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~l~İCİ (KONOMl•K HAB(ff l(ff Romanyada buğdayın fiatını Kısa Pi yTaı'ftsı'ka - hyaapvaag~ dı is 1 eri 
yüksek tutmak için ahnan tedbirler 

ransanın Bulgaristana yapacak 
İstikrazın teferruatı 

'ııı 
hıat .. i~ana ikraz edilecek 

, ~, Banque de France et 
~ ft~1 Baı,, bankanın delale
tltt ~11 bankaları verecek
n,0: . tikraz olunan meblat 2 
. .. lldt'l' 
Yo.ı f,. ı ız lirası, yani 375 
, •le 1;11ktı.r, ve ilk tediyat 
11.celc .5 ınılyon frank teslim 
~ tı ... 

t'ııı1ı>.ra lt~tkil olunacak bir 
di :ı Bulgar tlcari şirkete 

"
11•cak. Bu tirketin te-

Sofya 9 Ağuıtos 938 (Huıuai) 

tekkülünden maluat Bulgar top· 
rak ürünlerini alım piyualannda 

istihlak etmektir, zira Fransa 

bunları aarf edebilecek vaziyet· 
te değildir. 

İstikraz elunan para ordu için 
sarf olunmayacak, demiryolu, 

posta telgraf levazımı n yol ia· 

şaaaı için lizım olan makinelerin 

tedarikine hasrolunacaktır. 

'-...........__--------·----·~~--------
\' llQoslavyadan üzüm ve elma 

ihracatı başladı 
Belgrad 7 Ağustos 938 (Hususi) 

~Otun iptidasında Yugoı· ij ..._, .. 
ı, hıc Uıüın ihracına batla· 
'-ti defa Noviaad havaliıi 
G~~d~n yollandı ki, bu ıün 
'-lıl ler Viyanada ve Prat· 

Otll 1Yorlar. · 
ı· illi, .. 11.lıi lq Noviaadda vaıon 
~,.ı 1 0 •u 3 50 dan 4 dina· ..... ' 

tllr) •atıldı (100 dinar 285 
1ll fi,;1~u~da~ anlaşılıyor ki 

' 1 ılerıde dü4ecek. 

Geçen ıene üı.üm yüzde 20 
den 30 a kadar daha fazlasına 

sataldı, 2270 ton ihracat yapıldı 
ve bu yüzden 8.8 milyon dinar 
tahsil olundu. 

Üzümün ihracile beraber el· 
manın dahi ihracatı başladı. ilk 
parti Mariborin (Marbury) hava· 
lisinden Almanyaya ıevk olun· 
du. Geçen ıene Yugooılavyadan 
6575 ton elma ihraç edilip 14,7 
milyon dinar tahsil olunmuttu. 

"--------------------
tvl ısır pamuğu ve Almanya 

~~l Kahire, 

ıı ~llın riyaseti altında bu· 
"''•ır •ı""- Pamuk komitesinin a· ti• ...._il L_ 

1lld, ..,.,ııları bu pnlerde 
Q 1t'll~ ltıubinı müzakerelere 

t, '1-, OldqLL h b .1. ~ • ıc. " ... ra a er verı ı-
t. tct od . . il b ")\ b asının reııı m -

'ıı İt &tlanrnadan evvel kı· 
'' illlutuk, iradederek Al

t M· . ~G ısır beyninde ikti· 
"'"· "••eb ~·t it atının rittikçe e· 
ıı:ı..."'-''-~•.Pettil'i ve bu fiin 
ı..:"~ ~ •den daha fazla, hat· 
"it lleej tb' 
-~''"cet 1 ı en bereket-
. dcı_lt en ela ha fula ticari 

~ıı~tlt, ~lt~lllunulduj'u beyan 
~tı b11 it •katen dünya tica· 
' bil •dar tnahdud bir za

\~lı ay~' bu •enenin (1938) 
•ıı •rı f 

~\ltclt ~r ında iki mem· 
•bıl muamelatı ti-

6 Ağuıtoı 931, (Huauıi) 

caryiesi hı11olunacak derecede 
artmıtlır. 

Mıaır hükümeti imtisal oluna
cak derecede çalı,arak Mısırın 

pamuğu bu ıüa dünyanın en ne-

fis pamuta raddesine çıkarmış 
ve Almanya ise kendi mensucat 

sanayisinde ham madde bulmak 
müşkülatını defetmek için Mı· 
sırın biitiln pamuk mahıülüne 

mn,teri olabilir. 

Bir takım ıuni teller ıuni ipek 
ye saire imal etmek için bun· 
lara her halde Mıaır ga mutu· 
aun ipek gibi aefis uzun telleri 
karıftırmak İcab eder. Diğer ta

raftan Mısır Almad' isti hıalatı i

çin çok vasi bir piyaaadı r, de· 
mittir. 

~---------~~--
'"~ Irak - Japon ticareti 

itı. ~iılt(i 
it "'\l 'trnı~ti•in Japondan· 
')~'lt iç~tı ınal kadar ihraç 
~l~ ''tic ·~ ••rfettiği rayret
ı~t, Ja::.. 'Vermeie ba•· 

tı k na ıevk olunan 
-. tıı 1Ynı,r , •lı,.,. ı •rtmıt ve Ja· 

~·~'l e~ fraka ithalına 
'~ ete •ahal kalma· 

~G~G 
illetinin beyanatına 

nazaran, l '37. 38 senesinde Ja

ponun fraka ithal etmit oldutu 
malların kıymetinin yiiule 25 

niıbetinde mal İrakdan Japona 

ihraç olunmUJtur. Geçen sene 
İrak 279,500 4inar (bir dinar 
bir lnıiliz lirası kıymetindedir) 
kıymetinde mal Japona ihraç 
etmittir. 

Bu ıene Romanyadan takri· 
ben 120.000 vagon buğday ih· 
raç edileceğine tahmin ediliyor. 
Memleket dahilinde butdayın 

fiatını yüksek tutmak ve çift· 
çinin mahıüh'.ina kafi bir kir 
temin etmek için beher vagona 
100,000 ley (935 lira) bir ihraç 
pTimi tesis olund\1. 

Bundan başka lktiaad nazırı-

nın Milli banka ile kararlathfı 
vechile Banka mahalli piyasa· 
larından butday satın alınacak 1 
ve malın fiatını yüksek tutmak 
için birlikte tesis olunan tetki· 
lata muavenet edecektir. Bu 1 
ıuretle satın alınan butday ib-

raç olunacak ve yahut oriunun 

ihtiyacına tahsiı olunacak İk
tiaad Nezareti tarafından karar· 
lattırıldığına ıöre buğday fiatı· 
nıa düımekte olduğu hissolunca 
Butday Ofisi, butday mübayaa· 

sına batlayacak ve memleketin 
her tarafından aynı zamanda 

mal alacaktır. Hükiimetin ala
catı buğdayın miktarı mahalli 
terait ve hariçteki ahval tayin 
~decek. 

Un ihraçı için 10 bin ton sık
letinde bir vagona 13000 ley 
(takriben 120 lira) prim verile· 
ceği kararlaşmııtır. 

Suni ipeklerinfiatlarında 
yükseıiş 

Suni ipek imal eden on büyük 
fabrikalardan biri olan Fransa· 
da (la Visiose Corporation) ve 
Amerikada (Amerikan Bam
berg) 'irketleri kendi fabrika· 
larında imal olunan ıuni ipeğin 

aeetatlı nevinin fiahna bir 

librada (yarım kilo) 2 den 3 cent 

(3-4 kuruf) zammetmi,lcrdir. Ne-

1 

fis ıuni ipeklerin fiatlarında te
beddulit yoktur. 

Holandada çay fiatları 
Amıterdamda geçen rün çay 

arttırmaları vuku buldu. 9,900 
denk Java, -4,890 denk Sumatra 
çayı paı.ara çıkarıldı. Pazar-

da faaliyet olup epeyice mikdar 
mal satıldı. Bundan ••.-el icra 

olunan arttırmalara niıbeten yap· 
rak çaylarının fiatında librada 
(yarım kilo) l den 3 aente (bir 
ıent 50 paradır), yarık çayları· 

nın fiatında 2 den 3 ıente ka
dar y&ikselit a-örülmütUir. 

Kahve ticareti 
Bu ıene hazirana kadar altı 

ay zarfında menşe olan memle· 

ketlerden 25.619.000 çuval kah
ve (bu miktarın 14.797.000 çu
valı Brezilyadan ihraç olunmUf• 

tur. Geçen ıene bu altı aylar 

zaıfında 25.006.000 çunl (bu 
miktarıa 14000000 çuvalı Bre
Jilya malı olarak ı ihraç olun· 

muttur •. 

Bu alta aylar zarfında Brezil· 
yadan ihraç olunan kahveler 
geçen senenin ihracına kıyasen 

yüzde 25 artmıf, ve aayır mem
leketlerin ihracı yüı:de 9 azal· 
mıttır. Temmuzun birinde ge· 
çen aene 7.911.000 çuv.ıl mev· 
cud istoka kartı, bu ıene tem-
muun birinde mevcud istok 
7,230,000 çuval oldutu heıap 
olunmutt11r. 

lhracatcıların Dikkatine 
(Türkofis tebliği) 

Ticari vesikalar satlş mukavelelerine uygun 
şekilde tanzim edilmelidir 

(Clean bili of ladina-) olarak 
akdolunan satıf mukavelelerin~ 
aid kontimentolara (blean do
cumenta) kaydını ihl&l edilebile· 
cek surette metruhat dere olun· 
maaına dikkat edilmesi hususu 
her hanti bir ihtilaf zuhurunda 
ihracatcı tüccuımızın mütaıarrır 

olmaması için Stokholm Ataıe· 
liğimizce tusiye edilmektedir. 
Ataşelitim izin bildirildiğine 

röre yukarıdaki eaaıla akdolun· 
muş iki partilik bir küspe satıt 
mukavelesine aid konıimetoye 
gemi ıuvarisi tarafından dere e• 

1 

dilen (not reıponıible for ıepa· 
ration) kaydından alıcı ecnebi 
firma küspe fiatlarının tenezzÜ• 
Jü karş11ında istifadeye şitap 
eylemiş ve müraccat ettiği ha
kem heyetinde de hak kazan· 
mıştır. 

Alakadar ihracatcılarımızın a
lıcı ecnebi firmaların fiat tene.z

edebilecekleri her henıi bil' açık 
noktayı mukavelelerinde bulundur• 

1 
mamaları ve her türlü ticari 
vesaiki aatıt mukavelesine uy· 

1 

g-un şekilde tanzim eylemeleri 
nH afaatleri iktizuındandır. 

Tiftik.-Piyasa isteklidir. Satı- 1 

cılar nazlı fÖrÜnmekteler Piya1a
mızda tiftik üzerine halıhazırda 

birden fazla alıcılar görünmekte
dir. Almanya ile ticari mukave
lenamenin imza edildiği ve 15 
A§'uıtoıta meri'yete geçeceği 

tiftik pi yas ası üzerinde de eyi te-

sirler yapmııtır. 
Geçen hafla yapılan satışları 

14 şekilde göıitercbiliri.z: · 

Doritiftiği 116 balya 78/85 Kr.tan 
Safranbol 47 ,, 100 ,, 
Çorum ) 
Maden ) 178 ,, 107 50-!08 ,, 
Çerkeş ) 

Eskişehir) 
Polatlı ) 184 • 108 ,, 
Bolvadin ) 
Iılenmiş 
Polatlı 100 ,, 112.50 ,, 

Eskişehir ) 
Yozgat )400 ,, 115,, 
Bolvadin ) 
Boyabad 104 ,, 117.50 ,, 
Otlak 92 ,, ,, ,, 

Bu satışların kısmı azami İn· 

giltere için olduğu unedilmek.
tedir. Pyiaaadaki iıteğini devam o· 
lunacağı tahmin olunuyor. 

Bu hafta .zaıfındaki rivayetleTe 
•a.zaran yakın zamanda \lmaa
yayı alici sıfatile piyaaamıı.da gö
recetiz. Son bir kaç gün zarfın· 
da piyasamızda yalınız 212 balya 
Ç:!rkef 110 kuruştan ve 47 balya 
Eskiıehir 120 kuruştan satılmış· 
tır. Satanlar çok nazlı ve alıcı

lar çok isteklidirler. 

Yapaa-ı.-Piyaıa isteklidir. Ge· 
çen hafta zarfında piyasamızda 30 
ton Anadolu sıra yapatısı 46 
kuruttan satılmıttır. Bu hafta 

zarfında da •ıra Anadol harmanı 
3000 balya yapağı vapur teslimi 
49 kuruıa salılmııtır. Yapağı fi
atları föylece tasnif edilebilir. 

Geçen hafta Bu hafta 
Karakaya 43/44 44/45 
Anadolu 11ra 45146 46157.50 
Anadolu ince 49)50 60l53 
Yıkanmış yün 65170 65)70 

Hahhazırda ıatı, devam et· 
mektedlr. 

Türkiye Cumhuriyeti ile 
İspanya Cümhuriyetli arasında 

akdedilen 
Ticari anlaşmaların başlıca hükümleri 

15-7-938 tarihinde meriyete 
girmek üzere Türkiye Cumhuri
yeti ile İspanya Cumhuriyeti 
ar11sında 6.7.938 tarihinde bir 
Modüs Vivendl, bir ticaret ve 
bir de Klirin~ anlaşmaaı akde
dilmittir. 

A- Modüs Vivendinin batlıca 

hükümleri tunlardır: 
b) Seyrisefain, turizm ve ıey• 

yar ticaret memurlarına aid 
hususlarda iki taraf kar41 lıklı 
olarak en ziyade müsaadeye 
mazhar millet kaydından istifa
de f'!deceklerdir. 

2 En ziyade müsaadeye maz
har millet muamelesinn aid hü
kümler; 

a) Mücavir memleketlere bahf 
edilen hudut ticareti kolaylıkla· 
rına 

b) Gümrük ittihadından do
ğabilecek kolaylıklara 

c) Türkiyenin, 1923 de Os
manlı lmpararorlutundan ayrıl· 
mış olan memleketlere ve· Bal
kan Devletlerine bah,edeceği 
kolaylıklara 

d) İspanya Cümhuriyetinin İbe
ro-Amerikan memleketlerinden 
birine bahşedeceği kolaylıklara: 

Şamil değildir. 

3- Bir sene için muteberdir. 
Üç ay evvel feshi bildirilmediği 
taktirde senelik devreler için 
kendilitindeo temdid edilmiş ad
dolunur. 

B- Ticaret ve kliring anlaş· 
malarının ihtiva ettikleri başlıca 
hükümler: 

l) Türkiye menşeli mallar İs
panya Cümhuriyet arazisinde 
meri olan hükümler dahilınde 
hiç bir takyid ve tahdide tabi 
tutulmaksızın ithal olunurlar. 

2) ispanya Cümhuriyeti men
şeli mallar Türkiyede meri olan 
Genel ithalat Rejimi hükümleri 
dahilinde ithal olunurlar. 

3) Her iki taraftan ihraç edi· 

l;c;k ye iki taraf menteli mal
lara, selahiyett81' makamlar ta
rafından verilmiş anlaşmaya ili· 
şik nümuneye uygun, iki nüıba 
menşe ıehadetnameıinin terfiki 
lazımdır. 

Bu şehadetnamelerin "B,, niiı· 

haları, ithalatcı memleket ıtlm
rütilnce damıalandıktan sonra 
tediyenin yapılacatı müe11eıeye 
tevdi edilir. 

4) İki memleket arasındaki 
ticari miibadelit kliring ve hu· 
susi taka1 yolile yapılacaktır. 

Hususi takas muameleleri iki 
memleketteki meri hükümlere 
göre ve klering anlaşmasının 

tetbikine memur müesseselerin 
önceden muvafakatile yapılır. 

5) İspanyadan ithll edilen 
malların bedelleri Türk ithalit
cıları tarafından T. C. Merkez 
Bankasına Türk lirası olarak 
F. O. B. Kıymeti üzerinden 
yatırılır. 

T. C. Merkez Bankası bu pa· 
raları İspanya Harici Bankası 
namıaa açtığı faiuiz bir "Türk,, 
liraaı,, hesabının matlubuna ııe

çirir. İspanya Harici Bankuı 
matlubuna geçirilmi' olan işbu 
paraları münhasiren İspanya 
Cümhuriyeti ülkesi.ne ithal edile
cek Türkiye menıeli malların 
mübayaasında kullanır. 

6) 31-12-1935 tarihli kliring 
anlaıması bükümlerina tevfikan 
tutulan kliring hesabının iki ta· 
rafın muvafakatile yapılan tas
fiyesinden sonra kalacak bakiye 
T.C. Merkez Bankasında İıpauya 
Harici Bankası namına açılan 

"Türk lirası,, hesabına geçiri-

lecektir. 
7) Her iki anlaşmanın meri

yet müddeti ile temdid ve fesih 
şartları Modüs Vivendinin aynı· 
dır. 

• 
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~ehife 2 

inşaat. amirat·Nafıa işleri ve \alzemesi- Harita 

Niğde Nafıa MüdürJüiündeo : 
Niğde • Nevşehır yolunun 20 + 000 - 32 + 000 kilo· 

metreleri arasında hazırlanmış 5000 metre mikab taşın 

kırılması. Açık eksiltme 29.7.938 tarihinden başlayarak 
17.8.938 çarşamba günü saat 11 de Niğde Vilayet Dai· 
mi Encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli 5600 li· 
radır. Muvakkat teminat 420 liradır. Bu işe aıd şartna
meler şunlardır : Eksiltme şartnamesi, mukavel~ projesi, 
nafıa işleri şeraiti umumiyesi, fenni şartname, hususi şart· 
r>ame, keşif cetveli, silıilei fiat cetveli, metraj cetveli. 

İsteyenler bu şartnameyi ve evrakı Niğde Nafıa Mü
dürlüğünde görebilirler. 

• • • Eksiltmeye konulan iş: 
Bor · Aksaray yolunun 41 + 000 - 43 + 800 kilomet

releri arasında 2800 metrelik yolun aandık açılması, taş 
ihzarı, blokaj, taş kırma ferşiyatı. 

1 - Muhammen bedeli 6381 lira 52 kuruştur. 
2 - Eksiltme 17 .8.938 çarşamba günü saat 11 de 

Niğde Vilayet Uaimi E.,11cümen odasında toplanan Komis
yonca yapılacaktır. 

3 - MuvakLı:at teminat -478 liradır. 

Bu ite aid şartnameler şunlarclır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B MukaYele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Hususi şartname . 
E - Keşif cetvelı, silsilei fıat cetveli, ve şöse ınşasına 

aid keşif hülasası. 
İıtiyenler bu şartnameleri ve evrakını bedelsiz olarak 

Nafıa Dairesinden alabilirler. 

• • • Eksiltmiye konulan iş : 
Bor · Aksaray yolunun 0+000-1 +900 kilometreleri 

arasında temelli şose için sandık açılması. 
Şose temeli için blokaj inşası. 
Şose için kırma taş ferşi. 
Şose için kum ibrazı. 
1 - Muhammen bedeli 6690 lira 28 kuruştur. Eksilt

me 29.7.938 tarihinden başlıyarak 17.8 .938 çarşamba gü
nü saat 11 de Niğde Vilayet Daimi Encümen odasında 
toplanan Komisyonca yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 502 liradır. 
3 - Bu işe aid şartname şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B Mukavele projesi. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Hususi şartname 
P - Keşif cetveli ve silsilei fiat cetveli keşif hu!iisası. 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak 
Nafıa dairesinden alabilirler. 

KGltür Bakanlığından: 
Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Hamamönünde yapılacak orta 

okul inşaatı ve tesisatıdır. Keşif bedeli 325,604 lira 89 kuruştur. 
Eksiltme 26 Ağustos 93Ş t rihinde cuma günü saat 1 ide Kültür 

Bakanlığı Orta Öğretim Genel Direktörlüğünde kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

İstekliler eksiltme şartnamesi ve buna aid müteferri evrakı 16 
lira 28 kurut bedel mukabilinde Kültür Ba~anlığı Orta ÔQ'retmen 
dairesinden alabilirler. 

Eksiltmeye girebilmek içiıı isteklilerin 16,774,20 liralık muvak
kat teminat \'ermeleri ve Nafıa Vekaletinden 1938 senesi için yapı 
müteahhidliği vesikası göstermeleri ve bir defada yaptıtı en büyük 
buna benzer bir işin bedelinin 200,000 liradan az olmaması ve mü
teahidin diplemalı mühendis veya mimar olması veya bnnlardao 
birile müştereken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza et
mesi liıımdır. 

Diyarbakır Nafia Müdürlütünden 
ihaleye konulan it : 41582,44 liralık Bismil Hükumet konağı ik-

mali intaah kapalı zarf usulile ihaleye konmuştur. 
Bu işe ait evnk şunlardır. 
Eksiltme şartnamesi. 

Mukanle projcı:. 
Hususi, feDni bayındırlık itleri ırenel Şartnameleri. 
Bu evrak Nafia dairesinde görülebilir ve istenebilir. 
Bu itin ihalesi 25-8-938 perşembe günü ~aat 11 de kapalı zarf 

usulile Nafia müdürlütünde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için 3118,68 liralık muvakkat cari senet 

ticaret odası vesikası Nafia Vekaletinden alınmıt 10,000 liraliık bu
na benzer İf yaptığıaa dair müteahhitlik veaikaıı. 

Malatya İlbayhğından 
59453 lira 67 kuruş keıif bedelini muhtevi olup Vilayet merke

zinde yaptırılmakta olan Memleket hastaneıi ikmali inşaat ve tesi
satına kapalı zarf usulile eksiltmede istekli çıkmadıtından ~8-!t38 
tarihinden ittbaren bir ay zarfında pazarlıkla istekliaine verilmesi 
kararlaştırılmıştır. Taliplerin Vilayet Daimi Encü ·enine müracaat
leri ilan olunur. 

Tortum Kaymakamlığından 
Cumhuriyet ve Ulus gazetelerinin 15, 20. 25, 30 temmuz 938 

tarihli nüshalarında ilan edildiği veçhile 4-8-938 tarihinde ihalesi 
mukarrer Tortum kazasıııda yeniden yapılacak olan 30000 lira be· 
deli keşifli Hükumet Konağı ikmal inıaatına talih zuhur etmediğin
den münakasa aynı şerait tahtında on gün daha uzatılmıştır. İhale 
15 ağustos 938 pazartesi ıünü saat 14 de Tortum Kaymakamlıtın
da yapılacaktır. 

MUNAKASA GAZETESi 

Eakitelür Belediye Riyaaetiaden 
Akarba,ı, iıtaayon caddesi ile ayni hark üzerinde bir . geçidin 

beton arme ve bir ahşap köprü bin aeklz yüz iki lira alta kurut 
muhammen bedelle 2.8.938 den 22.8.938 gün6ne raatlıyan pazartui 
günü saat 15 e kadar 20 ınn müdlletle açık eksiltmeQ'e konulmu,
tur. 

Talip olanların şeraiti anlamak ve pey aürnıık Qzere belediyeye 
ve müoadiliğe müracaatları ve yevmi ihalede belediyede bulun 
malara lüzümil il& olunur. 

Tunceli Nafia Müdürlüğünden: 

Ekıiltmeye konulan ff: Tunceli Yilayetl içinde Pertek - Ma-
meki yolunun ikmali intatadır. 

Bu ite ait enak ve tartnameler funlardır: 
A Ekıiltme tartnamHi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri ırenel tartnameıi. 
D - Teaviye turabiye toıe ve kirgir inşaata ait fenni tart-

nameai. 
E - Huıuıi t•rtname, 
F - Silıilei fiyat cetveli. 
İıtiyeuler bu tarlnamelel'i ve evrakı Uç lira bedel mukabilin· 

de Tunceli nafia müdürlütünden alabilirler. 
Ekıiltme 15.8.938 pazartesi günü ıaat 12 de Elbıt'da Tunceli 

nafia müdürlütü dairesinde yapılacaktır. 
Ekıiltme pazarlık uıuliylc yapılacaktır. 

Ekıiltmeye ırirebilmek için iateklinin 4250 lira teminat verme
si, bundan batka aşatıdaki vesikaları da haiır; olup i'Öıtermesi 

lazımdır. 

A - Nafia nkileti~den alınmıt müteahhitlik ehliyet vesikası 
B - Ticaret odaaı ıicil vesikası. 
Teklifler yukarıda yaı:ıh saate kada~ Tunceli nafia 

dairesindeki eksiltme komisyonu reiıliğine verilecektir. Poı-

ta ile gönderilecek mektupların dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lizımdır. 

Samsun BelediyHinden: 

Irmak cadd&ainden liseye ayrılan ve çiftlik caddeıile hirleten 
yolun liıeye k•dar olan 27 4 metrelik kısmına parke ve iki tara· 
fına beton tretuvar yaptırılması açık ekıiltmeye konulmuştur. 

Yaptırılacak yolun muhammen bedeli 8246 lira 72 kuruştur. 
Muvakkat teminat akçoıi 618 lira 50 kuruttur. 
İhale 22.8.38 pazarte1i günü ıaat 11 de belelliye daimi encümen 

huzurunda yapılacaktır. 

Çorum Valiliğinden: 

22.8.838 pazartesi günü saat 16 da Çorum daimi en
cümeninde ihalesi yapılmak üzere 46603 lira 48 kuruş 
keşif bedelli Çorum Sungurlu yolunun 5+376 16+619 un
cu kilometreleri arasında 6224 metre uzunluğundaki yolun 
esaslı tamirat işi kapalı eksiltmeye konulmuştur. Şartname, 
keşif ve sair evra kı Çorum Nafıa dairesinde görülebilir. 
Muvakkat teminat 3495.26 liradır, isteklilerin müteahhitlik 
ve sair vesikalarile daimi ene ;· mene müracaat etmeleri 
lazımdır. 

Orman Koruma Genel Komutanhğmdan: 

Kapalı zarfla pazarlığa çevrilen İstanbul ambar bina
sı inşaatının ihalesi 15 ağustos 938 pazartesi saat 11 de 
Ankarada Yenişehirde Genel Komutanlık binasındaki sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 22209 lira 71 kuruş ve muvakkat temi
natı 1665 lira 73 kuruştur. 

Şartname ve keşifleri Ankara satınalma komisyonunda 
ve İstanbulda Galııtada Topçular caddesinde 176 numara 
da orman koruma ambar müdürlüğünde hergün görüle
bilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat makbuzları ve icap eden 
kanuni vesikalarile birlikte ihale gün ve saatinde mezkur 
komisyona müracaatları ilan olunur. 

Türkiye Yünlü Dokuma ve Yürı lpJiği Fabrikaları 
Anonim Şirketi Direktörlüğünden; 

10 ağustos 9JS gününe raslıyan çarşamba günü kapalı 

zarf uı,uJilP. ek~iltmeye konulduğu 4 ağustos 938 tarihinrle 
ilan edilen Eyüb le Deftı~rdar Mensucat fabrikamı.mı doku ıııa 
dairesinin tevsii ve büro inşaatı işleıinin eksiltqıesi on gün 
<inha uzatılmış ve ağü~tosun 22 inci pazartesi giinü ~aat 15te 
yapılması kararlaştınlınıştır. 

1. teklilerin 4 ağnsto · daki ilanda münderiç şerait vcçhile 
harek.et ve ~irketimiz Merkezin · ınücacaat etmeleri ilan olu
nur. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden , 

Eksiltmeye konulan Balıkesir-Bandırma yolunun 86+500 - 93+ 
600ncı kilometreleri arasında "7900" metrelik tamiratı esasiyesi 
olup 27 Atustoı 938 tarihine rastlıy.:n cumartesi günü saat 
saat JO da ihalesi yapılmak üzere 15 gün müddetle ve kapalı zarf 
uıulile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu tamiratın keşif bedeli 13277 lira 89 kuruş ve muvakkat te
minatı 996 liradır. 

Bu işe aid evrak şunlardır: 
A Keşif hülaaa, fiat bodrosu, metraj cetvelleri ve malzeme 

grafikleri. 
B- Hususi ve feoni şartllamelerle eksiltme şartnamesi 
C- Mukavele öraeti. 

fstiyenler bu evrakı hergün Vilayet Daimi Encümen kalenıİP 
veya Nafia daireainde ırltrebillrler 

İhale yukarıda yazılı gün ve saatte Balıke.sirdf" hfikO 
dairesinde Vilayet Daimi Encümeni tarafından yapılacaktır. 

İıteklilerin Nafıa Vekiletindca 1938 yılı için alınmıt ve bll 
ırirmek salahiyetini veren müteahhitlik vesikaıı ve )()()()() }irıılılı 
yaptığına dair vesikanın Nafia Müdürlüğii tarafından tasdikli fllrt 
ve muvakkat teminatını malıandığına yatırdığına dair makbuı: "',ı: 
tayanı kabul banka mektublarını 2490 No·Ju kanunun 32nci ?, 
desi ahklmına tevfikan zarflanarak ihale aaatınden bir saat e 
Vilayet Daimi Encümen Reislij-ine makbuz mukabilinde ~erıll 
JAzımdır. 

Poatada nki gecikmeler kabul edilmez. 

Ankara BlSlge Sanat Okulu Direktörlüğünden , 
Okulumuzca sergi binaaıoda yaptırılacak tamirat ifİ~ 

ihalesi 8.8.938 pazartesi günil yapılmast mukarrerken talip ~1 
etmeıinden ötürü eksiltme 10 gün milddetle uzatılmıştır. lstelı /, 
rin 18.8.938 perşembe günü saat 12 de okullar sağışmanlıf 

toplanacak alım satım komisyonuna ırelmeleri. 

• • • 
Kiiçükçekmece İlk okulunun tamiri. Bak: lst. B~ 

ilAnlarına, 
.. .. 

Diyarbakır-Cizre hattının 4 cii kısım ray fer~iyatı. fV 
Nafıa Vekaleti ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Ankara BelediyHinden: ' 
Otobüı İfleri mü~ürlüğü için alınacak 500 kilo kreolin i~ 

kilo uit sülfirik 15 gün müddetle açık ekıiltmeye konulıt1 ·~ 
Muhammen bedeli 392 liradır. Muvakkat teminatı 29,40 11 

Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kal• e 
ve istiyeklilerin de 26 atustoı 938 cuma günü saat 10,39 el• 
diye encümenine müracaatları. 

Milli i\1ürlafaa Vekaleti Satınalma Komishonundan' 
1000 kilo ozotat de potas ile 1000 kilo azotit du 

açık eksiltmeye konmuştur. 
Hepsinin tahmin edilen hedelleri 1110 lira olup ilk 

minat parası 83 Jira 2S kuruştur. 

İhalesi 26 ağustos 938 cuma günü saat IO dapır. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve~ 
Ankara Belediyesinden: ., 

Belediye fidanlığına konulacak elektrik motörlü pomo• b' 1 
içinde pazarlıkla .atın alınacatından iıteklilerln her cuma ~t 
iÜnleri saat l 0,30 da Belediye encflmenine müracaatleri. 

Ezine Belediye Riyasetinden ; 
Cinsi Muhammen bedeli Muvakkat 

Lira K. Lira 
Elektrik tesisatı 37379 70 2804 

1 - Yukarıda muhammen bedeli ve muvakkat 
miktarı yazılı Ezine elektrik tesisatı işine talil' 
madığmdan 6.8.938 tarihiııdsn itibaren 20 güıı ~~ 
detle ve kapalı zarf usulile tekrar eksiltmeye ç 

~ılmışhr. ~' 
2 ihalesi 25.8.938 perşembe günü saat 10 dn ~ 

Belediye Dairesinde Encümen huzurunda yapılııcıı 1 
3 istekliler fenni şartnamesini ve yeni hususi ş;' 

mesini İstanbul Belediyesi Heyeti Fenniye Mü 11
, 

ğünden 185 kuruş bedel mukabilinde alabilirlİ 
ayni dairede bu işe aid plan ve haritalar• 
bilirler. ~ 

4 - Tekllf mektublarının ihaleden bir saat evvel 
1 

mene makbuz mukabilinde verilmesi ve P,.0
51

6
, 

gönderiiecek teklif mektuplarının da mezkur 
~adar yetiştirilmiş olması şarttır. . ,d 

5 - isteklilerin 2490 sayılı k rnuntın 2 - 3 üoci.ı rJ1 
lerinde yazılı vesaikle birlikte ihaleden bif' 
evvel müracaatları ilan olunur. 

lsmetpaşa Kız Enstitüsü Direktörlüğünden : 

Keşif Muvakkat 
miktarı teminat t 

L K. Lira güP ;3' 
Mevcut kalöriferin tamiri 4677 40 351 2.3.8· 1 ııl 
.-e yeniden kazan ilavesi perŞ~ 

1 -- Yukarıda yaulı kalorifer tesisatı 25. 8. ~j ~
şembe günü saat 10 da Ankara'da Okullar SagıŞ 
ğmda toplanacak komisyon tarafmdan açık eksiltoıe 
tile talibin; ihale edilecektir. . 1r 

2 - Muv4lkk:ıt teıninflt ih:ıle saatmdeıı evvel ist01 

Sağışmanlık veznesine yatırılmalıdır. 1 
3- Talipler bu nevi işleri yapmağa selihiyett~~.,ıe 

!arına dair vesikalarh birlikte Ko uİ5yona ge\meh 
1 ~ı 

4 - İşbu kalörifer tamiratına ait keşif, şart~ıııt' 
projeyi görmek isteyenler her gün lsmetpaşa Kıı ~" 
Uirektör!üğüne başvurabilirler. 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden ıfo' 
9.8.938 tarihinde "ihalesi yapılamayan 1715 lira muh4~e' 

delli 600 aded siyah katranlı şerit ve 2000 adet siyah ::t'il t~ 
rit 19.8.938 tarihine musadif cuma ırünü saat 10 da oçı1' 
suretile ihale edilecektir. · 

İlk teminat 128.63 liradır Şartnameleri her g-ün 
mizde görülebilir. "r' 

İsteklilerin mezkur gün ve saatte ilk teminatlarile ııı" 



Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmec;İ 
Umum İdaresinden : 

38 ~u.hammen bedeli 1590 lira olan 3 takım A F A G O 
p tıpı iİbi akümülatör (bağaj Clrabaları için) 29.8.938 
~·~~~lesi günü saat on buçukta Haydarpaşada gar binası 
1 a •hndeki komisyon tarafından açık eksiltme He satın a· 
llıllcakt ır. 

l k Bu işe girmek istiyenlerio 1 l 9 lira 25 kuruşluk mu
b~ 1~•t teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle 
1 r ıkte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaat· 
•rı lizımdır. 
cı.~ Bu işe aid tartnameler Komisyondan parasız olarak 
i•lılaıaktadır. 

Suııtırhk Belediyesinden : 

t._ ~•fia Vekaleti tarafındaq musaddak elektrik projesi mucibince 
llfl~. •rnızin hidro elektrik teıiaab 10779 lira 60 kuruş bedeli ke· 
llıııQd 1114•at ve 10.tO lira bedeli keşifli ağaç direk yirmi4er gün 
leltt ~etle ve pazarhkla 33401,50 lira bedeli ke4ifli makine ve e
lt1ttlc techi:ıatı ve mab:emeıi ve bunların montajından ibaret e· 
h ~ık teıiıatı kirk beş gün müddetle ve kapalı zarfla ekıiltme-

I 0rınıuştur. 
13 t llfaat ve ataç direklerin ihalesi 24.8.938 çarşamba günü saat 
13 t• \'e elektrik tesisatının ihalesi de 1.9.938 pazartesi günü Hat 

t' Suııtırlık belediyesi daimi encümenince yapılacaktır. 
beti •lipler eksiltme kanununda mevcut vesaiki ve yüzde 7,5 nis
"-ll ilde nıuvakkat teminat akçesi ve bugilne kadar bu gibi iıleri 
~ •• ~~ffakiyetle yaptıklarına dair nafia vekaletinin müteahhitlik 
"-l~d~•ını hamilen ihale rünü belediye encümenine müracaat et-

ı itler. 

~I P;~jeler, ekıiltme ıartname1i ~ve mukaHlename Susutırlık 
da .. : .. 1Yeıinden ve· lıtan~ul'da Galatada Selanik bankıtsı ilanında 
"-b·ıUncü katta mühendiı Ha an Halet lşıkpınardan bedeli mu· 1 lQde alınabilir. 

• • • 
lt'Lllayhurt Coruh ıın fabrikası T.A.Ş. in~a ettireceği elek-

111: l . 
la e ı~.ıtı. Bak: Bayburt Coruh un fahrikası T.A.Ş. iJan-
tına 

~~~~~~~~~!!!!!!!"!"!!!!!'!~~~~~ 
~t-Elbise:Kundura-Çamaşı; v .s. 

l . Ankara Belediyesinden: 
tırıl tfaıye miidürliiğü rn ınur ve ın..ı s t ılı lemini ıçın yap· 
lltıl acak 92 çift çizme 15 gün müddetle açık eksiJtmiye ko

tnuştur. 

Muhammen hedeli 1650 liradır. 
Muvakkat teminatı 12:~,75 liradır . 

h Ş~rtnamesini ve nümunesinı görmek i~teyenlerirı hergiiıı 
gu ı' .. ışleri kalemine ve isteklilerin de 26 <.ğustos 9:~g cuma 

tıu saat 10,30 da beledive enciimerıinr, ınüracaatlı.ırı. 
J 

( Devamı 4 üncü uhifede) 

()· 
ti lti~Y-tbakır - Cizre hattının altmışıncı kilometresile ~eksenbeşin-
~'ı>'t 0ınetreıi arasındaki dördüncü kısmın inşaat ve ray ferşiyatı 

l 
1 ~rf usulü ile münakasaya konulmuttur. 

~tlttı"': Monakasa 26.8.935 tarihine müsadif cuma günü saat 11 de 
~.1:~1ıniz demir yollar inşaat dairesindeki münakasa Komisyonu 

2 • Yapılacaktır. 
~it, - Bu i4lerin muhammen bedeli bir milyon yüz elli bin lira-

3 _ ... 
4 ı~uvakkat teminat kırk sekiz bin iki yüz elli liradır. 

ttrıtl- Mukavele pro1esı, eksiltme şartnamesi, bayındırlık i'leri 
tt,.,tt ~artname.si vahidi kıyasii fiat cetveH, fenni şartname, ahşap 
ıı,lltt 1 ~ ferşiyat talimatnamesi, çimento normu, tela-raf hattı, şart
~Grı,~1• plln profil ve köprü projesinden mürekkep bir takım 
~tı t ;••. evrakı elli lira mukabilinde demir yollar inşaat daireıin-

5 e arık olunabilir. 

~. tk. Bu münakasaya rirmek iıteyenlerin 2490 numaralı arttır· 
'ttı t •ıltınc ve ihale kanunun mueibince ibrazına mecbur olduk
~lltt~ak Ye vesikaları muvakkat teminatlarını ve 938 senesi için 
ti~bıı " bilumum nafıa işlerine veya demir yolu inşaat i4lerine 
~tıı \otce~lerine dair Tekiletimizden verilmiş müteahhitlik vesikala-
'tı1.ın e fıat tekliflerini havi kapalı ve mühürlü zarflarını mezkur 

~·8.93sn ve eksiltme şartnamesinin tarifah dairesinde hazırlıyarak 
1rık,t d ~arihinde saat ona kadar numaralı makbuz mukabilinde 
l~'l'rıdır •ıresi eksiltme Komiıyonu reisliğine tevdi etmif olmaları 
~ (2972) (5299) 1- 4 

~ 
Stt 

Kiloıu 

Beher kilosunun 
tahmin edilen 

bedeli 
Muvakkat teminatı 

lira kuruş 

'rot 40.000 10.17 kuruş 
I 1, '( Utt 20.000 15.35 kuruş 535.35 
~tı btd ~karıda cinı ve miktarları ile beher kilosuna talamin edi· 
~ ·8.gl .. • 1 •e nıuvakkat teminatı yaııh olan iki kalem yiyecek 
''..cı uo tar'b• ··•• •l ı ıne rasthyaa cumartesi rünü ıaat 11,30 da kapalı 

2....., Ş~llrtıak üzere münakasaya konulmuttur. 
'd ~ ...... 1. •rtn~ınesi Komisyondan hergün parasız olarak alınabilir. 
·~~'lele ~eldılerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilind• tanzim 
~ ~'liıae t~ k•ııtalı teklif mektublarını belli gün ve saatten bir saat 
'l'•i, •d•r Konıiıyen Ba4kanlığana makbuz mukabilinde, ver· 

(5294) ı-• 

M0NAKASA GAZETESi 

1 1 
Milli, Küllük, Bodrum garnizonlarının ihtiyacı olan 13650 kilo 

sadeyağı yeniden kapalı zarfla eksiltm~ye konmu,tur. İhale1i 
28.8.938 günü saat 16 dadJr. Muhammen bedeli 14.824 liradır. 

Muvakkat teminatı 1200 lira 80 kuruştur. İstekliler ticaret veli
kalarıoı Komisyona ibraz edeceklerclir. lıteklilerin ihale saatinden 
bir saat evvel teklif mektuplarını Mili.ta Alay Satınalma Komiı· 
yonun& vermiı olacaklardır. Milis Küllük ve Bodrum sade yatları 
ayrı ayrı bir fartır:ıame ile ihale edilebileceti gibi Milli, Bodrum 
sade yağları bir iıtekliye ihale edilebilecektir. Arzu edenler Ko· 
miıyondan parasız tartname alabilirler. (240) (~30ff) 1-4 

• • • 
Aydın Birlitlnin ihtiyacı için 61000 kilo Sıju veya keçi nya 

koyuneti kapalı zarfla ekailtmeye konmuştur. Hangisi ucuz olur
sa o cinı etin ihalesi yapılacaktır. Bu üç cinı et her talip tara· 
fından bir zarf içinde olmak {lzere he" üçiine de ayrı ayrı fiyat teklif 
et.lilebileceti gibi bir cfnı etede fiyat teklif edilebilir. İhale 18 a
ğuıtoı 938 perşembe günü saat 15 te Aydında Aıkeri Satınalma 
Komiıyonunda yapılacaktır. Sığıretinin muhammen bedeli 15250 
lira keçi etinin 1S250 lira koyunetinin 24400 lirathr. Sığıretinin 

ilk teminatı 1143 lira 65 kurut keçi etinin 1143 lira 75 kurut ko· 
yunetinin 1830 liradır. Şartnamesi Aydında Aıkeri Satınalma Ko· 
misyonunda İstanbul ve Ankara Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonlarında görülebilir. Talipler teklif mektublarını kanuni 
vesikalarla birlikte ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mu· 
kabilinde Komisyona verilmesi. (112) (4521) 4-4 

• • • 
Ankara garnizon birlik ve müeuesat hayvanatı ihtiyacı için bir 

milyon iki yüz yirmi üç bin yedi yüz kilo kuru otun kapalı zarfla 
eksiltmesi 20 ağustos 931 saat 12 de Ankara Levazım Amirliti 
Satınalma Komiıronunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 48948 li
ra 80 kuruştur. ilk teminatı 3671 lira 16 kuruştur. Şartnamesi 245 
kurut mukabilinde Komisyondan alınır. lateklilerin kanuni vesika
larını ve teklif mektublanını ıaat 11,5a kadar Komiıyona vermeleri 

(4902) (168) 3-4 

• • • 
Çanakkale Mıt. Mevki birlikleri için kapalı zarf uıulile 74000 

kilo 11ğır eti satın alınacaktır. Sığır etinin beher kilosu 25 kuru,
tan. ihalesi 18.8.938 perşembe günft ıaat 17 de Çanakkale Mıt. 
Mevki Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. isteklilerin ihale· 
den ltir uat evvel teminat akçaları olan 1487 lira 50 kuru4 ve 
ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerintleki YHaik ile bir saat 
evvel Komiayena milracaat etmeleri. (5011) (193) 3-4 -. ~ 

Beher takımına tahmin edilen 500 kuru' olan 5000 takım Sıh
hiye te1kere1i palaskuı kapalı zarfla ekıiltmeye konulmu,tur. 
E!uiltme 23.8.938 aalı ıünü uat 11 de Ankarada M. M. V. Sa 
tınalm& Komisyonunda yaJtılacaktır. İlk teminat 1875 lira olup 
şartnamesi l25 kuruşa M. M. V. Satınalma Komisyonundan alı· 
nır. Ekıiltmeye ıirecekler kanuni teminat ve 2490 11ayılı kanunun 

Sayfa 5 

i ( Elektrik Tesisatı Münakasası ] 
1 Bayburt Coruh Un Fabrikası T.A.Ş. den: 

Bayburt Coruh un fabrikası Türk Anonim Şirketiain inta 
ettireceği elektrik tesi18tı; kapalı zarf uıulile münakasaya 
konulmut isede talip zuhur etmediğinden bir ay zarfında pa· 
:ıarlık ıuretile tekrar münakuaya vu:edilmi,tir. 
1 ·-Nafia Vekaletince muaaddak proje mucibince bedeli ke· 

tif (43296) Türk lira11dır. 
2-Muvakkat teminat (3247) lira (20) kuruştur. 
3-Fenni şartname, fenni keşifname, huıuıi mukaTelename 

projesi, ve milnakaıa kaimesi 4irket doıyu\Oda mevcut 
olup görmek iıteyenlere meccanen verilir. 

.C - ihale; 29 8 938 pazarteıi günü uat on dartte 4irket idare
hanesinde meclisi idare huzurile icra edilecektir. 
Talip olanların dotrudan doğruya şirket mü:fürlüğüne mu· 

racaatları ilin olunur. 

~ ~ 
v:r e -

İSTANBUL BgEDIYESi . iLANLA~!] 
Keşif bedeli 5637 lira 98 kuruş olan Küçükçekmece 

ilk okulunuo ikmali inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keıif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle· 
bilir. İstekliler 2490 N.lı kaaunda yazılı vesikadan başka 
en az 3000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair eksilt
meden bir hafta evveline kadar Nafia Müdürltlğünden 
alacakları fen ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret Odası ve
sikalarile 422 lira 85 kuruşluk ilk teminat makl:auz veya 
mektubile beraber 23.8.938 salı günü saat 1 l de Daimi 
Encümende bulunmaclırlar. (1) (5199) 

.....--------~,__,--_,.,,_~'"'3'""3'.s=..-----~------------------

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

!-Şartnamesi mucibince 50 Hk 50000 adet tuz çu· 
vah pazarlık usuliylc satın alınacaktır. 

il- Muhammen bedeli beheri 2~ kuruş hesabiyle 11500 
lira ve muvakkat teminatı 862 liradır. 

ili- Eksiltme 12.Vlll.938 tarihine rastlıyan cuma günü 
saat 10,,J() da Kahataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden &lınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçeu 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5129) 4 - 4 

iki ve üç 1&yılı maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif ml.k- - .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ 
tublarını ek11iltme uatinden behemehal bir aaat evveline kadar ı 
Ankarada M. M. V. Satınalma Komiıyoouna vermeleri. 

Müteahhitlerin Takvimi 
(202) (5068) 2-4 ~·=-------.------ıriiiiiiiii----İİİİıllllllİiııİiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiilııııııııiiiİİİill-

"' .. 
Beher tanesine tahmin edilen fiat 25 kurut olan yüz bin adet 

a, kabı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. ilk teminatı 1875 
liradır. ihalesi 24 atuaıtoı 938 çar,amba ırünü ıaat 12 de yapıla
caktır. Ekılltmeye ırireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün.:ü 
maddelerinde göıterilen vesaikle teminat ve teklif mektublarını 

ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınal-
ma Komiıyonuna vermeleri liıımdır. (206) (Si 18) 2-4 

• • • 
100 ila 150 adet bftyGk kazan ve 100 ili l50 adet küçük ka 

zan ve 2000 adet kapalı ltakraç kapalı zıı.rf uıulile münakaHya 
konulmuştur. Büyük kazanın beher\ 40 ve küçük kazanın beheri 
27, ve kapalı bakracın beherine 5 lira tahmin edilmittir. İhalesi 
24 ağuıtoı 938 çarşamba günü saat 11 dedir. ilk teminatı 1503 
lira 75 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi bedelıiz olarak M. M. Ve
kaleti Sahnalma Komiıyenundan alınır. Ekailtmeye gireceklerin 
2490 uyılı kanunun 2 ve 3 üncü maddeln!nde gölterilen vesaik· 
le teminat ve tekiif mektublarını birlikte ihale saatinden en az 
bir ıaat evvel Ankanda M. M. V. Satınalma Komiıyonuna ver• 
meler1 . (207) (Si 19) 2-4 

.. 

Beher kilosuna~4 kuruş tahmin edilen 180 ton mete kömürü 
pazarlıkla ekailtmeıine istekli çıkmadığından tekrar pazarlığı 

12 ağuıtoı 938 cuma günü 1aat 15,30 tla Tophanede İıtanhul Le
•vazım Amirliği_Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. Teminatı 
S40 liradır. Şartnamesi Komisyonda ırörülebilir. isteklilerin kanu· 
ni vesikalarile beraber belli nalte Komisyona gelmeleri. 

(122) (5221) 2- 2 

• • • 
Fen tatbikat Okulu için 2000 kilo Benzia 20 kilo Valvalin 

50 kilo Mobiloil 12 atuıtoı 93& Cuma rünü saat 14,30 da 
Tophanede i;tanbul Levazım Amirliği Satınalma Komilyonunda 
pazarlıkla ekıiltmeıi yapılacaktır Hepıinin tahmin bedeli 469 lira 
teminatı 70 lira 35 kuruttur. Şartoameıi Komiayonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni veıikalarile beraber belli saatte Komiayona ırel-
meleri. (124) (5274) 2-2 .. 
lmtiyu ..ailti Ye y- itleri 

Dir*törl: J anWJ Giri! 

sa_ 

1Sa11Jdıtı 7er: ARTUN Ba11me• 
C'aal...ta Billft" M>kn No. 1 n 

Cuma 12.8.938 

Lavaj tesisatı (0. D. Y. ) .\~ 759 
Sııdeyağ {Harla Gen. Dir.) .\~ 762 
Çamaşırlık bezı (MMV Sak) ~\! i67 
Ank. Cebeci hast. yap. su, deposu , poliklinik kanalizaıyon ve kö

mü rlük inş. (MMV Sak) .\'. 767 
Maliııe yıığı , kompresör yağı fres yağı (Is~. Beled.) • :. 770 
Çirıko ve teneke levha, nışadır, tu.ı ruhu, kalay ve kurşun (MMV Sak) 

.\: 770 
Et, un (Isparta Ask . Sak) .\! 770 
Ben:r:in (N1tfıa Vekaleti) .\! 771 
Tütün tozu çuvah, pirinçten mamul etiket (lnhiı. U. Müd.) .\~ 771 
Boye ve levazım Balat atölyesi için tlıt. Beled.) .\! 771 
Lavemuin kömür , rlirgen odunu (MMV Sak) .\~ 771 
Sadeyağı (lst. Komut.) .\; 771 
Sığ-ır eti (İzmir Levz. Sak} .\~ 771 
Urfakapı, lzz.etpaşa cad. parke yolu inş. (Diyarbakır Nafıa Müd. ) .ı\!771 
lıkıırpin (Kastam on ıı Kor . Eğit. Yet. ) .;\ ! 771 
Küçük mustafapc şa ilk okul inş. (İst. Beled .) , ! 772 
Arabalı merdıven, elile müteharrik. tulumba ve te!ferruatı (0.0.Y. H. 

pap) ;\! 772 
Şayak (İ st. Beled.} .\~ 77'1. 
Erat yemeniıi, fotin, tüfenk kayışı (Güm, Muh. G. K. lst. Sak) ,;\'772 
Kuru ot (Kars Tüm.) .\~ 773 
Elbise ve kıısket ( Kültür Bakanlığı) .\'. 773 
Yulaf (Kütahy" Vilayetı) .\ ; 776 
Etiket tahtası , tahta kapsül (İst. P. T. 1" Başmüd . • \! 776 
Yaprak tütünün nakli (Edirne lnh. Başmüd .) .\! 775 
Karaboğaz:da Zamanlı ırmağa yatağı ıslah amelyatı, Karagöz· Pınar· 

başı sulama kanalı açılması amelyatı (Pınarbaşı Su l,ı. Muhendiı) 
.\! 776 

Başkale Merk Hükümet konağının inş . (V:ın Defterd.) .\! 776 
Kestane rürgen ve meşe kaıık (Ank. Beled.) .\! 777 
Fiş-Bando (Ank. Beled.) .\~ 777 
Çöp sandığı İnf. (Afyon Beled.) .:\'! 778 
Mezbaha binuı tamiri (Afyon Beled. ) .\! 77& 
Somikok, çeltik kömürü (Sıvas Kültür Direk.) .\! 780 
Umumi heli inş. su ıüzgeçi, bahçe yollannın ufalt kaplanma11 (Ank. 

Beled.) .\! 777 
Zahma kayışı, mahmuz le.ayışı (Güm. Mub. G. Komut. lıt.) .\! 779 
• lskartn ipi • iskarta kıonap (lnh. Um. Müd) .\'.. 776 
Tuz çuvalı (İnhiı. Um. Müd.) .ıY: 780 
Er:ıalt: (Sıvas Lise Dide.) ,,! 780 
Sebze (Tophane Lvz. Sak) .:\! 781 
Meşe kömürü (Tophane Lvz.) .\'! 784 
• Meşe odunu (Kayseri Orman Müdür.) .I\! 784 
Sadeyağ ( Kars Ask Sak) .l\! 784 
Kuru ot (lıt. lılcin Müd.) .\! 784 

Et, Zeytin, bulgur, un (lıparta Ask Sak) J\! 774 
Benzi• , valvalin ve mobiloil (Tophaae Lvz. Sak) .\! 785 



Sayfa 4 MÜNAKASA GAZETESi 
= ro::r : 

Bu gün iian olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinıi Şekli Mubm. bed. Teminat 

a) MOnakasaıar 

inşaat, Tal"İrat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Balıkesir-Bandırma yolunun arasıada ıose tamiri: 
7900 m. 

Küçükçelımece ille ekul ikmali inıaah 
Diyarbakır Ciıre hattının arasında dördüncll kısmın 

İnfaat ve ray ferşiyatı (şart. 50 L.) 

Ambar bin111 iaşaah (temd.) 
Eyübde l>efferdar men111cat Fabrikaaı dokuma dai

resinin teYıii ve btıro inşaatı (temd.) 

Ank. Sanat okulu 1erri bina11 tamiri (temd.) 

kapalı z. 13277 89 

açık ekı. 5637 98 
kapalıı. 1150000 -

p&I. 22209 71 
kapalı & . 

ilaçlar, Klinik -.e ispençiyari alit, Hutane Lev. 

Asolat de potu 1000 '.t . · uotit ele ıüt: 1000 lt. açı le ekı. 1110 -

Elektrik-Havagaza-Kalorifer (teıiaat ve malzemesi) 

Siyah katranlı ~erit 600 ad. - Siyah mücerrit ıerit açık ekı. 1715 -
2000 ad. (temd.) 

Akümülatör A.F. A.G. O. tipi (bai•i arabaları için) açık elı:ı. 1590 -
3 takım 

So11fırlılt kasabaaında yap. Hidro elektrik tesisatı 

Eleldrilı: teıiutı için a2a.; direk 
Makine ve elektrik techizatı malıemHi ve montaj 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaıır v.ı. 

Portatıf çadır bezi: 350000 m. (şart. 10,50 L) 

Nakliyat - Boşaltma · Yükletme 

Ank. - Kayıori ıu:ı.erglbmda bulunan muhtelif de
lte>vil battına aid malzemenin iataayonlara nakil 
ve nronlara yültletilmeıi iıı 

Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, s. 

Beuin: 27000 litre 

Miiteferrik 

Balast: 10000 •3 
,, 4000 m3 

Bel ipi: 40 t. (şart. 1, 16 L.) 
Delikli beton blok: 9000 adet 
Otopomp: 2 ad. 
Bohçalık uç: 15 t . 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s, 

Sıtır veya keçi ett: 30 t . 
Sadcya~: 13650 k. 
Süt : 40 t .- yoğ'urt 10 t . 
Beya:ı pt'ynir: 2,2 t. - kaşar peynir: 600 lı: . 

Silivri yoe"urdu: 5,5 t. 
T 01: şek.er: 8 t. 
Yumurta: 53000 ad. - Sotan 5,2 t· patates 10 t. 
Ekmek: 180 t . 
Mercimek: 20 t. 

paz. 

" 1040 -
kapah z. 33401 50 

kapalı ı. 

kapalı z. 9590 -

açık ekı . 4860 -

kapalı ı . 

n 

n 

• 
" 

23200 -
9900 -

b. 9175 -
açık eltı . 3000 -

ka~h 7.. - -

kapalı z . 14824 -

" açılı: ekı . 

• 

.. 

k. o 18 
k. o 27 

kapalı z. 18450 -
açık elı:a . 3500 -

996 -

-420 85 
48250 -

1665 73 

83 25 

128 63 

119 25 

719 25 

364 50 

1237 50 
~00 -

1740 -
742 50 

1376 25 
225 -

1200 80 
535 35 
112 50 
74 25 

162 -
141 75 

1383 75 
262 50 

Müracaat yeri 

BalıkHir Viliyeti 

lıtanbul Belediye1l 
Nafıa Vekaleti 

Gün 

27-8-33 

23-8-38 
26-8-38 

Orman Koruma G. K. Aak. 15-8-38 
T . Yinlil Dokuma •e Yün 22-8-38 

lplifi Fabrika11 A. Ş. 
Anlc. Sanııt Okulu Dir. 18·8-38 

M. M. V.SAK 26-8-~8 

lıt. Telefon Direk. 19-8-38 

D.D.Y. H. paşa 29-8·33 

Susıfırlık Beled. Galata Se· 24·8-38 
laaik Banka11 

" ,. 

M. M. V. SAK 

M. M. V. SAK 

24-8-38 
1 -9-31 

29-8-38 
(taıih) 

27-8-38 

Baınk. Evrak ve Lvx. Mtıd. 26-8-38 

O. D. Y. Sirlı:eoı 

n 

lnhiurlar Um. Müd. 
Anlı:. PTT. Lvz . Müd. 

M. M. V. SAK 
Ask. Fab. Um. Müd. Ank. 

L•leburi&Z Tümen SAK 
Milis Aık. SAK 
Deni.t Lvz. • 
Yüke. Müh. Mek. SAK 

" 
" 
• 

Siliflce Jandr . Ok AEK 
Aok. Lv.z. Amir. SAK 

30-8-38 
30-8-38 
'l9-8-38 
'..!6·8-38 

8-9-38 
15-8-3& 

20-8 38 
28-8·38 
27 8-38 
31·8-38 
31-1-38 
31-8-38 
31-8 38 
25-8-38 
26-8·38 

Saat 

10 -

11 -
11-

11 -
15 -

12 -

10 -

10 -

10 30 

15 -

15 -
15 -

11 -

12 -

12 -

15 -
10 -

11 -
12 -
11 -
10 -

15 -
16 -
11 30 
9 30 
9 -45 

10 -
10 15 
10 -
12 -

Harta Gen el Direktörlüğünden : larını ihale nalından en geç bir aaat evveline kadar M.M. Vek& · 

Harta g<· rıel direktörlüğü kıtas ı eratı ~çin eksiltmeye ko· 
uulan 1030 çift fo tine eksiltme günü bir talip çıkmadığın

dan ihal~ edilmeyerek eksiltme 2490 sayılı kanunun 43 
maddesine tevfıkan 17.8.938 çarşamba günü saat lt e talik 
edilmistir. 

Eksiltme Cebecide Harta gen. dirk. hina:;mda satmalma 
komisyonunda yapılacaktır . 

Muhammen bedeli 4944 lira. muvakkat teminatı 370 lira 
80 kuruş olup vezne makbuzu veya banka mektubu kabul 
olunur. 

Nakliyat: Boşaltma· Yükletme ve s. 
Millt Müdafaa Vekaleti Satıoalma Komiıyonundan: 

Ankara-Kayıeri iÜZerrihmda bulunan muhtelif dekovil hattı
na ait malzemenin ista1yo11lara nakil ve 'raionlara yükletilmeıi 
işi kapalı zarfla ekıiltmeye konmuıtur. Malzemelerin bulunduğu 
mahallt:r memuru tarafmdan müteahhitlere gösterilecektir. 

Heyeti umumiye.inin nakli ...o tahmil, tahmini fiatı 9590 lira 
olup ilk teminat para11 719 lira 25 kuruttur. 

İhalesi 27 ağu.tos 938 cumartHİ günü ıaat 12 dedir. 
Ekailtmeye airecelderin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde iıteoilen belielerile birlikte teminat ve teklif mektub· 

leti Satınalma Komiayonuna vermeleri. • 
Nakil edilecak malzemenin miktar ve beherine verilecek fiat 

liıteıile şartnameıioi herıün M. M. V. Satıoalma komisyonunda 
ıörmek mümkündür. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlara v.s. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

İstanbul Satınalma Komisyonundan : 
6 ton motorin 13-8-938 cumartesi iÜnÜ ıaat 9 da pazarlıkla sa

tın alınacaktır. 

Tuınlanmıf tutarı 420 lira ve ilk teminatı 32 liraelır. Evsafı Ko
miayondadır. Görülebilir. 

Başveka.let Evrak ve Levazım Müdilrlüğünden : 

Açık eksiltmeye konulan 1 ş 27 bin litre benzindir. 
İhal :::: açık e~siltme suretile yapılacaktır. 
Tahmin edilen bedel 4860 liradır. 

Eksiltme 26 ağu stos 938 cuma günü saat 12 de Başve
kdlet evrak ve levıszım müdtirlüğündeki eksiltme lrnmis
yonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat akçesi 364 lira 50 kuruştur. Eksilt
meye girecekler ehiltmcdeıı evvel hu po rayı Maliye merkez 

(Denmı 6 ıacı uhifede) 
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Toptan Satış Fiatları 

· · İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
!"""·~-·~""'""'""',,.,..,,.,.""'""'"""""""""""""'~~ 

Mahrukttat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

" " 
krible 

" n marinlave 
,, ,, tuvönan 

Kok kömürü (fabrikada) 
Sömükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

Erzak 

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

Sab11n birinci 

" 
ikinci 

,, Pirina 
Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Limon İtalya 

" 
Tarablus 

Patatea Adapazar 1 ci 

" " 
2 ci 

Zeytin tanesi duble (936 mahıul) 

" " " (937 " 
,, ,, 1 ci ,, ,, 
,, ,, 2 ci ,, ,, 

" " 3 cü " 
Sade yağ Urfa (birinci) 

,, ,, (ikinei) 
• Kara (erimiş) 
,, ,, (erimemiş) 

,, Trabzon 
., Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve ı,ıenml• 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 
,, ,, manda 
,, 

Hava 
,, 

" Tuta 

" 

,, sığır 

kurusu kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 

Salamura 
koyun 
ku:ıu 

manda 
" ,, ıığır 

Kö:.ele ıığır 1 ci 
,, manda 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz J ci 

Sahtiyan elvan l ci 
,, beyaz 1 ci 

Pamuk lpllöi 

Vater yerli 4 Adana 

" 
" 
" 
n 

" 
" 

" 6 
" 8 
" 10 
n 12 
,, 14 

• 
" 
" 
" ,, 

,, 20 Y edikule 

n " 24 " Ekıtra ,, 6 
" 

n • 8 " 
n ,, 10 ,, 

,, " 12 " 
" ,, 14 " 

Vater ecnebi 4 Hindiye 

" " 6 " 
" " 8 " 
" " 10 " 
" " 12 " 

Ekstra yerli 14 İngiliz 
n n 15 ,, 
,, n 18 ,, 
,, ,, 20 ,, 
,, " 22 " 
" ,, 24 .. 

" ,, 15 ftalya 

" " 18 " ,, ,, 20 ,, 
,, ,, 22 ,, 
,, ,, 24 " 

" 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

kilosu 

" 
n 

" 
" 
" 
" 
" &and1ğı 

b. sandığı 

" kiloıu 

" ,, 
n 

• 
" 
" 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" 
" ,, 

çifti 
kiloıu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" 
" ,, 

kilosu 
,, 

" ,, 
tanesi 

,, 

" " 

paketi 

" ,, 
,, 

" 
" 
" ,, 
,, 
,, 

" ,, 
" 
" ,, 
,, 
,, 

" 
" 
"' 
" 
" ,, 

" ,, 
" ,, 
,, 
,, 

1 En az-En ço~ 

-15,50 
-15,50 
-7 

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

-16.50 
- 2150 
-2600 

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

18 - 19 
- 25 
- 28 

1100 . 18.00 
8.00-8.50 

1200-1300 
6 
5 

45- 48 
28- 30 

18 -- 20 
16- 18 
13- ıs 

97 
93 
85 
63 
70 
45 

285- 500 
280 - 700 
290- 36() 

10l.25-102.25 

160- 165 
40 42 
50- 55 
55- 60 

110- 155 
48- 50 

125 130 
105 110 

-
34- 35 
4-0- 42 

155 165 
125- 130 
100- 120 
80 - 90 

100- tJ5 
90- 120 

Kş.S. Kş· S· 
- 321.46 
- 352.o6 
- 362.66 
- 383.26 
- 424.46 
- 410.8• 
- 538.81 
- 589.31 

- 490.33 

330- 340 
360 365 
370-375 
390 400 
430 440 
650-725 
670- 730 
680 750 
700-775 
730-815 
780- 830 
630- 635 
670 - 675 

- 690 
- 730 
-780 





Sayfa 6 

uhasebeciliği vezne ine yatırarak alacakları makbuz ile bir
ikte komisyona müracaat edeceklerdir. 

Eksiltme şartname~i evrak ve levaz.m müdürlüğünde gö
rülebilir. 

• * • 
Odun ve linyit kömürü alınacaktır. Bak: Erzak ıütununda 

Yozıad Jandr. Okulu SAK ilanına. 

Müteferrik 

Devlet Demiryolları Beıinci İşletme Müdürlü~ünden : 
Muhammen bedellerile miktar Ye evsafları aşağıda yazılı 

üç kalem balast kapalı zarf usulile eksıltmeye· konulmuş

tur. Eksiltme Malatya işletme binasında yapılacaktır, Bu 
işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesikalar ve 
kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe mani ka· 
nunl bir hali bulunmadığına dair beyanname, muvakkat 
teminat makbuz veya banka mektubile tayin edilen gün 
ve saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine 
verrueleri lazımdır. 

Bu işe aid şartname ve mukavele projesi Malatya, An
kara Haydarpaşa işletme Müdürlük Kalem!erinde, Diyar· 
bakır, ~lazığ istaıyonlarmda isteklilere bedelsiz verilmek
tedir. 

Cinai Miktarı 

M. 3 
Ekıiltme 

T. gfin S. 
Muhammen MuTakkat 

1-Km. 440-465 arasında 9000 22. 8. 938 
balaat kırdırma, toplama figure S. I0,00 
2 - Km. 3!5·329 ,, n ,, 7590 23.8.938 

Sa. 10,00 
3 - Km. 27~285 ,, ,, ,, 6000 24.8.938 

s. 10,00 

bedeli teminat 
Lira Lira K. 
9900 742.50 

8250 618,75 

6600 49508 

D. D. Yolları ve Limanları 4 üncü işletme Müdürlügünden : 
1938 senesi idaremiz ihtiyacı için ketif bedeli il• miktar ve 

mevkileri aşagıda yazılı bulunan 7 ocaktan 18 bin metre mikip 
balast ibrazı kapah zarf uıulile ekıilimeye konulmu,tur. 

Ekıiltme 22.8.938 tarihine rastlayan pazarteıi günü ıaat 10 da 
Kayseride dördüncü mıntaka işletme müdürlüğü binasında topla
nan komiıyonca yapılacaktır. Bu ife girmek iıteyenlerin 1687,50 
liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunu:ı bıyin ettiti ve
ıikalarla kanunun 4 üncil maddesi mucibince eksiltmeye girme· 
A'• manii kanuni bir hali bulunmadıtına dair beyanname ve rea· 
mt gazetenin 7.5.1936 tarih ve 3297 ve 1.7.1937 tarih ve 3645 
numaralı nushalannda ıntişar eden talimatnamelere uygun olarak 
alınmıt belgelerle teklif mektublarının eksiltme günü muayyen 
olan uattan bir aaa t evveline kadar komisyon reisliğine verme
leri llzımdır. Bu işe ait tartname ve beyanname projeleri Kayae
ride dördüncü itletme müdürlüğünden Ankarada yol reisliğinden 
Sivaa, Samsun istuyonlarından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Balast miktarı Ketif bedeli !V.uhammen bedeli Ocak mevki 
M 3 K. L. Kim 

6000 I~ 7500 4~ 
4 000 125 5 000 361-367 
2 500 125 3 125 22-27 
1 500 125 1 875 58 
1 000 125 1 250 95-97 
2 000 125 2 500 132- 136 
1 000 125 1 250 214 

Ankara Beledlyeainden: 
Fen işleri mildürlüğii için nlına;:ak olan 3()') çuval çimen toya 

ve~ilen bedel haddi llyık göriilmedlğ'iinden açık eksiltm ~si 10 gün 
unhlmıştır. Muham'llen bedeli 2287,5 liradır. Muvakkat teminatı 
171,56 liradır. Şartnameıini görmek İ9liyenlerin her gün yazı işleri 
kalemine ve istı!klilerin de 26 atuıtos 938 cuma ııünü saat 10,30 
da belediye eocümemine müracaatlara. 

• • • Bahçeler için alınacak sernebati, gül ve büyük ambalajı 
çam fidanları ve aaire için verilen bedeli ka.idi layık rörülmedi
tinden kaplı zarfla ekailtmeai bir ay uzatılmıştır. Muhammen 
bedeli 5775 liradır. Muvakkat temınatı 433 liradır. 

Liste ve tartnıamesini görmek iatiyenlerin her JlÜn yazı işleri 
kalemine müracaatları ve ihale 9 eylul 938 cuma günü aaat 11 de 
belediye encümeninde yapılacağından isteklilerin o gün temıoatla -

. rile birlikte teklif mektublarını aaat 10 a kadar belediye encüme
nine vermeleri. 

Askeri Fabaikalar Umum Müdürlüğü Sahnalma 
Komisyonuntlan 

T abmin edilen bedeli 3000 Hra olan ı 5 ton bobçahk 
saç Askeri Eabrikalar umum müdürlüğü merkez sabnalma 
komisyonunca 15 ağustos 938 pazartesi günü saat 1 O da 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyonda verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 225 
lira ve 2590 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle meıkiir gün ve saatte komisyona müracaatları. 

. P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
idare ihtiyacı için 9000 adet iki delikli beton blok kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedel 9900, muvakkat teminat 742 lira 50 kuruş o

lup eksiltmesi 26 Ağustos 938 cuma Jiinü saat 12 de Ankara-da 
P. T. T· Umumi Müdürlük binasındaki Satıaalma Komisyonunda 
}'apılacakhr. 

lıteklilcr, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu 
Ticaret odası vesikasından başka müteahhitlik vesikasını ve teklif 
mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 11 e kadar mez
kür komisyona vereceklerdir. Şartnameler, Ankara'da P. T. T. 
Levazım Müdürlüğünden parasız verilir· 

M0NAKASA GAZETESi 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Beher tanesine tahmin edilen fiatı 9175 lira olan 2 adet 

OTOPOMP kapalı zarf ufülilc eksiltmeye konulmuştur. 
ihale ·i 8 ey!UI 938 çarşamba günü saat t l dedir. 
İlk teminatı 1376 lira 25 kuruştur . 
Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olHrak MMV ~atınalına ko

misyonundan alınır. 

Eksiltmeye gireceklflrin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncü 
maddelt>rinde gö3ttrilen vesaikle teminat ve teklif mektup· 
larile birlikte ihale saatından en az bir saat evvel komis
yona gelmeleri. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İzmir Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğünden : 
Beher kiJo- En çok mik- 0 

0 7,5 
En az ~n çok sunun tem. tarın tah. M. T 

Cinsı kilo kilo K. S. Lira Lira 
Koyun eti 1700 2 ILO 45 9~5 7 ı 
Dana eti 1500 1900 30 570 43 
Sadeyağ 800 1000 95 950 72 
1inciekmek14000 16000 9 75 1560 117 

Sa~ır dilsiz ve körler mücssese.s:nin yıllık ihtiyacı ıçın 
yukarıda cins, miktar, muhammen kıymet ve teminat mik
tarları yazılı erzak ayn ayrı açık eksiltmeye konmuştur. Ta
liplerin şartnameleri sıhhat müdürlüğünde görebilirler. 17 
ağustos 938 çarşamba günü saat 10 da sıhhat müdürlüğün· 
deki komisyonda eksiltme yapılacağı ilan olunur. 

Yozgad Jandarma Okulu Satınalma Komiıyonundan: 
Erzakın Çoğunu 

au çotu bedeli T eminah Erzakın 
kilo kilo lira lira cinai 

40000 45000 4950 371 Sıtır eti 
4500 4800 4800 360 Sadeyağ 
1500 2000 1200 90 Zeytinyat 
3500 '4000 260 28 Nohut 
3500 4000 2IO 21 Mercimek 

10000 12000 750 56 Yemek tuzu 
3500 4000 l lSO 87 Toz t•ker 

20000 22000 1210 91 Bulgur 
20000 22000 1595 120 Kuru faaulya 
10000 15000 675 51 Patateı 

11 Atuıtoı 1938 

İzmit Tümen Satınalma Komisyenundan : 
1 - Aşağıda mevkileri yazılı garnizonların yedi aylık ihtiyacı 

olan 19500 kilo kuru soğanın açık eksiltmesi 19 Ağuıtoa 938 cunııı 
günfi saat 15 de İzmitte Tümen Satınalma Komisyoaunda yapıla" 
caktır. 

2 - Kuru soğanın tasınlanan fiyatı ve ilk inancaları aşağıdadır• 
3 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı müteahhitlere ihale edilebilecektir· 
4 - Şartnameıi her rün Tümen Satınalma Komisyonunda gö· 

rülebilir. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saatinde tnminat makbuzlarile 

İı:mitte Tümen Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 
Ta11nlanan İlk inaneuı 

fi atı Cinıi 

kuru soA-an 
kilo mevkileri kr. ıt. Lr. Kr. 

38 900 
5000 
5000 
5000 
1800 
1800 

19500 

Cinıi 

ha1tane 5 
31. P. A. 5 
Adapazar 5 
Bolu 5 
Tuzla 5 
Gbeze 5 

3 
19 
19 
19 
6 
6 

73 

50 
50 
3S 

Edirne Kültür Direktörlüğünden ; 
Azı Çoğu Bedeli İlk temi- Saatı Kırdırnı•01" 

Kilo Kr. nah ıekli 
Lira Kr. 

Haı ekmek 14~.300 193,000 10 1447 50 11 
I Kapalı ı•' 

Günü 
24.8.938 

Dairemize bağlı yatılı orta o~ullımn mayıs 939 somuna kacl•' 
ibtiyaçlan olan has ekm~k 8.8.938 tnrihinden itibaren hizasında y•'1 
zıh tekilde kırdırmıya konulmuştur. Talihlerin teklif mektubl•'

111 

2490 sayılı kanunun 31 ila 39 uncu maddelerine göre teklif ve W 
mlnatlarını hazırlıyarak vermeleri ve şeraiti ÖJrenmek üzere de b~r 
güı:a dairemize müracaat etmeleri ve belli gün ve belli saatler t 

kırdırmıya gelmeleri ilin alunur. 

• * * 
13650 kilo ~adeyağ alınacaktır. Bak: Harici ask. kıta11'1 

ilanları na. 
* • • 

~üt ve yoğurt alrnecaktır. Ba1': Deniz Lvz. SAK ilAnlıırı 1111 

!'!!!!"!~~~~~(!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!~~~~~ 

15000 20000 900 68 Soğan 
7000 8000 2200 165 Pirinç 
3000 3500 1400 105 Sabun 

----------~~--~~~~~~~~--~~ ıll Memento des Fournisseursj 
150000 200000 3500 263 Odun 

180 ton 200 ton 2500 188 Linyit kömürü 
5500 6000 210 16 Arpa 
4000 4500 90 7 Kuru ot 

Yozgad jandarma okul erat ve hayvanatının 1.9.938 tarihinden 
31.8.939 tarihine kadar yiyecek ve yakacaklara olan yukarıda cins 
ve miktarları yazılı 17 kalem yiyecek 6.8.938 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle açık eksiltmete konmut oldutuodan talihlerin 
ihalei katiyesi <.'lan 22.8.938 pazarteai gününden bir gün evvel 
pey akçalarını malaandığına yatırarak makbuııu ile birlikte ihale 
günü okul ntınalma komiayoDuna müracaat etmeleri illn olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiayonundan 
Ankara garnizon birlik ve mÜeliseseleri için 20.000 kilo mcrci

mejiin açık eksiltmesi 26 ağustos 938 saat 12 de Ankara Lv. A
mirliği Satınalma Komiıyonundan yapılacaktır. Muhammen bedeli 
3500 lira ilk teminatı 2ô2 lira 50 kuruıtur. 

Silifke Jandarma Okulu Arthrma ve Eksiltme Komisyonu 
Başkanlığından : 

Eksiltmeye konulan iş; 180.0'JO kilo ekmektir. Tahmin bedeli 
18450 lira olup muvakkat teminat mikdarı 1383 lira 75 kuruıtur. 

Eksiltme kapalı zarf uauliyle 25 ağustos 938 gününe rastlıyan 
perşembe günü aaat 10 da Silifke Jandarma okulu binasmda topla
nan Komisyon tarafından yapılacaktır. Ekmek için konulacuk un 
ve ekmeğin evsafı ve ıeraiti okul salonunda asılıdır. İstiyenlere 
bedelsiz verilir. 

Yükıek Mühendis Mektebi Sahnalma Komiıyonundan: 

Münakasaya Miktara Muham- Pey ak- E k s i l t m e n i n 
konan me- men be· çesi Tarih Saatı Şekli 

vaddın cinsi deli 

Beyaz peynir 2200 K. 48.50 
Kaşar peyniri 600 K. 71.50 
Silivri yo;urdu 5500 K. 18.00 
Toz şeker 8000 K. 21.0J 
Yumurta 53000 adet 1.75 
Soğan 5200 IC. 6.00 
Patates 10000 K. 6.50 

112.50 31-8-938 9.30 Açık 

74.25 31-8-938 9.4S 
162,00 31-8-938 10.00 

141.75 31-8-938 10.15 

" 
" 
,, 

1 - Mektebin 938 mali senesi zarfındaki yiyecek ihtiyaçları a -
çık eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Bu ihtiyacların cins ve miktarlarile muhammen bedelleri 
ve ilk teminatları ekıiltmenin tarih ve şekilleri hizalarında göste-

rilmiıiir. 
3 - İıtekliler 938 mali Hnesine ait ticaret odası vesikalarını 

göstereceklerdir, 
4 - Şartnamelerini g6rmek iıtiyeolerin her gün ve eksiltmeye 

gireceklerin belli gün ve saatte Gümü4suyunda mektep binası dahi
lindeki Komisyona müracaatları ilin olunur. 

Bursa Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Yulaf ilanı 

Bursa garnizonu için 480 ton yulaf kapalı zarf ile 23 Afuıtoa 
938 salı günü saat 11 de ekıiltmeye konacaktır. İlk tutarı 25440 
liradır. İlk teminatı 1908 liradır. Şartnameyi 128 kuruş mukabilinde 
Bur1a Askeri Satmalma Komisyonundan alınır. Eksiltmiye ııirecek
lerin kanunun 2-3 üncü maddelerinde istenilen vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektublarının belli saatten bir saat evvelisine ka 
dar Bursa Askeri Satınalma Komisyonuna vermeleri ıerektir. 

Vendredl 12-8·938 

Inıtall. !avare (Ch. de Fer E.tat) No 719 
Beurre (Dir. Gen. Cartogr. Ank.) N" 762 
Toile pour linge (Min. Def. Nat.) No 767 b•( 
Confltr. rcaervoir d'eau, policlynique, canaliııation et depôt de ' 

bon a l'hôp. Cebeci iı Ankara (Min . Def. Nat.) No 767 1,ı) 
Huile pour machine, huile pour compresaeur et ıraiase (Mun· 

No 770 . . (fıf·-· 
Plaqueı en zinc et en fer blanc, acide chlorhydrique et etaın 

D ef. Nat .} No 770 
Viaııde, farine (Com. Ach. Mil. l<ıparta) No 770 
Benzine (Min . Trav. Pub.) No 771 
Sacs pour poudre de tab .. c• (Dir. Gen. Monop.) No 771 
Etıquettu en laiton (Dir. Gen . Menop.) No 771 f1l 
Peinture et materiel pour l'atelier de Balat (Mun. Iıtanb . ) No 
Charbon lave marin, bois de charme (Min. Def. Nat.) No 77

1 

Beurre (Com . Ach . Command. Mil. lst.) No 771 
Vtınde de mouton (Com. Ach. lnt. lzmir) Ne 771 p~ 
Constr. en parquets route Urfakapı·lzzctpaşa cad. (Dir. TraV• 

Diyarbakır) No 771 
E.scarpin<ı (Dir. Ecole Nrnmale Kastamonou) No 771 ıst 
Ache•:ement conıtr . ecole Primaire a Küçükmustafapaşa (Mu

11
• /ıı 

No 772 . . . t No 1
, 

Echelle a voiture, pompe a maın acceısoıres <Ch. Fer Etad·rı 5dr 
Chaussureı pour ıoHata, bottines (Com. Ach. Oommancl. e ' 

Douan. lst.) No 772 
Drap (Municip . lst.) No 772 
Courroie de fı.ısil (Com. Ach. C<?m. Gen. Surv. Douan . 

/.ı 

lst.) ~' 
Foin (Com. Ach. Div. Kan) No 773 
Habits e' casquetteı (Minist. Cultııre) Ne 773 (C'' 
Viande de boeuf, de chevre ou de moulon, huile d'olives etC• 

Ach. Mil. Isparta) No 774 , 
Avoine (Vilıayet KOtahya) No 776 . . ., 776 ( 
Etiquettea en boiı et capıule!'I en boııt (Dır. PTT. Ist.) N f'JO 
Trav. ouverture cıınal irrigation (lng. Hydraulique Panarbsşı) 
Conatr. konak roııv:=rnemental (Defterdarat Van) No 776 
Poteaux en boia de ebene (Municip. Anka•a) No 777 /. 
Fiches et bandes (Mun. Ank.) ~o 77? . . ·orı) r1° 
fabr. caiues pour ordures et repar. bat. ıı.battoır (Mun. Ah ıl 
Charb•n boiı et provisio s (Dlr. Culture Sivas) No 7gO i'f9 
Constr. ve1pasienne pulique, passoir d'eau, asphaltag-e rovte• ~ 

(Mun. Ankara) No 777 . 5ıJ<" 
Courroies pour etriers et eper•ns (Com. ~eh. Com. Gen· 

lst.) No 779 9 
• Cordes et ficelles camelotes (Dir. Gen. Monop .) t\ o 11 
Saca pour ı.el (Dir. Gen. Monop.) No 780 
Prcıvisions (Oir. Lycees Sivas) No 780 
Legumes (Com. Ach. lnt. Tophane) No 781 
Charbon de bois de chene (lntcnd. Tophane) No 714 
Beurre (Com. Ach. Mil. Kar.ıı) No 784 
Foin (Dir. Etabl. lmmigres lıt . ) No 784 
Benzine mobiloil ete. (lntf'nd. Tophane) Mo 785 

ııe" 
* Lea aateriıqueı indiquent un~ Yenle par youı desureııC 


