si Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 2.6.938 
perşembe günü şant 15 te Daimi Encümende yapılacak· 
tır. istekliler 2490 N. h kanunda yazılı vesika ve 2724 
lira 68 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera
ber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda 
yazıh günde saat 14 de kadar Daimi Encümene verme· 
lidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

Kıymeti Pey parası 

L. K. L. K. 
624 46 46 94 

434 20 32 57 

43.t 20 32 57 

420 52 31 54 

273 9-1 20 55 

2~0 52 16 54 

1136 04 85 '21 

779 90 58 50 

4277 86 320 84 

(8) (2879) 

Çakmakcılar Dayahatun mahallesininin 
V alde hanı avlısındı eski 39 ve yeni 38-
39 No.lı kirifİr odanın tamama. 
Çakmakcılar Dayabatun mahallesinin Val
de hanının 1 ci katında eski 35 ve yeni 
35 36 No.lı kargir odanın tamamı. 
Çakmakcıler Dayahatun mahallesinin Val
de hanı avlısında 43 No.h kirifir odanın 
tamamı. 

Çakmakcılar Dayahatun mahalleıinin Val· 
de hanı 1 nci kabnda 61 No.lu kargir 
odanın tamamı. 

Çakmrkcalar Daya hatun mahalleainin V al· 
de hanı 1 nci katında 34 No.h ve üstünde 
odası bulunan kargir matbahın tamamı. 
Çakmakcılar Dayahatun mahallesi Valde· 
hanı 1 inci kat 60 No. lı ahşab matbahın 

tamamı. 

Fatih'de Hasan Halife mahalleıinin Cami 
soka&lnnıı 1-1 •• ~-'--•:ı- ---•-L-.l-- (c::oo,a> 

metre ınurabbaındaki araıanıo tamamı. 
Fatih'de Çıkrıkcı~emaleddin mahalleıinin 
Cami sokağında Çıkrıkcıkemaleddio vak
fından (238,95) metre murabbaındaki ar· 

sanın tamamı. 

Balıklı Rum Hutanesi akaratından Uzun 
çarşıda Yavaşcaşahin mahallesinin Uzun· 
çarşı caddeıinde eski 59 ve yeni 244 sa· 
yılı karifİr hanın 216 hisa e itibarile 132 
hia1eai. 

Yukarıda yaulı emlak satılmak üzere 15 iÜn müddetle arttır· 
mıya çıkarılmıştır. İhalesi 27.5.938 curna günü saat l5 te icra 
edileceğinden isteklilerin Çenberlita,ta Vakıflar Başmüdürlüğü 
Mahliilat Kalemine müracaatları. (2708) (•) 

z-=-=t 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1 Likör Fabrikası için şartnamesi mucibince l 50 

ton 18 X 50 lave maden kömürü pazarlıkla satın alına-

caklar. 
ll- Pazarlık t6.V.938tarihinerastlıyan pazartesi günü 

saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız; olarak bergün sözü reçen 

Şubeden alınabi!ir. 
iV - İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saat-

te yüzde 7,5 g-üvenm~ pavalariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona ıı-elmeleri ilin olunur. (2438) 4-4 

* • • 
l - Şartnamesinde cins ve mik~ arı yazılı 26 t 000 takım 

Likör ve Misket şarabı etiketi nümuneleri mucibince pa
zarlıkla satın alınacaktır. 
il- Pazarlık 31.V.938 tarihine rastlayan sah günü saat 

14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartname ve nümuneleri parasız olarak hergün 
sözü geçen Şubeden ahnabili~ 

iV İsteklilerin pazarlık ıçm tayi edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2641) 2 4 

lmtiy~ aahibi ve JUi! İflel"i 
Direktörü: lamıUI Girit 

r: ,.ı,.t" Billiır rokak No. 10 

Baıı~dığı 7w: ARTUN Ball!MTI 

Sayfa 3 

. ,, ,, ,, .. ,, 
D.D.YOLLARI iSLETME u. MtJDURLUGUNDEN • 

Bilecik deposuna bir sene zarfında gelecek olan tahminen 
10.000 ton maden kömürünün vagonlardan yere boşaltma ve mat· 
kine, icabında vagonlara yükleme işleri 25-5--938 tarihine müıa· 
dif pazarteıi günü saat l!i te H. paşa'da srar binası dahilinde 
l inci İşletme komisyonu tarafından açık eksilttUe uauliyle iha
lesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli : 

Beher ton kömürün tahliyesi için 7 ve tahmil için de 11 ku· 
ruştur. isteklilerin 135 liralık muvakkat teminat makbuzları ile 
kanunun tayin etti~i vesikalarla birlikte aynı gün ve saatte ko· 
misyona mfiracaat etmeleri lizımaır. 

Bu husuıtaki ,artname örneğiyle 
depo Şefliğiyle H. paşada Komisyon 
verilmektedir. 

mukavele projesi Bilecik 
Reislitindeo parası:ı olarak 

(2574) 3-4 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadcleri 

Türkiye-Romanya Ticaret ve Tediye Anlaşmaları 
hükümlerinin tasdibna dair kanun 

524 

52) 
529 

534 

563 
648 
651 

652 
653 
695 

698 
1 •<> 

(448 nüshadan devam) 

Demir veya çelikten 
A. Adileri 
B. Bakır veuire ile galvanizli 

C. Altın ve gümüş yaldızlı 
Demir zincirler 
Her nevi demir boru ve raptiyeleri 
A. Dökme (salahiyettar nkiletia 

müsaadeaile) 
B· Demır ve ya çelikten 
C. Her nevi madenler ıalYanize 

Kalorifor üstüvaneleri (Radyatör) 
ye aksamı 

Mutbah takımları 
Buhar kazanları 
P~trol ve benzinle müteharrik mo· 
törler (salahiyettar vekaletin müaaa· 
deaile) 
Elektrik motörleri 
Akümülatör ve pil 
Madeni mahrukat: 

B. Benzin 
C. Petrol 
D. Maı:ot, motörin, dizel, oil, a· 

tır maden yağları ve tortulari 
Parafin, vazalin 
....... fi•"' 

100 ,, 

5 " 

301) ,, 

20 ,, 
3 n 

100 " 

30 " 
30 ,, 

5 " 

(50 ()()() ,, 
50 000 ,, 

100 ()()() " 
JO() ,, 
uvu ,, 

(Devamı var) 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası . 
[Bnurse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

13 - 5 1938 

FİATLAR ( Cours officiels) 
AfioD (Opium) 
Buj'day yumuşak (Ble tendre) 
Buğday ıert (Ble dur) 
Buğday kııılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Ürife An.) 
Arpa yemlik 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moinı) Yukarı (Plus) 

5 28 
5 20 

4 30 

5 35 
6 

Zeytin yağı I.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Susam (Se1&me) 

7 5 
4l -
16 30 

7 10 
42 20 

Fındık kabuklu (Noisettes) 
Güz. Yünü 
Darı urı (millet jıtune) 
Keçi kılı (Poilı de Chevre 

eten tohumu (Gr. de Lin~ 
Yulaf (Avoine) 
Peynir ka,er (Fromage kachere) 50 
Tavşan ,, 
Varşak ,, 
Porsuk ,, 
Kunduz: 
Sansar derisi 

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium) k -

Buğday (Ble) 2~ -
Arpa (Orıe) 30 -
Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 
Mısır (Ma"is) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foio) 
Susam (sC.ame) 
Ku' yemi (Millet) 
Mercimek (lenlille) 
Nohut (Pois Chicbe) 
Zeytin yağı (Hu ile d' ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
iç fındık (Nois. dec.) 
Razmol 

60 --
4 50 

30 -

1-

il 
9 50 

GİDEN (Exportation) 
Buğday 

Arpa (Orıe) 498 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) IO -
Nohut (Pois chiche) 
İç fındık (Nois dec.) 10 -
Un (farine) 
Tiftik 
Yapak fMohaire) 
İç ceviz 
K badem (amande) 

DIŞ FIATLAR 
(Marcheı Etranrera) 

Buğday (Ble) Liverpul 4 59 
• • Şikaıo 3 78 
,, ,, Vinipek 5 36 

Arpa (Orge) Anvera 4 17 
Mısır (Maiı) L.ondra 4 16 
Keten t.(Gr.Lin.) n 7 36 
Fındık (noiı.) G.Hamburar 46 -

" L. ,, 54 -
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS, Ptra. 450 

6 " " 850 
12 " " 1500 

Etranger : 12 moia Ptra. '2700 

Le No. Ptrs. S 
fPour la Publiciti a'adruaer 

a l' Admioistration 

Quotidieo des Adjudicationı 

•• 
UNAKASA 
GAZETESi 

----··---
Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
d d Mode Prix Cautioa. Lieu d'adjudieation et du Heure 

ADMINISTRA 1 IUl'\ı 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Gnlata, Percbembe Bırıar 

T elephone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
J5taubul .MÜNAKASA 

---------------~-:::::::~ 

Objet de l'a ju ication d'adjudicat. e.timatif Proviıoire Cahier des Chargeı Jours 
!-~~~~--~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~-

' 
1 A) Adjudications au Rabais 

Con stryctiou-Reparation- Tra v . Publics·MaterieJ de Construction- Cartographie 

Construolion dortoir a l' ccole d'aviateur a f.ılci - Pli caeh 375151 90 18756 10 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

chebir (cah . eh. L. 18.76). 
Construction de 7 hangars •n boia a h:ınir (cah. n 140455 - n 

eh. L. 7 .23). 
Construction (emplaceıaent de bazar) (1 partie). Publique 538 24 Municipalite Tourgoutlou 

Produits Chimiques et Pharmaceuliques · lnstruments Sanit~ires-Fourn_!!u_!_-:_ pour Hôpitaux 

Acide azotique : 260 t. (cah. eh. P. 351). Pli cach 70200 - 4760 Com. Ach . Dir. Gen. Fa l:ır. Milit. Ank . 
Coton: 70 k.· Oııygene: 13 k.· Ether: 3 k.· Gaze: P11blique 204 - 15 40 M- nicıp:ılite lzmir 

350 m.· T oile pour bande : 30 paquels· Lysol: 
10 k. 

Soufre : 100 k.- acide phenique Cristaliıe : 100 lı: .
Formol: 500 k. eto. 

n 118u -

Electricite·Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

88 50 
" 

2-6-38 

3·6-38 

23-5-38 

1-7-38 
3-6-38 

3-6 38 

Tables tc lephonique a ma.rneto : 50 p.· Comınuta· Publique 1712 128 40 1 Expl. Ch. de fer Etat Haydarpacha 2·6-38 

leu rs: 20 p.- Capıules pour microphoneı : 200 
pieceı . 

Habillement - Cbaussures - Tissus- Cuirs. 

T oile pou• eapotes : 15 p. Gre a rre 126 - 9 45 16-5-38 
{ 

Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. E.conom. • " 

Com. Ach. [nt. )it. Tophane 16·5-38 Chemi1eı. ,, 5000 - 750 -

Combustible - Carburant-Huileı 
nouuıc tOUl·veııaıu • "'V"A-'v .. . rıı caen 1JL:>~ 04' O'i't 'tO 

,, ,, n : 244760 k. • 6859 25 5H 48 ,, 23-5-38 

Divers 

Enırepriıe de deverı;ement des ordures a la mer Pli eaeh 36329 2724 58 { Com. Perm. Mun. Istırnbul 2-6-38 
Oir. Eeonom. " ,, 

Diversea bucules : 49 p. n 11905 - 892 88 { Ad. Gen. Ch. de Fer f.tat Ankara lö·6·38 
Bureau d'Exp. H.paeha 

Coton : 30·50 Publlque 21000 - 1575 - Com. Ach. Command. Gen. Protec. 28-5-38 
Foreta Anlc. 

Provisions 

Beurre: 15 t . Pli caeh 18000 - 1350 Com. Aeh. Milit. Vize 30-5-38 

Viande de boeuf: 70 t. ,, 21000 - 1575 - ,, 30 5-38 

n • n 70 n " 18200 - 1365 - .. 30-5-38 

Beurre: 11400 le. n 10659 - 799 43 Com. Ach. Brigade Edirne 25-5-38 

" 
11400 .. n 10659 - 799 43 n 25-5-38 

Viande pr. l' Academie de Gucrre: 20 t . " 
480 - Com. Aeh. lntend. lıt. Tophane 30-5-38 

Viandc de boeuf: 300 t. (cab. eh. L 5) (aj) 6125 - n n Diviıion Kirklareli 30-5-38 

Pain: 165 t. Procureur Gen. Rcp. Adana 30-5-38 

Provision: 21 lota Publique 77 25 Municip. lzmir 3-6-38 

Viande de boeuf: 4 t. " 1400 - 105 - Com. Ach. Fabr. Milit. lst. 3-6-38 

B) Adjudications a la surenchere 
Boia de sapin Publiqua lorenieur F orcts Mersine ~5-5-38 

_, 

?+~+++++++~+++++~~··~~~··· 
y ~ . ~ 

, 
HAFTALIK 

15 -

15 -

15 -

15 -
16 -

16 -

10 30 

14 -

15 -

ıo 

15 -

15 -

15 30 

11 -

11 -
16 -
16 -
10 30 
15 -
15 30 
16 -
11 -
16 -
14 -

16 -

:? "DEVRiM" ı 
~ ~ .. . AKAR ve EMLAK GAZETESi 
·~ Tercüme Bürosu ::: 
"' . ~ ~ 
•:• Her li~andan ve her türlü tercüme işleri ve bil- .:. 
• ... • hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna- t!• 
:• melerin tercümesi derühte edilir. •: 
o • 
~!• Azami ihtimam ve sürat •-., 
.. ~ Fiyatlar gayet mütediidir •:• 
~ ~ 
t:• "MÜNAKASA GAZETESİ" Abonelerine .:~ 
•!• Hususi tenzilat yapılır •:• 
~ + 
•:• Adres : Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 ••') 
•:• Tele fon : 49442 : . ~ 
y ~ 

~q·~~~~·~·····••+••••••+++ 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adreı: Galata, Perşembe Pazar, Yoturtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 

!~----------------------------------""'·~ 
Le Münakasa Gazetesi 

lit et depouille pour vous plus de 
50 journaux officiels et non-officiels 

paraissant a Ankara, en Anatolie, 
en Thrace et a Istanbul 

' 

Salı 17.5.938 

Taze kabak (Ank . Lvz.)l.,: 680 (Ordıı 9' 
Su depoau inş. ve su teıis. için müteferrik ameliyat 

led.) .\~ 683 
Erat pavyonu inş . (MMV) .\! 685 
Süt ve yoğurt (Tophan~ Lvz.) .ı\: 686 
Erzak (Kütahya Vil.) ~; 686 
Elbiselik kumaıt (Orman Kor. Gen. Komut.) .\: 687 ,~ tj81 
Gümrük muhafaza binası inş. (Gaziantep Nafıa Müd.) • 
Maaa, dolap ve koltuk (lıt . !eled.) .\~ 688 
Mum (DDY) .\! 689 
• Müıtamel bidon (İzmir İnhisar . Müd.) .\ :. 691 
Maden kömürü (Çorum VH.) .\! 693 
" Hurda font boru (Ank. Beled.) .\ ; 692 
Kumaş (İzmir Ortaok. SAK) .\! 692 
Cami int. (Afyon Beled.) .ı\! 695 
• Hurda kamyon (İst. PTT Müd.) .\! 696 
Alaçam kaaabuının halihazır harita11 tanzimi 

Beled.) .\~ 697 

Mardi 17 -5-938 

Couraes (inter.d . Ankara) No 680 ıte l • l• ... 
Conıtr . reservoir d'eau et trav. pour adduction d'eau a 

dou (Mun. Ordou) No 683 
Conıtr . pavilloa pour l'armee (Min. Def. Nat.) No 685 
Lait et yoghourt (lntend. Tophane) No 686 
Diverses provisionı (Vil. Kutahia) No 686 (J51 
Etoffe pour uniformeı (Command. G en. Prot . Forch) N° . 1,p);; 
Constr. bat. surveillance douaniere (Dir. Trav. Pub. Gaı.•~ 
Armoireı , table1, fauteuils ete. (Municip . lstanbul) No 68 
•Bidona (Dir. Monopoles lzmir) No 691 
Houill,.. (V:I Tel...,, vuw) No t59.'.5 
"Tuyaux de fonte (Mun. Ank.) No 692 
f.toffe (Com. Acb. f.coles Second lzmir) No 692 
Conıtr. mosquee (Municip. Afion) No 695 
•Camion camelote (Dir. PTT. lst .) No 696 . 
Presentation carte aetuelle du bourg Alatcham (Mun. f'Jıbı) 

telıam) No 697 

Ankara geographique 
et touristiq"' 

La province d' Ankara se trouve a une altitude variant crıtre 
el 11 00 metres . Sa superficie est de 28.923 kilometres carttC·
point de vue de climat, il tst sec; une diffcrence notable de teı:f 
rature se 0re~ar~ue enlre l~ jour et la nuit . L'c;aporation e~;e 
me. La penetratıon de pluıc annuelle eıst approxımativemeııt 11 
kilogrammes par metre carre. Le vent souffle gencralemerıt dıı oe 
est. La temperalure moyenne annuelle eat de 11,8 degrCS· 
fait le climat d'Ankara est abıolument sain. 

Population et organisation adnıinistrative d~ 

La population d' Ankara est de 130 mille habitantı. Celi• 

province eat de 528,669. . ,oı 
Ankara eıt divisee en 12 kazaa (arrondisıements), qıı• ~I 

Tchanlcaya, Ay-Bala, Beypuari, Tchabuk , Haymana, Kaleci~• 
kin, Kisildjahl\mam, Nallikan, Polatli et Cberefli Kochhisar· 

Montagnes, fleuves et foreh 
Leı principales montagne.s d ' Ankara sont: Elma, 

Memlilc, Alıtch , Hi:r.ir, Madjur et Kara Kirich . , 
Danı la provinec d' Ankara on rcmnrque egalement deıııt ,~ 

ents de deux gnnda flcuves . Ceı deux fleuves ıont Kizil lrllll 
la Sakarya qui vcrsent lcurs eaux n la mer Noire . Les petiltt 'I 
vieres d' A nkara; Porsuk, Aladagh, lndjesu Hatip Tchay •011 

d/ 

affluenta du Sakarya tand iı que Djurageuzu, Elmadag, GıırJI 
sont ceux ~e Kizil l~mck. . . 1, ~ 

La provınce posıede deııx petıta laes qııi sont l'Enur el ,ı I 
gan. Pour alimenter en eaux la ville on a dernierement con~trıl ,ı 1 ,., 
barrage, contenant 13 million.1 500000 cubes d'eau et se trD0 

11 kilometrcı de la ville. 
il y a eneore de nombreuıea .sourecs aux alentours. 

Minerais et e ux tbermales 1 ,. 
Dana la province il existe dea mines d e li gnite a Hayı11•11 r 

cuivre a Geuktcheeuren, de fer, d'antimoine, et de cuivre ııB' ,, 
de cbronıe, de plomb argente a Ahili . On trouve des eau~ tb~ 

~ 
les dans lea arrondissemenlı de Kizildjabamam et de Hayın•"' 

Forets 
il existe des forets de sapins, de cheneıı et autres 

la province. 

(a ıuivre) 


