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İnşaat - Ta,nirat·Nafta işleri ve alzemesi- Harit \ 

Bahkesir Evkaf Müdürlüğünden: 

Balıkesirde hükumet caddesinde diğer ada anafartalar 
caddesinde vakfa aid arsa üzerinde yeniden inşa edile
cek zemin kat dükkanlar birinci kat Vakıflar müdürlü
ğü ikinci kat ikametgah binasa olmak üzere kapalı zarf 
usulile 16.2.938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ek· 
siltmeye konulmuştur. " 

İşin muhammen bedeli 13347 lira 28 lruruştur. 
İstekliler bu işe ait fenni şartnameler, proje, vesair 

evrakı 250 kuruş hedel mukabilinde Balıkesir Vakıflar 
müdürlüğünden alabilir. 

Eksiltme 4-3 938 cuma günü saat on altıda Balıkesir 
Vakıflar müdürlüğünde müteşekkil artırma, eksiltme ko· 
misyonunda yapılacakhr. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı 
teminat ve vesaiki ve teklif mektubları ihale günün saat 
15 e kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde tes
lim etmiş olmaları ve posta il gönderilecek teklif mek
tublarınm iadeli te?.hbüdlü olması ve nihayet mezkur 
saatte kadar komisyon reisliğine gelmiş bulunması lazım

dar. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
A - 2490 sayılı kanunun 16· l 7 inci maddelerine u

yup 1000 liralık muvakkat teminat. 
B- Kanunun tayin ettiği vesikalarla dördüncü mad

desi mucibince eksiltmeye bir mani bulunmadığına dair 
istekli tarafından imzalanmış bir mektup. 

İsteklilerin bu iş hakkında izahat almak ve evrakı 
görmek üzere Balıkesir Vakıflar müdürlüğüne muracaat· 
ları. 

İzmir İli Daimi Encümeninden: 

Bayındar Merkez okulunun ihata duvarı yapası 1578 
lira· 27 kuruş açm tutarile 15 gün müddetle açık eksilt
meye konulduğundan isteklilerin 2490 sayıh yasa hüküm· 
lerine göre hazırlayacakları teminatlarile abirlikte 7 .2.938 
pazartesi günü saat 11 de İl daimi encümenine başvur· 
maları, 

İzmir İskan Müdürlüğünden: 

İzmir vilayeti dahilindeki göçmenler için Menemen kazası 
merkezinde 14, Bergama kazasının Kınık nahiye merkezinde 20, 
Dikili kazası merkezinde 31 şehir tipi, Çeşme kazasında 47, Ku
şadaaı kazasının Davutlar köyünde 29 ve Foça kazasımn Bağlar· 
arası mevkiinde 37 köy tipi tek evin inşası 15-2 ·938 tarihinden 
itibaren on beş gün müddetle ve pazarlık suretile ekailtm~ye 

konmuştur. 
Şehir tipi evlerden beherinin muhammen keşif bedeli 470 ve 

köy tipi eylerin 420 liradır. 
Ekslllme 1 mart 938 tarihine miisadif Hlı günü saat on beş· 

te İzmir İskan Müdürlüğü dairesinde müteşekkil komisyonu hu
zurunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat bedeli olarak yüzde yedi buçuk kuruştan 

tutan olan teminat parasınm yatırıldığına dair makbuzun eksilt· 
mede::ı evvel Komisyona tevdi edilmiş olması lazımdır. 

İstekliler mevcut şartname \'esair evrakı hergün İıkin daire• 
ıinde görebilirler. 

Yukarıda yazılı ııün ve saatte İzmir İıkan dairesine müracaat 
edilmesi lüzumu ilan olunur. 

Marmara Üsaübahri Komutanlığı Satınalma Komiayonundan: 
Tahmini bedeli 4375 lira 96 kuruş olup Gölçükte Deniz Fa

brikalarma aiü yaptırılacak olan iki anbar için 10-2-938 ııünün· 
de muayyen saatte talip çıkmamasından yeniden pazarlıkla eksilt
mesi yapılacaktır. 

Şartnameleri ile ke,ifname ve proje İstanbul Kasımpaşa De· 
ni& levazım Satınalma KomisyonuQluzda görülebilir. . 

Açık eksiltmesi 2 l ·2·938 pazartesi günü saat 11 de. l:ımitte 
Tersane kapısındaki Komisyon binannd• yapılacaktır. ilk temi
natı 328 lira 20 kuruştur. 

İsteklilerin en az 5000 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına 
dair idarelerinden almış oldukları vesikalara istinaden Nafıa Mü
dürlüklerinden eksiltme tarihinden bir hafta evvel almış olduk
ları ehliyet ve Ticaret odaları vesikaıile biri ikte muayyen nat
te Komisyonumuza gelmeleri. 



Sayfa 2 

Isparta Vakıflar Memurluğundan: 

Isparta çarşısında Firdevs Bey vakfından lı95 lira 19 
kuruş bedeli keşifli avlıı dıvarlarile üzerine yeniden de
mir parmaklık ve kapı inşa işi 20 gün müddetle açık ek
siltmeye konmuştur. 

Eksiltme 249 ) sayılı kanun hükümlerine göre 9.3 938 
çarşamba günü saat 14 de Vakıflar İdaresinde yapıla
caktır. Teminat miktarı 98 liradır. Bu işe ait keşif evra
kile şartname ve fenni şartnameyi projeyi görmek isteyen 
talibler tadil günleri hariç hergün Vakıflar İdaresine mü· 
raca atları ilan olunur. 

İzmir İli Daimi Encümeninden: 

Gülbahçe-Karaburun yolu inşaatı için 17.2.938 tarihi
nde yapılan eksiltmede bazı teklif mektublarında noksan· 
lık görüldüğünden aşağıda yazılı hususat dairesinde bu 
işe aid eksiltmenin yeniden yapılmasına karar verildiği 
ilan olunur. 

Eksiltmeye konulan iş: Gülbahçe-Karaburun yolunun 
0+947-2+238 ve 8 + 025-26+986 kilometreleri arasın

, da yeni şose ile 46 menfez ve l 6+ 100 kilometredeki 
2X 1 O açıklığında bulunan Bahkova köprüsünün yapıları 
keşif bedeli 120055 lira 23 kuruştur. 

Eksiltme 7.3.938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 
1 1 de İzmir İli Daimi Encümeninde kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

İstekliler •eksiltme şaıtnamesi, mukavele proje i, Ba
yındırlık işleri genel şartnamesi, fenni ve hususi şartna · 
me ve projeleri lzmir, Ackara, İstanbul Nafıa Müdürlük
lerinde görüp inceleyebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7253 lira mu
vakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış 
müteahbidlik vesikası ile Ticaret Odası vesikasını teklif 
mektublarile birlikte yukarıda üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar İzmir Vilayeti Daimi En
cümeni Başkanlığına teslim ederek makbuz almaları la
zımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Ankara Valiliğinden: 

Keşif bedeli 2826 kuruştan ibaret bulunan Ankara 2ci 
orta okulu binasının tamiratı 7.3.938 gununc rastlayan 
pazartesi ğünü saat 15 te vilayet binası dahilinde nafıa 

komisyonunda ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye ko 
nulmuştur. 

Teminatı muvakkatesi 211 lira 97 kuruştur. 
İstekliler teminat makbuzu ile ticaret odası vesikası ve 
Ankara nafıa müdürlüğünden alacakları ehliyet vesika
sile birlikte sözü geçen günde nafıa komisyonuna gel
meleri. 

İsteklilerin bıı işe aid keşif ve şartnameyi Nafıa daire· 
sinde görebilecekleri. 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Zonguldak Kömür Ha\za~ı Sağlık Komibyonu Ba~kuıılığınd&.n: 

/.:onguldak Kömür Havzası :")ağlık teşkilatına lüzumu olan 
3 il kal~m ~ezayı lıhhiyenin mulıammkn kıymt'li 120;)2 lira 
10 kuru :;ı tan ibarNtir. 

lhti)R~ lbte~i rn ~ıırtname-:i l!-ilanlıulda l·ündi \ akır han 
3 iinl'ii kat \fa<len lrtihat ~lcmurluğııııdan ve Zoııguld:ıkta 
Sağlık Te':'kilatı Ba~h,..kimliğindı•n para:: ız alınır. 

Eksiltme 22.2.938 de haşlıyacak ve h 1 mart 93H tarihin<' 
mü..;adif per~embe günü :::.aat 15 de Zoııgulclakt:ı, marlP.n ınii· 

dürlüğünde. Sağlık komisyonu tarafından fiatlar muvafık 
görülür:-;e» ihale:;i yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf mmliledir. 
.Muvakkat te~rnat akçesi 904 liradır. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
-.:a-... ... -----=-...__... - .____.... 

Akhisar Belediye Riyasetinden: 

Yirmi sekiz bin üç yüz on dokuz lira keşifli şehrin 

elektrik şebeke işleri 15 şubat 938 tarihinden itibaren 
lir ay ınü.:ldetle kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarıl

mıştır. Keşif ve şartname ile İcab eden proje ve resım · 

ler 150 kuruş mukabilinde verilir. Eksiltme 17 mart 938 
pergembe günü saat 14 de Akhisar belediyesinde yapıla· 
çaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 2123 lira 92 kuruştur. 
Teklif mektubları en nihayet 17 mart 938 persembe 

günü saat 13 e kadar kahu\ edileceği Han olunur. 

Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 11920 lira olan 25 grup çelik vagon akü
mülatörü 4.4.938 pazartesi günü •aat 15,30 da kapalı zarf usulile 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

1 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Bu ite girmek iıteyenlerin 894 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteabhidlik vesikaaı 

ve tekliflerini ayni gün uat 14,30 a kadar komiıyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada Malzeme daire1inden. 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıblmaktadır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v ~ 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Askeri okullar için 36 bin metre patiska 23 2.38 Çar
şamba günü saat 14 de Tophanede levazım amirliği sa
tınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 12720 lira ilk teminatı 958 lira 50 kuruş
tur Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir İstek
lilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

Gümrük muhafaza memurları için 50 tane kaputun 
8.J.938 salı günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Tasınlanan tutarı: 575 ve ilk teminata 44 liradır. 

Şartname, evsaf Komisyondadır. Görüle.bilir. 
isteklilerin gün ve saatinde ilk teminai makbuzlarile 

Galata eski İthalat Gümrüğü binasındaki Komisyona 
gelmeleri. 

Erkek Öğretmen Okulu Salınalrna Komisyonundan: 

Okul talebesi için 500 metre yerli elbiselik kumaş 1 
mart 938 p zartesi günü saat 14 de Cağaloğlunda Lise
ler Muhasebeciliğinde okul satınalma komisyonu tarafın
dan açık eksiltme ile ihale edilmek üzere münakasaya 
konulmuştur. Muhammen fiatı 450 kuruş ilk teminat 169 
liradır. İsteklilerin şartnameyi görmek için Acıbademde 

bulunan okul idaresine ve eksiltme için belli gün ve sa· 
atte teminat makbuzu ticaret odası ca"i yıl belgesi ile 
komisyona müracaatları ilan olunur. 

Çanakkale Mst. Mevki Satınalına Komisyonundan: 

Çanakkale Mst. Mevki inşaatı İstihkamiye için lazım 
olan l 400 metre murabbaı Branda bezlerin ihale günü 
15.2.938 salı günü ıaat 15 te talip çıkmadığından 2490 
sayılı kanunun 43 üncü maddesi mucibince pazarlıkla sa· 
tın almmak üzere 28.2.938 pazartesi günü saat 1 1 de 
ihalesi yapılmak üzere talik edilmiştir. Ilk teminatı olan 
189 lira ve vesikalarile birlikte istenilen günde ve saat
te Çanakkalede Müstahkem Mevki Satınalma Komisyo
nuna gelmeleri. 

8X IOX 10 Ölçüsünde 
6X5X8 ,, 
8X30X 1,5 etek 

Yüksek Mühendiıı Mektebi Arttırma ve Eksiltme Koınisyonundan 

Eksiltmeye konan Miktarı 
eşyanm cinsi 

Palto 50 tak. 

Elbiae 50 ,, 

Tahmin pey Eks. gün ve aaati 
fiatı akçeai tarihi 

26.20 98.25 9.3.38 çarşamba 14 

Mektebin 937 mali senesi ihtiyacından olup yukarıda cins, 
miktar, muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı palto ve elbise
ler açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme•i hiza11nda yazılı gün 
ve saatte yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün 
ve eksiltmeye girecekl .. rin bell i gün ve saatte Gümüşsuyundaki 
mektep binası dahilindeki komisyona müracaatları ilan olunur. 

ı\\atbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 

Matbuat Umum Mü ürlüğünün açık eksiltmeye koy
duğu Ayın Tarihi adlı mecmuaları basmak için talip çık
madığmdan arttırma müddeti on gün uza~ılmıştır. 

Matbuat Umum Müdürlüğü neşretmekte olduğu Ayın 
Tarihi adlı mecmualardan sekiz nüshasını açık eksiltme
ye konmuştur. 

Bu mecmuaların her biri bin tane basılacaktır. 
Her mecmuanın tahmini bedeli 280 lira ve muvakkat 

teminat 168 liradır. 
Şartname, Ankarada Matbuat Umum Müdürlüğünde 

parasız olarak verilir. 
Açık eksiltme 28.2.938 günü saat 10.30 da Ankarada 

Dahiliye Vekaleti binasındaki Matbuat Umum Müdürlü
ğünde yapılacaktır. 

1_.,.._. __ _,,,~---!!1"'""----··-~~-------<_... __ ~ 
!Mahrukat nzin-Makine yaglan v. s. 
~------------------------------------

Çanakkale Mst. Mevki Satınalma Komi•yonundan: 

Kilo 
20000 Benzin 

375 En iyi grea yağı 
495 En iyi vakum yağı 

400 teneke 

100 Beyaz istüpi 
100 Renkli istüpi 
150 En iyi valvalin yağı 
30 Mai mukattar 

6000 Mazot 
10 Aıif 

Çanakkale müıtahkem mevki ihtiyacı için münakHad• · 
nan yukarıda miktarı yazılı benzin yağı ve motör nıabelll 
talip çıkmadığından pazarlıkla aatln alınacaktır. 

İhalesi 26-2-938 cumartHi güni saat 1 l de Çanakkale r.f 
kem Mevki Sabnalma Komiıyonunda yapılacaktır. 

Tem!nat muvakkata akçuı 466 lirad1r. 
Şartnameıi h.erl'ÜD Komiıyonda görüle9ilir. 
İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesik• 

~termek mecburiyetindedirler. 3 
1 Pazarlığa iştirak edecekler 2490 .ayılı kanunun 2 ve 

1 
ınaddelerinde ve şartoameıinde yazılı veıikaları ve teminat~ 

1 
vakkatalarile birlikte ihale saatinden evvel Komisyona miraca• 

1 

Müteferrik 

· ·oo Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. idaresi 

Muhammen bedeli 1868 lira 6 kuruş olan 620 •0 

33x 38X 2620 eb'atlı dar hat kazan alev borusu 7.3. 
pazartesi günü saat 10,30 da Haydarpaşada gar biO ol 
dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satı 
lınacaktır. ~ 

Bu işe girmek istiyenlerin 140 lira 1 l kuruşluk rnu"' 
kat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaik 

rııar• birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
caatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız 
ğıtılmaktadır. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Balıkesir Ortaokulları Satınalma Komisyonundan: 

Muvakat 
Nevi Azı ~.:oğu Tahmin fiatı teminat şeJ 

kilo kilo Lira L. K. 
Kuıu eti 7000 8500 2805 210 40 aÇ~ 

Halıkesiri ortaokullarının mart 938 tarihinden itibar 
mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacları bulunan yukarıda 3 

miktarı. teminat par.ıfl ihale şekli ya7:ılı L.uzu eti. ıS gl 
müddetle eksiltmeye çıkanlnıı~tır. lştırak etmek ısteyerı 
~artııaıne-,ini öğretmen okulur.d.1 h1..•rgün gön·bilirler. 

İlıaJeJen iki saat evveline kadar öğretnıe11 ok ulunıian 
lacakları irsaliye ile kanuni teminatlarını ınuha~t'be ıniid~ 
lüğü veznesine yatırmaları ve ihale tarihi olan 4 mart q 
cuma günü ;:;aat 14 de kıiltür dirı~ktörlüğü dairesinrleki ~ 
misyoncla hazır bulunmaları ili.in olunur, 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

. ~' Istanbul komutanlığı emrinde bulunan kıt'at ve nııJ ., 
sesat erata eratı ihtiyaçlar için sabn alınacak pirinçle'~ 
cins ve m'ktarlarıle muhammen tutarları il~ t~minat~•d, 
ihale günleri, ihale saatleri, münaksa şekıllerı aşaf 
gösterilmiştir. 

Cinsi Miktarı Muhammen İlk 
tutarı teminatı 

P. pilavlık 30000 6300 644 
P. çorbalık l 2000 2280 
P. pilavlık 19000 4066 465 
P: çorbalık 1 t 000 2 ı 34 . it· 

ihalesi 7.3.938 saat 16 ve 15,30 da kapalı zarf usuhled .. ~ 
şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda göt~e 

lebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubl~'de 
beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerıı>bit 
yazılı vesikalarile ihale günü ihale saatinden en aı ; 
saat evveline kadar teklif mektublarını Fındıklıda koot 
tanlık satınalma komisyonuna vermeleri. 

Arı kara Levazım Amirliği Satınalnıa Komisyonundan: 

•Jıl 
' 1 . "h. 1 90 1. ~J Ankara garnızonu nıÜf'Sse:-~ erı ı tıyacı o an 1111 ı 

koyun etinin 7.2.93B pazarlığında talip çıkmadığından ~~:o' 
938 saat l l de Ankara levazım amirliği satınalma korıw•YeJı 
nunda paıarlıkla ek.siltınesi yapılacaktır. Muhammen bed ~ 
4-0500 lira ilk teminatı ~037 lira 50 kuru!;'tur. Şartnaıı1~, 
komisyondan :::.03 kuru~ mukabilinclc alınır. Kanuni ve•1 

ve teminatla komi:;yonda bulunmaları. 

Isparta Askeri Satınalma Koınisyoııundaıı: 

Tefenni kıtasmın 1380 kilo ve Fethiye taburunun lO;ıı 
kilo sı!dc yağlawmı bir ay içindeki 2 nci pazarlığında iste 
çıka~1 ~lrrı~dığındaıı ii~~ı~_cü p~za~lıkları uza~ılmı.~tı-~. l 

Ü~:uncu pazarlık gunu 21.2.9.38 pazartesı gurıu ı:;aat Jı 
ve 16 dadır. Tefenn.~ sade yağının mu~akkat teminatı 94 ılır 
radır. Muhaınmrn fıatı 00 kıırıı~tnr. f t>thiyı· s~rley:.ığııııl1 1 t 
vak kat teminatı 77 liradır. Muhammen fiatı ] 00 kuruşlıl 



'. artnarn 
her . e ve evsafı komisyonumuzda mevcut olup istekliler 

zanıan .. bT 
İstek}. ~or~ ı ırler. . 

latını 'f·· ılerın ıhale ::ıaatinden en az bır ~aat önce terninat-
Vaktind umen veznesine yatırmaları ve alınacak makbuzlarilc 

e komi:syonumuza müracaatları ilan olunur. 

İ İslahiye Tümen Satmalma Komisyonundan: 
alibi d 

hz•rte .Ye ~eki kıt'at için 305 bin kilo un kapalı zarfla 7.3.938 
ll 81 gunü · llııcil 

8 
t saat 15 te lılahiyede Tuğay satınalma komisyo-

2962 lir• ı3rı alınacaktır. Muhammen bedeli 39497 lira ilk teminatı 
il Ik M . ınil \>er'l . uruştur. ektuplar saat 14 de Komısyon Başkanlı-

lıeltriyle 1b~ı~ olacaktır. İıteklilerin ilk teminat ve evrakı müspi· 
ırlıkte Komisyon Başkanlığına müracaatları. 

~ 
~~~-~~~~~~~~~~ 

MÜZAYEDELER 
-=-----------------

E Karacabey Harası Direktörlüğünden: 

t•tih:n"de~ce ilaa. edilen altı baş safkan inğiliz tayından 19. 1.938 
tııh • .

1 
Yapılan artırmada ikisi erkek, biri difi olmak üzere üç 

t11'llllla;r~t'l fiat haddi layık görülmediğinden bunların aleni art
'•caktı . . 2.938 pazartesi günü saat 15 te Hara merkezinde yapı-
ttl r · lstekl' l · · · tri. ı enn temınatlarıle mezkur gün ve saatte müraca-

l ::ıtanhul J )ünliincü İcra .Mı·rnur)niYundan: 
' .R,., . . l"l 

) .. 111ıııı f)' ·ı . k .. b' 1 h" ttk p . <traya ~;cvrı meı-ınc ·arer \ crıır.n ır ac el u-
larin· ~rs ılc l ad~t makabın birinci açık artırına:;ı 22.::!,JB 
\ley ~ 11 

en müsadıf .salı günü saat 10 da 1~t.ınhulda Sirkeci 
~i.iç~~ııcıkta Hol>yıır mahallesinde ) eni Po:-:tane karsı :- ında 
letzi f: K~nacıyan han ittisalinde Kurt handa Kurt ma rka 
~itıin a~rıkasında paraya çsvrilec~k ve kıymeti muhammenc· 
tıroı YUzdc yetmiş beşini bulmadığı takdirde ikinci açık ar-
L ası 26 2 9 8 . h. d ııa[ Ve •. · f: tarı m e müsadif cumartf':,İ günü ayni ma-

aynı ıaatte yapılacağı ilrm olunur. i 
* t 

~I &e~:ilc·ı'~ Doç ve Şevrole mark:h* otomobil satılacaktır. Bak: İst. } 
• ı •hlarına. 1 

~~ l -- ~~~=~~~"'!""""'---................. ------1 

ttıil~ksaiti nakliye resminden dolayı haciz altına alman Buik 
tıaq ~lı ve 2471 numralı takse otomobilinin Şişhanede A
tırltl0 u. garajında 22.2.938 salı günü saat 11 de açık art-

a ıle satılacağı ilan olunur. {B) (914) 

" 
. 

* * esaif . . •ıa al 1 naklıye resmınden olan borcundan dolayı haciz altı-
~t.2.~::n Doç m~rk~lı .. ve 2 l 27 numaralı takse otom~bili 

i' tıl!rna Pazartesı gunu saat 15 te Eyüpte Kızılmescıt 3 
talı ev· .... d k' d k Cağ1 il~ ın onun e ı arsa a açı arttırma ile satıla -

an olunur. (B) (915) 

• v * * . esaiti kl' . d l Cıı alt na ıye resmın en o ar. borcundan dolayı ha-
t't!Je •na alınan Gıraham markalı 2199 numar.ılı v e Şev
te ~':arka lı ve 2115 numaralı takse otomobillerin Fatih
ilçık a tnudun garajında 24 2.938 cuma günü saat 15 te 

arttırma ile satılacağı ilan olunur. (B) (917) 

* V • * 
~s ·r Ci~ alt aı 1 nakliye resminden olan borcundan dolayı ha-

Ot0nı bına alınan Buik markalı ve 2498 numaralı takse 
o ilin. s· k 'd N llıatal ın ır ecı e evbethane çıkmaz sokak 3 nu-

ilçık 1 e\'İn önünde 23.2.938 çarşamba günü saat 11 de 
~ttırrna ile satılacağı ilan olunur. (B) (916) 

-=~~~~~~!!!'!'!!~~~~~~!'!!!!!!!!~~~~~~~~ 

ı- -~-:-s-ar-la_r_U_._M_u_·· d-u-·· r-lu-.. g-v iı-. n_d_e_n_:j 

kıl!ı.:~i dşartname ve projesi mucibince Cibali Tütün Ba
tksiltllı 11 e Yaptırılan tadilat ve tamirat işi kapalı zarfla 

2- eye konulmuştur. 
lt(Qitıatıl<eşif bedeli 10124 lira 64 kuruş ve muvakkat 

3_ 760 liradır. 
''at 1 - Eksiltme 25-2-938 tarihine rastlıyan cuma günü 
.\ial!ı. ~0te. Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
b· 4- Şırıısyonunda yapılacaktır. 
llitıde L artname ve projeler elli bir kuruş bedel m uka-

5- E C\'azıın ve Mubayaat şubesinden alınabilir. 
\>'I "~• 'k~ı~ltrneye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
thliYet a~ ı .•nbisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca 
. 6 .._ M~ı~ası almaları lazımdır. 

•111ci tn uhurlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ve be-

1
"'\l•-k'-addede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve 
a_. eı::at g" l f ıaı ek . uvenme parasını ihtiva edecek olan kapa ı zar -
~dı ie sıltnıe günü en geç saat 14 e kadar yukarıda 
11ldt \'Çe? alanı komisyonu başkanlığına makbuz mukabi· 

erılırıiş olması lazımdır. (800) 3 - 4 

MÜNAKASA GAZETESi 

Teknik Okulu Satınalma 
Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Tahmin İlk Eksiltmenin 

bedeli teminat yapılacağı 

adet kuruş lira gün ve saat .....-
Lacivert kumaş 210 M. 525 
Kahve renk kumaş 255 M. 450 168 75 ~5-2-938 cuma 

saat: 14 ,: ........ --~"r WfU(!j~ ~_ıwwq; d~~ 

Gömlek 248 210 
Bornoz 124 400 
Don 372 80 
Pijama 248 400 
Çorap 744 40 
Mendil 744 11 
Yüz havlusu 270 95 
Ayak havlusu 248 22 
Fanile 248 80 239 65 25-2-938 cuma 

saat: 14.30 

Harici elbise ima-
liyeııi 

Dahili elbise imali 
75 T. 
91 T. 

1050 
1050 130 73 28·2-938 pazartesi 

saat: 14 
Okulumuz ihtiyacı olan yukarıda yazılı melbusat üç ayrı şart

namede ve yanlarında yazılı gün ve saatlerde Gümüşsuyunda 
Yüksek mühendis mektebinde toplanacak olan komisyonumuzca 
ihaleleri yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuşlardır. Şartna
meleri görmek üzere iateyen)erin bergün Yıldızda bulunan oku
lumuza ve eksiltmeye gireceklerin şartnamede yazılı belgelerile 
ve ilk teminatlarını yatırmış olarak Komisyonda bulunmaları. 

(798) 3- 4 

Konservatuvar Direktörlüğünden 
Yatı kısmı "Şehir Bandosu,, na tal~be alınacağından on beş 

yaşından aşağı ve ilk okul mezunlarından olupta muteber ve 
müteselsil kefil verebileceklerin müracaatları. (918) 

f.>IYASA HABERLERİ 

937 yılma aid kat'i bilanço 
1937 yılı ithalat ve ihracatımız etrafında verilen re1>mi rakam· 

lara nazaran, geçen sene içindeki ihracatımız 137 milyon 985,551 
liraya ithalatımız da 114 milyon 379,024 liraya varmıştır. 

ı93!i yılı içindeki ihracatımız ise l 17 milyon 733, 153 lira it
halatımız ise 92 milyon 531,474 lira idi. 

Buna nazaran ihracatımızda 1936 ya nazaran J937 lehindeki 
fark 20 milyon 250,398 ithalatımızda ise 21 milyon 847,552 liradır. 

1937 ithalat ve ihracat arasındaki fark ise ihracat lehine ol
mak üzere 37 milyon 933,551 liradır. Gene hu resmi rakamlara 
naz:ıran başlıca ihracatta bulunduğumuz memleketler arasında 

Almanya, 50 milyon 41 l,611 lira ile başta ve onu takiben de 19 
milyon 203, 156 lira ile /.merika birleşik hükiimetlerj ikinci, 9 
milyon 768,!;85 lira ile İngiltere üçüncü ve 7 milyon 266,492 lira 
ile de İtalya dördüncü olarak gelmektedir. 

Bynları da altışar küsür milyon lira ile Çekoslovakya, Bel
çika, Rusya, beş milyon 263 bin 619 lira ile Fransa takip eyle
mektedir. 

Memleketimize ithalat yapan memıeketle:re gelince, 48 milyon 
132 bin lira ile Almanya bunların başında gelmekte ve onu taki
ben de 17 milyon 294.662 ile Birleşik Amerika hükumetleri ikin· 
ci, 7 milyon 123,992 lira ile İngiltere üçüncü, 7 milyon 92.3-13 
lir;ı ile Rus ya dördüncü ve {j milyon 84.945 lira ile de İtalya be· 
şinci olarak gelmektedir. 

Mcmlekclimizden ithal edilen başlıca maddeler 

Türkiyeden 1937 yılı zarfında bilfiil İsveçe idhal edilerek be
delleri Klirir.~ hesabına l atırılan başlıca madenlerinıizin şu ye· 
kiinlara baliğ olduğu görülmektedir: 

Krom cevheri İsveç kronu 4.564.500.00 
Tütün ,, 1.480.5"0.00 
Kuru incir ., 624.600.00 
Fındık ,, 417.000.00 
Palamut ,, 104.400.00 
Palamut hülasası ,, 16.500.00 
Sair maddeler ,, 78.500.00 

Y ekiin 7 .296.000 00 
Sair maddeler keten tohumu küsbesi, meyanbalı, şarap, ver

mut, ham deriler, afyon, yün, kuru üzüm, nebati yağlar, hah, 
bağırsak, işlemeler, kuşyemi, kürkler gibi eşyadan ibarettir. 

1936 senesinde İsveçe Türkiyeden vaki olan ithalat 3.474 bin 
krondan ibaret olduğuna göre 1937 senesi z;arfında memleketi• 1 

mizin bu ülkeye vaki olan satışları 3 822.000 kron artmıştır· 

Krom, incir, ve fındık ihracatı için geçen yıl bir rekor senesi l 
olmuştur. 

1 

Tiyatrolar ı 
ı TEPEBAŞI DRAM KISMI 

Bu akşam 1 

saat 20,30 da 1111111
1

1111 

111 ·,ı 
ııııııı 

PERGÜNT ! 
dram 5 perde 1 

Yazan: Türkçesi ı 
Henrik İbsen Sf'nihaBedriGöknil 

- 7 
ESKİ FRANSIZ TiYATROSU 

KOMEDi KlS.v11 

Bu akşam 

ııaat 20,30 da 

Sözün Kısası 
komedi 4 perde 

Yazan 
V on Schöntban 

Türkçesi 
S. Moray 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d·İstanbul ] 

18 - 2 - 1938 

FİATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert {Ble dur) 
Buğday kııılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Peynir kaşer {Fromage kachere) 
Nohut iri(Pois chiche) 
Yulaf (Avoine) 
Mısll' sarı (Ma'is jaune) 
Kaplıca 

Güz: Yünü 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

., T rakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 
520 

5 28 
5 20 -

4 8 -

4 30 

6 20 

51 20 

5 31 -
5 30 -

4 8 50 

4 32 50 

Zeytin yağı I.ci yemeklik (Huile d'oJ.) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Keçi kıh (Poils de Chevre 
Ceviz içi 
Suaam (Seume) 
Mercimek (Lentiıie) 
İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Fasulye ufak (Haricot sect 
Badem iç 
Bakla tFevc) 
Fındık kabuklu (Noisettes) 
Pamuk yağı (Huile de coton ) 
Susam ,, ( " se!'lame) 
Darı ~arı (millet jaune) 

Sansarderisi 
Zerdeva ,, 
Tilki 
Tavşan 

Por111uk 

" ,, 

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium) k 
Buğday (Ble) 476 -
Arpa (Orgc) 30 -
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 61 50 
Mısir (Mals) 
Kepek lSon) 
Keten tohumu lGr. Liu) 
Fasulye (Haricot sec) 58 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (sesame) 10• -
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentillc) 
Nohut (Pois Chiche) 26 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 26 25 
B. Peynir (Froma~e B.) 
Tiftik 
İç fındık (Noiıı. dec. ) 
Razmol 
K fındık (Noisette ) 

:ı4 7 

11 50 

İstanbul 

127 20 130 

3.i - - 34 20 -

- 20 -

4 30 -
24()() 
3600 

:!800 
3800 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (millel) 
Nohut (Po:s chiche) 
İç fındık (Noıs dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (l\fohaire) 

' . 

20 
27 

1 iç ceviz 
, _İç badem (~ma~de2___, ___ _ 

DIŞ FIATLAR 
{Marches Etrangers) 

Buğday (Ble) Liverpul 
., • Şikago 
,, ,, Vinipek 

Arpa (Orge) Anvers 
Mısır (Mais, Londra 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 
Fmdık (nois.) G.Haınburg 
K " " 

Borsası 

s 19 
4 33 
5 88 
4 47 
3 96 
7 75 

7 - 2 - 1938 

Paralar 
Sterlin 627, -

l Dolar 122,-
20 Fransız Fr. 77, -

20 Liret 98, 
20 Belc!ka Fr. 80,--
Drabmi 18,-
20 lııveçre Fr. 570,- -
20 Leva 20, 

1 Florin 65. -
20 Çek kronu 78,-

1 Avusturya Si. 2 1,-
Mark 26, 
Zloti 20, -
Pengü 21,-

20 Ley 12.-
20 Dinar 48,-

1 İıveç kuronu 30,-
1 Türk a)tını 
Banknot -,-

632. -
126,.-
82.-

106 -
84,-
22, 

580, -
23, 
70,-
82,-
23,-
29,50 
22,-
25,-
14, -
52,-
32,-
-.-
-.-

istikrazlar 

London 

Çekler 
625, 

Nev York 0,8010 

Par is 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 

23,57 
15,2185 
4 ,7080 

87,51 
3,-16 

64,0112 
1,4437 

22,7675 
4,2275 

12,65 
1,9822 

Varşova 4,2434 
Budapeşt 4,0225 
B:ikreş 106,8050 
Belgrad 34,5875 
Yokohama 2,75 

ı 
Moskova 23,53 

Stokkholm 3, l O 

Esham 

626,-
0,80 

23,5875 
15,23 
4,7155 

87,58 
3,4635 

6-l,I025 
1,4450 
2'2,785 

4.23 
12,66 

l,9838 
4,2467 
4,0.!56 

106,89 
34,tll5 
2 ,1·533 

23,51 
3 

Aç!lış Kapanış 
Açılış apaLtJŞ 

Türk B. ı Peşin IB,S5 18 85 1 Aslan çimento 11.20 11.20 
Türk bor. ı vadeli 18•95 18:875 Merkez bankası 97, - 97, 50 

,, ,, il Peşin 18.65 18.65 l 
,, il Vadeli 18.95 18.785 • Tahvilat 

İst\kraıı dahili 94.- 94.- 1 Anad. M. Vadeli 40.35 40.33 

lmtiyaz aalıibi ve )'AZI if1er:i 
Direktörü: lıınail Girit 

1 

8a&ı3dığı j'er: ARTUN Buu:oevı 
Gal .. t.n Bil1 "1r ~C'knk Nn ın 
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Tableau Synoptique 
Objet de l'adjudication 

---·- -- -

des .t~.djudications Ouvertes Aujourd'hui 
Prix 

eatimatif 
Caution. 

Proviıoire 
Jours Mode 

d'adjudieat. 
Lieu d'adjudieation et du 

Cahier des Charges 
--~~--~- ~~~~~~..;..;;;.~~~~~...;;:;..~~~~~~~~~~~~-ır. 

A) Adjudications au Rabais 
Constr'1ction-Reparation- Trav . Publics·Materiel de Construction-Cartographie 

Construction d'un bati ment au ler etage direetion 
du Vakoufı au second etage habitation et au 
ret·de-chausaee magaainı (cah. eh. P. 25(1). 

Construction mur d'appui a l'ecole centraJe 
,, maiıons pour imıııİfres simpleı et 

doubles 
Conatruction de deux depôts a la fabrique mari · 

time Gueuldjuk (aj.). 
Construction bltiment directorial a Ourfa (cah. eh. 

L. 1, 15). 
Construction porte et inıhllation de grilleı au ba· 

timent du Vakoufa 
Conıtruction de chaussee 46 arehes et pont Balık

ovE s/route Gulbahtche-Karaburun (aj.). 
Reparation batiment 2 eme ecole Seeondain\ a 

Ankara 

Pli each 13347 28 

Publitıue 1S78 '27 
Gre a grc la p. 420 -

" 
4375 96 

Plı caeh 22864 97 

Publique 1295 19 

Pli each 12005S 23 

Publique 2826 28 

1000 -

328 20 

1714 87 

98 -

7253 -

211 97 

Dir. Vakoufs Balikcıer 

Vi'ayet lsmir 
Dir. E.tabliısement lmmiıres iz.mir 

4.3 38 

7-3-38 
1-3-38 

Com. Ach. Comm. Naval Marmara 21-2 38 

Com. Aeh. Eeonoın. Monop. K.taehe 7-3-38 

Dir. Vakoufs Isparta 9-3-38 

Vil. lzmir Oir. Trav. Pub. Aniı:. et lsl. 7-3-38 

Vilayet Ankara 7-3-38 

16 -· 

11 -
15 -

11 -

lS 

14 

11 

lS -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques · lnstruments Sa~it_air~s~:-Fourn?~!.e pour H~pi~aux 

Produits pharmaceutiquos : 341 lota 1-'li each 12052 40 

Electricite-Gaz·Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Aeeumulateurs pour warons : 25 groupes Pli cach 11920 

Travaux de reseaux electriques a la ville Ak
hisar (cah. eh. p. 150) 

Habillement -- Cbaussures Tissus- Cuirs. 

" 
28319 -

~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ 

Batiııte : 36000 m. 
Toile (Branda) : 1400 m2 (aj.). 
Capotes: 50 p. 
Costumes : 50 e~mplels· Paletots : :)O p. 
Ettoffe indii'ene pour eoıtumes : 500 m. 

1 ravaux d'lmprimerie-Papetcrie 

lmpresaion revue "Ayın Tarihi,, (aj.). 

Divers 

Tuyaux de Uamme pour ehaudron (33X38.I' 2620 
dim.) : 620 p. 

Provisions 

Riz pQur pilav : 30 l.· ld. pour soupe : 12 t. 
,, " ,, : 19 t.- ld. pour soupe : 11 t. 

Viande de mouton : 7-8,5 t. 
,, " ,, : 90 t. (cab. eh. P. 203) (ai.). 

12720 -Gre a ıre 
Gre a gre 
Publique 575 -

la p. 26 20 
lem. 4,50 -

,, 
" 

Publique 

Publique 1868 06 

Pli cach 6300 et 2:280 
,., 4066 et 2134 

2805 -
40500 

Publique 
Cre a 2"tc 

Orge : 262,5 tonnes- Farine : 151, 1 tonnes (aj.). 
1 Beurre : 1380 el 1025 k. (aj.). 

Farine : 305 t. 

" ,, 
Pli eaeh 39497 -

ll 

B) Adjudicatio~s a la sureechere 
Coneession de la peehe pendant 1 an au lac Ku

tebıak Tchekmedje 
Boia de sapin 

-

Publique 3420 '10 

• 

-- 'fJllF -

Le programme triennal minier --- . 
Differentes rechcrches 

La question des recherehes et invesiigations comporte une İm· 
portanee extreme au poi nt de vue de l'exploitation deı mineıı. On 
sait le ıôlc preponderant joue ce propos par l'lnstitut des Recher· 
ches Minierea, dont nous avons eu plusreurs foiıı l'oceasion de par· 
ler. L'lnstitut proiette aetuellcrnent d'auımenter ses sondages de 
petrole et de renfurcer ses equipes de recherehes geologique11. 

D'autre part, la decouverte de la mine de fer de Divrighi • 
prouve l'exiıtence, a l'interieur du pays d'un certain nombre de 
mines dont il importe de fixer au plus vite l'emplaeement. 

Bref, l'application du programme triennal mini er aasurera le 

904 -

894 -

2123 92 

958 50 
189 -
4'4 -
98 25 

169 -

168 -

140 11 

644 

465 -
210 40 

3037 57 

2962 31 

256 53 

Presid. Com. Sanitaire Zone de Cbar- 10-3-38 
bon a Zongouldak-Ist. 4 eme Va-
kouf.s Han 3 eme cta2"e 

{ 
Ad. Gen. Ch. de Fer Ebt Ankara 
Bureau d'Expedition H.paeha 

Muoicipalite Akhisar 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 
Com. Aeh. Plaee Foıte Tehanalckale 

Com. Ach. Comm. G. Surv. Douan. lıt. 
Com. Ach. Ee. lng. Gumuchsouyou 
Com. Adı. Eeole Normale lıt. 

Dir. Gen. de la Presse Ankara 

1 Expl. Ch. de Fer Etat I tpaeha 

Comm. Aclı. Command. lst. Findikli 

" Com. Aeh. Seeondaires Balikeser 
Com. Aoh . late11d. Ankara 
Com. Aeh. Milit. Isparta 

" Com. Aeh. Oivision lslabiyc 

Defterdarat lstanbul 

Dir. Foret Isparta 

-

4·4-38 

17-3 38 

23-2-38 
28-2-38 

8-3·38 
9-3-38 
7-3-38 

28-2-38 

7-3-38 

7-3-38 
7-3·38 
4-3-38 

26-2-38 
'.H 2-38 
21-2-38 

7-3-38 

S-3-38 

21-2-38 

15 -

ıs 30 

14 -

14 
11 
11 
14 
14 

10 30 

10 30 

16 
ıs 30 
14 
11 
14 15 
15 L6 
15 -

10-

14 -

grand developpement du chiHre d'affaires du pays. il marquera 
egalement un grand progres facilitant l'obtention des devises. 

Par ailleurı l'applic!ltion de ce programme enrichira de 20 a 
25000 hommes les eadres de notre armee de travailleurs. 

Jusqu'a ceı quelquea dernieres anneeı, l'exportation de minerais 
ne eonstituait qu'une infime partie de notre bilan commercial. 
Dans 3 anneea, le minerai deviendra l'un des chapitres les plua 
import11nts de noa matieres d'exportation. L'exportation de minerai 
assurera a la Turquie un nouveau revenı.ı ıınnuel de 14000000 de 
livres. 

Nous devrona ee reaultat a l'impulsion donni·e par Ataturk et a 
l'inlassable aclivite de notre g·o uverııement. 

Pazartesi 21-2-938 

Yerli ve ecnebi malı eivata (OD yol.) .\:. 574 
Kayıeri vali konağı inş. (Kayseri Vil.) .\~ 597 
Meninde dikilecek Atatürk abicleıi nıiltıabakıuı (Mer-it1 

.\~ 598 
Diyarbakırda hangar in4. (Diyarbakır Lvz } ~~ 598 
Konya-Karapınar yolunun arasında kaldırım inş. (1< 0111 

ı .\! 600 
1 Tereyağ {İst. Komut.) .\~ 603 
11 Selimiye kışlasında yap. tamirat (İst. Komut.) .\~ 605 

Sadeyağ (Diyarbakır Lvz.) .,; 604 . . rj 

1 

Keçeç tuzlasında yap. tamirat (Ank. lnh. Başmüd.) .\: ~ 
Tahsilat müfredat defteri tabı (Konya Hus. Muh. Mücl.); 

1 Çıım kereıte ve kontreplak (Ank. Böl. San. Ok.) .\' 60:ı 
Maltepe deposunda yap. demir iskele (İnh. U. Müd.) .\'. 
Mesaha ve tesviye aleti (İzmir Lvz.) .\~ 607 
• Taş, kiremid, kereste ve çinko (İst. Defter.) .\~ 607 
Sabun, pirinç ve zeytinyağ (Manisa Tüm.) .\~ 607 
Öküz ve koşum beygiri (Kocaeli İskin Müd.) .\~ 607 
Pilavlık ve çorbalık pirinç (İst. Komut.) .V 607 
Umumi hapishane binasınıo yıkılma işi (İst. Defterda:·), 
Ayvahkta süvari kışlasının tamiri (Edremit Ask. SAi') · 
" Motorin (İst. Beled.) .\~ 609 
* Çam odunu (Karaisali Orman Bölg. Şefi.) .\~ 608 
Fenni mezbaha inş. (Kuyucak Beled.) .\~ 608 
* Köhne fotin Bergama Ask. SAK) .\~ 610 1 
Beton demir, kalas, lata, tahta, dir~k, kum . ça~ıl, taşı ) 

kürek, araba, varyoz halat v.s. (lst. Denız Tıe. Müd d 
Sabun, bulgur, saman, patııteı ve soğan (Mersin Piya e 

SAK).\~ 611 . . 6 
Alitı ve edevah tıbbiye (lzmir Eşrefpaşa Hast. Başt.) •' 
• Kurban derileri (THK Cihanbeyli Şub.) . · 61 i 1 

1 
Hudut )eyhaların imal ve mahallerine konulması (KayseriV

1 

Koyun eti (Sivas Tüm.) X 612 

!!i 

* Safkan lngiliz tayı (Karacabey Harası Dir.) .\~ 615 

~ Önlerinde yıldız işareti olanl.ır müzayedeye aittir· 

Hamiş : "No . ., işareti ilanı hnvi gazetemizin sayısını 

Lundi 21-2·938 

Boulou (Ch. de Fer E.t:ıt) N. 574 ·)l 
Construetion konak gouverııemental a KalsseriVil. Kayser• 
Concours pour installation statue Ataturk a Mersin (Muıı· 

N. 598 
Construetion hangar iı Diarbakir (lntencl. Dıarbakir) N. 59S 

,, de route a Koni.:ı {Vilayet Konia) N. 600 
Beurre (Comnıand . lstanbul) N. 603 
Reparation a !a ca~erne Selımiyi (Comm.:ınd. lstan bul) N· ıc 
Diverses reparations a la saline Kctehctch {Dir.Principale ~ 

Ank.) N. 60S .5 
lmpression de registre (Dir. Compt. Privce Konia) N. 60 ~ 
Bois de upin et eonlre·plnque (Dir. Ecole des Arta A~~.)l..İ 
Construetion dcbarcııdaire en fer au depôt Maltepe ı_Dır· 

nopoles) N. 605 (il· 
lnstruments de terra&1cment et arpentage (lntend . l:ımir) ~· 
• Pierreıs, luiles, char penle et zinc (Defterdar ıt lstan bul) 
Savon, riz et hnile d'olives (Div. Manissa) N. 607 . ~ 

Boeufs et chevaux de trait (Dir. Etab lmmigres Kodjaelı) 
Riz pour soupe et pilav (Command. lst.) N. 607 
Demolition de la prison g~ııerale (Defterdarat Ist.) N. 607 ~ 
Reparation easerne infanterie Ayvalık (Com. Aclıat Milıt· 

N. 609 
* Motorine (Municip. Istanbul) N. 609 
Construction abattoir (Municip. Kouyoudjak) N. 608 
• Chaussures (Com. Ach. Milit. Berrarna) N. 610 fı 
Fer. eharpente, planehes, poteaux, sable, cailloux, picrre5• ) 

lique, pellcs, voitures ete. (Dir. Commerce Maritime ıs•;, 
Savon, paille, pommes de terre, oignons (Com. Reg. Jnfaıı 

sin) N. 611 lı~ 
J\rticles de laboratoire et sanitaire ı Clıef Med. Hôpitııl f.c 

lzmir} N. 611 
• Peaux et boyaux (Ligue Aviation Turque Sue. IJjihanbe fi 
Fabrieation et pose de tableaux pour frontiere (Vil. ı<n'if' 
Viande de mouton (Div. Sivas) N. 612 
" Chevaux (Dir. Hara Karadjabey) N. 615 

• Les uterisqueı indiqueut uııe vente par voıc de .. ııre , 

N. B.- Lea Noıı in<liques en reg-ard dcs articles ı.ıo"' 
iouroal danı lequel l'aviı a pnru 


