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GAZETESB 
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mcsle ki Organıdır 

~ 

llmanya~a Tür~ Ticaret O~ası 
Uruluşunun 10 cu yıh 

Güzel bir eser 

'-lt.ı. 
~d· •t devrinde ticaret ve 

'Yata kar41 srösterilen a
~ tılık her kesçe malumdur . 

"'•ıı, efradı millet münha-
~~ernleketin müdafaası ve 

eli e mükellef tutuluyor, 
"' faaliyet çiftçilik r4lerine 
t •ır kalıyordu. Meydanı Q111, 

t 11 yabancı unsurlar o 
"ih .d 1 ~ ı arenin idraksızlı ğı 

01 11
• - milletin başına be-

münasebetiyle 
meydana getirdi 

büyük ecnebi Ticaret Odaları 

•ırasında önemli bir mevki ah:ı
e;ylemiştir. 

Oda, kurulu9unun onuncu yı
lını idrak ederken kıymetli bir 
hatıra olarak çok pzel bir e · 
ser neşretmiştir. Tab'ındaki ne
faıet ve resimlerindeki zarafet 
ile de dikkat nazarları çeken 

bu eser iki memleketin ekono
mik kalkınması, ticari münase~ 

bat ve sair hususat hakkında 
Türkçe ve almanca yazılı çok 

~ıı kapitülasyonlardan da ' 
t• e ederek, - dahili ve ha-
1Carer L_ k 1 lıt ı, u.n acı ıtı, sigor- mifid malümat ile iki büyük 

1 
millet ve memleketi biri birine ll 

1 ~ \te memleketin heman 
i~ktiaa.di faaliyetini müte
•l ne bir surette inhisar al· 

ltı 1tlard1, 

lı muahedesiyle siyasi is
' Ilı kurtaran millet Büyük 
i-r7c'. A~atiirkün ir4ad ve il
tde ıktıHdi zincirlerini de 

•
1
' Milletin her ferdinde 

'°' 1
Y•ta karşı umumi bir ar-

te•~eylan uyandı. Cumhuri
JlQıj • b it hanın u sahada athğı 

t tYeler arifesinde, - 28 
r lQrıs de, - Almanyada, 
b~C•ret Odası namiyle Ber· 
~ ıt lllfieueaenin temeli a-
~ bu müessese Türkiye
•· Çle ilk tic~ret odası ol
""tef· lla ıne nail oldu. 
,~ette mütevazi bir tarzda 

C!te 
1111 tatbike çalışan bu 

"d ~. TOrkiye ile Almany a 
ı_ 'Ilı ticari münuebetlerin 
.-ı11, 

•ay •
1 
Yo~ulmaz ve yılmaz 

1 
e hızmet edip bu gün· 

tl~ltııtıel ve muntaz:ıam 4ek-
1t "• Almanyanın en 

tanıtan bir şaheserdir. 
Odanın, ötedenberi neşriyata 

karşı gasterdiği alaka gayrı ka
bili inkardır. Bir defa Türkçe 
ve bir defa Almanca olarak her 
hafta neşredilen bülte'.'llerinden 
maada, odanın bu güne kadar 
olan neşriyat, yarısı türkçe, ve 

yarııı almanca olmak üzere, 
20 büyük cilt tetkil eder. Bu 
meyanda (Der deuts ehe Volks
wirt) adlı mecmua ile birlikte 
bir de hususi "Tilrkiyen nuşhası 
takdir ile zikre şayandır. 

Almanyada Türk Ticaret O
dası idare Heyyeti azalarını 

muvaffakiyetlerinden dolayi teb
rik ederken memleketimizin ha· 
rici ticari mübadelatın inkitafı 
uğurunda sarfettikleri mütemadi 
mesaiden dolayı, müesseslerine 
ve çalışkan elamanlarına mem· 
leket namına tükranlarımızı bil
dirmeti vazife bildik. 

İSMAIL GİRiT 

IİCİ [KONOMİK HA8[8L[8 
•• 
llrrı ticaretinde komşularımız 
';.~~!"titar eden "lkono· eden mesarifi esirıememek 11-

11. •dronıos,, ticari raze- zımclır. Ziraat nazaretinin alaka-

l. · dar daireıi bu ıene rok müna1ib 
••• y 

'~ VGkela birkaç g(ln ev- brtlarla soj'uk hava makinelerı 
i. Q "•:tırının teklfini tas- kiralamıttır. Birkaç ay evvel bu 
llıa- ~ lene ilk defa ola-

1 
makinelerle Bulgaristan• çilek 

iti ~t•nı• Avrupaya ih- nakletti. Makinalar bir~aç ıünd~ 
ltttiı,. :te üzümler aoj'uk Pirede bulunacaktır. lktisad ve 
ot11Q tını havi vasıtalarla Ziraat nazırları Mecliıi Vükela-
"ai11d Oca~tır. Taze üzüm ya batka bir teklifte de buluo-
'lta~," bır alınan şirketinin dular. En nafi ve mükemmel ıu-
• ilı(l lllakinelerı kirala- rette taze üzllm nakil ve ihraç 
~011'17ler kOçük sandıklar edene 5 milyon drahmi (55 bin 

'attı~ Atinada yahud lira kadar) bir prim verilecek-
tLd, hava va""oolarına 1 

.ı ~ ır B • tir, bundan maada nglltereye, 
~t•c . • \l varoaların ha- J 

(l cıı d · -6 
1 

sveçe, Norvece, Finlandiyaya 
ltı b aırna 5 ° up ihraç olunan taze fizümler için 
iıt11ııu kadar soğuk bir 

rid •k edilecek mahal• 
G etektir. 
il b11 

il t(l •uretle irsal edil-
tıct.:•r çok istifade ede· 

' \l ~\'\-el Avrüpaya ir
~t l lllleriu bir kısmı 

•tı .. d•• bu yüzden tüccar 
"' erd' lllt h 1

• Bununla bera-
latlfl •\'a Yaaıtalarının 
" "•k •rı da vardır. İtin 

ıf olınak ve icab 

beher kilosuna bir buçuk drahmi 
(65 p~ra kadar) ve Polonyaya 
ihraç olunanlar için bir drahmi 
(45 para kadar) ıoğuk hava me· 
sarifi için tüccara bir yardım edi-

lecektir. Bu t•rtlarla taze Gzüö; 

ihraç eden tüccar üzilmün bir ki
losu için 75 lepta (iki kuru,tan 
biraz fazla) bir meıarif edecek 

ki bu da atır bir yük t-tkil et-
mez. 

1 

Yeni lngiliz anlaşması ~a~tın~a 
Gümrük ve inhisarlar Vekaleti 

Tamimi 

No. 790712246 

1640 ıayıh 6.10.936 tuihli ıe
nel yazıya ektir. 

2 eylul 1936 tarihli anlatma
ya ilive olarak 1 temmuz 938 
tarihinde mer'iyete girmek ü
zere Londrada 27 mayıs 938 de 
Büyük Beritanya ve Şimali İr
landa Müttehid Krallı§'ı Hüku
metile yeni bir ticaret ve klirinı 
anlaşması akdedilmiştir. 

Bu anlatmanın gilmrükleri a
lakadar eded kıaımla'rı a4a§'ıya 

çıkarı 1 mıştır. 
1- 1 temmuz 938 tarihinden 

itibaren İngiliz emteaaı 2-7005 
aayılı kararnamenin 2inci mad
desinden istifade ettirilmiyecek 
ve bu memleket emteası atağı· 

da gösterilen esaılara ı<Sre mua
meleye tabi tutulacaktır. Bedel
leri ancak Klirinı yolile öded
mek suretile :getirilmek isteni
len etya ekli listedeki hadler 
dahilinde yurda ıokulacaktır. 

Bu mikdarlar, batlangıçları l 

temmuz, 1 birinci teşrin, 1 ikin
ci kanun tarihlerine tesadüf e· 
den üçer aylık devreler için ve
rilecek ve her devrede kullanıl
mayan mikdarlar mBteakip dev
relere ilave olunacaktır. Bu te· 
kilde yapılacah ithalata aid he
ıaplar merkezde tutulaeatından 
mahsup muamelesinin yapılabil
mesi için gümrükler ithil edil
mek istenilen efyanın tarife nu
mara1ın ı ve Cif olmak üzere 
Türk liraaı kıymetini bir yazı 

ile veya ücreti sahibince verilen 
bir telle Ekonomik itlea Müdür
lügüae bildirecekler ve [alacak-
ları cevaba göre iş yapacaklar 
lardır. Bu tarzda yapılacak ya
zı ve teller llisterıin sonunda i~a
ret ediloı ldiğer tarife maddele
ri) ne teallOk ediyorsa bunun ela 
taarihi lazımdır. 

2- Batlı listedeki emteadan 
hususi takas yolile ithalat ya
pılmak istenildiği takdirde 1634 
sayıla ıencl ) azının 5, 6, 7, inci 
maddeleri hükümleri dairesinde 
ithalata müsaade edilecektir. 

3- 1634 sayılı 23-9-936 tarih
li renel yazının 4 numareh lis
tesinde (taze meyva ve sebzele-
re) tealluk eden 9 numaralı 
madde kaldırılacaktır. Ayni lis
tenin 13 nunaara karşısıudaki 

cilmle (meyva ve sebze ezmele 
ri ve usareleri) şeklinde tadil e
dileeek ve 30 lnumarada yazılı 
olan (hububat) kelimesinden ev· 
vel (butdaydan maada) kelimeıi 
ili ve olunacaktır. 

4- Sözü edilen genel yazının 

7inci maddesi 1 tetrini eYVel 
938 tarihinden itibaren mer'i o
lmak üzere &fağıdaki şekilde de
tittirilmittir· 

"Her iki takas yolile yurdu
muza ithil olunacak müttehid 
krallık emteasının fob kıymeti 

mezkQr krallık ülkesine ithal 
olunan türk mallarının menfe 
tehadetnamesile ıösterilen fob 
kıymetinin yilzde 60 nı geçmi
yecektir ,,. 

5- 1634 aayılı ıenel yuı hG
kümleri bu yazı ile yapılan ta
dilat daireıinde mer'iyette ka
laoaktır. Anlaşmanın bu tadilat 
dairesinde tatbikinin teminini ve 
tereddüdlerin hemen sorulmaaı

nı dilerim. 
• LİSTE 
Türk tarifesine nazaran taanif 
Tfirk Türk 

tarife No. liraıı 

98 Merinos, tiftik, alpa-
ga, lama,vigoni, ket· 
mir, deve, teviyot. 19.600 

1()2 Her nevi yünden v~ 
kıldaa iplik (örme ve 
dokuma makinaları 

için maıuraya sarılı 

iplikler de dahildir). 98.300 
ı06 Safi yünden mamul 

başka yerde zikro
lunmıyan mensucat 
(mevaddı saire ile 
mürekkep olaun ol-
masın). 25.600 

366 Pamuk ipliği, kaııar· 
11z, yalın kat (tek 
telli) 31.100 

370 Glase veya merserize, 

371 

372 

377 

378 

379 

417 

kasarlı ve kaaarsız, 

bükülmüt boyalı (iki 
ve daha ziyade nu-
mara dahildir). 34.500 
Perakende satılabile-
cek hale sretiriJme
mit iplikler (kasar-

1 ı, kaaar11z, boyalı, 

bükülmüt, bükülme
miş •taç makara u-

fak çile, yumak,ıınna 
vesaire ıekillerde . 5. 700 
Pamuk ağ ipliti ve 
siciaı 4.400 
Pamuk mensucat , 
ham (kasarsız). 9.300 
Paınuk mensucat ka-
aarh. 64.500 
Pamuklu mensucat, 
kısmen boyalı,boyalı 

dokuma, basma. 162.500 
Keten, kendir, jüt, 
rami ve tarifede 
gayrı mezkür aair 
mevaddı nebatiye· 

Polonya hububat ihraç primlerini 
yeniden 

Hububata aid ihrac primleri
nin tekrar ihdası düşünüimekte
dir. Hükümet bu primlerin be
delini, iıtihlik vergiıi ile temin 
edecektir. 

Ancak alakadar makamat 100 

ihdas ediyor 
kilo batına azami 5 Zloti niıbe
tiode bir prim düşünürken zi-

rai mahafil bu primin 7-8 Zloti 
raddesinde olmasını lüzumlu 
srörmektedir. 

Piyasa havadisleri 

Keten tohumu - Balmumu 
Keten tohumu. - Gerek yerli 

fabrikalarımızda yağını çıkarmak 

suretiyle istihlak edilen ve ge
rekıe yabancı memleketlere ih
raç etmekte olduğumuz madde
lerden biriıini tetkil eden keten 
tohumu yazlik ve kıtlık namla
rile iki cinıe aynlır ve ticaret 

ve zahire borsasında muamele 
rörilr. 

Umumiyetle Trakyadan ve 
Bandırmadan gelmekde olan ke
ten tohumunun bupnkil fiatı 
9,878 kuruştlr. Piyaaamızda 9.75 
kuruşa alan varsada, alıcı mik
tarının satıcı miktarına 

nisbeten a:ı bulunması dolay11ile 
fiyatlar sağlam addedilmektedir. 

Temmuz zarfında 10.625 ku
rut üzerinden Barsada muamele 
görmüş olan bu madde için alı
cıların isteksiz ve nazlı davran
ması davranma•• fiyatların tim
dilik terakkı edemiyeciği zannı 

tevlit etmektedir.Kctentohumunun 
ticaret ve zahire boraasında va
sat fiyatı Martta kiloıu 14.83 
kuruş, Nisanda 14.50 kurUf, ve 
Mayıata 14.75 kuruş olmu,tur. 
Bu madde üzerine ticaret ve za
hir• borsaeında Martta 88 ton, 
Nisanda 4 ton, Mayısta 196 ton 
ve Haziran, Temmuz aylarında 
takriben 140 ton muamele ol-

den mamulat ve men· 
ıucat, sargılık kaba 
bez ve çuval (ren
gi tabiide ve yahut 
boyalı). 15, 100 

445 Bisiklet. otomobil a
raba ve sair vesaiti 
nakliye tekerlek -
lerine mahsus iç ve 
d\f liıtikleri ve şe• 

ritler (mevaddı saire 
ile mürekkep ve 

452 

523 

rayri mürekkep.) 
y,..,~ sermeğe mah
sus linoleom,kaptoli-
kan muşambaları 

(parça veya top ha
linde). 

Demir veya çelik saç 
ve levhaları(düz veya 
oluklu) ve çember-

7. ıno 

4.700 

lik vt>ya şerit. 33.208 

Bakır lama çubuk 
(maktaı her şekilde) 
tahta veya yaprak 
halinde. 

577 Kalay ve halitası 

618 

i51 

666 

Telli telgraf ve nıa
kinaları aksamı fen
niyeıi (teller ve pil
ler ve otomatik te
lefen santralının mes
ned çerçeveleri hariç
tir.) 

Petrol, benzin ve 
petrol mOf takkatı ve 
sair kuvvetlerle 

(elektrik müsteına) 

müteharrik motörler 
(kurulmut veya ku
rulmamıt)• 

Değirmen makinalari 
ve hamur, makarna, 
teker, suculıı: ve sair 
mekiilatın imil ve 
ihzarına mahıuı ma
kineler, bu:ı makine-

6.500 

43.500 

4.900 

5.100 

\ 
Balmumu.-fatanbul Ticaret ve 

Zahire borsaıı haricinde mua
mele göreD ticari mevaddan biri 
olan balmumu Karadeniz, Ana
eolu ve Beyaz aamlarile Gç cin
se ayrılmıthr. Bu maddenin ib
racıada baılıca müşteri Bulra
riataodır, ikiaci derecede Ro
manya ve italya l'elmektedir. 
Bir kaç aydan beri fiyatlarda 
büyük tebeddülat yoktur ve fi· 
yatlar fU tekilıie g'ISterilebilir: 

Karadeniz: 77/77,501 71 
Anadolu : 77 /77 ,501 78 
Beyaz : 80/85}90 
Son zamanlarda beyazlara 90 

kuruşa kadar müşteri çıkmış 

isede bufiio azami fiyat 83/84 
kuru,tur. Balmumu piyasası u
mumiyetle gevşektir ve yabancı 
memleketlere ihrac için şehir
de bulunan mahdut alıcılarıo 
nazlı görünmesi nazarı itiba re 
alınarak fiyatların terakkı et
mesi ümid edilmemektedir. Ma
mafi, bu aıralarda balmumu fi
yatları saglam telakkı edilmek
tedir. 

Mısırla lran arasmda 
muvakkat ticaret anlaşmssı 

Mısır ile lran arasında muvak
kat ticaret anlatması imzalan
mı4tır. 

larl, takti1', tasir ve 
tebrid makineleri, 
titeleri yıkayan ve 
ve dolduran maki
neler; vin~ler, kayra· 
eu ve üj"ülücil ma
kineler, ütil ıaaki

aeleri, çamatır yı

kama makineleri ve 
tarifede zikrolun• 
mayan bilcümle ma-

kineler (kurulmuı 

knrulmamıt)• 

666-2 Makine Ye cihazla-
. rın mihaniki aksamı 

demirden çelikden 
ve sair adi madea
lerden, aair madde-
lerle milrekkep ve 

7.600 

gayrı mürekkep (ta
rifede b8fka yerlerde 
zikredilnaemit olan ) 9.000 

682 Buharlı gemiler 18.700 
694 Mahrukatı madeniye. 6.800 
695 Mayi madeni mahru-

kat ve medeni yat
lar, petrol, tist yaQ'la-
rı linyit ve diter ma• 
deni yağlar. 4.400 

706 Uui, ıun'i boyalar 
(kömflr katran yatın
dan milstahsal) anilin
ler, alizarinler, sun'I 
çividler ve tasfiye edil
mif tabii ÇİYidler (her 
9ekilde) ve zikr edil
meyen aairleri, ve ıod· 
yom ve emlihi, 32.800 

ns Bakır emlihı. 5.400 
749 Kreozot ve eml&bi. 29.100 
853 Tarifede ~ayri mez-

kQr ıerom ve atılar 

ecaam' kimyeviye, ec· 
nyı tıbbiye ve kim-
yeviyeyi sınaiye. 6.700 
Diğer tarife madde-
leri 114.900 

Yekin 775.000 
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Sahife 2 

a) M 0NAK AS 
inşaat· Tamirat- Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Dahiliye VekOletinden: 
Tarsusta 125 metreye kadar açılmlş olan artezyen sondaj 

kuyusu 250 metreye kadar fndirile.cektir. Bedeli keşfi 12250 
liraya baliğ olan mezkur iş 2490 numaralı arttırma eksilt-

(Denmı 6 ıncı aahifede) . 

1-Tahmin olunan bedeli 12828 lira 20 kuruş olan 154,000 kilo 
nohut 16 ağustos 938 tarihine rastlayan sah günü aaat 11,30 da 
kapalı zarf usulü ile alı~mak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 962 lira 12 kurut olup şartnamesi herrün 
Komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3-lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dabiJinde tanzim ede
cekleri teklif mektu)>larını en geç belli gün ve saatten bir saat ev
veline kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına mak-
buz mukabilinde vermeleri. (4955) 3-4 

• • • 
1- Tahmin edilen bedeli "8900,, lira •fl5,, kuruş olan "170.000,, 

kilo muhtelif cins yaş sebze 20.8.938 tarihine raathyan cumartesi 
günü aaat 11,30 da kapalı zarf usul ile alınmak üzere . münakasa~ 
ya konulmuştur. 

2- Muvakkat teminatı "667 • lira •57,. kuru' olup ,artnamesi : 
hergün Komisyondan parasız olarak alınabilir. 1 

3- isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektublarını belli gün ve aaatten bir saat 
evveline kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. (5114) 2-4 

1 • • .. ,•. . A , • . ~,. :~ 

lsta~bul' lr@:y~zım AmiPljii ilanları~~ 

Fen t a tbikat ; Okulu için 2000 kilo Benzin 20 kilo ValvaJin 
50 kilo Mobiloil 12 ağustos 938 Cuma ıünü aaat 14,30 da 
Tophanede İstanbul Levazım AmirliA"i Satınalma Komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır Hepsinin tahmin bedeli 469 lira 
teminatı 70 lira 35 kuruştur. Şartnameıi Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni veıikalarile beraber beUi saatte Komisyona ıel· 
meleri. ( 124) (5274) 1-2 

• • • 
İdareleri fstanbul Levazım Amirliğine bağlı müeısesat için 9749 

kilo tereyağı 25 ağustos 938 perşembe günü saat 15 te Tophane· 
de fstanbul Levazım Amirliği satınalma Komisyonunda kapalı zarf· 
la eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli on bin yedi yüz yirmi 
üç lira doksan kuruş ve ilk teminatı 804 lira 30 kuruştur. 

Şartnamesi Komisyonda g<SrülebiJir. fıteklilerin kanuni vesika· 
larile beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel Ko· 
misyona vermeleri. ( ı 25) (5275) 1-4 

• • • 
Ölçme Alayı için 16500 kilo benzin 1650 kilo Vakom 495 kilo 

Valvalin 1213 kilo sarı gaz 26 Ağustos 938 cuma günü saat 14,30 
da Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda 
açık eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 4566 lira, ilk 
teminatı 342 lira 45 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. 
isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Komisyona gel· 
meleri. (123) (5273) 1-4 

• • • 
İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine batlı mGe11esat için 

iki yO:r. doksan bin kilo koyun eti 23 ağustos 938 aalı günü sa -
at 15 te Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmeıi yapılacaktır. Tahmin bedeli 1'30500 lira 
ilk teminat 7775 liradır. Şartnaınesi 753 kuruş mukabilinde Ko
misyondan alınır. isteklilerin kanuni vesikalarlle beraber teklif 
mektublarını ihale saatindeu bir saat evvel Komisyona verme-
leri. (111) (5115) 2- 4 

* ... 
Bir No, lu dikim evi için 15 ton pirinç levhanın kapalı zarfla 

eksiltmesi 12 eylül 938 pazartesi günü saat 11,30 da Tophanede 
lstanbul Levazım Amirliti Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. 
Hepıinin tahmin bedeli 1350 J lira ilk teminatı 1012 buçuk liradır. 
Şartname ve numunesi Komisyonda rörülebilir. İsteklilerin kanu
ni vesikalarla beraber teklif mektublarını ihale saatından bir saat 
evnl Komiayona vermeleri (4897) (94) 2- 4 

••• 
Ordu Sıhhi ihtiyacı için 5000 adet FJaster 2 eylül 938 cuma 

günü saat 11 de Tophanedt" istanbul Levazım Amirliti Satıoalma 
Komiayonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin edilen ite
deli 3900 lira ilk teminatı 287 buçuk lira~ır. Şartnamesi Komi•· 
yonda ııörülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber ltelli 
sutte Komisyona gelmeleri. (75) (4436) 3 - 4 

• • • 
Ordu Sıhhi ihtiyacı için 500 takım irigatör 300 adet hava de

recesi 5000 4ldet beden derecesi 50 adet cam irigaUSr 10000 adet 
Rekor şırıngı. iğnesi 29 ağustos 938 pazartesi günü saat 11,30 da 
Tophanede lıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda 
eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 3180 lira ilk te
minatı 238 buçuk liradır. Şartnamesi Komisyonda ıörülebilir. 
İsteklile~in kanuni naikalarile beraber belli aaatte Komiıyena 
gelmeleri. (76) {«37) 3 - 4 

"' . . 
Ordu Sıhhi ihtiyacı için beş çefit 1450 adet Rekor şırıngası 

29 ağustos 938 pazartesi günü saat 11 de Tophanede İstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda açık ekıiltmesi yapı· 
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 3487 buçuk liradır. ilk teminatı 
261 lira 55 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İıtekli
lerin kanuni vesikalarile ber~ber belli saatte Komisyona gelme· 
leri. (74) (4435) 3-4 

lılUNAKASA GAZETESi 

• • • 
Maltepe Lisesi, Ölçme alayı, Zeytinburnu hastanesinin ( 19640) 

kilo yoturdunun 22 atustos 938 pazartesi günü saat 11,30 da Top· 
hanede iıt. Le·n:ıım Amirliği Satınalma Komisyonunda açık ek
siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 3437 lira, ilk teminatı 257 
lira 77 kuru,tur. Şartnamesi Komisyenda görüleltilir. lstekJilerin 
kanunt vesikalarile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. 

(113) (5160) 2-4 

• • • 
idareleri İstanbul Levaaım AmirliJine bağlı müessesat içln 

157300 kilo kuru sofan 22 Ağustos 938 pazartesi günü saat 15,30 
da lıtanbul Levazım Amirliği S.-tınalma Komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltme .. i yapılacaktır. Tahmin bedeli 8924 lira 50 kurut 
ilk teminatı 669 lira 34 kuruştur . Ş utnamesi Komisyonda görü
lebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif maktublımnı 
ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

(118) (5187) 2-4 
• • • 

İstanbul Levuım Amirlitine batlı müessesat için 219 bin ki
lo patates 22 Aj'ustos 938 pazartesi wünü aaat 15 de Tophanede 
lsta11bul Le·nzım Amirliği Satınalma Komisyonun.la kapalı zarf 
la eksiltmesi yapılacakbr. Tahmin bedeli 14235 lira, ilk teminatı 
1067 lira 62 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda rirülebilir. lstek
lllerin kanuni vesfüalarile beraber teklif mektublarını ihale saatin-
den bir aaat evvel Komisyona yermeleri. (119) (5181) 2 - 4 

• • • 
SuYari Binicilik okulunun Panıaltıdan Ayas Ağaya nakle 

dilecek "365" ton kadar eşyanın nakliyesine aid pazarlığı 
11/8 938 perfembe günü saat 11 de Tophanede Levazım Amirliği 
Satınalms Komiıyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 547 lira 
50 kuruttur. Teminatı 82 lira 12 kuruştur. Şartnameıi Komi• 
yonda ıörillebilir. İsteklilerin kanuni veaikalarile beraber belli 
gün ve saatte Komisyona gelmeleri (120) (5189) 3-3 

1 
16000 çift kundura kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin bedeli 67200 lira ilk teminatı 4610 liradır. Eksiltmesi 

26. 8. 938 cuma gilnü saat 10 da Er:ıurumda Askeri Satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. Şartoameıi her gün Komisyonda görü
lebilir. Teklif mektupları belli gün ve saatten bir saat evvel Ko· 
misyon Reisliğine verilmiş veya posta ile gönderilmiş bulunmaları 

(234) (5269) 1-4 

• • • 
20 ton aade yatana teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden i

halesi açık olarak 25.8.938 perşembe günü saat 10 da yapılacak
tır. ilk teminatı 1500 liradır. Taliplerin muayyen ıün ve saatta 
BalıkHir Kor Satınalma Komiıyonuna müracaatları. 

(209) (5159) 1- 4 

••• 
24 ten makarna ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Ek· 

siltmeleri &fatıda teslim mahalleri ve eksiltme saatleri gösteril
diti •ekilde yapılacaktır. Talib olacakların bildirilen gün ve ıa
atte Vizadeki Satınalma Komisyonuna müracaatlara. 

Eksiltme tarihi: 24.8.938 çarşamba . (235) (5270) 

lık teminati Miktarı Eksiltme saatı Mahalli teslimi 
Lira Kilo 

94 5000 
66 3500 

153 8500 
184 7000 

10,30 
il 
11,30 
15 

* * • 

Vize 
Babaeıki 

Pınarhisar 

Demirköy 

12 ton Şehriye açık f'ksiltmeye konulmuştur. Ekailtmeleri ayrı 
ayrı yapılmak üzere 24.8.938 çarşamba günü aşntıda gösterilditi 
şekilde eksiltmeleri yapılacaktır. İtaya talip olacakların bildirilen 
gün ve saatte Vizedeki Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

lık teminatı 
Lira 

49 
42 
67 
92 

Miktarı 

Kilo 

2600 
2200 
3700 
3500 

Eksiltme saatı 

15,30 
16 
16,30 
17 

• * • 

(237) (5272) 
Mahalli teslimi 

Vize 
Babaeski 
Pınarhisar 

Demirköy 

Kapalı zarfla eksiltmeye konulan Erzurumda Mareşal Çak · 
mak hastahanesinin güney pavyonu ile koridoruna istekli çıkma• 
dığından bir ay içinde neticelendirilmek ve talip çıktığı takdirde 
her ıün pazarlıtı yapılmak üzere pazarlıta çıkarılmıştır. Tahmin 
bedeli 28651 lira 6 kurut İlk teminatı 2148 lira 23 kuruştur. 
Şartnamesi her gün Komisyonda ıı<SrülebiJir. (229) (5264) 

• • • 
Beher tanesine tahmin edilen fiatı 9175 lira ol1tn iki adet o

topomp kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 8 eylul 938 
pertembe günü sut il dedir. İlk teminatı 1376 lira 25 kuruştur. 
Evaaf ve ,artnamesl bedelsiz olarak M M. V. Satınalma Komisyo
nundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ye 

3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mek
tublarile birlikte ihale saatından en az bir saat nvel Komisyona 
gel~eleri. ( 136) (4681) 2 - 4 

* • • 
Beher metrHİne tahmin edilen fiyatı 22 kurut olan bir mil · 

yon ila bir milyon üçyüz bin mfttre çamaşırlık bez kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. lık teminatı 15190 liradır. İhale· 
si 12 atustos 938 cuma iÜDÜ saat 11 dedir. Evsaf ve şartname
si 14 lira 30 kuruş mukabilinde M. M. Vekaleti Satınalma Komis
ycnundan alınır. Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı k~nunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde göıterilen vesaikle teminat ve teklif mek· 
tublaranı ltirlikte ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada 
M.M. Veklleti Satınalma Komisyonuna vermeleri. (139)(4725) 4-4 

1 O Atuatoa ı 938 

• • • 
Ankara garnizon birlik ve müesseselui için 84000 kilo sade 

yağı kapalı zarfla eksiltmesi 15 ağustos 938 aııat 12 de Ankarııd• 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Muhaııt• 
men bedeli 84000 lira ilk teminatı 5450 liradır. Şartnamesi 420 ~ 
kuruşa Komisyondan alınır. Kanuni ve Ticaret Odası vesikası d• 
bulunan tekHf mektublarını uat 11 e kadar Ankarada Levaıııı' 
Amirliti Satınalma K~misyonuna vermeleti. (138) (4683) 4-4 

•• • 
Keşif bedeli 60032 Jira 22 kuruş olan ve Ankarada Cebeci ha•· 

tahanesiode yaptırılacak su deposu polikilinik, kanalizasyo'l k6' 
mürlük inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltııt~ 
12 ağustos 938 cuma günü saat 11 de Ankarada M. M. Vekalet• 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İlk terr inatı 4251 lira 52 
kuruş olup keşif ve şartnameler 300 kuruşa Komiıyondan atıoır· 2 
Eksiltmeye ıirecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yHılı belıelerle müteahhitlik vesikal•11 3 
ile teklif mektublarını en geç saat ona kadar J .nkarada M. fııl· 4 
Vekaleti Satınalma . Komiıyonuna vermeleri. (142) (4728) 4 - 4 

• * * 
Beher çiftine tahmin edilen fiatı 250 kuruş olan 15000 çift y•· 

meni kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. ilk teminatı 2812 tit• 
50 kuruştur. İhalesi 13 atuıtos 938 eumartesi günü saat 11 dı 
M. M. V. Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameıi tsS 
kuru' mukabilin.le M. M. V. Satınalma Komisyonundan her ı•3 man alınabilir. Eksiltmeye girecekler 2490 aayılı kanunun 2, 
üncü maddelerinde rösterilen vesikalarla teminat ve tekllf use~; 
tublarını ihale aaatından en az bir saat evvel Ankarada M. M. v• 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. (14•) (4767) 4-4 

• • • 
Bir kilosuna tahmin edilen fiatı 12 kuruş olup pahalı görüle" 

Ş t· 208000 kilo un tekrar kapalı zarfla milnakasaya konmuttur. sr 
namesini 125 kuruşa almak isteyenlerin her gün alay Satın•~ 
Komisyonuna gelmeleri. İlk teminatı 1872 liradır. İhalesi 15.8. <fJ 
pazartesi günü saat 11 dedir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2-' .• ı 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı Yesillaları ilk teri'' 
natlarile birlikte teklif mektublarını ihale saatından en az bir .sa· 
at evvel Safranboluda alay Satınalma Komiıyonuna vermeler1

4
· 

(148) (4792) 4-

• • • 
ti 

izmir Müstahkem Mevki kıtaatıoın 68750 kHo ayaktan 11ğır• ... 
ye yahut koyuneti veya. burulmuş keçi eti kapalı zarf uıulile rıı~7 
nakasaya konulmuştur. ihalesi 12 ağustos 938 cuma günü saat , 
de Kıtlııda İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund~ 1~1 
pılacaktır. Tahmin edilen mecmu tutarı 17875 lira, ilk te01ııı1'., 

Ş · h * K · d ·· u"teb• 1340 lira 63 kuruştur. artname11 er gun omısyon a ı~r 
6
, 

lir. istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair veııka g aO 
termek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak edecekler 2•\ 
uyılı kanunun 2 ve;, 3 üncü maddelerinde ve şartnamede yası f 
vesikalarile teminat ve teklif mektublarını ihale saatinden en • 
bir aaat evvel Komisyona vermeleri. (156) (4844) 4-4 

• • • 
Beher çiftine tahmin edilen fiat 775 kuruş olan 15000 çift ~ 

me kapalı zarfla münakasaya konulmuttur. ihalesi 18 ağu•to• 
pertembe güaü saat 1 l dedir. İlk teminatı 7062 lira 50 kuruth'~ 
Enaf ve t•rtnamesi 582 lruruştur. Eksiltmeye gireceklerin 24 

e' 

sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde ııö ıterilen vesikalarla \, 
minat v ~ telılif mf'!klublarını birlikte ihale saatından en a:t bl , 

et 
aaal evvel Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyonuna verrn . 
rı. 

(lfi2) (4872) 3-4 
• • • 

to' 
Buna garnizonu için 480 ton yulaf kapalı zarf ile 23 a;us AD 

938 sah gü~ü saat 11 ~e eksiltmeye l<o~acaktır. lık tutarı ~f 
lira ilk temınatı l9l8 lıradır. Şartnameyı 128 kuruta Bursa ti~ 
keri Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekleııtt 
kanunun 2 ve 3 üncü madd.-lerinde istenilen vesilralarla ~irll lı' l 
teminat ve teklif mekhıblarını belli saatten bir saat evvelıne ~ 
dar Bursa Aıkeri Satınalma Komisyonuna vermeleri. ' 

( 178) (4973) J .... 

• • • . ~-Elmalı kıt' asmın beher kilosu on üç kuruştan 147361 kılo 0( 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 22.8.938 pazartesi günü saat ıO ı(I 
dır. Teminatı 1438 liradır. isteklilerin belli gün ve saatte Jsp" 
da Askeri Satınalma Komisyonuna müracaatları. :ı-4 

(184) (4977) i1 

Ankara Garn;zon b;rHkler; v: ~;..,.,.1,,; öht;yacı olaa s~·f. I 
kilo gürgen odunu kapalı zarfla eksiltmesi 22.8.938 saat 1 ıctıf 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapı)ac• trı' 
Muhammen bedeli 19,800 lira, ilk teminatı 1485 liradır. şar ııl~ 
meıi Koın:syonda görülür. isteelilerin kanuni vesikaları da ~ 
nan teklif mektublarını aaat l l e kadar Komisyona verınele~:,A 

(5065) 
•• * i 

Sarıkamış Tümen kıtaat ve müessesatının ihtiyacı için ylit (,, 
bin kilo sığır eti kapalı zarf suretile 15 eylül 938 per4enıbez-t 
nü saat l l de Tümen Satınalma Komisyonunda yaı-ılncaktıf· el 

lar ihale saatinden bir saat uvelioe kadar kabul edilir. Sığ1Ş/ 
nin muhammen bedeli 24000 lira ilk teminatı t800 lira~ır· ııttl'' 
namesi Tümen Satınalma Komisyonunda görülebilir. Ist• ııl 
belli giln ve saatte temjnat mektup ve makbuzları ve kaıı 
emrettiA"i vesika ile birlikte Komisyona müracaatları. z) 

(205) (5117) 
• • • ,,jl 

tı ,. ' u,ak Garnizonunda inşa edilecek iki adet hangar kapa. ,a~ 
la münakasaya konulmu,tur. Münakauıı 22.8.938 pazartesı ;ıı' 
saat 17 dedir. Keşif. bedeli 49115 lira 37 kuruştur. iık tel11 ~il 
3683 lira 65 kuruştur. Keşif projeler, tartname ve teferrüıat•ııJi 
niaada Tümen Satınalma Komisyonuunda görülebilir. İste)'e 0ıl 
150 kuruş mukabilinJe posta ile ıönderilir. Bu işe girece1' ~ 
lar Nafıa Vekaletinden alınmıt yapı müteahhitliği nsika•

1 <' 
termeleri ve bizzat Yüksek Mühendis veya mimar olOJll11 d' 
bunlardan birinin fenni mesuliyetine ittir akile iş yapacafıı0~ e~ 
Noterlikten ta1dikli senet vermesi lazımdır. Eksiltmeye g~ı-f"' 
ler kanuni tarifat dairesinde hazırlıyacakları teklif mekt0 ,ıl 
münakasa saatinden bir saat evvel Maniaada Tümen Satıtl 
Komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. ı) 

(208) (5 t 20) 

s 



'ılde 
ılll ı ..... 
A ~~r~lareli Vilayetinin Babaeski kazasına ba~lı Erikler Yurdu 

1
°Yunde mazbuten idare olunan Gazi Hasanpaşa vakfından 

; deki tapularında yazıla hudutlar içinde 570 dönüm bir parça 
atla ve biri 1898, diğeri 560 ve üçüncüsü de 612 dönüm üç 

rarça mer'a ki cem'an 3640 • dönümden ibaret bir parça tar· 
t" ve Üç parça mera'nın mülkiyetleri satılmak üzere 2-Ağus-
0~938 tarihinden 23·Ağustos·938 tarihine kadar yirmi gün 
~Uddetle şartnamesi mucibince kapah sarf usulile arttırmaya 

ır· ~ ' orıulrnuştur. 
2 ~Ukarda yazılı gayrı menkullerin birlikte muhammen bedeli 

•• 

3, 1 5.70()) liradır. 
~ -... l~le _bedeli peşin alınacaktır. 

iç_ aleıı 23·Ağustos·938 tarihine müıadif Salı günü saat 14 de 
lJ ırklareli Vakıflar Müdürlütü İhale Komisyonunda Vakıflar 

, l' llluın Müdürlüğünün tasdikine talikan yapılacaktır. 
l alihlerin 2490 sayılı kıtnuna göre hazırlayacakları teklif mek· 
KPlarıoı 4 cü maddedeki aaatten bir saat evveline kadar 
•rldarelilVakıflar Müdürlüğü İhale Komisyonu Reisliğine 

, ~el'ltıeleri luımdır. 
it •hınin edilen bedele göre muvakkat teminat (1177) lira (50) 

e1'' ' l' Uruştur. 
V• ttıeltlif mektubile teminatını vaktinde vermemiş olanlar arttır· 

• 
3 

tf 

-... Saya kabul edilmiyeceklerdir. 
t'tıfa aid ••rtname Ankara'da Vakıflar Umum Müdürlüğü 
tı'itnlik Müdürlüğünde, İstanbul'da İstanbul Vakıflar Müdürlü· 

-.... At tıde, Kırklareli'nde Vakıflar Müdürlügünde parasız verilir. 
k ~tırınaya işlirlk edenler şartnamenin bütün muhteviyatını 

' ul etmit sayılar. (5251) 

~~~~~~!!!!!!!!!!:!!"'!!!!!"~~~~~--~~~~---,..-aa;r-. 

r--~---------------==--~ hisarlar U. Müdürlüğünden: 
....___------------~----------------------ı t 

?ıs~· listesinde cins ve miktarları yazılı muhtelif renk 
biııc ılo nıntbaa mürekkebi şartname ve nümuncleri m1..1· 
IJ e açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
•kk~ Hepsinin muhammen bedeli 1818, 10 lira ve mu· 
Ilı teminatı 136,35 liradır. 
R~~ Eksiltme 25. Vlll. 938 tarihine rastlıyan pcrşem· 

~b,8i u saat IO da Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
iV ~deki Alım Komisyouunda ysıpılacaktır. 

~~'tı Ş Şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü 
V ...... ubeden alınabilir. 
~İiıd isteklilerin ek3iltıne için tayin edi!eo gün ve saat· 

~ç,I\ ~ ~,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı 
0rnısyona gelmeleri ilan olunur (5280) 1 - 4 

1 ..._ * •• 
bi' -... 

ete' llı in Şartname ve numunesi mucibince 500 metre tek 
'~tıt. te çivili kayış açık eksiltme usuliyle satın alına

lı ...... 
tı.ı, b ~uhanıınen bedeli sif İ5tanbul beher metresi 149 
111 ~sk~ilc 7 45 lira ve muvakkat teminat 55.87 liradır. 
bil~ •aıtt sıltnıe 31.VUl.938 tarihine rastlıyan çarşamba 

1~ki ~I 10 da Kabataşt.ı Levazım ve Mubayaat Şube· 
-.... Ş ırn Komisyonunda yapılacaktır. 

~.' ı:ı al attnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu· 
_...A v • ttıabilir 

~I! istekliler: k 'it · · t · d ·ı ·· ıııı' ~ "~de 7 .. 1n e sı me ıç~n ay~n e ı en gun ve saat· 
~ ç~~ l\ '~ guvenme paralarııle bırlikte yukarıda adı 

stil' oınısyona gelmeleri ilan oluour. (5281) 1-4 

"' • * ı, 

.J ' ~ Şartname . 'b. t l k . . .... 
·" ~ıb· 's011 k s~ mucı mce sa ın a ınaca ıncır, u7.um 
JI , 1tıdt 'b. 0Ynıaga mahsus 50,000 adei çuval 1.8.938 

ı'k•ilt 1 
ale edi leınediğinden yeniden ve pazarlık usu· 

- I, P.1 !!leye konmuştur. 
Ilı"' llıuuhanırnen bedeli beheri 42 kuruş besa bile 2 l ()()() 
~l tk ~akkat teminatı 1575 liradır. 
1~ IO dası~nıe 22.8.938 tarihioe rastlayan p"zartesi günü 
ıv 1<o'tlis abataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
l ŞartYonunda yapılacaktır. 
,. e\t<ltaın "'lameler 1 lira mukabilinde her gün f ohisar· 

,r v litJUkıe . ve Mubayaat Şubesile Ankara ve İzmir Baş· 
rııı d~ late~;;de~ ahnabilir. 
..,l '~t }'Uıde ~ erın pazarhk içifi ~ ayin edilen gün ve saat• 

ı:ı l\oın· ,S güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
) 

1
•Yona gelmeleri ilan olunur. (5094) 2-4 

I • • • j'; ' lc1 .-ol ~ıtb·ı· arcıni .. : T k S d ~ ~ç ı ı 11d c.ın e aüt an ığı ıçın kabul edilen tip· 
1f. lı" ~ba e ve resimlerine uygun olmak şartiyle 13 
I~ ~~' Paı:!ırı ayrı paıarlıkla satın alınacaktır. 
ol~ ~, .. •a-t ıoık 22. vııı. 938 tarihine rastlıyan pazartesi 
~,İ lıı 1tıdeki Aİ"30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
"~, ~ -~ Listel 1111 Komisyonunda yapılacaktır. 
el. iv 1 tıaı:,ilec e~. Parasız olarak her gün sözü geçen Şube-
/ 'lt, ' .. İstek~f' ~ibi resimler de görülebilir. 
,ıl 1 ~' l'\llde ~ erın pazarlık için tayin edilen gün ve 

~taı 1(
0 

~S güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
nıısyona 2'elmeleri ilan olunur. (5182) 2 -4 

MÜNAKASA GAZETESi Sayfa 3 

• • • 
1- Tefrişi tekarriir eden Bahkesir, Bursa, Edirne, Er

zurum, İzmir, Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova ldarele· 
ri için İdaremizce kabul edilen tipler dahilinde ve şart
nameleri mucıbince yaptırılacak 1342 parça eşya kapah 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhammen bedeli 30776 lira öl kuruş ve muvak· 
kat teminatı !308.25 liradır. 

IH- Eksiltme 22.Vlll.938 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 11 de Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve rasimler 1.53 lira bedel mukabilinde 
hergüo İnhisarlar Umum Müdiirlüğü Levazım ve Mubayaat 
Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin şimdiye ka
dar en aşağı yirmi bin liralık bu gibi işleri muvaff akiyet· 
le yapmış olduklarını gösterir vesaiki İnhisarlar İnşaat 
Şubesine ibraz ederek mukabilinde bir ehliyet vesikası 
almaları lazımdır. 

Vl- Mühürlü teklif mektubunu, · kanuni vesaik ve V ci 
maddede yazılı ehliyet vesikası, ylizde 7,5 güvenme pa
rası makbuzu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 1 O a kadar 
yukarıda adı geçen Ahm Komisyonu Başkanlığına mak· 
buz mukabilinde verilmesi lazımdır. (5105) 2-4 

••• 
1 - Şişeli içkilerin ambalajı için ihtiyacımız olan şart· 

namclerine ekli listelerde eb'at ve miktarları yazılı 
4572.63 metre mikabı kesilmiş sandıklık tahta şartnamesi 
mucibince kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli beher M3 36,30 lira hesabile 
165986 lira 47 kuruş ve muvakkat teminatı 9549.32 lira· 

' d•r. 
3 - Eksiltme 16.8.938 tarihine rastlayan ıalı günü saat 

1 1 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 830 kuruş mukabilinde bergün 
~ arlar Le Yazım ve Mubayaat Şubesile 'Ankara ve 
Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

lnhi· 
İımir 

5- Mühürlü teklif mektubunu ve kanuni vesaik ile 
yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka mektubu

. ,, ,, "" - ,,, 
0.0.YOLLARI iSLETME U. MUDURLUGUN DEN , 

Muha .. men bedeli ve isimleri aşağıda yazıh 3 gurup mabeme 
19.9. 1938 pazartesi günü saat 15,30 dan itibaren ııra ile ve kapalı 
zarf uıulü ile Ankarada idare binuında 1&tın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin teklif edilecek malan hizalannda 
yazıla muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiti vesikaları ve 
Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayn1 gün saat 14,30 a 
kadar her gurup için ayrı zarf halinde Komiıyon Reisliğine ver• 
meleri ll:umdır. 

Şartnameler 150 kuruş mukabilinde Anlrara ve Haydarpafa 
veznelerinde utılmaktadır. (5056) 4-4 

Muh•mmen Muvakkat 
bedeli teminat 

Gurup 1 ı mi lira lira 
1 Küçük yol malzemesi 204.776,10 11.488,80 
2 Bulonlar (Yerli 114.347. 6.967,35 

( Ecnebi mah Cif 49.287,50 3.696,56 
3 Şöminman takozu 31 .200, 2.340, 

• • • 
Muhaıoındn bedelleri 'le rnuva'<kat te-ninüları aşağıda yuıh · 

6 gurup maldna ayrı ayrı ihale edilmek şartile 20.9.938 salı gll· 
nü .aat 15 te kapalı zarf uıulile Ankara'da idare bina11nde 18-

bn alınacaktır. 
Bu ite girmek iıteyenlerin atağıda 1r61terilen muvakkat temi· 

nat ile kanunun tayin ettiti nsikalan ve Nafıa müteahhitlik ve· 
aikuı ve tekliflerini aynı glln saat 14 de kadar Komiıyon Reiı· 
liğioe vermeleri lazımdır. 

Şartnamel'! r p:uasn: olarak Ankara'da Malzeme Oaires\nden, 
Haydarp'l1ada teıellüm ve sevk şeflitinden datıtılacaktır. 

Gurup 

1 
il 
ili 
iV 
v 

vı 

(5153) 2-4 
Muvakkat 

Muhammenkat 
Bedel 

Tezglhın cinıi ve miktarı 

Bir adet tekneli ütü makineli 
Bir adet yük a1ansörü 
Üç adet ıeyyar bantlı tranıbordör 
Üç adet vaıou kald1rma verenleri 
Dokuz adet cili ve z1mpara ma-

Lira 

2500 
3000 

8500 
15000 

kinaları bir adet 1antrifüj tulumba 1915 
Bir adet Tenekeci aaç bilkme makinaaı 

Bir adet Tenekeci kordon makinuı 
iki adet Tenekeci kenet makioası 1650 

te'mi· 
nat 
Lira 

187.5 
225 
637.5 

11.25 

143.63 

123.75 
nu ibti va edecek o lan kapalı zarfların ek si! tm e günü en ~ ~!!!!!!~~!!!!!!~~~!!!!!!~~!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

geç saat 1 o a kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu 1 M Ü t e a h h i t ı e r i n T ak v i m i 
Başkan h ğın a makbuz mukabilin de vermeleri l azı mdar. ~------iıiiiiiii...iiiiiııiiiıı-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiı_..-_.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiiii_,iiiiiiiiiiiiioili--.. 

Miktarı 

Cinsi kilo 

Motorin 6000 
Makine yağı 250 

40 hk çivi 20W 

(4877) 3 - 4 
(1. .. ,, 

Muhammen bedeli Muvakkat Eksilt-
Beheri Tutarı 
K. S. Lira 

7 420 ) 
16 40 ) -460 ) 
15 05 301 

teminat 
L. K. 

34 50 

22 57 

menin 
Saati 

11 

13 
1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı 6250 kilo yağla

ma yağı ile 2000 kilo çivi şartnameleri mucibince ayrı 
ayrı açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 
larında gösterilmiştir. 

ili - Eksiltme, 23. Vlll. 938 tarihine rasthyan salı gü· 
nü yukarıda yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Muba· 
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler puasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen güo ve saat
lerde yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5183) 2- 4 

"' .. 
1 - İdaremizin Samsun fabrikası için cins ve miktarı 

listesinde yazılı 124 kalem ecza ve alatı fenniye açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır . 

2 - Muhammen bedeli 617 lira ve muvakkat teminatı 
46.27 liradır. 

3 - Eksillllle 23. 8. 938 tarihine rastlıayan salı günü 
saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Listeler parasıı olarak her gün ıözü geçen Şube
den alınabilir. 

5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 1,5 güvenme paralarile birlikte yakarda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5184) 2 - 4 

Perşembe 1 t .8.938 

Elektrolit tutya (Ask. Fab.) .\! 730 
Lokomotif için yedek mal:reme (O.D.Y.) ;\~ 737 

• yedelıtleri (D.D.Y) .\: 742 
Sadeyağ (Sarıkamış Tümen Sak) ,\! 760 
Bezli zımpara kağıdı ( D.D.Y .) .\! 760 
Üniversite Merkez binasının ön cephesinin badaH ve tamiri lat. Üai· 

versitesi AEK) .\ ; 760 
Erzuru:nda yeniden yap . oltul binası kirrir akaamt ikmalı iaş . {Erzu-

rum Valiliği) X! 767 
Mahruti çadır (lnh. Um. Müd.) .\~ 768 
Lama demiri, yuvarlak demir (O. D. Y.) .\! 77? 
Anb.rada hipodrom gişeleri inş (Ank. Vat.) .\~ 770 
Hangar inşaatı (Eskişehir Lvz. Sak) .ı\! 770 
Benzin, mobiloil, petrol (MMV) .\! 771 
Yerli kok kömürü (lst . C. Müddeiumumiliti) .\! 7!1 
Rontgen filmi, rontge ıı banyo ilicı (lıt. Vakıfhr Dir. ) J\! 771 
Çankaya hariciye köşkünde yap. müteferrik tamirat ve boya cil&aı vı. 

(Hariciye Vek.) .\! 771 
Balast (D. D. Y.) .\! 771 
Salça, ince tuz, ıotan, yumurta pirinç, sabun un ve sair muhtelif 

erzak ( Sultanahmet Sanat Okulu) .\! 772 
Kuru ot (Manisa Tümen Sak) .\! 773 
İliç fİsesi (Tophane Lv:ı. Sak) X 772 : 
Su boruları, siren dinamo ve motör (Erzurum imar Blrliti) .\! 772 
Göçmen evleri inşaatı (Elauğ iskan Müd.) .\! 772 
Yulaf {Milas Asit. Salt) .\! 773 
Pirinç sabun, ve kuru fuulye (Isparta Asit. Sak) .\! 774 
E.czayı tıbbiye (İzmir E.mruı Sariye Hut.) .\! 774 
Elemek ve yağ (Kayseri Vi1.) .\! 776 
Tütün balcımevinde yap. drenai teaiaatı (Balık.eıir lnhi1arlar Başmüd. ) 

.\! 776 
Posta nakliyatı {Bilecik posta Müd.) ~\! 777 
Meşe odunu ve kömür (Gaziantep Vil .) .\! 778 
Temizlik işleri arabaları tamiri (Samıun Beled ) .. \! 779 
At koşum takımlara tamiri (Samsun Beled ) ;\ ! 779 
Çıt torbası, mahruti çadır ile yanı:-ın söndürme makinesi (Güm. Muh. 

Gen. Komut. 1.t. SAK) .\! 779 
Sarıkamış ile Sıvas Mrk. okullarında yap. bodrum kat inıaah (Sıvu 

Nafia Müd.) .\: 780 
Sebze (Çanak. Mst. Mvlc. SAK) .\! 780 
Sadeyağ ( ' ara Tümen SAK) .'\! 780 
Eşya nakli (Tophane Lvz. SAK) ~\! 782 
Maniıa memleket hut. <'cak üzerinde yap. davlumba:ı inıaatı (Mani1a 

Valiliği) .\! 713 
Manisa memleket hast. yap . ihrak fırını inıaatı (Maniu Valiliği) 783 
Sıfır eti {lzmir Lvz.) .\! 784 
Er:ıak ve sebze (Ank. Okullar SAK) ~\! 784 

Önlerinde yddız itareti olanlar müzayedeye aittir. 

lmtİJU ealailti Ye yuı itı.t 
Diaeldlrl: l...&1 Girit 

Baaddıiı 7er: ARTUN BaıımeYJ 
C...Alat• Billiir ~ No. lı.> 



Sayfa 4 MÜNAKASA GAZETESi 

•u gün ii&n olunan Münakasaıar va Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Mabm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 
-----

a) Münakasaıar 

İnşaat. TaJTIİrat, Nafia işleri. Mabemc. Harita 

Parke ve trotuvar inşaatı 
Bölge Sanat okullarında yap. heli iaıaatı 
Erzurum Maraşel Çakmak haat. yap pavyon ile ko· 

ridor inıaatı (temd.) 

.. 
pu. 

8246 72 
2069 62 

286S1 06 

açık elcı. 1800 06 

618 50 
155 ~5 

2148 83 

SamıuD Belediyui 
Konya Nafıa Müd. 
Erauruıa Aılc . SAK 

22-8·38 
22-8-38 

11 -
11 

1 ay içiade 

15 

10 Atuıtoı 1~ 

Toptan Satış Fiatları 
İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 

AA.AA.AA.AA.AA.AA.t'o.A.t'o.A.f'o.A.,..,.,,.,,..~-...""""'"'"'~~ 

Mahrukat 

Petrol dökme 
1 

kilosu 

1 En az· En ço~ 

-15,60 
-15,50 Beton arme i'eçidi .,. bir ahıa~ k6prü inıaatı 

Bolvadin lcükOaet konafı iaıaatı 
La~ım inıaata 
Adi kaldırım tamiri 

" 1470 85 
a.;ık eks. 1510 - 113 25 

.. 1040 ve 786 

Eıki4ehir lilelediye1i 
Bolvadin Maliye daireai 
lzmir Belediyesi 
Turgutlu Belediyui 
latan bul Belediyesi 
Niğde Nafıa Müd. 

22-8-38 
23-7-38 
23-8-38 
23-8-38 
26-8-38 
17-8-38 

1 

1 
it. 20 gün 

1 
13 -
12 -

Benzi• 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

" " 
krible 

litreai 
kilosu 
tonu 

-7 
15.50-16.00 
14.25 - 14.75 
12.00-12.50 
10.00-10.50 

Silivriyo Batlı Kurfallı köy ekuluna yap. heli inıaah 
Niğde - Nevıehir yolunun ara11nda fOH inıaatı blo-

kaj ve kırma taş ferıiyatı v. ıı. aaelyatı. 
Bismil hükümet lcona~ı ikmali lnıaah 
Ankarada Hamamönünde ortaokul inşaatı ve teai• 

.satı (ıart. 16,28 L.) 
Malatya memleket hutanesı ikmali inşaata ve tHi• 

sah (temd.) 
Tortum kazuı hlikümet kona~ ikmali inşaata (temd ) 
Bor-Alcuray ara1tnda şome inşaatı 

,. yolunun araeıada şoıe inıaah: 2800 m. 
Pertek Mameki yolunun ikmali intaah (şart. 3 L.) 
Ni2de· Nevşehir arHında 5000 m3 taı luralmuı 
Çorum-Sungurlu yolunun arasında yol tamiri 6224 m. 

a9ık eks. 2362 24 

.. 6662 40 

kapalt :a. 41582 44 

" 
l25604 89 

paı. 59453 67 

pa:a. 

30000 -
6690 21 
6381 52 

- - 5600 -
kapalı z. 46603 48 

_ ilaçlar, Klinik •e İspençiyari alat, Ha1tanc Lev. 

Rontren filim ve malxeaıe1i 
ilaç vo ıoalunıe Bıfra d i spaa1eri için: 48 kalem 

,. ve edevatı: 208 kalem 
Yerli idrofif pamuk A. A. marka.: 1000 k. 
Kreolio: 500 k. a.5İt sülfürik: 300 k. 

paı. 

• 
açık ekı. 

aç ı k ekıı. 

,, 

450 -
230 -

3261 30 
k. 1 35 
392 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (teıiaat ve malzemesi) 

Bayburt, Corub un fabrikası TAŞ inıa ettireceti 
elektrik teı;aah (temd ) 

Ezioe kuabuına yap. elektrik tesisatı hırt 185 lcr) 
Elektrik motörlü pompa 

Men~ucat, Elbiıc, Kundura, Çamaşır v.a. 

Kundura: .16000 çift 
Portatif çadır bezi: 350000 m. (ıart 10,50 L.) 
Fotin: 1030 çift (temd.) 
Çizme: 92 çift . 

paz. 43296 -

kapalı •· 37379 70 
paz. 

kapalı z. 

" 

67200 -
m. O 59 90 

4944 -
1650 -

Matbaa iıleri • Kırtasiye - Yazıhane Levaıımı 

Evrak ve defterler tabettirilmeıi 

" .. . 
Matbaa mürekkebi: 1715 le. 

~obiJya, •e büro eşyası, Muıamba-Halı •.•· 

Pesta aaldiyatı 

Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, ı. 

Benzin: 2 t . • V al valin: 20 k. mobiloil: 50 k. 
Benzin: 16,5 t. Vakum: 1650 k. • Valvalin: 495 k. 
urı i'az: 1213 lıc . 

Benzin: 77 oktanlık 6UO t. (tart, 7'5 kr .) 
Matorin: 6 t. 

,. 8 t . - mobiloil: 88: 500 k.· mobiloil C. 
100 k. · grei yata 50 le. - benzin: 200 k.. • ra:a: 
200 k. (temd.) 

Müteferrik 

Balast 17000 m3 
Tek katlı ince çivili kayıı: 500 •· 
Top koşumu Beyi'ir ve lc11ralc 1000- 1500 bat (şart. 

26·25 L) 
Top koıum ka' ır: 2300-2500 bat (ıart 50 L.) 
Boya ve levazım karaağ'aç müesseaatı için: 32 kalem 
Çimento: 300 çuval (temd.) 
Sernebati ıul ve bliyük ambalajlı Q•ın fidanları (te md) 

Erzak, Zahire. Et, Sebze v. s. 

Ekmek ikinci nevi: 30,9 t . 
Kuru ot: 200 t . (temd.) 
Sıfır eti 58 t. 

.. 74 t . 

" 59 •• 
Tereyağ: 9749 k. 
Arpa: 576 t. 
Makara. 5 t. 

• 3,5 t. 
" 8,5 t . 
• 7 t. 

Şehraye: 12 t. 
.. 2,2 t. 
• 3, 7 t. 

" 3,5 t . 
Ekmek: 12,5 t . 

,, 15,5 t . 
Saman: 36 t . 
Kuru ot: 36 t . 
Ekmek: 180 t. 
HH elemek: 145,3 t . 

b Müzayedeler 

Çam •facı: 329 m3 

" 
314 m3 

Çam tomrufu: 1002 ad. 

açık eke. 

.. 
açık eks. 

açık eki. 

paz. 
açık e' &. 

94 50 
60 -

1818 10 

3000 -

469 -
4566 -

kapalı & . 153000 -
pa:t. 420 

,, 

kapalı z. - -
açık eka. 745 -
kapa'ı z. 

.. 
açık elu. 1932 50 

.. 
kapalı 

açık ekı . 

paz. 
kapah z . 

,, 
açık eke. 
kapala • · 

.. 
açık ekı. 

,, 
,, 
• .. 
.. 
" 
it 

,, 
.. 
" ,, 

kapalı z. 

.. 

açık art. 

" 

2 )87 50 

5775 -

2858 95 
7300 -
k. o 25 
k. o 25 
it . o 25 

10723 90 
31680 -

1125 -
1395 -
le. O Ol 75 
k.. o 02 

18450 -
it . o 10 

açık art. b. 12 -

177 17 
500 -

3118 68 
16774 20 

502 -
478 -

4250 -
429 -

3495 21 

67 -
17 25 

101 25 
29 40 

3247 20 

2804 

4610 -
11732 50 
370 80 
123 75 

7 80 
4 50 

136 35 

2:.Z5 -

70 35 
342 "5 

8900 -
32 

1687 50 
55 87 

24750 -

47500 
145 02 
171 56 
433 -

214 35 
547 50 

1087 50 
1387 50 
1106 25 

804 30 
2376 -

94 -
66 -

153 -
184 -
46 -
42 -
67 -
92 -
85 -

105 -
47 25 
54 -

1383 75 
1447 50 

121 -
116 -

Diyarbakır Nafıa Müd. 
Kültür Baltanlıtı 

Malatya Vil. O. Encüm. 

Tortum Kaymakamlığı 
Nitde Nafıa Müd. 

,, 
Tunceli Nafıa Müd. 
Ni~de Nafıa Müd. 
Çorum V aliliti 

Samsun Vilayeti 
.. 

Konya Memleket Hut. 
latanbul Belediyesi 
Ank. Beled. 

Bayburt Coruh Un Fab. 
T. A. Ş. 

Esine Belediyesi 
Ank. ,, 

Erzurum Aık. SAK 
M. M. V. SAK 

Harta Gen. Direk. SAK 
Ank Beledi yeıi 

Samaun Belediyesi 

.. . 
lnhiurlar Umum Müd. 

Mersin P. T.T. Müd. 

Tophane Lv:r.. SAK 

.. 

11 -
l1 -

25-8-38 11 
26-8-38 11 

6-8-38 dea it. 1 ay 

15-8-38 
17-8-38 
17-8-38 
15 8 3g 
17 ·8-38 
22-8-38 

18-8-38 
18·8-38 
23-8-38 
25-8-38 
26·8-38 

29-8-38 

25-8-38 

14 -
11 -
l1 ·-
12 -
11 
16 -

12 -
12 -
10 -
11 -
10 30 

14 -

10 -
1 ay zarfında 

26-8-38 
29-8-38 
17-8-38 
26·8-38 

22·8-38 
22-8-38 
75-8-38 

18-8-38 

1!?-8-38 
26-8-38 

10 -
11 -
1l -
10 30 

11 -
l1 -
10 -

12 -

14 30 
14 30 

M. M. V. SAK 31-8-~8 12 -
9-

14 30 
Gllm. Muh. G. Kom. lst. SAK 13-8-38 
Yeşilköy Tohum lalah ve 11-8-38 

Deneme lataayenu SAK 

D. D. Y. Kay1eri 
lnhiaarlar Um. Müd. 
M. M. V . SAK 

.. 
lıtanbu• Belediye~i 
Anlc. Belediyeıi 

.. 

22-8-38 
31-8-38 
J <l-9-38 

30-9-38 
22-8·38 
26·8-38 
9-9·38 

10 -
10 
16 .. 

ıs -
11 -
10 30 
15 -

Samsun Viliyeti 18·8-38 12 -
• Aak. SAK 1 ay zarfında 

Çanak. Mat. Mvk. SAK 19-8-38 17 -
• 18-8-38 17 
" 17-8-38 12 -

Tophane Lvz. SAK 25·8-38 15 -
Ankara ., 5-9-38 12 -
Vize Aalı: . SAK 24-8-38 10 .. O 

.. 24-8-38 11 -
" 24-8-38 11 30 
" 24-8·38 13 -
" 24-8-38 15 30 
" 24-8-38 16 -
• 24-8 38 16 30 
,, 24-8-38 17 

Eıkiıehir Kül. Dirk. 20-8·38 10 'iO 
,, 20·8-38 10 -

lıtanbul Belediyesi 25-8 38 11 -
" 25 8·38 11 -

Silifke Jandr. Ok. AE Kom. 25-8 38 10 -
Edirne Kültür Dirk . 24·8-38 11 

lçel Orman Müd 
,, 

Devlet Or•an lıletırıesi 
Karabük Revir Amir. 

19-8-38 
19-8-38 
15-8·38 
15-8-38 

11 -
l1 -
11 -
11 -

,, ,, marinlave 

" ,, tuvönan 
Kok kömürü (fabrikada) 
Sömükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

Erzak 

Pirinç Tosya 
,, yerli Bombey 
,, eonebi (Hindiye) 

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
,, " küp 

Yumurta iri 
Limon ltalya 

.. Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

,, ,, 2 ci 
Zeytin tanesi duble (936 mahsul) 

,, ,, " (937 ,, 
,, ,, 1 ci ,, ,. 
,, " 2 ci " 
" " 3 cü " 

Sade yağ Urfa (birinci) 

,, .. (ikinci) 
1t Kars (erimiş) 

., ,. (erimemiş) 

,, Trabzon 
., Vejetalin 

Çay Cava 

•• Çin 
•• Seylan 

Kahve muhtelif 

" 
" 

Deri ham va itlanmif 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 
., •• manda 
., 

Hava 

" 
" Tula 
,. 

,, ıığır 

kurusu kuzu , 

" 
koyun 

" 

Salamura 

oğlak 

keçi 
koyun 
kuzu 
manda 

" ,, 
Kösele 

,, 

sığır 

aığır 1 ci 
manda 1 ci 

Meşin elvan l ci 
,, boya:z: 1 ci 

Sahtiyan elvan l ci 
•• beyaz l ci 

P•muk ipllöi 

Vater yerli 4 Adana 

" ,, 
,, 
" 
" ,, 

,, 6 

" 8 ,, ıo 
,, 12 

" 14 

" 
" ,. 

" .. 
,, 20 Yedikule 

,. .. 24 ,. 
Ekıtra ,, 6 ,, 

,, it 8 ,, 
,. ,, 10 ,, 

" ,, 12 .. 
,, ,. 14 ,, 

Vater ecnebi 4 Hindiye 
., ,, 6 ,, 
,, " 8 ,, 

" 
.. 10 ,, 

12 ,, ,, ,, . 
Ekstra yerli 14 lngiliz 

" ,. 
" ., 
" 
" 
" ,. 
" 
" 

" 
ı 5 ,. 

" 18 .. 

" 20 " 
ti 22 " 
,, 24 " 
,, 15 İtalya 

" 18 
" 20 
" 22 
" 24 

" ,, 
., 
,, 

1 
J 

,, ,. 
il 

,, 
" 
" 

kilosu 

.. 
,, 
,, 
,. 
,, 
,. 
,. 

sandığı 

b. sandığı 

" kilosu 
,, 
,. 
" 
" ,, 
,, 

" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti .. 

•• 
" kilosu 

" 
" 
" tanesi 

•• 
" .. 

paketi .. 
,. 
,, 
il 

,, 
•• 
" .. 
" ,, 

" 
il 

,, 

" 
" ,, 
,, 

" . ,, 
" 
" ,, 

" 
" 
" ,, 
,, 

" 

- 16.50 
- 2150 
-2600 

22.50- 24 
26.50 - 27 
50. - 52 
26.50-27.50 
24.50-25.50 

18- 19 
- 25 
- 28 

1700--18.oO 
8.00- 8.50 

1200- 1300 
6 
5 

45- 48 
28- 30 

18 - 20 
16- 18 
ıa- ıs 

97 
93 
85 
63 
10 
45 

285- 500 
280 - 1oO 
290- 360 

101. 25- 102.zS 

160- 165 
40 4~ 
50- 55 
55- 60 

ı ıo- ı55 
48- 50 

125 ısO 
105 ı 1° ,... 

...... 

34- 35 
40- 4~ 

155 ı65 
125- ı~ 
ıoo- 19" 
80- 5 
ıoo- 1:0 
90 - ı 
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A) Adjudications au Rabais 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier de.s Cbargeı 

~0115trlJction-Reparation- Trav. Public~~eriel de Construction-Cartographic 

llatr. de 274 m. paves et trottoir en b.;ton arme Publlque 8246 72 618 50 Muaicipalite Samsoun 
lr,~ Vospasienne a l'ecole de metier ,, 2069 62 155 25 Dir. Trav. Pub. Konia 

Publique 

~ •uıı canaliıation 1510 - 113 25 Municipalitc lzmir 
llıtr " 
~11 Paves et travauıı: de nivollement ,, 1040 et 780 • Tourgoutlou 
a ~r. Pavillon et corridor a l'hôpital Tchakmak Grc a rre 28651 06 2148 83 Com. Ach. Milit. Erzurum 

toııst rtoııroum (aj.) 

Jours 

22-8-38 
22·8-38 
23-8-38 
23-8·38 

Heure 

11 -
11 -
13 -
12 -

Dıns 1 moia 

22-8-38 15 -r. Porıt en bois et paasare en beton arme 
~ıp: konak gouvernemental a Bolvadin 
toıq~· route entre Çorum et Sunrurlu : 6224 m. 

r. Vcspasienne au bltimeııt ecole Kourfalli 

• 
1800 06 
1470 85 

46603 48 
2362 24 

Municip. Eıkişehir 
Buraau Fiscal Bo1vulin 
Vilayet Çorum 

1 moiı a partir du 23-7-38 

~ chausaee ı/route Niğde-Nevşehir, blocare 
~h .. sc de pierres et cvlindrage 
" ""e . "•ıııt lllent constr. konak rouvernemental Biımil 

._, r~ et install. ecole Sccondaire a Ank. Ha 
~cb~1tıo1ıu (cah. eh. 16,28 L.) 
ty,"cınınt constr. et inatal. hôp. Reıion"I Mala-

A.c1ıt (•j.) .,, .. 
'1'0 ,t ent coastr. konak gouvernemental Bourg 

toııst llnı (aj.) 
r, chauuee ı route Bor-Aksaray 

A.cbc ,, 2800 m. ı route Bor-Aksaray 
"cın ~ L. 3) ent conıtr. route Pertck-Mameki (cah. eh. 

tıc81 
feL· 5•re pierres 5000 m3 ı routo Nitdc·Nev

Qır. 

Pli cach 
Publique 

" 
Pli cach 

" 

Gre a gre 

6662 40 

41582 44 
325604 89 

59453 67 

30000 -

6690 28 
6381 52 

5600 

3495 21 
177 17 

500 -

3118 68 
16774 20 

502 
-478 -

4250 -

420 -

{ 
Com. Penn. Municipalite 
Oir. Econom. ., 

Dir. Trav. Pub. Niğde 

,, Diyarbakir 
Miniıtcre Culture Ankara 

lstanbul 

" 

22-8-38 16 
26-8-38 11 

17-8-38 

2j·8-38 
26-3 38 

ı 1 

11 
11 

Com. Perm. Vilayet Malatya 1 moia a partir du 6-8-38 

Kaymakamat Tortum 

Dir. Trav. Pub. Niğde .. 
• Tunceli 

,. Nitde 

15·8-38 

17-8-38 
17·8·38 
15·8-38 

17-8-3& 

14 

11 
11 
12 

11 

fi I' 
~~ Cbimiques et Pharmaceutiques - lnstrumentı Sanitaircs-F ourniture pour 
..... it - - ----

>.tedic 
0
tntgen et accessoirea Gre il gre 450 - 67 -

... '•i:"'•nts et articlea sanitairea pour lo diıpen- • 230 - 17 25 
~~ic• Bdra : 48 lotı 
~ıa•~cntı et articlea sanitaireı: 208 lota 
~ Ydraupbile marque A A : 1000 it. 

lirı, . . 
~I ' 500 it.- Acide sulfurıque : 300 k. 

Publique 

• 

" 

3261 30 
le k. 1 35 

392 -

(lnstallation et Materiel) 
ı: ~ttr· .. 
~•t,1 , .~e-Gaz-Chauff a~Central 

lıon clectrique a r Corub (aj.) 
" ~ 185) ( . ,, au bourg Ezine (cah. eh. P . 

01-1J>c .•ı ) 

Gre a gre 43296 -
Pli cach 37379 70 

·ı issus- Cuirs. 

Grr. a gre J.t,b. a nıoteur electrique 

~lern~h' (!~ ... -~ Chaussures 

101 25 

29 40 

3247 
2804 

~ 'u••ur ·----- - - ------
ftılc eı : 16000 paircs Publique 67200 - 4610 • 
~ L f0°~r tente portatives ; 350000 m. (c;ıh. eh. Plı cach. lem. O 59 90 11732 50 
ı. ttııı • O) 
Q Cı • 10 
1•tt,1 , • 30 paircs (aj.) 

~~U~2 !;~i_res 
~ıır,~rimerie-P apeterie 1111,ll d ...._ ___ _ ....;; __ _ 
tıı ., e rerietrea 

er, ,, 
" Pour . ., 
•t\ Unprımerie : 1715 it. 

~ 1111
P0 rt - Chargement- Dechargement 

t'" 11Port 
~ Poıtcaux 

()tbb 
&.11 • Ustible - Carburant-Huile! 

tıııc • 
" · 2 t.- Valvaline: 20 k.- Mobiloil : 50 k. 

l 190 k 16,5 t.- Vacoum : 1650 k.- Valvaline : 
J.t''%1, :· Petrole: 1213 k. 

0tatin' 600 t. (cah. cb. P. 7&5) 
e : 6 t .. . 

~Oo ~ .• ~ 8. t .• Mobıloi] 8 . 8 . : 500 le.- ld. C. : 
ttr0ı uıle graiıse : 50 k.- Benzine : 200 k .

IJ1\'. e : ~oo k. (aj ). ...... 
Q,ıı 

Publiqı.ıe 

Publique 

• 
" 

Publaque 

Gre a grc 
Publique 

Pli c:ıch 
Gre a rre 

,. 

~ ~t. ı 
" lırr .' 7000 ın3 Pli cach 
\,L Oıe • 5Q q,., . o p 1 
~ •uıı: ın . ub ique 

~1116,25) Pour artillerie: 1000-1500 tctea(cah.ch. L. Pli cach 
~ •tı 

tıııı Pour .1 tur et artı lerie: 2350-2500 teles (cah.ch. L 50) 
(!1t''R"b•t h •utrcs articles pour l'etablissement Ka
~I ~cııt • c : 32 lots 

' 11tı ~· 300 sacs ( · ) 
~ e to . aı . 

to\'· •ıer, de pin ete. pour lea jarciina (aj .) 
~'•ıı ısioı:ıs 

a,' "•ıırıd, 1 . C'l,hlıfı ete.' •ıt, Yorbourt, farine, fromare kacher, 

' '" . oıne f . 
' oın et paille 

&.;, d~ surencher~ 
~," apın : 329 3 
~ıı., m . 

IJ cb, d" : 314 m3 
l:altıb c Platane et b . d . 

res d' oıı e sapın 
une bitiment 

" Publique 

" Pli cach 

Gre a rre 

Publiquo 

Publique 

" 
" 
• 

4944 -
1650 -

60 -
94 50 

1818 10 

3 ' 00 -

469 -
4566 -

153000 -
420 -

745 -

1933 56 

2217 50 
5775 -

175 

370 80 
123 75 

4 50 
7 18 

136 35 

225 -

70 35 
342 45 

8900 -
32 -

1687 50 
55 87 

24750 -

47500 -
145 02 

171 59 
433 -

121 -
116 -

Vilıyet Samaoun 

" 
Chof Med. Hôp. Regional Konia 
1 Com. Pero. Municıpalite lıtanbul 
l Oir. F..con ~m . n 

Municipalitt Ankara 

S .A.T. Minoteric a Bayhurt 
Munıcipalite Ezine 

18-8-38 
18-8-38 

23-8-38 
25-8-38 

26-8-38 

29-8-38 
25·8-38 

12 
12 

10 
11 -

10 30 

14 -
10 -

.. Ankara Dana un mois 

Com. Ach. Milit. Euouroum 
Com. Ach. Mio. Def. Nat. Anlt. 

Dir. Gea . Cartorr. Ankara 
Municipaliie Aakara 

Muaicipalitc S•mıoun 

.. 

26·8-38 
29-9-38 

17-8·38 
26-8-38 

22·8·38 
22-8-38 

Com. Ach. E'.conom. Monop. Kabatacbe 25-8-38 

Dir. P.T.T. Mo sine 

Com. Ach . lnt. lıt. Tophane 

Com. Ach. Minist. Def. Nat. Ankara 
Com. Ach. Comaı. G. Surv. Douan.lat. 
Com. Ach . Station Amelioration et 

Easai Semences a Yeşılköy 

18·8-38 

12-8-38 
26-8·38 

31-8·38 
13-8·38 
11-8-38 

4e•• Expl. Ch. de Fer Etat Kaiscri 22·8-38 
Com. Acb. Econ. Monop. Kabatııche 31-8-38 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. S0-9-38 

" 
{ 

Com. Porm. Municipalite latanbul 
Oir. Econom. ,, ., 

Municipalite Ankara 
,, 

Vilayet Edirne 

.. 

l>ir. F orcts ltchel 
., 

lngen. Foretı Kaıtamonou 
Municipalite Ankara 

30-9-38 
22·8-38 

26-8-38 
9-9-38 

19-8-38 

2-9-38 

19·8-38 
19-8-38 
19·8·38 
17-8·38 

10 
11 

11 
10 30 

11 -
11 
10 

12 -

14 30 
14 30 

12 -
9 -

14 30 

10 
10 
10 

15 -
11 -

10 30 
11 -

12 

12 

11 
l1 
10 
12 -

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 

8 - 9 - 1938 

FİATLAR - COURS OEFiSiELS 

Afion - Opium • • • . . • 
Butday yumu~ak - Ble tendre . 

Aşafl·Moinı Yukarı-P ıu 

Butday aert Ble dur 
Butday kızılca - Ble roux 
&akla - Feve • • 
Kut yemi çuvallı - Millet • 

" 
dökme 

Peynir beyaz - Fromage blaııc. 
., kaş er 

Çavdar Seigle • . . 
Suaam - Seaame ..• 
~~ısır sarı - Maiı jaune 
Arpa Anadol - Orıe An. 
Arpa yemlik • • . . . 

5 28 
5 5 
5 30 
4 20 
6 ~ 
6 14 50 

4 17 

6 
5 12 
5 33 

6 3 

4 17 50 
Zeytin yağı l.ci yemeklik - Huile d'ol . 
Fındık kabuklu -Noiaettes 
Güz Yünü 
Ceviz içi 
Tiftik mal 

n otlak 
Pamuk yatı - Huile de coton 
Suaam " ( ,, sesame 
iç Badem • . . • . . . • • 
Darı aarı- millet j•un~ • • · 
Keçi kıh - Poilı de Chevre 
Keten tohumu Gr. de Lin 
lç fındık Noia. decor. 
Nohut iri Poiı chiche • • 
Kaplıca • . • • • • 
Yulaf - Avoine • . . • • • 
Faaulye ufak -Haricot sec 
Burcak . . . . 
Mercimek - Lentille 
Yapak Anadolu Mohalrc 

n Trakya » Thrac e . . . . 
Sansar derisi 
Tavşan ., 
Vartak n 

Porsuk " 
Kunduz 

GELEN ARRlV AGE 
Afion -..ıOpiunı 12 50 

Buğday - Ble 839 -
Arpa - Orre 32 
Çavdar - Scigle 
Un ~ Farine 43 -
Mısır :- Maiı 

Kepek - Son 
Keten tohumu-Gr. Li n 
Fasulye - Haricot sec 28 50 
Pamuk - Coton 
Yapak - Mohaire 
Yulaf (foin) 
Suaam-Seaame 

• Kuş yemi - Millet 
Mercimek - Lentille 

113 75 
58 -

Nohut - Pois Cbiche 
Zeytin yağı -Huile d'ol. 80 
B. Peynlr-Frornage 8. 
Kat•r 
Tiftik 
iç fındık - Nois. dcc. 

· Razmol 
Kıl 

Bulgur 

Bayaz yat 
P. Yat 

15 -

GIDEN - EXPORTATION 
Afyon 
Razmol 
Arpa - Orge 
Yulaf 
Kuş yemi - Millet 
Nohut - Poiı chiche 
iç fındık - Noıs dec. 
Un {farine) 
Susam 
Yapak - Moha.irc 
İç ceviz 
İç badem - Amande 
Kıl 

Kepek 
Mi kıt 

DIŞ FiATLAR 
MARCHES ETRANGERS 

Buğday (Ble) Liverpul 
., ., Şikaıo 

" n Vinipek 
Arpa (Orge) Anvers 
Mısır (Mais) Londra 
Keten t.(Gr.Lin.) ., 
Fmdık (neiı.) G.Hamburg - -
,, L. 

" 

- ==== 

ER 
Dörtyol Orman Bölge Şefliiinder 

İlçemizin Cürlevik ormanından 1250 kental meşe kömürü 
437 lira 50 kuruş muhammen bedelle 1.8.938 g ününden 
itibaren on beş gün müddetle serbest açık artırmaya 
konulmuş ve yevmi ihalesi olan 15.8.938 Pazartesi günü 
aaat saat 12 de Dörtyol orman dairesi binasında ihalesi 
yapılacağından taliplerin şartnameyi görmek istiyenler An
karada orman umum müdürlüğüne Seyhanda orman baş 

miihendisliğine Dörtyolda orman sataş komisyona müracaat 
edilmesi . 
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Sayfa 6 

me ve ihale kanununa göre kapalı zarf usulile münakasaya 
konu]muştur. 

İşin muvakkat teminatı 919 liradır İhale 24 ağustos 938 
tarihine ra~tlıyan salı günü S\lat 11 de Dahiliye v~kaletinde 
belediyeler imar heyetinde yapılacaktır. 

İstanbul Nafıa Müdür1üğiinden: 
24.8.938 çarşamba günü saat 15 te lstanhulda Nafıa mü

dürlüğü eksiltme komisyonu odasında 22970 lira keşif be
delli Nişan taşı kız orta okulu ikmali inşaatı kapalı zarf usu· 
lile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bay.ndırlık işleri gerıel, hususi ve 
fenni şartname]eri, proje, keşif hul~sasile buna müteferri di
ğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 1723 liradır. 

İsteklilerin teklif mektubları ve en az 20 bin liralık hu bu 
işe benzer iş yaptı~ına dair Nafıa vek:!letinden alınmış 938 
yılına aid ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarını havi kapalı 
zarflarını 24.8.938 çarşamba günü sa8t 14 e kadar İstanhul 
Nafıa müdürlüğüne vermeleri. ----

Konya Nafia Müdürlüğünden 
Bölge Sarı'at okulunda inşa edHecek olan 2069 lira 

62 kurut keşif bedelli hela inşaatı işleri 15 gUn milddetle 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır, Muvakkat teminat 155 lirR 
25 kuruştur. Eksilime 22.8.938 Pazartesi günü saat 11 do 
Konya Nafia müdürlüğünde yapılacekbr. 
Bu işe ait evrakı keşfiye ve şartnameler her· gün mesai 
saatlerinde Konya Nafia Müdürlüğünde g~rülebilir. 

Niide Nafıa Mildürlüğilndeo: 
Eksiltmeye konulan iş: Niğde - Nevşekir yolunun 

53+000 - 59+300-62+000 - 62+700 kilometreleri arasın· 
da şose inşası. 2000 metre tulünde 9ose inşası "Sandık 
ktl9adı, blokaj ve kırma taş ferşiyesi buharlı 

silindir tazyiki inşaatın keşif bedeli 6662 lira 40 kuruftur. 
Eksiltme 17.8,938 çarşamba günü saat 11 de Niğde vilA· 
yeii encümen komisyonunca yapılacaktır. Muvakkat temi
nat. 500 liradır. İstiyenler bü şartnameyi ve evrakı Niğde 
Nafıa müdürlüğünde gürülebilir. 

• • • 
Erzurumda Mareşal Çakmak hast. güney pavyonu ile ko

ridor in aatı. Bak: Harici ask. kttaatı ilanlarına. 

lıaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Samsun Vilayetinden: 
Sam~un memleket hastanesi rontkP.n lAburatuvarı ıçın 

a:ııağıda cinsi ve miktarları yazılı rontken filim ve malzemesi 
18.8.938 tarihine rastlıyan perşembe günü !-laat 12 de vilayet 
daimi encümeninde pazarlık usulile ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 450 Jiradır. 

Teminatı 67 liradcr. Teminat hankaya yatırılarak banka 
mektup veya makbuzu ihraz edilecektır. 

Cinsi Eb'ad! 
Rontken filmi 30X40 büyüklükte 

» » 24X30 » 
» » 18X24 » 
» » ıaxı8 » 

Diş filimi (Yirmilik) 
Hanforsatör (Çift) 

)) )) 

)) )) 

30X40 )) 

24X3e )) 

18X24 )) 

-- --
Konya Memld:et Hastanesinden: 

Miktarı 

20 düzine 

25 " 
10 " 
10 ,, 
10 ,, 

1 adet 
1 ,, 
ı ,, 

Konya memleket hastanesinin 3261 lira 30 kuruş mu· 
hammen bedelli 208 kal~m senelik il~ç ve edevatı açık ek
siltmeye konulmuştur. Taliplerin yüzde 7,5 üzerinden ban
kadan alacakları teminat mektubile Ticaret odası vesikasını 

h.ımil olarak 23.8.938 sah günü snnt 1 O da viltı.yet enciimen 
odrsında hazır bulunrııaları ve şeraiti öğrenın<'k isteyenlerin 
de hastane baştababetine müracaatları ilrın olunur. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
Adliye Veklletinden : 

1 Vekalet ve temyiz devairi telefon. elektrik, asan-
!Ör ve temizliğe ait aşağıda miktarı yazılı ceman 98 ka· 
!em ve muhtelif üç neYi eşya ayrı ayrı pazarlıkla müba
yaa edilecektir. 

2 - Talipler bu husustaki ayrı ayrı tanzim edilen şart· 
nameyi ber gün vekalet levazım ve daire müdürlüğünden 
parasız aldıkları gibi kısmen mevcut olan nümuneleri dahi 
görebilir.ler. 

3 - Pazarlığa girecek taliplerin muvakkat teminatı 
olan aşağıda alınacak eşyannın numara sırasile miktarı 
üzerinden hizalarında yazılı olduğu üzere 249()° sayılı ka
nunun 17 inci middesi mucibince teminat mektubu veya 
makbuzlarile birlikte 22. 8. 938 pazartesi günü saat 1 1 de 
vekalet levazım .ve daire müdürlüğünde toplanacak komis· 
yonda hazır bulunmaları . . 
mu•akkat teminatı: 

Li: Ku: 
61 50 

32 60 
63 95 

Kalem 
19 

No: 
1 

Cinıi 

Kalörifer ve telefon da-
iresine ait eşya: 

22 2 Elektrik malz. ait eşya. 
51 3 Temizlik ve aaaıısöre 

98 Y ekftn ait eıya. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Mensucat-Elbise· Kundura -Çamaşır v. s. 

* * • 
16 biıı çift kundra alınaoakhr. Bak: Harici ask. kıtaatı 

ilAnlarına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

• • * 
1715 kilo matbaa mllre\tkebi alınacaktır. Bak: İnhisarlar 

U. Müd. ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v.s. 

Yetilköy Tohum I.lah ve Deneme latuyonu Alım Satım 
Komiıyonundan : 

Cinıi Kilo Tahmini bedeli Muvakkat teminat 
Lira K. Lira K. 

Motorin 8000 600 00 45 00 
Mobileil BB 500 200 00 15 00 
MobHoil C 100 35 00 2 62 
Gres Y•tı 50 7 50 O 56 
Benzin 200 42 50 3 19 
Gu 200 30 00 2 ı5 

Yetilköy Tohum Islah i.tHyonu için yukanda cinı, miktar 
ve muvakkat teminatı yazılı altı kalem etyaoın 3.8.938 çarşamba 
günü yapılan kapalı zarf ekıiltme1inde talih zuhur etmedij'iı:ıden 
11.8.938 perşembe günü uat 14,30 da pazarlıkla ekailtme1i yapı
lacaktır. 

Eksiltme f.tanbul Defterdarlık Muhasebe MüdürlGfilnde top· 
lanacak Komisyon tarafınd•n yapılacaktır. Şartnameler Yetilköy
de MüeHe1ede i'Örülıebilir. Talihlerin muayyen günde ihale aaa· 
tinden evvel muvakkat teminatlarile birlikte Komiıyona müraca· 
atlıeri. 

••• 
Benzin, vakum, valvalin ile mobiloil alınacaktır. Bak: 

İst. Lvz. Amirliği SAK ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Yükıek Mühendiı Mektebi Satınalma Komiayonundan : 

Cinıi Miktarı Muhammen Pey ak- Tarihi Sutt Şekli 
Kilo bedeli çeıi 

Un 5300 13.00: 
Makarna 1250 25.SC: 
İrmik 
Şehriye 

Pirinç unu 

500 18.00: 
350 25.50: 
3SO 20.00: 

94.28 15.7.938 9.30 açık 

ıo Atu.t•• 1938 ~ 

İstanbul Üniversitesi A.E.P. Komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Muham. fiatı Teminatı İhalesi 

Arpa 9 bin kilo 5,5 kr. 
Kepek 8 ,, ,, 4 ,, 
Ot 2 ,, ,, 4 ,, 
Saman 2 ,, ,, 2.5 ,, 

1 
Buğday 8 ,, ,, 7 ,, 113 25.8.931 sa. 
Lahana 28 5 5 ,,,, ',, 
Havuç 25 ,, ,, 6, 75 ,, 
Pancar 30 ,, ,, 4,2S ., 
Marul J 4 ,, ad. ,, 2 ı 
Salata'ık 14 ,, ,, 1,5 ,, 375 25.8.938 15,. 

Tıb Fakültesi laboratuar hayvanları için alınacak yeın ft 

sebzeler yukarıda yazılı tarih ve saatte Rektörlükte ~çık e~· 
siltmeye konulmuştur. İsteklilerin teminat ve Ticaret od• 
vesikasile komisyona gelmeleri. Şartnaıueler hergün Rektor ~ 
lükte görülür. 

••• Sadeyağ makarna ve şehriye alınacaktır. Bak: Harici ask· 
kıtaatı il!nlarına. 

••• 
9749 kilo terP.yağı alınacaktır. B1.1k; lst. Lvz. 

SAK il!nlarına. 

Avis Of f iciels 
li~ 

De la Direction Generale des Chemins d~ı 
de Fer de l'Etat n 

500 d · 11 • ' l · · e d ·, tonnes e vıe e ıonte d une va eur estımatıv ıf. ı\t 

22.SOJ Ltqs. seront achetees par voie d'edjudicatioıı sOd ~I 
pli cachete le lurıdi 22 a011t 1938 a 11 h. au local de ı'ı\ ~ 
ministration Generale a Ankara. I ' 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre ~ , ~ 
Presidence d'! la Commission le jour de l'adjudication )fr_ 
qu'a lO h. leurs offres, une garantie provisoire de 1681111" 

Ltqs. Les certificats exiğes par la loi et un certificat de co 
petence delivre par le Ministere dcs Travaux Publics. 1 

Les cahiers des charges sont distribues gratuitement 
a A· kara par le Service des Approvisionnements rt flıı; 
darpaşa par le Bureau de Reception. (5154) 3 ....... 

1 - Mektebin 938 malt aeneıi yiyecek ihtiyaçlarından un, ma· 
karna vesaire bir ~artname ile açık ekıiltmeye konulmuttur. il 

2 - Bu ihtiya~ların cinı ve miktarlarile muhammen bedelleri 1 
Memento des 

;;..--..--;;----..-.-------------~-----------..... --..-. ve ilk te.mlnatı ekıiltmenin tarih ve aaatı hizaaında 8'iıterilmittir. 
3 - lıtekliler 938 1ene1ine ait ticaret oda11 ve.ikalarını i'Ö•· 

tereceklerdir. 
4 - Şartnameıinl görmek istiycnlerin her i'Ün ve ekıiltmeye 

rireceklerin belli i'Ün ve 1eatte Gümütıuyunda mektep binaaı ela· 
hilindeki komisyona 111 üracaatları il&n olunur. 

Ankara Yükıek Ziraat Enatitüıü RektörUltGnden : 

Kurumumuz tecrübe hayyanlarının bir ıenelik yemleri olan 
•tağıda isim ve miktarları yazılı 9 kalem bayva1a yemleri açık 
ekıiltmiye konulm Uftur. · 

İhale 27.8·938 cumartesi günü 1aat 11 de RektörlOk ltlna1ında 
müteşekkil Komiıyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen bedel 4550.25 ve muvakkat teminat 341.25 liradır. 
Fazla izahat ve paruız tartname almalı iltiyenlerin Enıtitü 

Daire Müdürlüğüne müracaatları. 
isim Miktarı Beher kilo fiatı Yekum tutara 

Arpa 
Kuru ot 
Saman 
Kuru yonca 
Yulaf 
Yataklık ot 

sap 
Kepek 
Küıbe "SuHmn 

Kilo Kuruş 
32500 6 
30700 4 
12500 2.25 
9500 7.5 
ıooo 7 
1500 2.5 
1000 3 
600 3.5 

3000 5 

1950.00 
1228.00 
?.81.25 
712.50 
140.00 
37.50 
30.00 
21.00 

150.00 

İzmir Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan : 
1 - Müstahkem me•ki Çeşmedeki kıtaatm açık eksilt· 

me suretile münakasada bulunan 20 l 00 kilo kesil
miş ıığır eti ihtiyacına talip çıkmadığından pazar· 
lıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 11 .\ğustos 938 perşembe günü saat on 
iki de kışlada Müstahkem mevki aabnalma Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

3 Tahmin edilen tutarı (4422) liradır. 
4 Teminatı muvakkate akçesi 331 lira 65 kuru~ur. 
5 Şartnamesi her gün komisyonda ıörülebilir. 

6 İsteklil. r ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

7 Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayıh kanunun 
2 ve 3 cü maddelerinde ve ıartnamesinde yaıılı 
vesikaları ve teminatı muvukkatalarile birlikte ihale 
aaatinden evvel komisyona müracaatları. 

Jeudi 11-8-938 

Zinc elıectrolite (Fabr. Milit.} No 730 ,1 ~ 
Materiel de rechanre pour locometivea (Cb. de Fer Etat) No 11~ı 
Piecea • ,, ,. ,, ( • ) No 
8eurre (Com. Ach. Div. Sarık:amıı) Ne 760 
Pııpier emeri (Ch. de Fer Etat} No 760 ··l 
Badiıeonnare et repar. façade de devanl de la biti11e de ı·tJ111 

site (Com. Ach. Universit~ latanbul) No 760 ~c' 
Achevement conıtr. partie en ••çonnerie de la nouvelle bit. 

a Erzurum (Vil. Erzurum) No 767 
Tente• coniquea (Oir. Gen. Monopole1) No 768 
Fer lama et fer rond (Ch. de Fer Etat) No 770 
Conıtr. ruichets a l'hippodrome a Ankara (Vil. Aak.) No 770 

,, hanrarı (Coaı. Ach. lıat. Eskişehir) No 770 
Benzine, mobiloil, petrole {Min. Def. Nat.) No 771 
Coke indigenc (Proc. Gen. lat.) No 771 1 ı 
Films et medicamentıı, bain Roentgen (Oir. Valcoufs l.t.) N• 1 
Ballut (Cb. de Fer Etat Afyen) No 771 
Diverııeı provisions (Ecole Mctiers Sultanahmet) No 772 
Foin (Com. Ach . Di':'. Manisa) No 772 
Flacon1 pour medicaments (Int. Tophane) Ne 772 
Tuyaux d'eau, ıircne, dynanao et moteur (Unioo Reataur. 

C 
Not 772 . . . . (D. E bl 1 . . El . ) No 71~ 
onıı r. aaıaona ımmııres ır. ta . mmısrreı azır 

Avoine (Com. Ach . Mil. Milu) No 773 
Riz, aavon, haricetı 1ec11 (Com. Ach. Mil. Isparta) No 774 rJO ~ '.ııı 
Produitı pharmaceutiqueı (Hôp. Mala-iiea Contarieuı .. lzmir) ·~ 
Pain et beurre (Vil. Kayıeri) No 776 toif 
lnstıllıtion drainıge iı la maison de manipulatien .le tabacl ~ 

Princip. Monop. Balikesir) No 776 
Tranıportı postaux (Oir. PTT. Bilecik) No 777 
Boia de chene et charbon (Vil. Gaziantep) No 778 
Repar. voitures Sce Preprete (Mun. Samıun) No 779 I 

,, articles ô'attelaıe (Mun Samsun) No 779 '°'~ 
Sacı, tentes ceniqueı et extincteurs d'incendie (Com. Ach. Codl 

Gen. Surv. Douan. lst.) No 779 5/ 
Conıtr. etare oave de1 ecoleıı Primaires de Sanltı~la et de 

(Dir. Trav. Pub. Sivas) No 780 
L,;gumes (Com. Acb. Place Ferte Çanakkale) No 780 
Beurre (Com. Acb. Oiv. Kars) No 780 
Transport effets (Com. Ach. lnt. Tophane) No 782 
Conıtr. couverture sur cheminee hôp. Rcrional a Mıniıa 

aiu) No 783 
Constr. four a l'bôp. Regioaal Manin (Vil. Mıniaa) No 783 
Viande de boeuf (lnt. lzmir) No 784 
Provision et lerume1 (Com. Ach. Ecoles Ank.) Ne 784 

• LH Hteriıque• iadiqueat uae nnte par yoie deaureaeb8'
0 


