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~lff ICI EKONOM.IK HABERLER 
Buğday fiatı 

Amerikada dün 5 seneden beri görülmemiş 
bir hadde duştu 

Nev-York 9 ağustos 938 (hususi) 

•i!;tday piyasasında bu mev- ı 
filtl•t ;rrısalt görülmemiş düşgün 

N a terme satış oldu. \ 
~t • t"Yorkun ticari ve mali mer- ı 
r ıı ol 
Çolt aQ Wall Street'de fiatlar 
~ly •ukut etti. Şikagoda but- ı 
lterı'~ fiah bir ırfin evvel 64 7/8 I 
~ut . 11iiin 62 3 4 e düştü. Bu su- 1 

bir ıae atideki fiatlara nHaran 
dt ... •enede yüzde 50 bir fark 

.. •ektir 
Şilt.. . bo 

fi,tı ıo uaaında buj'dayın 
lrı: 

193, 
1ernuz 

19)
8 

ilk kanun 
haziran 

., terrıuz 27 

" 8 A'uatos 8 

Sent Ye Buıel 
122 
90 
76 
68 
fi2 3 4 

(100 sent 126.50 kuruştur, buşel 
350 kiloluk bir ölçüdür). Külli
yetli buğday istihsal eden mem
leketlerin mahsulü beş ıeneden 

beri ya nok5an yahut vasatidir. 
Bu sebeble 1932 de vaziyet pek 
!fayri musaitti, Geçen sene buğ
day istoklarının msfinden ziya
desi istihllk edildi ve 1'37/8 se· 
nesine vasatiden daha noksan 
mevcut kaldı. Bu sene ise mah
sul her memlekette br-reketlidir. 
Birleşik Amerikı.da takriben bir 
milyon buşel buğday istihsal olu
nacak. Memlekette i~e 700 mil
yon buşelden fazla i'!tihlak ola
maz, şu halde geçen seneden 
kalnn mcvcud-ı 300 milyon buşel 
zam olunacaktır. 

Yumurtaların ihracına dair 
Bir karar 

lıı ·1 bu'tcırı tereye ithal olunan k!'- J 
tilt ll Yumurtalar üzerinden ln
~İr ~:~ hükümeti timdiye kadar 

lngiltercden ;hraçında evvelce 
alınmış olan ithalat vergiıinin 
iade edilmeııi hakkında İngiltere 
hükümeti tarafından yeni bir 
karar ittihaz edilmittir. 

fth •lat verıiıi almakta idi. 
... d'l e ı en bu yumurtaların 

-------------------........ , ________________ ~ 

Bulgaristanla Yunanistan 
Arasmda bir ticari anlasma 

Suı.. . \ • 
t'•ırı .arııtanla Yunaniıtan a· sebze ve mısır, yulaf, darı em-
'rıl, da akdolunan ticari bir salı hububat mukabilinde Yuna· 
tiat fırıa neticeıi olarak Bulga- niıtandan zeytin, zeytin yağı, 

'tıtlan y · 'h kuru üzüm, badem, portokal 
di!t unanıstana 1 raç e- suni aıibre, sabun ve cetvelde 

~ telt ol b- -k k- -k ·-
L an uyu ve uçu 1 d h b 
q yazı ı a a ir takım ticari em· 

)'\il\ •Yvanlar, tereyağı. peynir, taa Bulraristana ithal edilebile 
lltta, Yatlı maddeler, yaş cektir. 
------------------~ ......... ________________ _ 

Yı.ı 

Yugoslavyadan . ihraç 
olunan yumurta 

titr ,ı~ıl••yadan bu senenin ilk 
ltıy ... yt~rıı.da 109.025.000 dinar 
'l.. .. ,e ınd 
lllt•ç c 10.959 ton }'Umurta 
' .h 1 °

1 
lunnıuftur. Geçea ıene 

•. •tı 1 d 000 1•11.r it ay arın a 82.818. 
1'1ı.ırı.. .~illetinde 8.858 ton yu

ll11 1 
raç olunmuştu. 

laaurt. •c~e Yul'osla -vyadan yu-
a 811 l'hernleketler: 

~"-• toa 
ftıRtlt ny• 3852 

ere 2733 

dinar 
41.8j6.000 
28.268.000 

ton dinar 
lsviçre 2377 21.74fl.OOO 
İtalya 1055 9.077.000 
Çekoılovakya 620 5 280.000 
Avusturya 267 2.334.000 

Yukarıkil rakamlardan anla
şıldıj'ıaa göre bu senenin ilk al
tı aylar zarfında geçen senenin 
aynı aylarından 26.207.000 dinar 
kıymetine 2. 201 ton fazla yu-
murta ihrac olunmuttur. 

(100 dinar 284 kuruıtur.) 

~ 
b~trol . kanunun birinci maddesine 
~~fıkra eklenmesine dair kanun 

nun N 
~•dd o: 3504 Kabul tarihi: 27-6-1938 Neşir tarihi: 9-7-938 

~4 'f'rlartt! ı!ri P~trol hakkındaki husuıi idarr-lerine aid olmayıp 
1 

lt.n 6 tarih Ye 792 sayı· ancak bunların işletilmesine mü-
''- unun b' . 

tıdalti ırınci maddesine teallik muameleler fktilad Ve-
Pıflltt fıkra eklenmi•tir: k l 

~ •r Ye . Y a etince ifa olunur, 

d 
ttol iaU'- Y~.evaaf bakımmdan 

•tı htr Q .. hne müsaid olma· Madde 2 - Bu kanun neıri 
tdileı:ı ~·;d Vekaletince tespit tarihinden mutt-bertlir. 
t.e.llt ' altlar t k Madde 3- Bu kanunun hü-4 .. n~tlleaj hü '- llf oca tarı ni· 
~ ~ kumlerine tabi.lir. lıtümlerini icraya lktilad Veki-

•evi •ıfaltları viliyet li memurdur. 

Kanunlar. K&rarnameler. Ticaret muahedeler i 

Pazarhksız satış mecbnriyetine 
dair kanun 

Kanun No: 3"89 

Madde 1 - Bu kanun hüküm
lerinin tatbik edildiği yerlerde 
veya bu kanun:\ tabi tutulan 
maddeler hakkında perakende 
ticarelle pazarlıksız satış mecbu
ridir. 

Madde 2 - Perakemle suret
te satı, yapılan dükkanlar Ye 

magazalArla :;;>ir sat ış Y~l·l~ ri n
de satılan maddeler üzerine 
bunların fiatlarını ve nyrıca v.ı.

sıflarını fÖ5teren bir etiket ve
ya başka birer işaret konulur. 

Malın mahiyeti etiket veya i
•aret koymata müsaid olmayan 
hallerde halkın görebileceği b ir , 
yere liste a5mak suretile d e o 
malın mahiyeti ve fiatı halkın 
ittıl a·ııa arzolun masi cn!zdir. 

M dd .. 3 P~znrlıksı7 fial 

y~ ayrıca vasıfl&rdan biri veya 
ikisin; gösteren t•tiket yaht· ~ i
şaret konmaıı mecburiyetinin en . 
evvel hangi yerl~rde, hangi ti
caret şubelerinde ve hangi mad
deler hakkında ve ne ı-;uretler
de tatbik l."dileceği İklısat Ve
kaletinin teklifi üzeriae İcra 
Vekilleri Heyeti kflJ"arile tayin 
olunur. 

Madde 4 Bir malın ikinci 
mad4ede yazılı olduğu !Urette 
te&bit edilmiş olan fiatından aşa
ğı veya yukarı f;atla satılması 
yasaktır. 

Madde 5 - Pazarlıksız satış 

mecburiyetine tabi olan hakiki 
veya hükmi şahıslar kendileri; 
nin veya ilrili teşekküllerin ınl."

mur, müstahdem ve hissedula
rına, nisbelini evvelden beledi
yeye bildirmek şarlile, maddeler 
üzerine koydukları fiattan ten
zilat yapmakta serbesttirler. 

Madde 6- Mahiyeti itibarile 
veya kanunen pazarlıksız bir 
fiata tibi tutulması mümkün ol
mıyan satışlar hakkında bu ka
nu• bükümleri tatbik oluamaı: 

Madde 7 - Belediyeler, bu 
kanun hükümleriain tatltik ve 
takibine müteallik ifleri ıör
mekle mükelleftirler. 

İktisad Vekaleti bu tatbik ve 
takib husuılarını teftiş ve mu
rakabe edebileceti gibi lüzum gör
düğü yerlerde veyi\ lüzüm g~rü
len bazı itlerde doğrudan doğ· 

Kabul tarihi: 24-6-1938 
Naşir tarihi; 13-17-193& 

ruya tatbik ve takib işlerini 

yapmak üzere memur tavzif e
debilir. 

Madde 8 İkinci madde hük-
müne fÖre satılan maddeler Ü· 

zerine fi~tlarını ve ıtyrıca vasıf

larını gösteren etiket veya baş
ka bir itaret komak yahut lis
~ c tısmak mecburiy"tine riayet 
ctmiyenler yirmi liraya kadar 
hafif para cezasile Cezalandırılır
lar. 

Etiket koyduğu ve liste astı

ğı halde bunlardı\ yazılı mik· 
dardan aşağı veyi\ yukarı fiıttla 
mal utanlardan beş liradan vir
mi liraya kRdar hafif pına ce
zası ahn!r. 
Yuk :ı nki fikrtıJl"J"dR yazıh fiil

lerin tekerürrürü halinde para 
cczll5ile beraber dükkan, ınağ11.· 

za veya ticarethanen in bir haf· 
taya kadar kapatılmasına da ka
rar verilir. Bu maddede yazılı 
cezaya çarptırılanlann isiml~ri 

dükkan mataza ve'a ticaretha
nelerinin halk tarafından kolay
lıkla garebilecek bir yerine ası
lacak yafta ile ve varsa mahal
li bir gazete ile de i1ln olunur. 

Madde 9 - Sekizinci madde
de gösterilen cezalara o yerin 
belediye Encümenleri tarafından 
ve usulü dairesinde tutulmuş za
bıt varakaları esas tutularak 
karar verilir. 

Para cezalarıaa dair olan ce
zalar kat'idir. 

Hiç bir mercide itiraz olun
maz. 

Dükkan, mağaza ve licuet
hanenin kapatılmasına dair 
olan kararlara l:arşı, kararın 

tebliğinden itibaren üç gün ı

çinde mahallin en büyük mül
kiye amirine itiraz olunabilir. 
İtiraz yazı ile olur. İtiraz 
üzerine verilecek karar kat'i o
lup bunun aleyhinde hiç bir 
mercie müracaat edilemez. 

Madde 10 -- Bu kanun hü-
kümlerine röre alınacak para 
cezaları mahalli belediyelere ait
tir. 

Madde 11 - Bu kanun Ey
lul 1938 tarihinden .nüteberdir. 

Madde 12 - Bu kanunun hü
kilmlerini icraya icra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

Tuna nehrinde 
Vapur işletmek için Bulgar-Alman teşriki mesaisi 
Bulıaristan istikraz ettiti 

paradan 170 milyoa lirasını Ro· 
manyadan yumurta, sebze, mey
ve, et, tereyağı nakletmek i
çin küçük vaporlar salınalmata 
hasredecektir. Bu vaporlar Bul
gariatao ve civar memleketle· 
rin sevahilinde işleyecektir. 

Bu vaporlardan maada yolcu 
içio üç .. ~enzin. v.t! petrol nakl 
etmek ıçın de ıkı vapor satına
lınacaktır. 

ftulraristan Demir yolları na
zırı heyanatta bulunarak "Rein 
Main-Danub,, kanalının ehemmi

yetindea bahs ve Tuna özerinde 
vapur işletmek için Almanlarla 
teşrik mesai edileceğine işaret. 

Mü,arünileyh bu ıırada Kara
denizde seyri ıefain hakkında 

da malümat vermiş ve Almanya 
ile büyük bir vapurcılık işine 
te9ebbi1s edileceğini anlatmıftır. 

Yunanistan 
Sovyet Rusyadan buğday satın alacak 

Y · t "ı gaz~lesin· ı bu &enenin eyl61 nihayetine ka-unanıs anın re&m " 
d l b. karara naza· dar So•yd Ruıyadan 35000 ton e neşro unan ır 

ikt. d ı· n••ırları butday 1&tıD alınacaktır. rao, ııa ve ma ıy• -

Kısa Piyasa 

Manifatura 
Manifaturacıların meşhur olan 

"ölü mtovsim,, B} larıada bulunu
yoruz. Bu yüzclen piyas&da işler 
durgundur. 

Piyasada mal çefidleri mükem
mel.lir. 

Rus malları evvelki l'ibi sa
tılmakdadır, yahnız gömrük reı
minin ağır olmasından dolayi 
hasa ve kabotlar piyasaya uy
mamaktadır. 

Japon malları yüzde 35 den 
65 e lıtadar takasla çekildiğine 

rağmen piyasa ÜXt-rinde di~er 
memleketlerin mallarile rekabet 
etmektedir. 

Alman mallarının fiatları mü
saiddir, bütün alman fabrikaları 
sendika teıkil etmiş oldukların
dan bu fiatlıır yeknesektir. 

Çekoslovakya maileri piyasa 

havadisleri 

piyasası 
da tutulmuşdır. Mallar nefisdir, 
fakat klering ve takaıle alnaa
bilir. 

ftalya mallarına her vakıt 
rağbet vardır. Fakat ithal etme
ıi müşküldür, ancak mübadele 
ile ithal olunabilir. 

İtalya maileri diğer mallerle
her cihetden rekabet edebilir. 
Hem zarif hem dayanıklı ve 
hemde renkleri b11stır. 

Sumer b&nkın şerefine olarak 
kaydedelim ki Nazilli fabrika
sının hasaları , bilhassa basmaları 
bir iki ıe neden bütün avrupa 
fabrikalarının mallerini Türkiye 
piyaaasından tard~debilecektir.Na· 
zilli fabrikasının malları her 
cihetce muvafıkdır. Yalınız fiat
larından bir miktar ten:ıil et
mek icap eder. 

~~~~~~~AJlllJl .. lln~JIKJ&llK'I .. ·~--------------~ 

Kütahya tipi çinilerden 
muamele vergisi ahnmıyacaktır 

Kamutayın ııon toplantılarin

tla kabul ettiti bir kanu11la 
münhasıran te:.ıyinat makamın

da kullnnılan üzeri resim ve 
nakışlarla itlt-nmi9 vazo, tabak, 
saksı, ve emsali Kütahya tipi 
çini imal eden sınai müesseseler 
bu işlerinden dolayı muamele 
vergisinden muaf tutulmuşl .ırdı. 
Finans Bakanlıği bu g ibi iş ya
pan sınai müesseselerin muame
le vergisinden muafiyetleri hak
kında bir izabname yapmı,tır. 

Bu izahnaaıeye göre, Kütahya 
çiniıi naıniyle maruf olan çini
dea üzeri resim ve nakıtlarla 

i'lenmiş vazo, tabak :-;aksı, si
gara tablası, test i, bardak, ca
mil erin ve hamamların duvarl•
rına kaplanan çiniden Kütahya 
tipi panoları vücuda getiren ke
zalik Üzeri re1>İm ve nakıılarla 
süslü mürabba feklinde imale
dilmiş çini parçaları yapan sınai 
mÜe!-lseıeler yalnız bu işlerinden 
dolayı muamele verfisiodea 
muaf tütulacaklardır. 

Emaye, Mozaik ve Karosi-
man namlarile yadolunan ve 

ıerek hamam, banyo ve mut bak 
gibi yerlerin du•arlarına, ıerek 
zeminine kaplanan beyaz veya 
diğer renklerde yapılmış murab
ba şeklinde parçalarla çimento 
ve çakıl karıştırılarak yapılan 

aynı şekildeki taşlar, mermer 
taı;lar Kütahya tipi çini olma
dıklerı cihetle bunları vücuda 
getiren senai müesseseler yu
karda yazılı muafiyetdea istifa 
de edemiyeceklerdir. Bu mÜH· 
ae eler şimdiye kadar olduğu 
gibi 'imdiden soora da muame· 
le verıisine tabi tutulacaklardır 
Küt ahya tipi çini imal edea 
sınai müesseselerin muafiyeti de 
ınünbasıran mezkur imalat do
layisile verilmiş olduğundan, bu 
müesseseler çiniden başka mo
zayik ve karoıiman da imal et· 
tikle ri taktirde, bu imalatların
dan dolayi muamele vergisine 
tabi olacaklardır. 

Kütahya tipi çini iranl eden 
sınai müesseselcrieden ltu işle
rinden dolayi 1.6.938 tarihin:len 
itibaren muamele verıisi alın
mıyacaktır. 

Japonya altın ihtiyatı 
· tükenmek üzredir 

Federal Rezerv bankasının bil· 
dirtligine göre, )' eniden Japonya
dan beş mil) on 800 biıı dolar 
kıymetinde aHın gelmiş ve hu 

ıuretle 8.3.938 tarihindenberl 
Japonyadan Amerikaya gande· 
rilen altınların kı}·meti, 352 mil
yon 800 bin doları bulmuştur. --·------

Suriyeye Gümrüksüz otuz bin ton 
. buğday ithaline teşebbüs e~i~~i 

· H lk ucuz buğdav temının ı ar-Buğday ihrııcı hakkındakı men- a a " • _ f . r 
no .ı. iyetia kaldırılmas· üzerine zu eden . Lubna_ıı hukiime 1 

• 
1 

. b • d l f l 'kt • komiserlığe mııraeaatla 30,000 Surıye ug ay arı aza mı ar " 
1 . 1 ld t d ton buğdayın gümruksiiz o a· da ıhrac o unmuf o u un an . . . . . 

fiatlar da bittabi yükselmiştir. rak itbalını ıstemışhr. 

------~--~-----------
Londra 

Bakır ı Stanurd) 
,, (Elertro) 

Kala) 
Kurşun 

Çinko 

maden piyasası 

tonu 

,, 
• 

• 

lngHiz liraıı 
peşin vadeli 

41 4 4 41 4 9 
41 5/. 
194 2 6 

14 11/ IO 
li 16/10 

195 7J6 
14 14/4 
14 1/ 10 



8u gOn iiAn olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler List:esi 
-------- -- ----- Saat 

--- - ----
Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminııt --------- ---

a) MOnakasaıar 

inşaat. Ta1l•İrat, Nafia işleri, Malzeme, Hanla 

Bofulayan Ask. şubesinin tamiri. 
Sorrum-Yozrad yolu (berinde taş ihzaratı 
MezbahA binuı inşaatı (temd. ) 
Sıva1 inkilip müzesi için sarı kap)ama madeni kapı 

imali: 2 ad 
Koyulhıaar hükumet konağı inşaah 
Çankırı rüneş okulu tamiri (temd .) 
Yozgad mezbaha inıaatı 
Ilgın Boliıuan kana'ı iberind,. ıap. şüt inıaatı (tead) 
Karapınar-Kocaeli yolunun ııruında yap . beton arme 

köprü ile şoae inı. 

Oıvar ile sedde iaıaatı (lemd.) 
Derahane inıaab 

Ank . St;ıdyomundı tenis yeri yapı~ması 
Samanpazarı bahçesinde yap taş küpeıte Ye haricı 

aıva işi 

açılı: elcs 
,, 

Açık eks. 

.. 
kapalı ı 

362 25 
3563 23 
4681 84 

1700 -

9643 24 
566 44 
1477 98 
1047 72 

kapalı z. 11246 85 

" 
açık elcı. 

J099i 97 
9607 91 

açık elcs. 1831 
açık cka . 314 ~O 

Ye4ilköy hava iatuyon binııııı önünde yap beton kapah •· 18172 53 
asfalt piati in$&ah (temd.) 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hutane Lev. - - -- ______ ;..___ __ , 
Cerrahi alit 217 çeşit (şart. 547 kr.) 
Sarrılık be:a: 200000 m 

Tıbbi ecza: 163 kalem - alit: 30 kalem 
Tayyare ımdadı sıhbııye paketı, büyült 100 ad. -k•çük. 

150 ad. 
Alit ve eoza 
Mualece H levazım tıbbı 

!tapalı :a. 109315 

" 
m. O 20 
'J830 -

açık ekı. 3150 --

pu. 

açık eke. 3800 -

Elektrik-Havagaıı-Kalorifer {te!lisal 'e malıem~si) 

Kemalpaşa lca1abasında motör ve au ile yap. elek· 
trik. teaiaatı (fart. 139 kr .) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Ça~!'fır v. ı. 

pıjamldık bez 27240 m. 
Mendil bezı beyaz: 9500 m. - hakı: !>500 m. 

a ... ık eka. 27760 i 1 

kapalı F. m. O ?7 

• m. O 60 

Matbaa işleri • Kırtasiye - Y az:ıhane Levaıımı 

Evrakı matbua: ı 12 takım 
Brotür bastırılma11 1000 aded 
idare 111ecmuaaı baatırılması: 10 aylık. 
Kitap baatırılmaaı ve ciltlenmesi: 100000 baak.ı 

Nakliyat - Boşaltma - Yükletme 

Posta nakliyat. 
,. 

Tu~ nakli: 1500 t. 
,. iOO t. 

Mobilya, ve büro e§Yaaı, Muıamba-Hah v .ı. 

Talebe sırası: 50 ad. 
Yazı tahtası: 6 ad. 
Kür1ü: 5 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaS{Jan v, s. 

Linyit kömürü: 900 t. 
Odun: 96 t. 

Sömıkok kömürü: l66 t 
Ben.sin: 12 t. 

Müteferrik 

Ziı- lcamyonları malzemesı hart 343 kr ) 
hiç iİ~esi 100000 adet. (temd.) 
Kızıl ayar muılulc: 600 adet 
iç ve dış hmyon )iatıfİ, Dunlop, Gudyer, Fıyırcs· 

ton, Mışlcn, Kontinantal, Rovayal, Ani'ilebert 
:!000 .1d. (4art. 8 L) 

Çamaşır yıkama, aıkma ve ütüleme makinelerı 
Oırek 10000 ad . 
Kamyon: l ad 
Çimento: ·-ıoo t. 

Üstüpü: 100 k. lcııılcık, kazma sapı: 100 ad. lcarpıl 
memesi: 50 ad sülycn: 60 k. destere ağ'zı: 100 ad 

Şartnamelerinde yapılan defişik.lik.ten dolayı 17.8.38 
de yapılacak olan 1 adet otobüs ile 3 adet kam· 
yoA müaaltaaaaı iptal olundu 

Kamyon: 3 adet otobüa 1 ad. 
Liıtik, akümülatör elektro aotör v. a. levazım ıt-

faiye için ı 

Erzak, Zahire, El, Sebze v. ~. 

Kuru ot: 741 t. 
Eğridir kıtutı için sadeyağı: 3000 k. 
T efennı kıtaatı içın sadeyağı: 2744 k. 
Pirinç.: 119 t. (şart. 150 kr ) 
Kuru üzüm: 93 6 t. 
Sabun: 107,9 t. (şart. 153 r.) 
Sııdcyağ: 2 5 t - yulaf: -!fl l. 

Koyun eti: 6 t . 

Yoğurt: 7 t. 
Sam:ın: 20 t. 

Ayşekadın fuulye: 25 t. patlıcan 25 t. -domatea 15 
t • bamya: 2 t. • biber: 5160 k. (temd.) 

s.m .. : '270 t. 
Saman: 330050 it. 
Sıtır eti: 150 t. 

pu. 
., 

açık eks . 

" 

açık eltıı . 

.. 
pu. 
açık eke. 

açık tb. 
.. 
.. 

kapalı z 
açık ekı . 

açık eks . 

551 20 
95 - 1 

3500 
5886 -

1800 

500 -
120 

125 -

7200 
1440 
4980 -
'2700 

kapıtlt :ı . 685?9 -
.. 

açık eks 
kapalı z . 

" 
AÇlk ekı. 

" 
kapıılı :a. 
ııçık .. k •. 

kapalı 7 . 

açık eks . 

6l i2 50 
1350 

7000 
3200 -
52~0 -

10i !>O 

12100 

kapalı z. 20205 
paz . beh . k. O '5 

,, beh. it . O 90 
lnpalı :ı 29921 30 

" 17231 76 
30481 75 

ra1. 
açık eks. 

. , 
pa:ı. 

k. o 45 
k . o 17 

o38h 93 

açık eke. 4 7'J.5 -
kapalı :ı. 5775 87 

" 
24000 -

128 -

723 24 
42 48 

198 15 
78 58 

i43 51 

720 60 

137 32 
23 50 

1363 -

6715 75 
3000 -
212 25 
236 25 

W83 -

55 ı 61 
855 

14 25 
146 25 

135 

'J7 50 
9 -
9 37 

540 -
108 
373 !lO 

202 50 

4676 45 
467 44 
121 25 

9250 -

877 -
523 -
240 -

8 06 

907 50 

l'ı 6 -
~14 -

186 
2 '>44 6~ 
129'2 39 
2 286 13 

202 
69 -

354 37 
4:33 19 

1100 -

Müracaat yeri Gün 
-------

Rotuhyan Ask. Şub. 
Yozgat Naha Müd. 
Daday lelediyes't 

~ıvas " 
Sıvu Nııfıa Miid. 
Çankırı Vil. 
Yozgııd iclediyesi 
Konya Vilayeti 
Aydın n 

Kayaeri Belediyeai 
lat. Sıhhi Müea. SAi\ 

Ank. Valıliti 
Ank. lelediyesi 

lııt . Nafıa Müd. 

.!7-8-38 
15-8·38 
'.l5·8-38 

15-8-38 
15·8-38 
19-8-38 
15-8-38 
29-8·38 

19-8-38 
17-8-38 
(tasih) 

29-8-38 
26-8 38 

1-1' -38 

M. M. V. SAK 4-10-38 
.. 3-1' -38 

Ank. Valilı~i lst Sıh. Miid 29-ıJ-3S 
M. M. V. SAK 27-9-38 

18 -
10 
14 -

13 -
10 -
15 -
10 
11 -

13 30 
10 30 

9 -
10 JO 

11 

1 1 
l1 
9-

11 -

Aok . Belediyesi ıah Vf' cu•• 10 30 
Antalya Vıl İst. Sıh. Müd. 31 8-38 ı ı 

lımir-Kemalpaşa Belcd. 

M. M. V SAK 

" 

İsparta Villyeti 
Tophane Lv:r . SAK 
lat. Vilayeti 
Devlet Buımevi Direk. 

Kırklareli PTT Uüd . 

" Sıva1 fnhiı. Başmüd . 

Kenya Erit. Liaesi Dirk. 

.. 
" 

Telcirdaf Aık. SA.K 
Manin Tümen ,, 
Yozgat Vilayeti 
Tophar.e Lvz. SAK 

M. M. V. SAK 
Tophane Lvz. SAK 
fnhiurlar Umum Müd. 
M. M. V. SAK 

Tophane Lvz. SAK 
O.O Yolları Kayseri 
İııhnbul Belediyesi 
D. D . Y . Sirkeci 
Ank. Beled. 

Ask. Fab. Um . Miid. Ank 

" 
F.akişehir Belediyesi 

f ımit Lv~. SAK 
Isparta Ask. SAK 

,. 
Ot'niz Lvz SAK 

" 

Kırklarelı Tüm SAK 
Tekirdnğ' Ask . SAK 

,. 
Tekirdn~ Ht>ledıyeo;i 

Selımiye Ask SAK 

Ank. Lvz. Amir. SAK 

" Sarıkamış Aak. SAK 

22-9-38 

:VJ-38 
6-9-38 

23·8-3~ 

18-8·38 
"-9·38 

'.29-8·38 

22·8-38 
22·8-38 
20·8-38 
15-8-38 

24·8 38 
24-8-38 
24·1·38 

17-8-38 
26-8-38 
27-8-38 
18-8-38 

1-10-38 
2°-8-38 
9-8-38 
3-1Cı.J8 

27-9·38 
2ı.8-3I 

25-8 31 
:l7-R-38 
'26-8-38 

31·8-38 
29-8-38 

31·8·38 
18-8-38 
16-8 38 
1-9-38 
3-9·38 
1-9-31 

15·8-38 
30-8 38 
2-9 38 

23-8-38 
15·8 38 

7.9.:l8 
9-9-38 

15.,_931 

14 -

1 1 
1 1 

15 
10 
10 

16 -
16 -
11 

11 -

10 -
10 
10 -

11 -
16 -
10 -

11 --

11 -
15 30 
10 

15 -

15 -
10 

11 -
11 

10 30 

1 l 
15 

15 -
15 20 
15 40 
11 30 
11 30 
14 30 
17 
11 
11 

13 -
10 -

12 
_ 12 -

15 30 

Toptan Satış Fiatları • 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
AAAAAAAA;v..,.,,.,.,,.,,..,.~vvvvvvvv~<VV'.o;vvvvvv.~ 

Mahruk•t 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

,. " 
krible 

,. ,. marinlave 
,, ,. tuvörıan 

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

Erzak 

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

Sabun birinci 

" 
ikinci 

,, Pirina 
Şeker yerli toz 

., ,, küp 
Yumurta iri 

0

Limon İtalya 

" 
Tarablus 

Patates Adap:\zf\r 1 ci 
,, ,, 2 ci 

Zeytin tanesi duble (936 tnAh<ıul) 
,. ,, " (937 ., 
,, ., 1 ci ,. 
,, ,. 2 ci ,, 

" " 3 cü " 
Sade pıg Urfa (birinci) 

n 

" 
" 

(ikinci) 
KRrs (erimiş ) 

,. (erimemiş) 

Trabzon 
,, Vejetalin: 

Çay Cavıt 
,, Çin 

11 
Seylan 

Kahve muhtelif 

" ,. 

" 

Deri ham ve ı,ıenmi• 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 

il 11 manda 

il " sıtır 
Hava kurusu kuzu 

11 ,, koyun 
,, ,, oğlak 

Tula keçi 
,, keyun 

Salamura kuzu 
manda 

,, sığır 

Kösele ıığır 1 ci 

11 manda 1 ci 

Meıin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Pamuk lpllOI 

Vater yHli 4 Adana 
,, 

" 
" 
" 
" 

" 6 
8 

10 
12 

il 14 

" 
" 
" 

,. 

" ,. 

" ,, ,, 20 Yedikule 

",,24" 
Ekıtra ,, 6 ,. 

" " 8 " 
,. " 10 ,, 

" " 12 " 
" " 14 " 

Va ter ecnebi 4 Hindiye 

.. 
" 
n 

" 6 
n 

" 

8 
10 

n 

" 

" " 12 il 

Ekstra yerli 14 ingiliz 

" 
" 
" .. 
" , . 
., 

" 
" 
" 

" 15 " 

" 18 " 
.. 20 ,, 
" 22 il 

il 24 " 
,, 15 italyıt 
" 18 
" 20 
il 22 
" 24 

" ., 

" 
" 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

il 

" 
" .. 
,. 

" 

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

sand•ğı 

b. !!andığı 

" 
kilosu 

., 

" 
ıı 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
il 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

il 

., 

" kilosu 

" 
" 
il 

tanesi 

" 
" .. 

paketi 

'. 
" 
" ,, 
il 

" ., 

" 
" 
" 
il 

il 

il 

" ., 
il 

il 

" 
" 
il 

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

1 En••· En çok 

-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 
:.-5 
28 

17,50 -
775 - 800 

IOOO- 1050 
6 
!) 

4.5 48 
28 .'-\() 

18 20 
16 - 18 
13 - 15 

~7 

93 
8S 
63 
70 
4!'\ 

285- 500 

280 700 

290- 360 
101.25-100.2.'l 

160 165 
40 42 
50- 55 
55- 60 

110- 155 
48- 50 

125 130 
105 110 

34- 35 
40- 42 

155 165 
125- 130 
100- 120 
80- 90 

IOO- 135 
90- 120 

Kı.S. Kt. S. 

- 321.46 
352.06 

-362.66 
- 383.26 
- 424.4i 
- 470.11 
-538.81 
- 589.31 

490.a3 

330 340 
360 365 
370-375 
390 400 
430 440 
,650-725 
670- 730 
680 750 
700-775 
730-815 
780-8.30 
630--635 
670-675 

690 
-730 
-710 

~ 
1 
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• 
_b Müzayedeler 

Sıdeyat: 170 k. 
T,ban llatiti: 812 le . 

pu 

n 

MUNAkASA GAZETESi 

Tophane Ln. SAK 17-8-38 15 -

• 17-8-38 14 30 

Elektrik •otörü: 2 ad. (te•dit) 
Battaniye, ayna, pantalo• v. 11. etya 66 kalem 
Doç markalı otomabil 

n 

açık art. 
1164 -
1278 20 

8 10 
6-

174 6G 
95 86 " 

17-8-38 J5 

lstanbul Belediyesi 29-8-38- 11 

Şevrole marka otomobil 
l>1s laatiti: 256 ad.· ıç liıtiti: 200 ad. (tem~.) paz. 
boç markalı otomobil 

lu;ıc •arkalı otomobil 

a) M Ü NA K A SAL R 
inşaat. Tamuat -\{aha işleri ve ı'h'·tlzeıııt· :~i- li uri: a 
~ - ... ·--------

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Ilgın Bolbasan kanala üzerinden yaptırılacak olan 1047 

lira 72 kuruş keşif bedeBi şüt inşası ileri için açılan ek
•iltınede talipler tarafından fiyat haddı layık görülmediğin· 
den ihalesi 15.8.938 Pazartesi günü saat 10 da yapılmak 
iiıere eksiltme 10 gün müddetle uzabl cnıştır. 

Taliplerin 78 lira 58 kuruşluk muvakkat teminat mak· 
l>uı veya mektuplarını hamilen ~e Nafia müdürlüğünden 
•lınacakları ehliyet vesikası ve ticaret odası kayıt vesikü· 
1•rile yukarıda yazılı gün ve saatte Vilayet daimi encümü· 
lainde müracaatbnı ilan olunur. 

Aydın Daimi En\'.:iimt>ninden: 
Eksiltme1e korıulan iş Aydın vilayetinden KarapınM 

l<oç ı rlı volunun :1 ·.:W daki 10 m~tre ;tçıklıS!•n<la hetnn 
''rııe menfn ile 1 ,·O 15 dek i mevcut 5 X 4 00 I:k beton 
''11tn köprünün Koçarlı tarafındaki kenar ayağı ile iki 
:öı~en radyesi ve her iki köprü üzerinde şose inşaatı 
1 eııf bedeli 11246 lira 85 kuruştur. 
;tiye"1er şartname ve evrakı bede1s1z olarak Nafıa mü-
6rlftğfinden alabilirler. Eksıltme 29.8.938 tarihinde pa

••rtesi giine 'laat 1 1 de vilayet daimi encümepinde yapıla· 
'•ktır . Eksiltme kapalı zarf usulile vapılıtca ktır. 

EksilimP.ye girebilmek için isteklilerin 843 lira 51 ku
.,,, muvakkat teminat vermesi ve Nafia Vekiletinden alın· 
~~· llliiteahhiflik vesikası ile yaptığı en büyük menfez 
~illin 1200 liradan aşağı olmaması müteahhidin bizaat 
) Plorııala mühendis •eya fen memuru ve a mimar olması 
~'but .:laimi surette inşaat mevkiinde bir fen memuru 
'- 1u 11durması lazımdır. 

Kay~eri B,.ledıye Başkanlığından: 

ıo 3 8.93i tarihinde 1hale t>dilmek iizPr~ ilan t•dılm i~ olan 
6 ~ lira 97 kuruş bedeli k"şifli (yapılacak işin vahit fiyat 
'l ~r1Qden hedeli veril'llelc şartile) Sarımsak!; çavı mı>crasın
t;tı Yüz metrelik kısmının tehdili am,.liyatı şimenôiifor köp
Pt sn.rıdcn Sarımsaklı Ça yına kadar ~vvrlcr vapılınış olan 
t~~ılsel yatağının hafren tesviyei aınelvatı şimenclüfor köp
bn tinden Sivas cadde i üzerirıdeki köprüy~ kadar olan ::ıel yata· 
~i lrı bilhafir tPsviyei ameliyat Sivas caorlt>ı:ı i köprüsiind ... n 
~,ttıll teli çeşmeye kadar olan kanalın ıki tarafına kA gir di~ 
~., •rışası Huııat hamamından hehçeye kadar olan ve hır 
t~ı~"ıın üzeri •:vvı.,lcı• kapanmış bulunan kanalın 350 mf"t
~ açık kı:smının beton kapalı seddi ameliyatı sıtma mii· 
't~Ie.j küçük :-;ayı komisyonu nampıa 19.8.931 tarihine 
~lı ayan cuma giinü :saı-ıt 13,5 ta heledıye encümenindP ka
.... larfla ihalesı icra edilmek üzere miinakasava vazedil· ~~~ . 

Le ••• 
~'1>. Yli tıp talebe yıırrlu hirinci şübe yemekhanesi ıiıerine 

dershane. in~. Bak: lst. Sıh. MüesseseJ~r AEK ilAnJarına. 

~ lspençiy~i~: 
~) . Ankara Belediyesinden : 

1'1 fı3sedıye bastant sine lüzumu olan alAt Ye ecza 11 ey· 
"-'-tı t•rihine kadar bir ay içinde pazarlıkla satın alı · 
t\ı n.l•n liate ve şartnamesini görmek istiyenlerio her 
ttiıaı:~li itleri kalemine ve isteklilerin de sah ve cuma 

'' ••at on buçukta belediye encilmenioe mDracaatları. 
'1·ıı- ·--
ıo:ı 1 Mtıdafa Vekaleti Sahnalma Kemisyonundan: . 

~ ~•k ~det büyük 150 adet küçük tayyare imdadı s'hhı· 
~~li ~1 açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edi!en 
~ ... hı 1 1~ lira olup ilk teminat parası 236 lira 25 kuruş· 

' esı 27 eylul 938 salı günü saat 1 1 dedir. 
~ ----

ktrik 
.... .._, Hava gazı, Kalorİİer Tesisat ve Malztm. 

-...._..., - --........- ---•n.-.~ • ._. -----
, _ I< lz1nir Kemalpaşa Belediyesinden: 

~~ tle~ e~alpaşa kasabasında motör ve su ile yapıla· 
~detı bık tesisatı 8.8.938 gününden itibaren 45 gün 

' &ı ~ eksıltmeye konulmuş olup tahmin bedeli 27760 
2, uruıtur. 

Fenni ve hususi şartnamesi ile plio ve prejeleri 
(Doamı 6 ıacı H:rfatle) 

lat. Beled. Beyotlu Yeşil 22-8-38 J 1 
ıok. No. 24 

lıt. Beled. Taksim Nale garajı 20-8-38 11 
Aakara Belediyeai 11-9-38 10 30 
lıt. Beled. lst. Şehzadeba,ı 23-8-38 11 

Baruthane Cad. Ümit rarajı 
lıt. Beled. Yenikapı Kana- 248-38 11 

lizasyon kemeri yanında 

Kömür Alınacaktır 
Güzel Sanatlar Akademisi 
Satınaıma Komisyonundan: 

Akademiye açık ek•iltme ile 100 ton Zonguldak kriblem a· 
den kömürü, 50 ton kok kömürü ahnacakhr. Krible maden kö
mürünün muh•mmen bedeıi b•her tonu 15,80 liradan 1580, mu
vakkat teminatı l 18,50 tin.dır. Kok kömürlnün muhammen be
deli beher tonu 17,50 liradan 875 ve muvakkat teminatı 6.5,63 
liradır. 

Eksiltme 24 ağuıtoı çartamba güni Hat 14 de Cataloğlunda 
Yükaek Mektebler muhaeebeainde inikad edecek olan Komisyo· 
numuz tarafandan yapılacaktır. 

Şartname hergün bed~lsiz olarak Fındıkıhda Güzel Sanatlar 
Akademiıinden alınabilir. Ekailtmeye ittirak edeceklerin 1938 
mali yılına •id Ticaret ve Sanayi OdHı ve.ikasını ibraz eyleme-
leri lazımdır. (5191) 2- 4 

Oiyarıbakır garni~onu için 215 bin kilo aığıreti kapah zarfla 
ekailtmeye konulmuttur. K.,çi (çepiç) eti 11tıretinden ucuz oldu· 
~u taktirde keçi eti ihale edilecektir. Sığırdinin m.uhammf'!n be
deli 32250 lira ilk teminatı 2411 lira 75 kuruştur. lhaleai 29 A· 
tuıtos 938 pazarteai günü 181lt 12 de Diyarıbakır da LV. Amir
liti Satınalma Komisyon<'a yapılacaktır. İsteklilf'r '"rtnamuini 
her güa Komiıyonuoda görebilirler ve ihale gün ve uatinden 
bir Hat evvel teklif mektublarını ve kanuni tarifat dahilinde Ko-
miayonuD!l verıneleri. (?.41) (5344) 1-4 

• • * 
Beher metresine tahmin edilen fiat 88 kuruş olan 80000 ili 

90000 metre mahruti çadır l>eıı:i kapah zarf uıulile münakasaya ko
nulmuştur. İhalesi 29.8.931 pazarteıi gün6 aaat 11 dedir. flk temi· 
aat 5210 liradır. Evsaf ve fartaameıi 400 kurut mukabilinde M.M. V. 
Satınalma Komisyonundaq alınır. Ekailtmeye fireceklerin 2490 sayı
lı, kanunun 2, 3 cü maddelerinde göaterilen veaaikle teminat ve tek
lif mektublarını ihale ıaatinden en az bir saat evvel M.M. V. Satınal-
ma Komiıyonuna vermeleri. (243) (5346) 1-4 

• ıt. • 

Beher çiftine tahınin edilen fiat 24 buçuk kurut olan 100,000 
çift porsiyon çorbahk ıeltze kapalı zarf uıulile münakasaya kon· 
muştur. ihalesi 2.9.938 euma gtlnü saat ıaat 11 dedir. ilk teminat 
1837 lira 50 kuruştur. Ev .. f ve şartnamesi bedelsiz olarak M.M.V. 
Satınalma Komiıyondan alınır. Ekailt · eye gireceklerin 2490 ıayılı 
kanunun 2, 3 eü maddelerinde gösterilen vesaik ve teminat ve tek
lif mektublarını ihale ıaatinden en az bir saat evvel M.M. V. Sa-
hnalma Komisyonuna vermeleri. (244) (5347) 1 - 4 

••• 
Atatıda miktar taaanlanan fiatlara ve ilk teminatları yuılı 

741,()0() kilo kuru otun kapalı zarfla eluiltmeai 31-8 ·938 çar,am
ba l'iiaü Hat 15 te lzmit tiimen Sahaalma Komiıyonunda y~pı· 
lacaktır. Her mnkiin ihtiyacı ayrı ayra müteahhitlere de ihale 
edilebilir. Şartaameai Ankara, latanbul, Eakitehir levazım imir
liklerl ve lzmitte Tümen Sat:ınalma Komiayonunda l'irülebilir. 
lateklilerin belli ıün ve aaabndan bir Hat evnl teklif mektap
laraaı Tümen Sabnalma Komiıyonunajvermeleri. (254) (5311) 1-4 

Taaınlanan 
Me.kileri Kilo fi atı Tutarı ilk teminatı 

K. Santim Lira K. Lira 
• 

İzmit 69000 2 [,() 1725 130 
Ada pas ar 58000 2 50 1450 109 
Bolu 58000 3 1740 131 
Tuıı:la 395000 2 75 10862 50 815 
GebH 161000 2 75 4427 so 331 

741000 20'a>5 eo ~ 1518 

••• 
Karklareli ttlmen birlild~ri ihtiyacı içi• pazarlık ıuretile 15·8·38 

pazarteai günü 1aat 17 de aakeri evsaf dahilinde 2500 kilo 
aade yatı ile 45 ton yulaf aaba alınacaknr. lıteklilerin Komi•· 
yoaumuza l'•lmeleri. (253) (5380) 

• • • 
Ekailtme günü iatekli çıkmıyan Eakitehir Tayyare Alayı Ko

mutanlık binaaı inşaah yeniden kapah zarfla ekıiltmiye konul
muştur. Ke,ff bedeli 66450 lira bat kuruttur. Keşif Ye fartname
lar 3.~ kurut• M. M. Veklleti Satınalma Komi•yonundan alınır. 
!kailtıae 16 atuatoı 938 Hlı rlnü aaat 1 l de Ankarada M. M. 
Vekileti Sabnalma Komiayonunda yapalacaktar. ilk teminat 4571 
lira 51 kuruttur. Eksiltmeye ıirecelder kanu•t teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belıelerle birlikte 
teklif mektublarını ihale aaatindem behe111ahal bir aaat evveline 
kadar Ankarada M. M. Veklletl Sattnalma Komiayonuna verme· 
larl. ( 159) (4819) 4--4 

S11hife J 

• • • 
Ekailtme günii talip çıkmıyan ve Kütahya Tayyare Alay1 Ko· 

mutanhk binaaı inşaatı yeniden kapah zarfla ekailtmeye konul
muftur. Ekailtme 16 ağuatoı 938 salı srünü aaat l l,30 da M. M. 
Vekaleti Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. ilk teminata 4571 
lira 61 kuruştur. Ket if ve proje ve şartnameler 333 kuru,a Ko
miıyondan ahnır Ekıiltmiye girecekler kanuni teminat ve 2490 
aayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlik· 
te teklif mektublarını ekıiltme aaatinden behemehal bir aaat ev• 
veline kadar Ankarada M. M. Veklleti Sabnalma Komiıyo21una 
nrmeleri. (161) (4871) 4-4 

• * • 
Bursa Garnizonu ibtiyacı için ( 100) bin kilo Sıtıreti veya Ke · 

çieti kapalı zarfla 18.8.938 Pertembe günü aaat 11 de ell.ıiltmeye 
konacaklar. Sıjueti ve Keçietine teklif olunan fiatlardan hanıiıi 
ucuz rörülürae o cin• et ihale edilecektir. Sıtırın tutara (30) bin 
keçinin tutarı (IS) bin liradar ilk teminat Sığmn 225e lira keçi
nin l '.l50 lirachr. Şartnameleri (100) kuruş mukabilinde Buraa Aı
keri Sahaalma Kemiayonundan alınabilir. Ekıiltmeye girmek İ•· 
leyenle"in kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki veaaik ile birlikte 

teminat ve teklif mektublarının ekailtme saatinden bir saat eYvel 
BurH Aıkeri Satınalma Komiıyonuna vermeleri. ( 163) (4873) 4-4 

Sadeyat 
Buraa 2200f'I 
Mudanya 4700 
Bandırma 4400 

• * * 
Tutara teminab 
Lira K. Lira K. 

23650 
5052 50 
4730 

1773 75 
378 94 
354 75 

Ekıiltme günl Saah 

20.8.938 Cumarteıi 11 
2'2.8 938 Pazarteıi 11 
2'2.8.938 PazartHi 11 

Bursa, Mudanya, Bandırma garnizonlarının yukarıda yanlı Hde
yağları hizalarındaki rün ve 1aatlerde kapalı zarfla ekıiltraeve 
konacakbr. Şartnameleri İıtanbul. Ankara Levazım Amirlikleri Ye 
Buraa Aakeri Sabnalma Komi11vonunda paraaız ırörllebilir. Ek
ailtmeye rireceklerin belli giin ve saatten bir 1&at evveline ka
dar kanunun 2, 3 üncG maddesindeki Yeaaikle birlikte teminat 
ve teklif mektublarının Bursa Aıkeri Satınalma Komiıvonuna 
vermi' olmaları lferektir. (16.1)) (487~ ı 4-4 

• • • 
Anblva Garni-zonun un beher kilo!l11 nn kuruş 41 santim flyat-

1:- 2 1J2~0 uru < J;5iJııncH konuldu . Teminatı bi:1 altı vüz aeksen 
bir lirad1r. İhalui 16.8 .938 Salı gürıü saat 10 dadar. lateklflerin 
teklif m~ktublarını ihale aaatinden bir aaat evvel lapartada T0111 
Sat.nalına Komiayonuna vermeleri. (186) (4878) 4 - 4 

• •• 
fz:m ir mftatahkem mevki h11riç kıtaabn 2081ft kUo sade yatı 

kapalı zarf uıuli ile elııiltmeye konulfftu,tur. İhaleai 1S.8.93R pa· 
zarteıi günü aaat 12 de lzmir de kıelıtda mtl!!tahkem mevki Sa
hnalma Ko~iavenunda yapalacakhr. Tahmin edilen mecmu tublrı 
2ft6IO liratlır. Teminatı m11YBkkate akçaa1 l!WS lira 75 lcuru,tur. 
Şartn11meai her ıritn Komi!'vonda şrör6lebillr. f.tekliler tiearet o · 
damnda kaytth olduklanna dair vaaika ırlıtermelı meeburiyetin
dedirler' ekailtmeye i,tirak edecekler 2490 ıayılı kanunun 2, 3 
üncft maddelerinde v .. •arttJameainde yaZJh veısilıalarla teminat 

Ye teklif "'t!ktnblarını ihale aaabndan evYel Korniıyona vermeleri 
(-1901) (167) 4-4 

• * • 
Kırklareli tlmen birlikleri ihtiyacı için 120000 kilo kurufa-

ıulyeye teklif edilen 14 kuruf ~9 santim fiat komutanlıkça paha· 
h görül-iütünden yeniden kapah :r.arfla ekailtmeye lronmu~r. 
Beher kilosunun muhammen bedeli 15 kurut olup ilk teminata 
1350 liradır. İbaleıi 15.8.938 cumartemi ginü Hat 11 dedir. l.tek· 
liler tıırtnaıı:emini her gün Tümen Satırıalma Komiıyonuada gire
bilirler. fateklilerin kanunun 2-3 cü maddelerindeki ve.aile ile 
teminat 111ektuplar1nı havi zarfları belli gün ve saatten en H 

bir 1&at evveline kadar Tümen Sahnalma Komiayonuna verme· 
leri. (4905) (171) 4-4 

••• 
Konya birlikleri ihtiyacı için 670000 kilo ot ev1afla ekıiltma

ye konulmuttur. İki evsaftan hangiı; ucuz olurH ucuz olan o
tun ihaleai yapllacaktır. Muhammen tutarı 24120 lira ilk temina
tı % 25 fazlHiyle 3080 lira 25 kuruştur. Eluiltme 22 atuıto• 9J8 
cumarteai rünü aaat 10 dadır. Ekailtmeye l'irmek iateyenler tart· 
name ve evaaflaranı Ankara fatanbul Eakitehir Le•azlm Amirlik
leri İzmit Satınalma Komiıyonlarınlla rörebilirler. Ek•iltmeye ıi
recekler ilk teminat makbuz Yeya banka mektublariyle 2490 n· 
yılı kanunun 2 ve 3 cü maddeıinde yazalı Yeıikalarla beraber i· 
hale &'Ünü ve ihale aaatinden an az bir ..aat evveline kadar tek · 
lif mektulllarını Konyada Satınalma Komi•yenuna vermeleri. 

(5008) (190) 3-4 
• • • 

Yabtihanda yaptıralac~k alb adet depo inf8ahaa ekıiltme rG
nü talip çıkmadı(ından yeniden kapalı zarfla ekailtmeye konul· 
muftur. Ketif bedeli 17252 lira 16 kuruftur. Ekailtrne 20 atulbM 
931 eumarteai günü Hat 10 da Ankarada M.M.V. Satanalma Ko· 
miayonunda yapılacaktır. ilk teminatı 129.l lira 92 kuruıtur. Ke
tif Ye ıartname.i 87 kuruıa Kemiayendaa ahnır. Ekailtmeye l'İ
recekler kanuni teminat ve 2490 aayalı ka•unun 2 ve 3 cG mad· 
delerinlle yazıla belgelerle birlikte teklif mektublaranı eluiltme 
aaatından behemehal bir aaat ev Yeline kadar Ankarada M.M. V. 
Satınalma Komiıyonuna vermeleri. (4981) (177) 3-4 

• • • 
Beher adedine tahmin edilen fiyat 26 lira olan .,i• t.ne aıhbiye 

arka çantuı kapah :ıarfla ekıiltmeye kooulmuıtur. Ekıiltme 2'l 
aj"uatoa 938 pazartesi giinü aaat 11 de Ankarada M.M.V. Satıaal
ma Komiayonunda yapılacalrbr. ilk teminatı 1950 lira olup fart· 
namesi 130 kuruı;c Komiıyondan ahnır. Eluiltmeye l'İrecekler 
kanuni teminat 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 eü matldelerietle ya
sılı belgelerle birlikte teklif mektublannı ihale aaatinden belle· 
mehal bir aaat evveliae kadar Ankarada M.M.V. Sabnalma Ke-
miayonuna vermeleri. (4M) ( 180) 3-4 

• • • 
Kara ıarnizonu ihtiyacı için 140 bin kilo aıtır eti kapab sarf.. 

la münakaaay11 konulmuıtur. Tahaia bedeli 21080 lira ilk temi· 
natı 1575 liradar. lhaleıi 19.i.938 cuma ıünü aaat 10 da Karata 
Aakeri Sahualma Komiayonunda yapılacakbr. Enaf Ye ıeraitini 
görmek iıteyanler berıün n ihaleye ittirak elleceklerin belli l'ID 
•e zamaoındaa ltir Hat evveline katlar teklif mektultlarila tica
ret yeıikalarını ve teminatlarıaı Yermek auretile Karata Aakerl 
Sabaalma Kemia1oauaa ver•alari. (115) (5038) 3-4 
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Kırklareli Tümeıı birlikleri ihtiyacı ıçın kapalı zarfla ekailt
meye konu larak 21.7.1'38 perşembe g ünü saat 17 de ihalesi ya
oılan pilavlık pirince veril~n 22 kuruş 88 santim l iat Kor Komu
ta nlıfrınca pahalı görüldüğünden yeniden kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Muhammen fi ııtı 24 kuruş olup ilk teminatı 1620 
lira ihalesi 19.8.938 cuma günü saat 17 dedir. İstekliler 'artna
mesini hergüıı Tümen 5 'lbnalma Komisyonunda i'Örelııl Jirler. Ta
liblerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile teminatla
rını havi zarflarını belli gün ve eaatten en az bir saat en•elinc 
kadar Tümen Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

M0NAKASA GAZETESİ 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

1
, · 22.8 .. ~M8 puadesi jlÜnÜ ' oat 10 da !stanbulda Nafia müdürlü· 

gün dt" eksiltnı e Komisyonu odasında (3271 94) lira kefif bede lli 
Yeşilköy Devlet Hava yolları istasyonunda yapılacak gece ucu, 
tenviratı işi acık ~ksiltmeve konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, ftaymdırlık işleri genel, husuai ve fenni 
şartnameleri, proje, k~şif hulasnaile buna müteferri diğer evrak 
tla ı resintle görülecektir. 

Muvakkat teminat (246) lir,.dır. 

isteklile rin en az (2000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
idarelerinden almış elduğu vesikalara iı;tinftden İstanbul N11fia 
Müdürlütünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmı' ehli
yet Ye 9-38 yılına ait Ticaret odası veaikalarile ırelmeleri (5032) 

(198) (5039) 3-4 

* * • 
Tekirdat topçu alayının 400 ton , p iyade alaylarının 140 ton, 

ve Malkara garnizonunun 250 ton yulaflarmm ihaleleri 2j9 831 
cuma günü saat 11 de topçu alayının, 16 da piyad,.lerin , 17 °de 
MaUcaranındır. Tahmin bedelleri Tekirdağ topçu ve piyade A.nın 
beher kiloııu 4 kuruş 75 santim üzerind en ve Malka ranın 5 kuruş 
üzerinden tahmin edilmiştir . Muvakkat tt'mİnatları Topçu alayının 
1425 liradır. Piyade alaylarının 440 lira 25 kuruştur. Ve Malkara 
ga,.nizonunun 937 lira 50 kuruştur. İhalesine 2'İreceklerin t emi
natları ile beraber ve teminat mektuplarını bir saat evvel Te-

,~~·""""··---~·------_..._.·--------------__._.........._~~~~ 

j_~i~~-rl_a_r_U_. _M_iı_· d_ii_r_liı._· ğ_iı_w _d_e_n_: ( 

kirdatında Komisyonumuza r etirmeleri. (206) (5156) 2 4 

• • • 
1.8 .9~ tarihinde kapalı zarfla ihaleai ilin edilen ve keşif be

deli 29165 lira 23 kuruştan ibaret olan Bahkesirde Çayır Hisar
daki garaj hinuının \n~aaının ikmtıline talip çıkmadığından ihale· 
ai açık olarak 26.8.ll38 cuma g ünü aaat 10 dıı yapılacaktır. İlk 
teminatı 2187 lira 40 kuruştur. TRliltlerio muayyen gün ye saatte 
Balıkesir Kor Satınalma Komiıyonuna müracaatları. (5158) 2-4 

* •• 
26oono kilo un kapalı zarfla ek!liltmeye konulmuştur. Tahmin 

bedeli ~5100 liradır flk teminatı 2632 lira 50 kuruştur. Eksiltme 
26.8.H3i cuma günü aaat 12 tle Trabzondn Askeri Satınalma Ko
miıyonunda yapılacııktır. Şartnamesi Komisyonumuzda isteklilere 
rasterilecektir. isteklilerin vereceklc:-i teklif mektubları 26.8.938 
cuma günü saat 11 e kadar Komisyen Başkanlığına verilmiş veya 
JtOsta ile jt'Önderilmif olacaktır. İateklilerin belJi gün ve aaatte 
Komiııvon Başkanlığına Ticaret odas ında kay ı tlı olduklarına dair 

yen i ııcnc vesik • ln rını ga term ye mecburdurlnr. 216) (52!1) 2-4 

50 rramlıktan bin 1"ramhta kadar yüz bin adet iliç ı,işe11nın 
11 Ağuetos 938 tarihindeki münakaaası gazet~ idarHince ilitıı 

noksan yapıldığıntlan 29 Ağu.tos 938 Paurteıi günü saat 15 30 da 
Tophanede lstanbul Levazım Amirliği SahnaJma Komiayonunda 
yeniden kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin be· 
deli 62.}2 lira 50 kuruştur. fık t~minah 467 lira 44 kuruştur . 
Şartname ve nümunesi Komi,yonda görülebilir. Talipler şartna
mesinde i.t .. nilen şişelere ayrı ayrı fiyat Yereceklerdir. İstekli 
lerin kanuni vesikala rile beraber teklif mektublarını ihale saatin-
den ltir •ut eVYel Komisyona verml!leri ( 135) (5391) 1- 4 

• • • 
Askeri Milze için numunesi ~ibi bin adet broşür ltuhrılacaktır . 

1- İspi rto bidenlarıncla kullanılmak üzere şartname ve 
nümuneler i mucibince 600 adet kızıl ayar musluk açık 
eksiltme nsulile s atan alınacakhr. 

JI - Muhamıne bede li b eheri 225 kuruş hesabile 1350 
lira ve muvakkat teminatı 101.25 liradır. 

ili - Eksiltme 29.Vlll.938 laribine rastlıyan pazartesi 
günfı saat 10 da Kabataşta Levazım v·e Mubayaat Şu

besindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 
iV- Şartnameler parasız olarak her gün si)zü geçen 

Şubeden almabilir. 

V - İsteklilerin cksilhbe ıçtn tayin edilen ~ü ıı ve s aa tte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5377) 1 - 4 . ... 

S - Şartname ve projesi mucibince Gaziantep barut 
deposunda yaptarıl a c;ık bekçi evi inşaatı ve depo f\razisi 
nin tel örgü ile çevrilmesi işi heyeti umumiyesile hirlik
te açık elcsiltmeye konmuştur. 

2 Keşif bcdel ı b -kçi eviııin 18ô4 9 1 lir:ı tel örgüsü işi 

248.26 Jirn k i cem ı n 211~ 2ı lirn ve muv akkat teminatı 
1 ~8. '19 '!r:ı c 'ır 

,) ~·k ,ji. T.ı' 1.) '1lıl.9~8 t ı ihinP rn !l", n ı ::ı z ..ırl ~ sı 
ı;u: , a . ı l l ci ~ K '!:_, ıta. t l Lc v ııım Vt' Muhay:P~ t Şu~le

siodt•ki Alım Ko n isyonu d a yapılaca ktır . 

4 - Şartname ve projeler 11 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarla r Lev :ıZ1m ve Mubayaat Şubesile Gnziantep Baş
müdiirlüğ'ünden a lı na bilir. 

5- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve yüzoe 7,5 güvenme paralnrilc birlikte eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Komisyo
na gelmt·leri ila n olunur. (.1878) 4 -4 

• • • 
Muham · Muvak-

men B. kat T. Eksilt-
beheri tutarı menm 

Cinsi Miktarı L. K. s. L. K. L K. saatı 

Pnurh*'ı 18 Ağustos '3~ perşembe günü sut 15 te TophRnede 
fatanbul Lenzı:n Amirliği Sıthnalma Kemisyonunda vapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 95 lira, teminatı 14 lira 25 kuruştur. 

NumunHİ Komiayonda görlilebilir. isteklilerin belli saatta Ko· 
miavona j?'elmeleri. (5392) 1-3 

Yer muşam

' bası 
20ı9.50 M3 1.13, -· 75 ı.ms.55 173.14 IO 

• • • 
Piyade ahş okulu, Maltepe ve Bursa Askeri liseleri için üçer 

adet çamaşır yıkama. aıkma ve ütüleme makinaları 27-9-~38 

ulı günü saat 15.30 da Tophanede İstanbul Levazım .Amirliğ"i • 
Satınalma Komisvonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır . 
Üç makinaya fstımbul için 3860, Buru için 4100 lira fiat tah 
min edilmiştir. İlk teminatı A77 lira 50 kuru~tur. Şartname ve 
kataloA"u Komisvonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesikala
rile berabe,. teklif mektultlarını ihale saatinden bir saat evvel 
Komisyona vermeleri. (5387) 1-4 

• • • 
Yedek subay okulu k ilerinde mevcut ve bozuk olan 170 kilo 

sııdc yatm pazarlıkla satışı 17.8.938 çarşamba rünü saat 15 te Top
hanede fst.ınbul Lcvıuım Amirliği Satınalma Komi:ı;yonıında J•apı
lacaktır. Beher k ilosunun muhammen fiatı 20 kuruştur. Teminatı 

"10 kuruştur. l teklilerin belli saatta Komisyona gelmeleri. 
(130) (5386) 1-2 

• • * 
Fenerba.hçe Harbiye aktarma ambarına ait Evüpte Cizlaved fa

briknsında mevcut 797 parça 812 kilo Vikrea ,toplar ı e'ki taban las
tiği satılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 17 ağusto! 938 çar~amba gü
nü saat ~4,30 da Tophanede fstanbul Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli beher kilosu beş kurut· 
tur. Teminatı altı liradır. Lastikleri fabrikada görebilirler, istekli-
lerin belli saatta Komisyona gelmeleri. (133) (!5389) 1- 2 

• • • 
Maltepe Piyade Atış Okulunda elektrik tenviratında kullanılan 

36 ve 7 beyl'ir kuvvetinde iki motör teferrüatile beraber 17.8.938 
çnrşamha günü saat 15 te Tophanede fstaabu! Levazım Amirliği 
Satınalma Komiııyonunda p:ı.zarlıkla satılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 1164 iirn teminatı 174 li.-a 60 kuruştur. Şar t namesi Komis
yonda ve nıotörl ar Okulda görülebilir. İsteklilerin belli snatla Ko-
misyona gelmeleri. (134) (5390) 1 - 2 

* • * 
Topcu ve Piyade Ataş Okulları için 12 ton be nzin 18 ağustos 938 

perşembe günü saat 11 de Tophanede htanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komiayonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin be
deli 2700 lira ilk teminatı 202 buçuk liradır. Şar t na·ncsi Komisyon
da görülebilir. İsleklilerin kanuni vesikıılarile beraber belli saRtte 
Komisyona gelmeleri. (5388) 

- ...... --. .. 
Perde 1 tip 17 adet 31.J6 533.12 

" il ,, 23 
" 

3i.36 721.28 
tt 111 ,, 54 ,. 12 40 669.60 ~31. 1.ıl 10.30 
. , lV ., 193 , . 6.00 1158.00 

287 3082.00 

İdarece k .~ bul edilen tip ve numuneleri mucibince 
satın alınacak yukarıda iki kalemde yazıla 2029.50 M3 yer 

muşambası ile 287 adet Perde ayrı ayrı açık eksiltmeye 
konul muştur. 

ı Muhammen bede!lerile muvakkat teminatlara hiza· 
l a rında ~österilmiştir . 

3 - Eksiltme 15.8 .938 i<:trihine rastlayan pazartesi gunu 
vukatıd a yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
Şubesindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

4 Tıp ve eb'at listeler parasız olarak hergün sozu 
geçen Şubeden alrna bileceği gibi numun~leri de görüle · 
b i!ir. 

5 - İstekli l erin eksiltme için t ayin edilen giin ve s nat
lcrde yüt'de 1,5 g iivenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Alım l\ onıisyonuna gelmeleri ilan olunur. (4947) 4·4 

• •• 
Şartnam esi mucibince satın alrnacnk 6 .adet filitre 

cihazı açık elrniltmeye konmuştur. 
il - Mu!rnmmerı bedeli b~ hc:ri 180 lira hesabiyle 1080 

lira ve muv ıkkat teminata 81 li radır. 

ili İ: l<s ilhr e ı4 . Vlll.938 tarihine rasthyan car.şamb.1 giinü 
saat 10 dn Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Ko misyonuııd ı yapılacaktır. 

i V- Şa r tnameler parasız ol ara le her gün sözü geçen 
Şubeden aluuıbilir. 

V-İsteklilerin eksiltme için tayin edill n gün ve. saatte' 
yib <l e 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı reçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5244) 2 - 4 

Sayfa -4 ,,,,,,, 

• 
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan: 
Eksiltmeye konulan iş: Leyli Tıp Talebe Yurdu birinci fU~ re· 

mekhan~si üzerine yapılacak derahane. 
Keşif bedeli 9607 lira 91 lıuru.J 
Muvakkat garanti 720 lira 60 kuruş 

h U-ıe· Leyli Tıp Talebe Yurdunun Birinci Şubeıindeki yemek ane 
rine yaptırılacak dershane açık eksiltmeye konulmuştur. 

1- Eksiltme 17 .S.938 çarşamba (Ünü saat 10.30 da CatalotJıırı· 
da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüiü binasında kurulu J<o· 
misyonda yapılacaktır. 

2- Mukavele, eksiltme t•rtnameai, ketif projeleri ve buna tt&~f' 
lı diğer evrak 49 kuruş mukabilinde berıün Komiıyondan alınab1 1 

3- İatekliJer cart ıeneye aid Ticaret odası veıilcasile 2490 ••· 
yılı kanunda yazılı belıeler ve bu ite yeter muvakkat ıaraati nı•~· 
buz veya banka mektubu ile birlikte bu ite benzer en as 5000 tı· 
ralık iş yaptıklarına dair ekailtme tarihinden bir hafta en-el lst•.~: 
bul Nafıa Müdürlüğünden almış oldukları müteahhitlik yesik••' 
birlikte belli a-ün ve saatte Komisyona gelmeleri. ı 5()2(}J 

1 Müteahhitlerin Takvimi 
1 - -

Pazartesi 15 .8.938 

Mıınısa j11 ıı darrna brakolu tamiri (Maniu Jandr. Komut.) ~Y. 783 
• Meşe odunu ve kömürü (Dörtyol Orman ld .) .\~ 783 
• Sög-üt ag-acı IAnk. Zıraat Bankau) .\~ 7~3 35 
Ferron tıtan , ferro si li11yıım aleminyum ftrro Wolfr~m (Ask. Fab) 76,, 
Arka çantuı, ra:ıtra tüfelt kayışı, palMka (Harbi Gen. Dırek.) s~ 1 

Kap ut bezi ve pirinç tfzmır Mem. Hut .\~ 763 . 1~ 
Eskişehirde ınşa edilecek çırak mektebi ile eşya amba11 (O:JY) .\• 
Sadeya2' (Ank. Lvz Sak) .\~ 776 
Arpa IKar:ıköse Ask . Sak) .\: 766 
Valde hını irı~utı l lst Vakıflar 11irek.) .\~ 768 
Camii tamiri ( Çorum ., ., ) .\~ 770 
lst. telcnılc okulu binası tatlıli (lst. Nafıa Müd.) .\:. 770 
Şosf' ı amiri (Eılır.i~ehır Nafıa ~üd. N. 770 
Uo (Safranholu Aıık . Sak) ,\; 770 
Ra bst ff)()Y) \~ 770 . 771 
Şo"e toHnirı il«" irual11 t ı 11naı.e i nş · a l ı t E~kışehır Nafıa Mud., .\! 

Koyu n eti ( Yiiltsek Me kt. S.ıkl .V 771 
R"'kçi l"Vİ ı nqıa!t (lnh ıc;ar l ;,r U . Müd.) .\~ 17 !. 

Ş •!I '-' ııışı :ıt ı Ordu N :ıfıa Miid.) .\ : 77 ı 
Meklt•p binn ııı 111 -.a:.t ı ( 1'onyıı Ereğl i Kııym) .\:. 77'1 k ,, 
Süt sadı-y.,_:ı ; oRurl ;ınlr11•İl ve lavemarin lSultınahmet f.rke 

nat okulu) .\~ 77'1. 
Eczayı hbhiye (Urfa Vıl . ) .\~ 772 
Sadcya~ (İzmır Lvz.) .\~ 773 
K. fasulye (Kırklarelı Tümen) \~ 773 
Sabun ve kuru ot <Çorlu Kor Sak) .\~ 773 
Pirinç 7.eytinyağ mercimek (Harta Gcıı . Direk.) .\~ 773 
Yoğurt ve patateı (İJt. Komut.) . ': 77'\ 
Sedde ve mahmua inşAatı (Ediane M~riç Su işi. l\:uh .) .\~ 773 
Nakliye koşum hayvanı (Ask rah. ) .\ ; 773 
• Ceviz tala, (Ask. Fab.) .\; 77'!>. 
Nshut (Luleburraz Tümeni) .\~ 77-4 
Süt, kok, odun ve tüvenan (lst. Liseler Sak) .\:. 774 
Yer muşambası ve perde (lnhiı. U. Mü!.) _\~ 774 
Odun Ye kömür (Feshane kooperdHil .\! 784 
Hülc.Omet konağı iaşaatı (Tortum Kaymak .) .\~ 785 85 
Pertek-Mameki yolunun ılcmalı inşaah (Tuoceli Nafıa Mild .• \~ 1 
Posta nakliyatı (Çankırı PTT Müd.) X! 781 
Karyola ve renkli yerli bez (lat. Beltd.) .\ô 774 51~ 
Kahve renri muşamba ile ropdö~aaıbrıl lıt kumaş (lıt. Sıh. Miiı!S · 

.\! 776 
Kuru soğan dst. Komut.) .\~ 776 
Viliyct konağı tamiri (Anlıt . Val.} .\"! 776 
Şoıe tamiri (l:ı.mir Vi 1.) ,\; 775 
Odun (M~rain Aık. Sak) ~\! 777 

• (Çocuk Eaırg-eme Gen. Mrk.) .\! 777 4 

1 b· ı b . . (O 1 H Yol U. Mu·d.> .\~ 11' Tayyare i e otomo ı en.zını ev et ava 
Hortum (Zonguldak Urbay) .\~ 777 
Yulaf ,.e saman (ManİH Tümeni) .\! 777 
Sadeyağ' (Vize Ask . Sak) .\: 777 
Evr .. k baatırılmua (Maliye Vek.) .\! 777 
Maliye şubesi binası intaah (fat Deft.) .\; 777 
Demir su boruları (Çine Belcd.) N. 777 
Antalya n1eml. hut. iaşaatı (Antalya Vil) X! 778 
Sıra yazı tahtası ve dolab (Anlc. Val.) N. 778 
Benzin ve yağ (Eskişehir leled.) N. 778 
Sıra imali (Samaun Vil.) N. 779 
Ot ve aaman (Ha<lıraköy Ask. Sak) N. 779 tJ• 
Türkku.şu talebe panıyonu binuı inşutı (Türkkıışu G . Dırlc·) 
Cuınhııriyet mekt. 1· af inşaatı (Sıva!! Nahı Müd.) N. 780 
Arpa (Kara Aalc. . Sak) N. 7~0 
Sıtır eti (Sarıkamış Asit . Sık) N. 780 
Un. makıırna, şelıriy• v.s. (Yük. Müb. mekt . Sak) 780 
• Taş kırıcı ile silindir makinesi (Kocaelı Vil.) N. 781 
Kaldırım inşaatı (Çankırı Beled.) N. 781 
Hanıar inşaatı (Torbalı ,, ) N. 781 
Kire ıit imalı (Kay~eri Kültür Dirlc ) N. 781 
An l' ar çin:ısı inşuh (Ormar. Kor Genci Kom.) N· 786 
Hohçı:lık saç (A•k. Fah.) N 786 

Ç ocuk esi4eme kurııınu sıııema bina1ile çocuk yuvasında 
i şlrr i (Menün çocuk E.sirv.cme . BAşk) N. 787 

Kartal rıhtım yollarının as alt olarak inş . (Kartal Beled. 
O kul kitabı hastırılaıuı (Devlet Buımev; Oirk) N. 787 
Sad~yağ" (Viıc A k. Sak.) N. 787 

Onle-rinde yıldıı işaretı olanlar müzayedeye aittir. 

lmtiylU' ..ıt.ibi •• yuı ~r. 
Oirektiri: lama il <~int 
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ADMINISTRA1 ı\.Jt"' 

Yoırhourtcbou H:ın 

1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T~l~pbone: 494-t2 
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Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 1 T. st. ıcaret ve Zahire Borsası 
Prix 

ealimatif 
c .. tioa. Lieu d'adjadication et du Jours Mode 

d'adjudicat. 
Heure 1 

provi•oire Cahier des Cbargeı 
~~~~~~~~~~~.....::.~~~-~~-~~~~-

~ & Adjudications au Rabais 
~•ttııction-Reparation- T ra v . Publics·Materiel de Construction-Cartographie 
tr 

~ · Cascade ıur le canal Bolhasan Publique 1047 72 78 58 
ı r

011
t Pont en beton armc arche et chauaaee Pli cacb 11246 85 843 51 

'•t e Karapınar-Koralı 
~ r, diguc et mur (aj.) 

clasıe 
~ 
~lt. b 
fl°'r~it Urcau recrutenaent milit. Boğazlıyan 
"illlıtr ~re. Pİerrea sur route Sorgun Yozrad 
'hlica .b•tısıe abattoir (aj .) 
t. llt' 1

'0 n deux porte• metalliques plıquees jau
~lr l><>ur le muıee de ı- revolution de Sivas 
t~• · .k0n11lc. gouvernemental Koyulhisar 

~~ı: ecole Güneş a Çanlmı (aj.) 
llUcr 

•tr •on 'lbattoir a Yozg:ı.d 
~ · eınplacement lennia au Stadium d'Ankara 

Qı • 
fi t~ıt. aın courante en pierres et trav. enduıt 
"1l rıeıır • d' S llıtr au Jar ın amanpazar 
~'fiik~Piste en asphalte devant station aviation 

" Publique 

" 
" 

Publique 

" 
Pli cach 
Publique 

" 

Pli cach 

10998 97 
9607 91 

362 25 
3563 23 
4681 84 
1700 -

9643 24 
566 44 

1477 98 
1831 -
314 40 

18172 53 

720 60 

128 -

723 24 
42 48 

!98 15 
137 32 
23 50 

1363 -

Vilayet Koaia 
,, Aydın 

15-8-38 
29-8·38 

Municipalitc Kaiaeri 19-8-38 
Dir. Hyr. A••iat. Soc. Djaralorhlou 17-8·38 

Bureau Ret'rutement Mil. 
Dir. Trav. Pub. Yozgad 
Municapalite Daday 

,, SivH 

Dir. Trav. Pub. Sivas 
Vilayet Çankırı 
Municip~lite Yozgad 
Vilayet Aak.ara 
Municipalitc Ankara 

Oir. Trav. Pub. Ist. 

Botu1ıyan 

(rectif) 

27-8-38 
15-1-38 
25-8-38 

15-8-38 
15·8-38 
19-8·38 
29·8-38 

26-8-38 

1-9-38 

~~ oy (aj.) 

,~ Chimiques et Pharmaceutiques - lnstruments Sanitaires-Fourn!ture pour Hôp!t_aux 
l . llıtııt Com. Ach. Min . Def. Nat. Ank. '1-10-38 

3-10-38 
31-8-38 
29-8-38 

Pli cach 

• 
Publique 

Publique 

~ılt I> s de chirurgie: 217 lot• (cah. cb. P. 57) 
~ dıcl Our bandage : 200000 m. 
'ııdu.ı:tQ\" et articles aanitaircs 
~ Qıed , Pharmaceutiques : 163 lota- lnstruments 
'qıı,lıı • 30 lota 
~ 10() p <ie ııecours sanitaires pour a viona g-rand• 

109315 -
• le m. O 20 

38(10 -
2830 -

3150 -

6715 75 
3000 -

212 25 

236 25 

,, 
Vil. Antalya et Dir. Hyg. Istanbul 
Vil. Anlc. et Dir . Hygiene l•tıınbul 

Com. Acb. Min. Def. Nat. Ankara 27·9-38 

10 -
11 -

13 15 
10 30 

10 -
10 -
14 -

13 -
10 -
15 -
9-

10 36 

11 -

11 -
11 - · 
11 -
9-

11 -

'tııı111 ' ld . fpetitı : 150 p. 
~l eııı, 11aedıcaux et produilı pharmaceutique.oı Gre a rre Municipalite Ankara Mardı et Vendredi 10.30 

~ltj,,:ı -~· ~te-Gaz~Cbauffage Central (lnstallation et Materiel) 

~I. eltct . . ı · b p hl 7760 81 tııa 
1 

rıque a moteur - bydrau ıque au ourg u ique 2 
~\b·' Paşa ( caİl. eh. P. 139) 

l~nt - Cbaussures - Tissus- Culrs. 

~ Pour Pyjıma : 27240 m. 

95<1e " lllouchoirs blanciıe : 9500 m. ld. haki : 
1 .... 
~av 
~ .. tl.Xd ..Jıı . . p . 

ı,_. ~ mprımerıe- apeterıe 
~~ttasion 
ı. ~ti-. brochure : 1000 p. 
~"- tes . 2 

~re.,· · 12 lot!i 
•oıı , revuP. adm. pendant 10 mois 

~ t et reliure livre : 100000 exemplairea 
•tıs 

lt,~ Part- Cbargement- Decbargement 
ı>ort 

Postaux 

~ ,, 
- Sel : 1500 t. 

~lıl ,, : 600 t. 

Pli cach 

• 

Gre a gre 
,, 

Publique 

n 

Publique 

.. 
Gre a gre 
Publique 

~ubı 
~, cınent pour Habitation et 
l, ;• Pou 1 

Bureaux-Tapiaserie 

(\ "'taul r ~ a11e: 50 p. 
~t'•· noırs : 6 p. 
llttı~·Upr: prof. 5 p . 

~o~ill stıbJe - Carburant-Huile! 
~· t lı . S ıa : 9 tnıte : 900 t. 
..... 6 t e "il c · 
~r oke : 166 

ııı, t. 
u1~ : 12 t . 

~t~ 
~.,t 
f.'ı tiı-J 
~:b~tıa ~r. c~mion Zi• (cah. eh. 3'43 P .) 
~ 111tt8 d. rnedicaments: 100.000 ap. 

t
' lllbr • . t Preciıion pr. bıdon d'alcool: 600 ad. 
{,) ... Q • 

ıı, Michı~ır et pneux Dunlop, Gudyer, Faires-
~.P, (clb hın, Contincntal , Royal, A•gilbet: 2000 

ııı, · c L tı() ııt: 300 • . 8) 
lıp... t . 

b "· ıoo 
I> 'ca Pt. .ıc. . . mand es pr. piochea: 100 p.· 

~. · •ou,.
1
.•cetylene: 50 p.- lame• pr. aciem: 100 

~ •uiıe '•n 60 le.. 
-> tnod· f' 
1 c,lbion 1 ıcation cah. eh. l'adj . conceraaJ\t 

t, t 17,a.
38

' .et l autobua et «fUİ devait avoir lieu 
!\ ltııo a et . 1 
roı Ilı: 3 e annu ee 

~llııc: 1<>Ôöoautol:uı: 1 P· 

~'eh P 
t •rı, 
'illi Pr. re 

Orı: l P•ııer et laver le linge 
~ pr • 
lltu 

~. l 
l>t ccuırıuı 
~ Ura Poı.ı . ateurs, Plectro ·moteur ele. pour sa· 
~()~· . P•era, 

~ ısıons 
llııı -...:.::.__ 

l : l<120 
Vjtu'-eı t. (aj.) 
ı- 'ııd Pour 8 r~ ~ d~ b oupe 

" : 838 t~euf : 215 t. 

Publique 

" 
" 

Pli cacb 
Publique 

Publique 

Pli cach. 

" Publiqae 
Pli cach. 

,, 
Publique 

Pli cacb. 
Publique 

Pli cach. 
Publique 

• 

Pli cach 

" 

" 

lem. O 27 

" o 60 

9~ -
551 20 

3500 -
5886 -

240 -
1800 -

ete. 

500 
120 
125 

7200 -
1440 -
4980 -
2700 -

68529 -
6232 50 
1350 -

5250 -
107 50 

12100 -
7000 

3200 -

32250 -
24721 -

2083 -

551 61 
855 -

14 25 

146 25 

18 -
135 -

37 59 
9 -
9 37 

540 ... 
108 -
373 50 
202 50 

4676 45 
467 44 
101 25 

9250 -

8 06 

907 50 
523 -

877 50 
2~9 -

1837 50 
2418 75 
1854 07 

MuDicip. lzmir-Kemalpa~a 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

n 

Com. Ach . lnt. lat. Tophane 
Vilayet lspıırta 
Vilayet lstanbu\ 
Dir. lmprimerie de L'Etat 

Dir. PTT. Kirklareli 

" Dir. Princip. Monopoles Sivu 
,, 

\ 

Oir. Lycee Garçons Konia 
,, 
,, 

Com. Ach. Milit. Tekirdagh 
Com. Ach . Oiv. Manisa 
Vilayet Yozgad 
Com. A.ch. lnt. lat . Tophane 

Com. Ach. Min. D~f. Nat. Ank. 
Com. Ach. Int. lst. Tophane 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 
Com. Acb. Min. Def. Nat. Ankara 

22-9-38 

3-9-38 
6-9-38 

18-8-38 
23-8-38 

2-9-38 
29·8-38 

22-8-38 
22-8-38 
20-8-38 
15-8-38 

24-8-38 
24-8-38 
24 8-38 

17-8-38 
26·8-38 
27·8-38 
18-8-38 

1-10-38 
29-8·38 
29-8-38 
3-10-38 

9eae Expl. Ch. de Fer Etat Sirkedji 27-8-38 
Municipalite Ankara 2~8·38 

Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. - -

" 4 eme Exploit. Chemins de Fer 
Etat Kays~ri 

Com. Ach. lnt~nd. lst. Tophane 

{ 
Com. Perm. Muicipalite lstanbul 
Dir. EcoDom. n " 

Municipalite Eskişebir 

Com. Ach. Oivision Lulebourgaz 
Com. Ach. Mioist. Def. Nat. Ankara 
Com. Ach. Milit. Diarbakir 
Coa. Ach. lnt. ı.t. Tophane 

31-8-38 
22-8-38 

27-9-38 
25-3-38 

29-8-38 

26-8·38 
2-9-38 

29-8-38 
29·8-38 

14 -

11 -
11 -

15 -

ıo -
H> -

16 -
16 -
ll -
11 -

10 
10 
ıo 

11 
16 
10 
11 

11 -
15 30 
10 -
15 -

11 
10 30 

11 -
10 -

15 30 
11 -

15 

11 -
11 -
12 --
15 -

[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 
12 - 9 - 1938 

FIA TLAR - COURS OEFISİEl.S 
Afion - Opium • • • • • • 
Butclay yumuşak - Ble tendre • 
Butd ay ıert - Ble dur 

Aşatı·Moina Yukarı-Plu 

5 27 50 
5 10 

5 33 
5 20 

5 32 Butday kızılca - Ble roux 
Bakla - Feve • 
Kuı yemi çuvallı - Millet • • • 

,, cJökme • . , 
Peynir beyaz - Fromage blanc, 

,, kaş er 
Çavdar - Seigle • • . , 
Susam - SeHme ..• 
1dıur .arı - M•İ• jaune 
Arpa Anadol - Orge An. 

5 26 
4 13 
5 '.!9 
5 l 50 

18 30 
3 35 
4 10 

Arpa yemlik . • . . . • • , • ·• lO 4 13 
Zeytin yağı l.ci yemeklik - Huile d'ol. 
Fındık kabuklu -Noi•ettH 
Güz Yünü 
Ceviz içi 
Tiftik mal 

,, otlak 
Pamuk yatı - Huile de colon 
SuHm " ( ., ıesame 
iç Badem • • . . . . • . 
Darı aarı - millet ja un~ . • · • 
Keçi kılı - Poil• de Chevre 
Keten tohumu - Gr. de Lin 
ıç fındık Noiı. decor. 
Nohut iri - Poi• chiche 
Kaplıca . . • . . . 
Yulaf - Avoine . . . 
Fasulye ufak -Haricot •ec 
Burcak 
Mercimek - Lentille 
Yapak Anadolu Moha ire 

.. Trakya " Thrace . . 
Sansar deri•i 
Tavfan ,. 
Var9ak " 
Porıuk ,, 
Kunduz 

. . 

GELEN ARRIV AGE 
Afion - • Opium 

Buğday - Ble 
Arpa - Ora-e 
Çavdar - Seigle 
Un - Farine 
Mı•ır - Mai• 
Kepek - Son 
Keten tohumu-Gr. Lin 
Fa.ulye - Haricot aec 
Pamuk - Coton 
Yapak - Mohaire 
Yulaf (foin ) 
Su.am-Se .. me 

821 -
45 -

42 
30 -

t6 -

... ... 

Kut yemi - Millet 
Mercimek - Lentille 
Nohut - Poi• Chiche 
Zeytin yağı -Huile d'ol. 
B. Peynir-Fromaıre B . 

10 -

Kat er 
Tiftik 
iç fındık - Noi•. dec. 
Razmol 
Kıl 

Bulgur 
Beyaz yağ 
P. Yat 

13 -

41 -

1 

4 5 

3 35 

GiDEN-EXPORTATION 
Afyon 
Razmol 
Arpa - Orge 
Yulaf 
Kut yemi - Millet 
Nohut - Poiı chiche 
iç fındık - Noiı dec. 
Un (farine} 
Su•am 
Yapak - Mohaire 300 -
iç ceviz 
İç badem - Amande 
Kıl 

Kepek 
Mikat 
Tiftik 13 50 

DİŞ FiATLAR 
MARCHES ETRANGERS 

Butday (Ble) LiverpuJ 3 66 
,, ,. Şikaro 2 89 
,, ,, Vinipek 3 2 

Arpa (Orıe) Anvera 3 18 
Mısır (Mai•) Londra 3 51 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 6 68 
Fındık (nei•.) G.Hamburı 46 -
n L. n 45 -

b) M Ü Z A Y E O E L E R 
·---~-·~-----------

Ankara Belediye Riynsetinclen 
175 lira muha nımcn bedelli Cebeci.Je kadastronun 522 inci 

ada ... mın 54 numaı alı par.,elıJHkki hane t :nkozı lS gün müd
detle müzayedeye konulmuştur. 17.8.9:~8 tarihinde :::aat 12 de 
imar müdürWğüıırfe ihalesi yapılaca~ınclan tal ihlerin temi 
natlarile müracaatlan ilan olunur. 

••• 
Sadeyağ, ta ban lasti~i elektrik: motörü satılacaktır. Bak 

t~t. Lvz. amirli~i SAK ilnnhuına. 



Sa"fa 6 

139 kuruş bedel mukabilinde Kemalpaşa belediyesinden 
alınacaktır. 

3- Eksiltme günü 22.9.938 perşıembe günü saat 14 de 
olnp belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5- Muvakat teminat miktarı 2,083 liradır. 

••• 
Yeşilköy Hava yolları istasyonunda yap. gece uçuş ten

virat işi. Bak: lst. Nafıa Müd. ilanlarına. 
2!!222! 

Mensucat-t:lbise·Kundura-Çamasır v .s:-
Milli Müdafa Vekaleti Satınalma misyonundan: 

Beher metrHİ tahmin edilen fiatı 27 kuruş olan 27240 metre 
pijamahk bez kapalı zarf usulile münakasaya konulmuttur. 

lhale1i 3 eyhll 938 cumartesi günü ıaat 11 dedir. İlk teminatı 
551 lira 61 kuruıttr. Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak M.M.V. 
satın alma komiıyonundan alınır. 

altmış 

haki 
ko· 

.., * * Beher metresine tahmin eC:lilen fiyatı (60) 
kuruş olan 9500 metresi beyaz ve 9500 metresi 
renkte mendil bezi kapalı zarf usuliyle münakasaya 
nulmuıtur. 

İhaleıi 6 eylôl 938 salı günü saat 1 1 dedir. 
ilk teminatı (855) liradır. 
Evsaf ve tartnamesi bedelsiz olarak M. M. V. satın al

ma komiıyonundan alınır. 
* • • 

80 bin ila 90 bin metre mahruti çadır bezi alınacaktır 
Bak: Harici ask. kıtaatı ilanlarına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Isparta Villyetinden 
Vilayet köyleri için dairede mevcut numunesine uypn 

olmak üzere azami 212 takım evrakı matbua pazarlık su· 
retiyle satın alınacaktır. Bir takım için takdir edilen 
bedel 260 kuruş olup işin bir ay müddetle teslim ve te 
se!lüm muamelesinin icra edilece;:i taliplerin 8.8.938 ta
rihinden itibaren 23.8.938 gününe kadar hususi muhasebe 
direktörlüğüne baş vurmaları lüzumunu ilan olunur. 

l.tanbul Vilayetinden 
ldare mecmuasının ağustoa 938 ayından baılanmak üzere on 

aylık nüıhaaıoın şartnamesine göre basımı 12 ağustoı 938 tariliın· 
den itibaren 21 gün müddetle açık eh•iltmeye kooulmuıtur. 

Mecmua en aşağı altı en fada on be' forma olacaktır. Lü
zumu halinde ek olarak 40 formaya kadar a} rı kitab halinde 
ili.Yeli yapılacaktır. Ek formalarının bedelleri de mecıaua forma
ları gibi tediye edilecektir. Beher nüsha11nın bası adedi 3500 ola· 
caldır. İhale ıünü 2 eylul 938 tarihine muHdif cuı:na günüdür. 

Tahpler yüzde 7,5 heubile 146 lira 25 kurut teminat akçe1i
ni Mal.andıtma yatırılacaktır. Talibler ih 1le günü saat ooda Vi· 
liyet binasındaki Alım Satım komisyonuna ve şartnamcyı ötren
mek için de herriln Vilayet Daimi Müdürlüğüne müracaat eyleme
leri. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 
Tipo usulile ba11lacak 68X 100, 1116 kıt' asında 10 formalık bir 

kitabın 100,000 baskı üzerinden basım ve cilt işi açık eksiltmiye 
konulmuştur. Kitabın kağıd ve cild m!llzemesi Basımcvioce temin 
olunacaktır. 

Eksiltme ve ihale 29.8.1938 pazartesi günü saat 10 da Devlet 
Basımevi Direktörlüğünde yapılacaktır. Muhammen bedeli 5886 li
ranın muvakkat teminat miktarı da bu bedelin yüzde 7,5 niıbetin
de olup wulü dairesinde isteklilerin eksiltme zamanından bir saat 
e"vel bu teminatları Devlet Basimevi veznesine yatırmış olmaları 
lazımdır. 

Eksiltmiye iıtirak edeceklerin bu i'i yapabilmek için lazım ge
len teknik ehliyeti haiz bulunduklarına dair mahalli Ticaret Odasin
dan alınmıt bir mektub getirmeleri ve eksiltmiye konulan kitab 
nev'indcn bir kitabı mnvaffakiyetle basmış olduklarını isbat eden 
beli'e ve itleri de glSstermeleri lazımdır. 

Genel tarlname Devlet Basımevi Direktörlütünden parasız ola· 
rak verilir. 

• • • 
IO<X> adet broşür bastırılması. Bak: lst. Lvz. amirliği 

SAK ilanlarıııa. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
Konya ~rkek Lisesi Direktörlüğünden: 

Nevi Adedi Tutarı Depozito akçası 
lira lira kr. 

Talebe sırası 50 500 37 50 
Yazı tabta1ı 6 120 9 
Kürsü 5 125 9 37 

Okukulumuz için miktar ve muhammen fiatları yuka· 
rıda yazılı sıra, kürsü ve yaı:ı tahtaıı açık eksiltme su· 
retile 24.8.938 çarşamba günü saat onda Konya Kültür 
direktörlüğü dairesinde ihale olunacağından taliblerin şe· 
raiti anlamak ve ıiümunelerini ıörmek üzre Lise direk· 
törlüğilne müracaat etmeleri ilan olunur. 

_Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve~· 
Tekirdağ Askeri Satınalm<'. Komisyonundan: 

Eksiltmede olan iş: Tekirdağ Garniıonunun 900 ton 
lingit kimürüdür. Kapa1ı zarf usulile ihalesi 17 Aiustos 
938 çarşamba günü saat 11 de yapılacakbr. 

Muhammen bedeli 80 santim üzerinden tutarı bulunan 
7200 liradan muvakkat teminatı 540 liradır. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Lois. Decrets-Lois, Traites de Commerce 
----------~------~.-..----------------------Circulaire No. 10068 - 2244 

Du Ministere des Douanes et Monopoles: 
Au ıujet de1 verre1 il eau arrivant 
danı UD meme emballage que }ea 
verrea a lampea de petrole. 

il a ete conltate que certaina importateur1 ont eontrairement 
aux tranıports internationaux, fait mettre une petite quantite, 
telle que 2 kiloı, de verreı a eau, qui ıont ıoumis au payement 
d'un droit aur bue du poidı net, danı dH coliı de 411 verrH a 
lampes de petrole., leıquelı sont ıoumia au payement du droit 
de douane aur ba1e du poidı brut et que certaines de noı douanes 
ont applique le1 diıpo .. itions de l'alinea "C., du pararrapbe 2 de 
l'article 3 de la Loi N. 2255 et ont calcule le droit de douane 
de1 verreı . a lampH avec 20 pour Cf:Dt en plua ıur bue de leura 
poitlı net. Bien que la Loi ne prevoit pu leı quantlteı des mar
chandiıeı melangees arrivant a insi dans un meme emballare, 
il a ete clairement indiqui danı ı .. paravapheı 2, 3 et 4 de 
l'article 3 de la Loi precitee precisant les base1 de1 poids, qu'il 
y a lieu de prendre toujouu comme bue leı formes de1 embal
lageı employeı habituellement, danı le commerce lnternational, 
pour le transport en ıurete et en ıecurite dH march•ndisu. 

Par ce fait, il ne peut etre admi11ible de calculer avec 20 
pour cent en pluı sur bue du poidı net legal, en appliquant leı 
diıpoıitions de l'article 3 de la Loi No. 2255, le droit de douane1 
des verres a lampea parce'que leı verrea a eau ont ete fait venir 
dana le meıne emballage du verrea a lampeı et dan• un etat 
DOD habitue) pour Je tranıport en •urete et en aecurite. 

Veuillez done d'agir en conıequence. 
Le 1.7.1938 

Circulaire Ne. 5420·2245 

Du Ministrere des Douanes et Monopoles: 
Au ıujet des timbrH fiıcaux 
a apposer ıur les copies deı 
declarationa. 

İl a ete coostate deı rapports d'inı;pection qu'en dehor1 
deı premiera exemplaire1 dea declaraliona d'importation, d'ex
portation et de commerce interieur alors que certaineı des ad
miniıtrationı des douaneı foot appoıer des timbreı fi•caux outre 
le timbre de valeur de cinq pia1tres ıur lea autres exemplairu 
qu'on se fait delivrer, certaines autrea administrJttion!I n~ font 
pas apposer des timbreı ıur ceı exemplaireı. 

Comme, C:anı le dernier alinea du dernier paragraphe de l'ar· 
ticle 8 de la Loi aur le timbre No. 1324, il est dit que: "cbaque 
exemplaire de1 conventionı et d'autres titru d documents dres
ıeı en p)usieun exemplaire eat SOUmiı separement a Un droit 
de timbre,, , il faudra appoaer, sur chaque exemplaire des decla
rationa presentees aux Douanea, le timbre fiscal devant etre 
appose au prenıier exemplaire~ outre le timbre de valeur de cinq 
piaatrea. 

Veuillez done d'agir en consequence. 
Le 4.7.1938 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v.s. 
• • • 

12 ton beozin alınacaktır. Bak: lst. Lvz. amirliği SAK 
ilanlarına. 

Müteferrik 
D. D. Yolları 4 ıincii işletme Müdürlüğünden: 

Muhammen becidi ve vasıfları aşağıda yazılı <;eltek ma· 
den ocakları içirı mıı ktazi 10 hin adet maden direği açık 

eksiltme u ·ulile atın alınacaktır. 

ihalesi 22.8.938 tarihim: ra~tlııyan paza-rtesi günü saat 
IO da K-ıy-;eridt idare bin ısında toplanacak komisyonda ya
pılacaktır. 

Bu işe ~irmek isteyenler S23 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun t ıyin ettiği .ve ikalarla birl1kte t~klif 
mektup:ar.nı ayııi gün saat 9 a kadar komisyon reisliğine 

vermeleri lazı mdır. 

Bu i~e ait şartname ve mukavelenaın~ projeleri Samsun, 
Havza ista~yonlarile Çeltek maden mühendisliğinde ve Kay· 
s ri işletme merkezinde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Adet 
50JO 
4500 
500 

10000 

Ciıı:-i 

Çam 
)) 

)) 

Boyıı 

M. 
280-3.20 
2.:~-270 

6.00-6.50 

Orta kutru 
S.\l. 

t 3 -- 16 
13 16 
15-20 

.. • * 

Muhammen 
bedeli 

K. 

70 

Tutarı 

Lira 

7000 

Ç.ımaşır yık.ama, sıkma ve ütülemt~ makineleri ahnacak
t:r. Bak: f;'t, Lvz. amir. SAK ilanlanna. 

* * • 
100 bin adet ilaç şişe"i alınacaktır . Bak· lst. Lvz amir-

li~ı SAK ilanlarına. 

• • * 

13 Atuıto. Ul38 ~ 

il Memento dcs Fournisseurs 1 
~------------.-.;.;;.;..----.~?=G"-----------;;;;:;:;;;;;;;--.; ______________ _....-,;;;;;;11' 

Lundi 15-8-938 ----·-----
Rep. c~rpı de garde gend. Manisa (Command. Gend. Manisa)~·~ 
* Bois de ebene et charban de bois de ebene (Adm. Forets Dort 

No 783 
• Bois de saule (Banque Agricole Ani:..) No 783 

(Fa b. ftfiıl Ferro titan, ferro ciliaium, aluminium et ferro-wolfram 
No 738 

Havresacs gourdes, courroie de fuıils, ceintureı (Dir. Gen. c.rlf' 
ınpbie Ank.) No 762 

Toile poı.ır capoteı et riz (Hôp. Reg-. lzmir) No 763 f' 
Constr. ecole appreoti et bur. marchandises a Eskişehir (Ch . .1• 

Etat) No 766 
Beurre (lntend. Anlc.) No 766 
Üri'e (Com. Acb. Mil. Karaköıe) No 766 
Conatr. bitiue Valdeban (Dir. Vakouf• lst.) No 768 
Repar. uıosquee Muradı Rebi (Prepose Vakoufı Çorum) No 770 'f1' 
Modıficatlon bitiue ecole technique lst. (Dir. Trav . Pub. lst.) N· 
Repar. chauısee (Dir. Trav. Pub. E'.ski~ehir) No 770 
Farine {Com. Ach. Milit. Safranboiou) No 770 

1 

Ballast (Cb. Fer Etat) No 770 
. Rep. chau11ee et trav. d'arts (Dir. Trav. Pub. Eıkişohir) No 111 

Viande de mouton (Com. Ach. Ec. Sup. Genie) No 771 
Conatr. maiaon gardiens (Dır. Gen. Monop.) No 772 

,, chauseee (Dir. Trav. Pub. Ordou) No 772 
,, hiti1Se ecole (Kaymakamat Ere~li Cfe Konya) No 772 ft4( 

Lait, yorbourt, beurre, viande et anthracite et lave marin (f.c. 
tiera Soultanahmet) No 772 

Produitıı pharmaceutiques (Vil. 'Urfa) No 772 
Haricots ıecs tCom. Ach. Div. Kirklareli) No 773 
Savon et foin (Com Ach. Corpı d'Arm~e Çorlu) No 773 
Riz, huile d'olives, lentilea (Dir. Gen. Cartorraphie) No 773 
Yorhourt et pomme de terre (Coıamand. lat.) No 773 
Constr. digues (lngen. Hydraulique Maritza a EdirnP.) No 77'3 
Cb~vaux d'attelage pour tranıport (Fabr. Mılıt.) No 773 
• Copeaux de no;ers (f abr. Milıt. ) No 773 
Poia-chıche (Di v. Lulebourra:ı) No 774 
Lait, coke, bois et tout venant (Com. Aeh. Lycees lıt.) No 774 

Linoleum et rideaux (Dir. Gen. Monop.) No 7H 
Öois et' charhon (Cooperative Feshane) No 784 
Constr. konak gouvernemental (Kay•akamat Tortum) Ne 765 -1 
Achevement conatr. route Pertek Mameki ~Dir. Trav. Pub. Tuııc• 

No 785 
Tranaports poııtaux (Dir. PTT. Çınlmı) No 781 
Lits et toile coloree indig. (Mun. lıtanbul) No 774 . t-1 

1
. 

Linoieum et etoffe pour robe de Cbambre (Cem. Acb. Etablıs 1 
lst) No 776 

Üıgnons (Command. lst.) No 776 
Rep. konak gouvernem~ntal vil (Vil. Anlı:.) No 776 

,, chaus!'ıee (Vil lzrnir) No 77!> 
Boia (Com. Ach. Mil. Mersin) No 777 

,, (Ligue Protect. Enfance Ank ) No 777 ... 
Benzine pour aeropians et automotıile (Dir. Gen. Voies Aerieıı 

Etat) No 777 
Trompes (Municip. Zongouldak) No 777 
Avoine et paille {Dıv. Manisa) i"o 777 
Beurre (Com. Acb. Mil. Vize) No 777 
lrnpreuion imprimees (Minist. Financeı) No 777 
Constr. b!tiııse fiııc (Defterdarat lat ) No 777 
Tuy;ıux d'en fer (Municip. Çine) No 777 
Conııtr. hôp. Reıional Antalya (Vil. Antalya) No 771 
Banca, tableaux et aroıoires (Vil. Ank.) No 778 
Benzine et huile (Mun. Eskişehir) No 778 
Fabrication banca (Vil. Samsoun) No 779 
Foin et pa) ı )e (Com. Ach. Milit. Hadımköy) No 779 ~ 
Conııtr. l:iatisse pensıon ecoliera Türkku~u (Dır Gen. Türkkuıu) N· ~ 
Constr. cave ecole ·cumhuriyet (Dir. Trav. Publicı Sivas) N• 1 
Orge (Com. Ach. Mil. Kars) No 780 
Viande de boeuf (Com. Acb. Mil. Sarikamiche) No 780 Ge•i'J 
Farine, macaronis, vermice-lle ete. (Com. Ach. Ecole Sup. 

No 780 
• Machine concasseur et cylindre (Vil. Kodjaeli) No 781 
Cooıtr. pave (Mun. Çankırı) No 781 

,, hangar (Mun. Torbalı) No 781 
Fabr. tuiles (Dir Culture Kayseri) No 781 
Conıtr. bitiaııe depôt (Command. Gen. For~ts Ank.) No 766 
Tôle (Fabr. Milit.) Ne 786 (~~· 
Conıtr. en asph:ılte de!I routes siıeı ıur lu quais de Kartal 

Kartal) No 787 ,t 
Tra.v. c<'nstr. aux bati-;ıes du cinema Lirue Protection Enfaııce 

Crecbe (Presid. Ligue Protect. Enfance Merain) No 787 
lmpression livre ı;eolairc (Dir. lmprimerie de L'Etat) No 787 
Beurre (Com. Ach. Milit. Viae) No 787 

• Le1 uteriıqueı iadiquent uae nnte par voıe deıurcnchere~ 
:;$~ .,r 

Süt için muvakkat teminat 90 lira yoğurt içia muvakkat te 
nat 127 lira elli kuruştur. ;-' 

Şartnamelerini öğrenmek istiyenlerin vilayet daimi encfinıeO 
müracaatları ilin olunur. 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satınalma Komiıyonunclan: . V 

600 adet kızıl ayur musluk alınacaktır. 
U. ~tüd . ilanlarına. 

Bak: lnhioarlar 1 

l - Kayseri tayyare fabrikaıı eratının euaf ve f&rlnanıe•1 ~ 
bilinde bir senelik ihtiyacı olan 2734 lira 70 kurut muhamllle;9ı 1 
delle 2300ll kilo yirmi üç bin kilo un 18. 8. 938 günü eaat ıı" 
tayyare fabrikası Satınalma Kımisyonnnca münakasa1.1 yapıl•~', -
daı:a taliplerin belli gün ve saatte Maliyeye yatlrılacak 205 ıır ; 

· al K ' 1°' kuruş muvakkat teminat makbuzlarıle Satın ma omı• Erzak, ~a1ıire, Et ve Sebze; 

Manisa Valiliğinden 
Memlckd hastanesine 939 yılı mayıs sonuna kadar azami onar 

bin kilo süt ve yoğurt satlnalınacaktır. 
Sütün kilosunun muhammen kıymeti 12 kuruş yoğurdua kilosu· 

nun muhammen kıymeti 17 kuruştur. 
ihalesi Ağustosun 18inci perşembe günü ıaat 11 de Vilayet Dai

mi Encüm~oindc yapılacaktır. 

gelmeleri rica olunur, 

••• 
215 t. sığır eti ile 100 bin çift porsiyon çorbalık 

alıııacaktır. Bak: Harici ask. kıtaatı ilfl.nlarına. 

bıe se 

..... t~tı 
Kuru ot ve sadeyağ alınacaktır. Hak: Harici ask. ~· 

ilanlarına. 

1 


