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~ARİCI EKONOMİK HABERLER· 
lrıgilterenin Yunanistandan aldığı 

madenler 

iıı~:İlladaki alakadar devair 
t 1~ terenin Yunnnistondan gil
'l, Ct daha fazla maden satın 
iıtf~~tı~ı umit ediyorlar. Bu ına
~rı ~llı:ilterenin Türki~.eden 
lliti . •ttıra hususunda goster
lıııı1, '•tek derecesinde Yunanis
Jltc da o misillü muamele ya-

•tı 
"ıılıı tannandadırlar.Fakat Yu-
tt .... •rın bu umidi tahakkuk 

""1Ye •- · ıtı11k Ce11: zira Ingiltere Ottava 
diklt '"elenin şartlarını nazarı 
~.•te almağa mecburdur. Ma
~:· lttriltere Yunanistandan 

.. ce d 
~ ına en satın almaktadır. t" trro~unan istatistiklere naza

"rıherenin Yunanistandan 

Atina, 10 Ağustos (hnsusi) 

çektiği madenin miktarı şudur : 

1935 te 1937 de 
Demir ton 20.685 30.865 

Krom ,, 6.885 9.61 1 

Manyezi ., 424 519 
Manyezi kalsine 2.614 4980 

Zımpara 1004 1422 
Bauxite 7.900 18.150 

Yukarda gösterilen malumata 
nazaran İngiltere Yunanistandan 
en ziyade (Bauxite) madeni çek
mektedir. Bauxitten yüzde 50 
den 70 e kadar rAliminium) alı
n r. Alüminium hafif bir maden 
olup en ziyade tAyyare inşasında 
kullanılır. 

Mısırda çimento fabrikası 

~~tela Bank Misr ile çimento ,,i' erbabı beyninde bir çi
ı..;1t'\ fabrikasının tesisi karar-

Kahire, 10 Ağustos 1938 ı hususi) 

türlü maddeler mesela suni güb

re, demiryolu traversleri ve sai-

ı rtııştır. Çimentodan türlü 
r e ima l olunacaktır. 

--------------------------------· ....... -----------~---------------------

f:'ransada yağlı maddeler 
küsbelerine aid kontenjanlar 

' 11938 in 'k' • " n. - ü l' ılt d 1 ıncı ve uçuncu ç dilik yalnız Polonya, Romanya, 
~llj, l e"releri için verilen kon
'ib~~~a. göre yağlı maddeler 

1 •çın ithal müsaadesi şim-

Bulgariitan ve Yugoslavya için 
verilecektir. 

----------------------------------....... -------------------------------------
Sanayi ve ticaret aleminde 

Bu senenin ilk altı ayları 
~ 

• tttan h- k 1 ~~i 
1 

u Umeti11in mali nim 
lllt ~ eıaeseai olan "Reichs
~~~ Undan iki hafta evvel bir 
~~ d:u senenin ilk nısfında 
y.htı111 •11Yanın sanayi ve ticari { 
~c •1'1 ıcınalen tahlil etmiştir. 
,, it ... 

6
•n Cornrnerzund Privak 'it' ,,.,. eı 1 ""Po d seaeıi bu hafta neşret-

~" ~t ~ il ayni hali taaclik edi
li\: ~il g;su ~a~orlarm mündereca
lt nıaftn~Unu!or ki bu senenin 

'
\ı a,11.. ~ hutün dünya istihsa

"Ylt n k dt Yi o san olmuştur. 
lloL llaeınıeketlerde .. n ziya

' l'll•n · · ~ "'lelctt ~~!'hs~latta bulunan 
~ '-tt\lr, G leıık Amerika ol
.. ~Crilta ':_Çen 1937 senesinde 
ı_ ttıııitf.llıde 30 nokıau iıtih-

tııı.ı_ '· Bu . 
ftı .-..... 0 "aı· senenan altı ay-
" t•lteten· ıyette devam etti: 
.Jl L in İ t°h 
"" 'lıy,,e ~ 1 salatı A~rika-. .,.b.t il hır d f' \lr, az aha eyi ol-
~t'L ._.t ılllalatı' 

"c '-'l~ketıe~ ço~ noksan olan 
l..ı.. Çekoa1 Fransa, Bclcika, 
'-"etı •Yölk ı •~· ere le. Ya o uk, bu mern-
~h · 1Y&aeo Al · ._. • ı.._ manya f. 

•t -•rt v l . , -
•llaiyctt . e eh11tan mu

tdırler. 

Malların cfnsine gelince en 
ziyade madeni mailer bilhaasa 
demir, çelik, otomobilin istihsa
lincle noksan vardır, kiğıd, ve 
çimento, lastikten mamul eşya
larda his olanacak clerecede nok
san yoktır. 

iktisadi yeni bir buhran SB} ı
lan bu vaziyetin sebeblerinde 
bazı gida maddelerinin ve ehem· 
yetli iptidayi maddeleri fiatları

nın ziyadesile düşgün olmasıdır. 

Geçen 1937 senesinin niıan 
ayın.tan bu senenin nisan ayına 
kadar pamuk ve kalay fiatları 

yüzde 3' kahve yüzde 35 şe
ker yüzde 22, yapağı ve bakır 
y üzde 34, çinko yii.zde 47, laatik 
yüzde 52 dqmqdürler. Nevyork 
eıham borsasında hisse se•etle
rin fiatları yüzde 42 tenezzül 
etmiştir. 

İktisadi bu maküs Yaaiyetin 
ıebebl~rine gelince, mezkür al
man bankaların dütü11düklerine 
aıazaran siyasi ahvalilc bazı ti-
cari ve sanayi te,ıebbüslerin tec
rubcleri ıairi müıait bir netice 
ver .. eaidir. 

... ...... . ..._ ... - -.. ,Ai.t__ .,____ - - ··~-, L. .. -__ : __ · '··~~p:·~,~--

PA'lAR 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 
il ~ 

f(ammfar. Kararnameler. Ticaret muahedelen -....-..:--... -.. ----·- -------- ........ __.._ -·--- ---

Devlet tarafından kurulacak 
Demir ve çelik fabrikalarınm haiz olacakları 

muafiyet hakkında kanun 

Ke nmı No: 3522 Kabul tıırihi: 28-9-1931 
Neşir tarihi: 15-7-1938 

Madtle 1 - Deıniı· ve çelik fft- ı 
brikaları 28 mayis 1927 tarih ve 

lelerinde yüzde 50 tenzilatlı ta
rifeve tabidir. 

1055 sa~•ılı Teşviki 5ıınayi 

kanunu ve bu kanuna ek 
3 haziran 1933 ve 2261 sa
yılı kanun ile teınin t: dilen 
haklardan b~şka :ı~p::ı~ıd-ıki mua

fiyetler.len de istifade ederler : 
a) Memleketin her tarafında 

bu fahrik:ı.ların i'ıtivacı için ya
pılııcak her türlü bina, iskele, 
rıhtım ve her n~vi tesint için 
Devlete aid l\ra~id•n lü z ımu 
kadarı me~canen ve-rilir. Bu tef
viz mırnmelesi lOi'l nu'lt:'\ralı 

kanun mucibince vımılır. 

b) 1055 numara ı, kanunun 6ncı 
madde'!in'n hükonü d~'llir ve çe
lik fa 9rikalarının ver altı boru 
ve k~nalJar•na da tt'~ntil olunur. 

c) Demir ve fabrikalarının 

hariçten ı?Ctirect'ği Yf" dahilden 
tedarik edecejıi makine ve ak
samile. mevaddı itibuile, işlet

me, islahat, inşaat ve tamirat 
malzeme ve her ne"i işletme 

ve nakliye vuıtaları ile memle
ketin muhtelif tar1tflarına ,evk
olunıııcl'!k mevaddı mam\lle de
mirvolu naklivatı hariç olmak 
üzere diter DevJ .. t nakliye va

~ıtaları ile liman, rıhtım ve iııke-

Devlet demirvollarında kö-
mür, demir madeni cevheri, 
mamul demir ve b11 fabrikabra 
muktazi diaer hilumum. tesis ve 
işletme malze mesi nakliyatında 

tatbik edilecek tar'foler Nrfıa 

ve İ1<tisad Vekaletle ri al'ftoıında 
kararlaştırılır. İhtilaf halinde 
İcra Vekilleri Heyeti kararı 
muteb,.r olur. 
M-ıdd e 2 - C\'i'TI"'rb-ınlc lnr:'\

fından k•ırulacak de mir ve çelik 
fabrikalarının Sümerhıınk namı

na tapıı•ıa te "ili veva bunların 

banka il.. alakası b ılunmavan 
bir dı-vl .. t '1'1Ü'" o;,e,esin.. devir 
mu!\"llel lerin istilzam ett'l'!i bil
cümle t"vrak dam!l'a resmind~n 

v ,. te,cil ve devir 'Tl'lftmelt'!leri 
de ta190 harç ve k aydivesinden 
müste•madır. 

Demir ve C""tik fabrikalarının 
ileride iktisftb edece~i srıw,-ime-n-' 
kullerin te~cillerinde de dl\ 'll~I\ 
r esmi ve tapu harç ve kaydive
si alınmftz. 

Madde 3 - Bu kan'.ln neşri 
tarihin.ten muteberdir. 

1 Madde 4 - Bu kanunun hü-

1 
kümlerini tatbika lcrR vekilleri 

Heyeti memurdur. 

........................................ nm ............... .._ ..... ....... 

.Piyasa h a v a d i s 1 eri 

AFYON 
Piya umızda bu günlerde iş 

yoktur. Satış durrundur. 
Piyasamızda Haciköy, Çorum 

Zile ve emsah ince malların fia
tı 550/575 aras ındRdır, Akşehir, 
Hisar, Balıkes ir ve emsalı ka-
ba malların fiatı iıe 240 250 
raddelerindedir. 

Mercimek. - Piyasamızda ba
zı işler olmaktadır. Fiatlar ma-

Bakla 
Marmara mıntakuının bakla 

rekoHe~i ka•'i olarak henüz tes
hil olunmamıştır. Yapılan ilk 
tahminlere göre , mahsul geçen 
seneye nazaran az olmakla be
raber kalite itibarile çok üstün
dür. 

ima göre 3 kuruttan 13 kuruşa 
kadardır. 

Ceviz içi naturc l harman. Ge
çe n haftaya nazaran bir yükse
liş vardır. Bir hafta evYel 32/34 
kuruştan satılanlar bu gün 33135 
kuruştur. 

Salep. - Bu günkü fiat 135 
kuruştan 145 kuruşa kadardır. 

rekoltesi 
Tekirdağ bakla zeriyatı 817 

hek tar olup re kolte 2.6.t8 ton 
tahmin olunmaktadır. 

İzmir havalisinin de bu yıl 20 
bin çuval mahsul vereceği, ıa

nılmaktadır. 

Fındık mahsulü ve fiatları 
Karadeniz mıntakasında ala

kadar fındık ihracat tüccarlarına 
relen malumata göre, fındık 

mahsnlünün bu sene geçen se· 
debc11 noksan olduğu tahmin 
edilmektedir. Yapılan ilk tah
minle r, fındık rekoltesinin ancak 
480 bin kantarı bulabileceği yo-
lundadlr. • 

Son günlerde fındık piyasa11 

hayli y{lkselmiştir. Ünye'oin iç 

tombul fmdıklanndan 938 mah
sulü 5040 kilo teslimi şartiyle 

kilosu 82 kuruştan satılmıştır. 

Alakadarlar bu sene fındık fi
yatlarının daha ziyade yüksele
eetini söylemeldedirler. 
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Zımpara. kurşun. cinlrn 
lerile maden ! ömüriine 

gibi bazı maden cevher· 
aid tenzili riisüm, reddi 

rusum ıısullerinin 1938 malı yılına da 
teşmili hakkmda kararname 

Kararname No: 2 9103 

20-1-1937 tarih ve 2/5870 sayı
lı kararnameye ektir: 
Zımpara, kurşun, çinko gibi 

bazl maden cevherlerile maden 
kömürlerinin harice İmruını te
min etmek mak~adile kabul edi
len reddi rÜ!"Üm ve tenzili rü
süm usullerinin 193A takvim 
yıh ıçind~ de tarbik edilmesi 
hakkındaki İktisad V f"killiğinin 
4-.t-19:\8, 9-6-1938, ta.-ih ve 
1405 1 1~762, 2604 24506 HVıll 

t ekliflerile Malive Vekillerinin 
31-5-191q tarih v~ 2434813117517 
!'!ayılı mutaleanamesi fcra Ve
killeri H'"vetinin 23-6-193~ tarih
li toplantı~ında tetkik ve müta
Je:ı. edilerek tasdik edilmekte 
olan bu usulun 'ktisad Vekilin
de hazlrlanRn ilişik k arnr muci
bince 1938 takvim vılı içinde 
tatbiki onanmı,hr. 

KARAR 
MRdd" 1 - HB8 takvim se

ne•i içinde Zon'tuldak Kömür 
Havza~ında hulnnan kCS'llÜr ma• 
deni mfüı~ahsillerinin imrar e de
cekleri kömürler için tabi ol
dııklıtrı yüzde 3 rfümmu nisbive 
haddi üzerinden reo;lm tnhsil olu-
nıır. 

Bu sııretle t~h~il olull'.m re
s:mle rden kanunen ns ı?ar' hadd; 
te~k;! e de n yüzde 1 ler k a t'i 
olarak htız:neye irat kavdedil e
rek ınüteba 1-cileri mfüıhlhsiller 

namına emanete alınır. 
Madde 2 - 19;\8 takvim !le

nesi sonundJ1. görüle~ek hPsap 
neticesinde imra rat miktRrı 50000 
ton kadıtr o!an müstahsiller ec
nebi memleketlere yüzde 20 si
ni ve 50.000 tondan fazla olan
lar da vüzde 25 ini imrar etmiş 
ice mezkur sene içinde namla
rına emanete alınmış olan meb
lit kendilerine redd("dilir. 

Madde 3 - Zonguldak limanı 
ile afızlarından Ye fstanbultlan 
ecnebi vapurlara verilen ihraki
yeler ile bu yerlerden ecnebi su
larına sefer eden türk vapurla
rına verilf"n v e son türk lima
nından itibaren sarf edilen ihra
kiyeler ecnebi me mleketlere 
imrar edilmiş gibi muameleye 
tibidir. Ancak yüzde 20 kate
gorisine dahil olan müstahsiller 
ecnebi memleketlere sathğl kö· 
mürünen çok vüzde 20 sini ihra
k iye olarak v~rebilirler, İhraki
yenin bu miktarı tecavüz eden 
kısmı iç piyasaya satılmış addo
lunur. 

Madde 4 - Zonguldak kömür 
havzasındaki kömür made ni 
müstahsillerinden iki veya daha 
ziyadesinin ecnebi memleketlere 
kömür satışı işinde birleftikleri 
ve bu suretle birleşik olarak 
'l inci maddede gösterilen mık
tardan aşaiı olmamak üzere ec
nebi memleketlere kömür sa
tacaklarını taahüd ettiklerini İf· 

bu kararnamenin neşri tarihin
den itibaren bir ay içinde İkti
sad Vekaletine vazı ile bildir
meleri takdirinde İktisad Veka
leti bu suretle birleşen maden 
kömürü müstahsil1f"rinin nislii 
re-sim tedivatın411ıtn emanete- alı

nacak meblağlarının birleştilme
sine ve madde 2 de vazıh red
diyatın kendilerine bu birleşti
rilmiş mebli~dan yapılmasını 
k11rsn V('rir. 

M~dde 5 - Zımpara madeni
nin nisbi resmi 1938 takvim ıe
nes' zarfında bu madenle::-den 
ecnebi memleketJ ... re vapllacak 
imrarlarda yüzde 1 üzerinden ta · 
hakkuk ettirilir ve tahsil olunur. 

Madde 6 1938 takvim sene-
~i zıufında ku .. şıın ve çinko cev
heri müstahsillerinin ecn hi mem
J ... Jretlere- imrar edecekleri cev-
herler için 'mt'y21z mukavelenıt

melerinde vazılı nisbl l'eııimlerin 
e71lm! h'tdleri üzerinden rii!ıum 
tah~il olunur. Bu suretle fRh~iJ 

olunan resimlerden kan•ınf"n a~
gari hadd; "teşkil eden vii .. de bir
ler kat'i olarak h11zineye İrıtd 

kavdedilerek mütebakileri müs
tahsiller namına ernl'l.ne•e alınır. 

Sene nihayetindf" fktisat Ve
kaletinin yaptıracağı tf'tkikat 
neticesinde kurşun ve çinko 
cevheri müstahsillerinin mezkur 
sene içinde bilfiil yaDhkları sa
tış muamelelerinden dola}'' gör
dükleri ziyanlar nisbctinde nam
lar:nft emanete kaydedilen me-b
liiğı geçmemek şıutile reddiyal 
vapılır ve re ddiynttan artan kı

sımlar ~onradan Hazineye irat 
kaydolunur. 

Madtle 7 - a) Maden kömü
rü, kurşun ve çinko madeni müs
tahsillerinden 1938 takvim sene· 
si içinde ecnebi memleketlere im
rarda bulunanlardan işbu karar
nameye tevfikan nisbi resim red
diyatıodan istifade hakkına ma
lik olanlar, mezkur reddiyat he
saplarının yapılrnasıoa müteallik 
bilcümle vesikaları•• ve hesap
larını nihayet 1939 ıenesi nisa
nının 30 una k adar iktisat Veka
letine vermeğe mecburdurlar. 
İşbu vesikaları ve he apları müd
d eti içinde verm~yenlerln nisbi 
resimden emanet hesabında bu
lunan meblağları irat kaydettiri
lir. 

b) Müstahsillerin yukarıki fık
rada ya:ıılı olduj"u veçhile İkti
sat V ekaletine verecehleri yesi
ka ve hesaplara müsteniden mez.• 
kur ve kiletce reddiyata rnütt•al
lik hesaplar tanzim edilerek red
di yatın yapılması zımnında Mali
} e Vekaleti reddiyatın yapılması 
için icap eden muameleyi itmam 
eder. 

Madde 8 Bu karar hükmü 
1 kanunusani 1938 tarihinden iti
baren mer'idir. 

Toprak mahsulleri ofisi 
1 • 

nızamnamesı 
Ekonomi bakanlığı, teşkil olu

nan topmk mahsulleri ofisi hak
kındaki kanunun tatbik şeklini 

gösterir bir nizamname projeai 
baurlamaktaclır. Projenin hazır-

lığı e n kısa bir zamanda bitirl· 
lec ek ve yüksek tasdikl'I arzedil
mek üzere Başbakanlığa verile
cektir. 

~~ 
~---...--~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~iPI 
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inşaat - Tamirat- 1af1a işleri ve Malzerntsi-Har· a 

Aı\kara Valiliğinden: 

Stadyumda yapt1rıJacak 3 ürıcü tenis kuruma işi 29.8.38 
tarihine rastlıyan pazartesi giinü saat CJ rlıı vilayet hinnsında 
daimi encümende ıhale:-İ yapılmak üzere açık eksiltmeye ko · 
nulm uştur. . 

Keşif bt>deli 1831 liradır. 

\luvakkat teminat 137 lira 32 kuruştur. t~tP.kliJer nnıva 
kat teminat veya makhuz ile 2490 numaralı artt •rma Vf" 

eksıltme ve ihale kanununda ye.zıh vesaikten manda 1 atla 
müdiirlü~ünden bu işe girebilec klerine daiı fenni ve ehlıyt~ t 

ve ihtisa~ vesikası ibraz etmeleri la-zımdır. 

İstekliler şartnamr Ye krşif ~vrakım her ıgiin ı. afta daire
sinde görebilirler. 

AnkaTa Beledıyesinden: 

SamanpıtAarı bahçe-inde yapılacak taş k 11 pe~te ve harici 
sıva işi 15 gün müddetle açık eksiltmeye korıulmuşttır. 

Muhammen bede1i 314,40 liradır. 

Muvakkat teminatı 23,58 liradır. 
artname.;ini i!Örmek i~ıcyenlerin her gün ya7ı işleri kale

mine ve İştiklilerin de 26.8.938 cuma giiııü saa.t on hu
çukta belediye encümenine müracaatları. 

Sivas Belediye Riyasetinden 

Sivas İnkılap müzesi için yaptırılacak iki adet sari kap
lama madeni kapmın imaliyesi ile Sivasta teslimleri 20 
gün müddetle münakmıaya konulmuştur. 

Bu işin tahmin edilen bedeli 1700 lira ve muvakkat 
teminat l 28 liradir. 

Kapular ihale tarihinden itibaren 45 gün zarfında ik
mal edilerek Sivasa sevkedilmiş olacaktır. 

ihale bedelinin nısfı peşinen ve nısfı kapuların Sivuta 
teslimini mtiteakip ötlenecektir. 

Bu kapblara ait proje ve şartnamenin birer sureti Si· 
va belediyesinden parasız olarak almabilir posta ile l<eza 
parasız gönderilir. 

ihale 25,8,938 tarihinde saat 14 de Sivas belediye en 
cümeni huzurunda yapılacaktır. 

Sıvas Nafıa Müdürlüğunden 

Eksiltmeğe konulan iş : Koyulhisar hükumet konagı in
aah. Bu işin bedeli 9643 lira 24 kuruştur. 

Eksiltme 15.8.938 pazartesi günü saat 13 de S iva s Na· 
fıa mudürlüğü odasihda açık eksiltme suretile yapılacaktır. 

Talipler keşıfname ve buna ekli diğer evrakı --her gün 
Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

El<siltıneğe girebilmek için 723 lira 24 kuruş muvakkat 
teminat vermeleti ve fenni ehliyet vesikalarile ticaret o
dası sicil varakalarını göstermeleri lazımdir. 

Çankırı İli daimi encümeninden 

Yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konulup a.8.938 
çarşamba g nü saat 16 rla ihale edileceği ilan edilen 
56l) lira 44 kuruş keşif bedelli mekerz Güneş okulunda 
yapılacak mfiteferrik tamirata gün ve sa atında talip çıkma· 
dığindan artırma , eks iltme ve ihale kanununun 43 üne i 
maddesine tevfikan yine eski ke if ve şartnamel eri daire· 
sinde 16.8 938 pazartesi günü saat 16 da ihale edilmek iizere 
aç1k eksilt ı e tnUddeti on gün uz.atılmışlar. İstekliler bu 
işe aid evrakı nafia dairesinde görebilirler. İsteklilerin 4'.! 
lira 48 kuruşluk muvakkat teminatlarile 1hale gilnü olan 
15.8.938 pazartesi günü saat 16 da iha lenin y·apılacağı 

encümen odasına relmeleri ilan olunur. 

Çorum Nafıa müdürlüğünden 

Kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuş olan Sungurlu 
hükumet konağının 13000 liralık kısmına alıcı çıkmamış 
olduğundan 6.8.938 hırihinden itibaren yirmi gün eksiltme 
uzatılmı~tır. Mııval<k t teminBl 915 litıadır Taliplerin 
ihale günü olan 26.8 938 pazartesi günil saat 11 e kadar 
müteahhitlik •csikası ve snir evraklarilc birliklr! N<1fı' 

eksiltme komi ybn na :mii'!'acaatları ilan ol nur. 

Daday 'Belediye Reislitinae:n: 

84 kuruş k şif bedelli mezbaha bioa ının yapılması 
lnü talip çı'kmadığınd n ihalenin on gün sonraki 
1:eıi günü Hat ona bırakıldığı ilin oluaur. 

llUNAKASA GAZETESl 

İzmir BelediyHinden: 

2500 lira bedeli keşifli, Cümhuriyet caddesinin konaktan Fu· 
zipaşa bulvarına kadar olan ıımının belediyece verilecek parke 
ve yoldan çıkarılacak kesme taşlarla euılı surette tamiri işi baş· 
kitiblikten tedarik edilecek kefif ve tartnameıi v'1çhile açık ek
siltmeye konulmuştur. 

İhalesi 26.8.938 cuma günü ııaat 13 tedir. İştirak etmek iıte· 
yen) rin 187 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu veya 

1 

fstanbul Nafıa Müdürlütünden : _ ıa~ 
1.9.938 perşembe günü ı1aat 11 de lıtanbulda Nafıa Mudii~ı~61 

Eksiltme Ko:nisyonu oda1ında 18172.53 lira ketif bedelli Yet• Jıf' 
Hava istasyon binası önünde yapılacak beton &1falt pist int•8tı 
palı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. f 11j' 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel ve huıusi ve tb 
şartnam leri proje, keşif hulisa1ile buna müteferri diter evr•k 
rcsintlc görülecektir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) __/ 
b•nka teminat mektubu ile sl5ylenen gün 'f'e 1aatte encümene ,. _______ _., ........... ~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 
gelirler. 

Yoz,.at Villyeti Nafıa Müdiirltltônden: 

3563 lira 23 kuruş keşif tutarlı Sorgun-Yozgat yolunun 23-526 
ve 25-750 1Cilometre1eri ataımda yapılacak taş ihHratı 20 gOn 
müddetle açık eksiltmeye vaz edilmiştir. 

Ekıiltme 27.8.938 cumarteıi aaat onda vilayet daimi encüme· 
ninde yapılacaktır. 

Bu husu1& ait ıartname villyet daimi enclmeninde hcrrün . 
alakadarlara ibraz edilecektir. 

Tayin eiiilen gün ve saatte talihlerin yüzde yedi buçuk temi· 
nat akçesile viliyet daimi encümenine müracaatları ilin olunur. 

Botazlıyaa Aıkerlik ŞubuincJen: 

Boğazlıyan aakerlik şubeainin 362 lira 25 kuru' ketfi l'amiratı 
ilini tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltme auretile 
müzayedeye va:ı: edilmiştir. Talib!erin yüzde 7,5 muvakkat akçe
lerini yatırarak şubesinde teşekkül edecek komi•yonunda bulun· 
maları ve şartnameyi görmek i5teyenler 15 gün müddet için.le 
'ubeye müracaatları ilin olunur. 

Gölciik Belediye Riyasetinden: 

Ekliltmeye konulan iş Gölcükte Yenişahirde yapılacak olıuı 

Belediye dairni inşaatı. 
Bu işe ait evrak ekşiltme şartnamesi mukavele proje1i bus111i 

şartname proje keşif hulasası t"hlili ·nar cetveli. 
Yapılacak infaat 11.8.938 tarihinden itibaren 15 gün müddet

le açık eksiltmeye konulmuştur. 26.8.938 tarihine raslıyan cuma 
günü saat öğleden sonrıs 14 de Değirntendere yalısındaki Gölcük 
belediye dairesınde ihaleai yapılacaktır. 

Yapılacak inşaatın keşif bedeli 6186 lira 62 kuru,tur. 2490 aa· 
yılı kanunuu 16 ve 17 nci maddeıine uygun 462 lira 4~ kuruşluk 
nakdi teminat verilecektir. 

Eksiltmeye iştirak etmek isteyenler ihale tarihine kadar her 
gün Gölcük belediye riyasetine rnüracaat ederek ikinci maddede 
ya%ılı evrakı görebilirler. 

isteklilerin muvaklı:at teminatlarile müteahhitlik 'f'eıfkası ve 
şimdiye kadar bu i~leri yapmış oldupna dair nafıaca musaddak 
vesaiki ihale günü öğlene kadar belediye dairesindeki enc6men 
tevdi eylemeleri ilin olnnur. 

Adapazarı Vakıflar. Memurlu~undan: 

Mülhak toılu vakfından Semerciler mahallesindı~ kain 46 
N.lı hamamın dairede mevc11t keşifhhme~i ,ınucibince 281 
lira 7 l knnıJıık vaptırılaı·ak tamiratı a~ık eksiltmP.ye ko· 
nıılın ıı ştur. Ek~iltme i 19.8.9.~8 cuma giinii ::::-aal 15 te yapı

lacaktır. Tnlıp ol ,ııılnr ylızue 7.5 tenrttiatımn tutarı olan 
2 l lira 13 kıınıo:uıı ınakhuz mıık::ıhilinc.le idare meclisine va-a , 

tınn"R ı ve mezkur günde ı;ııat t 5 te vakıflar idate~inde mü· 

te~~kkil komisyona müracaat eylemeleri. · 

Yozgat Belediye Batkanlıfınden 

Eksiltmeye konulan iş; Yozgatta yapılacak mezbaha in,aatı. 
İnşaat keşif bedeli 1477 lira 98 kuruştur. 
Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C Vekiller heyetinin 20.6.936 tarih ve 4869 nunıanilı kararile 

kabul edilmiş olan bayındırlık işleri genel artnamesi. 
D- İnşaata dair fenni şartname. 
E- Keşif cetveli, silsileyi fiat cetveli. 
F - Proje 
isteyenler bu şartnameleri ve evrakı be.telsiz olarak belt'diye· 

den alınabilir. 
Eksiltme 4.8.938 tarihinden 19.8.938 cuma günü .aat 15 de 

Yozgat belediye dairesinde yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zaıf us(ılü ile yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 198 lira 15 kuruş mu

vakkat teminat vermesi, bundan başka ~ereken vesikaları haiz o
lup getirmeıi lazımdır. 

Süm rbank Urnum Mü.lürlüründen : 

Sıvaıa 8 kilometrt: mesafedt: tesis edilecek çimento fabrıkaeı 

ve bu fabrikaya ait muhtelif mebani kanfllizasyon ve yol inşaatı 

vahidi fiat esası il~ ve kapalı zarf usulile eksiltmete konulmuştur. 
lş bu inşaatın muhıtmn'H!n keşif bt>deli 1.658.069 lirR 68 kuruş· 

tur. 

Eksıltme evrakı 25 lira mukabilinde Sümer bank inşaat şübe· 

sinden ahnabilir. 
Ek iltme 26 ağustos 938 cuma günü aat 12 de Ankarada Sü

mer bank umum müdürlüğünde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 63500 liradır. 
İstekliler ihale gününden en az bir hafta evvel Sümerbenk u

mumi müdürlüğüne tahriren müracaat ederek şimdiye kadar yap
mış oldukları bu kabil büyuk işlere ait vesaik suretlerini ve bun· 
larıo bedellerin;, bilhassa liangi bankalarla muamelede buluoduk-
lar1nı bildireceklercfü. • 

Kapa ı zarf usulile eksiltme ilanı 
Kayseri Vilayetinden: 

l - E.kaihmiye konulan iş K.ayıeride yeniden yapılaeak "''" 
ket hastaneıidir. Keşif if>edeli 121446 lira 51 kuruttur. 

2 - Bu işe ait tartnamel11r ve evrakı 'unludı r: 
A· Ekıiltme şartnamesi. 
A-8- ksilfme tartnam i c k ırtname. 
B- Ukavele projeıi. 
C· Bayındırhk işleri ı•nol artıeıi. ,~ 
D- Te1Viyei turabiye fOa& ve kirtir inıaata dair fe11ıt'l t 

name. 
E- Yapı itleri umumi ve fenni ıartnameıl. 
F!' Keşif cetveli, ıillılei fiat ~tnli, metraj eneli. 
G- Projesi ve aair enaktır. ıuJ 
lıteyenler bu eartnameleri"Ve nakı Kwyseri nefia miicl4' 

ve daimi encümeninde bedelıiz olarak görebilir. . tlll 
3- • Ekıiltme günü J-9-938 perşembe aaat 13 de endh11e11l 

yette yapılacaktır. 
4 - Ekıiltme kapalı urf uauliyle yapılacaktır. . il'' 
5 - Ekıiltmeye iştirak edebilmek için timdiye kadar 70 bıO dt 

lık iş yaptıklarına dair nafia vekaletinden ehliyet ve tioa ~ Jtı~ 
11nda kaitli olduklarına dair vesika ibraz etmeleri ve 111.,, 
diplonıalı mühendis mimar veya fen menauJ'u kullanaeaMlard.1'' J 

6- Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve Hatte1l ik• 
evvel encümeni vilayete makbuz mukabilinde Y•rilec•ktir· r 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saati•dıl' jf' 
1aat ev'f'eline gelmiş olmaları lazımdır. Poatada vukb bttl•C•~ 
cikmeler kabul edilmez. 

11'.D.YOLLAQI • ŞfüME U. Mtfo0R~tiG~ 
~~;;;-,~~-=----=.. ~.....-;:;::;;.& ==== ~ 

Devlet Demlryolları 9 uncu ı,1etme MOdOrlODOnd•~ 
Aşağıda mevkii, miktarı, muvakkat teminatı •• muti• 11)1 

bedeli yazılı ltalast1ar ayrı ayrı ve hat kenar1nda kabili rd'' 
şekilde teslimi şarti1e 30.8.938 salı günü uat 15 te Sirk•e 
ltletme binasında kapalı zuf u1UHle satın alınaeaktır. , I 

l.teklilerin teminat ve t~klif mektublarile Nafıa ve dif',ıl" 
.zami veaik•ları ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale •' 5l 
derıı ltir uat e'f'veline kadmr omiayena vermeleri 11 .. maır· v' 
nameler paraaız olarak Komiıyondan vertlmelıt~~i~. {5~) .,,j 

!Me..-kii Miktarı Teminat ~ 
Muratlı lst&1yonu 10000 M3 1237,5 11... 165 lıtı::. 
Km. 27 4000 M3 aoo, lira IJ. 

, .. T>O ~,__,., 

f 1 

___ E_l_e_k-tr_i_k_T_e_s.is-atı Münakasası 

lsayburt Coruh Un Fabrikası T.A.Ş. d'~ ... ,, . .. ,,. 
Bayburt Ceruh un fabrik&1ı Türk Anonim Şirketi11• ,~ 

ettireceği elektrik tesi•atı; kapalı sarf uıulile m'Ga•"" f' 
kenulmut iaede talip zuhur etmeClifinden Ölr ay t•rfınd• 
zarlık ıuretile tekrar münak&1aya vaıedilmittir. 1• ~( 

L L9d•1 
1 ·-Nafia Vekaletince mU1addak proje muci.iace • 

tif (43296) Tlrk u,.ııClır. 
2 - Muvakkat teminat (3247) lira (20) kuruıtur. ,; 
3 -· Fenni şartname, fenni ketifname, huauıi muka••l•"~cJ 

projesi, 'f'e münakua kal eai tirket d.ıyaııncla .,,, 
olup rörmek iıteyenlere meccanen verilir. ·4" 

..ı - İhale; 29r81938 pazarte1i günü 18at on dörtte ıirket 1 

hanesin<le nıeclisi idare buzurile icra edlledklir. ~-
Talip olanların dotrudan dotruya tirket mii.:lürlüt'İi 11 e 

~acaatla" ilin elu•u•. ::::;;:j1 

liseler Ahm, Satım Komisyonun4an A 
'~·~ Cinıi Miktarı T. Fiatı tık emfnatı 

Kr. Lira Kurut :b ~ 
'Kok ı.i56 Ton 1950 1983. 15 .Y -w JeıııC 

Manıal kö· / mürü 25400 kilo 5 95 25 
d itil 

Otlungürgen 664 çeki 330 2-40 _/ Odıın m«te 304 " 330 - __ ......__ __ 
Kriple 
Tüve.nan 

250 ton 1 tWO 3~ _./ 

~ 
) 

b 

~ 

~ 
111 

50 • 1300 ~/ 
---.ısu .... -t ____ 3500 k~~~ 50 ~~ ~ 

liaelerin kok klmllrlerUe fi' : 
lü li e n 'Orta okulların yatcacatı Ye andilli Uıeıioio ,U j1ı ; ~ 
Jialı zarf uaulile eksıltmefe konmuştur. lBu huıul8 aU y•'' O~ ~ 
rum yukırr1ya çı arıhnı,ttr. Eksiltme 15.8.938 p&ıarteıi f'~ il' 
11 ;30 da istanbul Küttür irekterlütü binası içinde topl•0

' y 1 

ler Alım Satim Komiıyonunda yapılicaktır. t #( ' 
iıtekliler 938 yılı tic ret oduı vuilcHı e ilk tedlf'-':"Jıtf~ t 

bualuile b)rlikte 2490 sayılı kanunun tarif atı dairHiod• f{;oı'!;:. I 
cakl:ırı teklif mektublannı belli"ta-atten bir ~aat v•e1 l)"~ 
batkanh]'ıiia rnakbuz ukabilinde vermeleri. Teminalf'' i,,-17 
muliaubedliti veznesfoe yatırılacaktır •e ıarmam.•t~r ,,~ .J 
ve bedelleri mukabilinde 'almak için ı8zii geçen Kôilfl'1'° t"' 
nterliline \taş vur111aları . (-) 



... 

l lnhisar.lar U MüdürJ\\,ğünden: 
--------- -~~~----"'-·~-----------·---...._-------~--
1- Şartname ve numunesi mucibince sahn alınacak 

40.ooo kilo bel jpi kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
"-\lıttu r. 

il - Muhammen bedeli beher kilosu 51 kuruş hesabile 
23200 lira ve muvakkat teminatı 17.0 liraaır. 
111- Eksiltme 29.\'Hl.!38 tarihine rastlıyan panrtesi 

IÜn'Q aaat 1 lde Kab'ataçta Levazım ve mubaayat şubesin· 
d~i Alım ı-Komisyonunda yapılacakhr· 
~V- Şartname~er 1.16 lira bedel mukabilinde İnhisarlar 

le\fttzım •e mubayaat şubesile Ankara ve İzmir baş mü
dirlft1derinden alınc.bilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile yüz
~e '1.5 güvenme parası makbuzu veya banka mektubunu 
thti,,a edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü saat 
~0,'3() a kadar yukarda adı geçen Alım Komisyonu Baş· 
•nhğına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(5301) 1--4 
• • • 

Keşif Muvakkat Eksilt-

~ 
bedeli teminat menın 

lşin mahiyeti Lira K. Lira K. s. -t.t.!lefan İdare binası 15609,52 1170.72 10 
tlltlası ve 600 tonluk 

ç"Y tuz ambarı 
uııası İdare binası 15609.52 1170.72 ti 

ve 600 ton-
luk tuz ambarı 

• · 1 -İdaremizin Siirt Müstakil Mü<lürlüğiine bağlı Me-
"fa · 1 · 'b' " ve ÇAy tuzlalarrnda şartname ve proje erı mucı ın-
~ Yaptırılacak idare binaları ve tuz ambarları inşaata 
•)tı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konmuş ise de 14 tem· 
:: 918 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve ayrı 

Pazarlık usulile eksiltın eye konmuşt.ur. 
"9 2-Keşif bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 

ttl"ilnıiştir. ~ 
~i .. 3-Eksiltme 19.8.938 tarihine rastlayan cuma S?ftnü 
tıı~lllarında yazılı saatlerde Siirt Müstakil Müdürlüğünde 

t~şekkil Komisyonda yapılacaktır. 
,: - Her işe ait şartname ve projeler 78 kuruş bedel 
~k •bili~de inhisarlar Umıım Müdiirlüiü bu fen ı,ubesile 
~ •ra "'Başmüdürlüğünden ve Siirt Müstakil Müdürlüğün-

ıı •lınabilir. 
ı,,.d5 -1steklilerin eksiltme için tayin edilen gön ve saa\. 't Siirt Müstakil MOdürlüğünde mliteşekliil Komisyona 

•cattları ilin oluDur. (50414) 3-4 
• • • 

~ I......, tı'efrişi tekerrür eden Balıkesir, Bursa, Edirne, Er
li ·"~, lzmir, Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova İdare le· 
~~l" İdaremizce kabul edilen tipler dahilinde ve şart
~fıtf tlet-i nıucıbince yaptırılacak 1342 parça eşya kapalı 

lı llsuliyle eksiltmeye konmuştur. 
~- Muhammen bedeli 30776 lira 61 k.uruş ve muvak· 
•tıte..unata ?308.25 liradır. 

"-'n- Eksiltme 22.Vlll.938 tarihine rastlıyan pu~artesi 
'\t,k~ 11 de K abAtaşta LeTazım ve Mubayaat .Şube
'" ı hm Komisyonunda yapılacaktır. 
't~ Şartname 'Ve rasimler 1.53 lin bedel mukabilinde 
~ ~ 1nbisarlar Umum Müdiirlüğü Le!,_A_ıım ve Mubayaat 
v •tyle Ankara ve lzmir Başmüdürlµklerinden alınabilir. 

d,l' ' Eksilhneye iştirak etmek istey-enlerin şimeliye ka
l~ ) tn aşağı yirmi bin liralık bu gibi işferi muvaffakiyet· 
~b::ltıış olduklarını gösterir vesaiki İnhisarlar İnşaat 
~ne ibraz ederek mukabilintle bir ehliyet vesikası 
~rı lizımdır. 

S l\iüh&rlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ve Vci 
~ 1 de Yazılı ehliyet •esikıpı, yüzde 7,5 güvenme pa· 
.'~t -ıcbuıu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan 
t~k~dlarflnın eksiltme günü en "geç saat 1 O .a kadar 
~t .._ 8 adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığma mak· 

tıka bilinde verilmesi lazımdır. (5105) 3 - 4 

••• ~ ı ....... ş 
._' '" llrtnarnesi •mucib!nce < atın alınacak incir, üzüm 
ı·ı"i~0~ koymaia mahsus 50,000 adet çuval 1.8.938 
1 ~ :... ~ale edilemediğinden yemden ve pazarlık usu· .. ..._ 
ı· it....._ eye konmuştur. 
•t, "'e 1't111harnmeu bedeli beheri 42 kuruş besabile 21000 
, Ilı ~u11.akkat teminatı 1575 liradır. 
~'ltlO ksıltrne 22.8.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü l-.1\ ~ Kabataşta Lıevazım ve Mubayaat Şubesindeki 
~ ~ ~•Yonunda yapılacaktır. 
''l~ ş_l--ıameler t lira mukabilinde her gün inhisar· 
~tln1c~'b:ı. Ve Mubayaat Şubesile Ankara ve İzmir Baş· 

1-. ......_ l ~~•?den alınabilir. 
t~' 'Yü • d hltrin •pazarlık için tayin edilen gün ve saat

'"- ~ e ,7,5 güvenme paralarile birlilite yukarıda adı 
ornısyona gelmeleri ilan olunur. (5094) 3-4 

B"addıtı 7er: ARTUN Baaı..,...., 
<~ta 9i11ir ....._. Ne. ın 

. -- . -- _ .. __.....,. .,,,,._ .... -·. - ........ .-...... .. ·---~-. - - - ,,-_.. ...... : . - ... -·-~ - ..._.... -

MONAKASA GAZETESİ 

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

namelerine ekli listelerde eb'at ve miktarları yazılı 
4572.63 metre mikabı kesilmiş sandıklık tahta şartnamesi 
mucibince kapalı zarf usulile eksiltmeye ko»muştur. 

2- Muhammen bedeli beher M3 36,30 lira be~abile 

t 65986 lira 47 kuruş ve muvakkat teminatı 9549.32 lira• 
dJr. 

3- Eksiltme 16.8.938 tarihine rastlayan salı günü saat 
t 1 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartnameler 830 kuruş mukabilinde hergün fobi· 
sarlar Levazıın ve Mubayaat Şubeıile .ttnkara ve İzmir 
Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
5- Mühürlü teklif mektubunu ve kanuni vesaik ile 

yüzde 7,5 güvenme puası makbuzu vey2 banka mektubu
nu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en 
geç saat 1 O a kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu 
Başkanlağına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(4877) 4-4 

••• 
1- İdaremizin GRziantep fabrikası için ,artnamesi 

mucibince satın alınacak 500 ton rekompozc maden kö· 
mürü .l.8.938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden •e 
pazarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. 

il- Muhammen bedeli beher tonu 15.20 lira hesabile 
7600 liu ve muvakkat teminatı 570 liradır. 

111- Eksiltme 20.8.931 tarihine rastlayan CU,!llartesi 
günü saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V- fgteklilerin pazarlık için tayin edilen ~ün •e sa
atte yüzde 7,5 güve!laıe paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyo1'a gelmeleri ilan olunur. (5130) 3-4 

•• • 
1- Şartname ve resmi mucibince Şemsi paşa deposu 

için yaptırılacak 40 adet elbise dolabı açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2- Muhammen bedeli beheri 27.72 lira hesabile 
1108.80 liı·a ve muvakkat temin a tı 83.16 ı ;radır. 

;i - Eksiltme 24.8.938 tarihine rastlıyan çarşamba 
giinii saat 1 1 de Kabataşta Leva1ım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Subeden alınabilir. 

5- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 ~üvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5246) 2-4 

• • • 
1 ·- Listesinde cins ve miktarları yazılı muhtelif renk 

1715 kilo matbaa mürekkebi şartname ve nümuneleri m'.l· 
cibince açık eksiltme usuHle satın alınacaktır. 

lI - Hepsinin muhammen bedeli 1818, IO lira ve mu
vakkat teminatı 136,35 liradır. 

lll - Eksiltme 25. Vtll. 938 tarihine rastlıyan perşem· 
be ~ünü saat 10 da Kabata,ta Levazım ve Mubayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü 
geçen Şubeden alınabilir . 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gön ve saat
te yüzde 1,5 S?ÜVenme paralarile birlikte yukarda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur (5280) 2 - 4 

. ' 

~r Deniz Levazım Sa. Al. ilanları ·> 
t 1 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komiayonundan : 
1 - Deniz birlikleri ihtjyacı için tahmin edilen bedeli 142500 

Ura olan~150,000 kilo sade ,yatının 29 Ağuatos 938 tarihine ~ 
rallhyan cumartesi rünü saat 10 da kapalı zarf uaulile ekıiltmeai 
yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 8375 Hratiır. Şartnameıi 713 kuru• 
• muk1thilinde Deniz Merkez Satınalma • Komiıyonundan alınır. _ 

3"- istekliler 2490 Sllyılı kanunun•tarifatı daireainde tanzim .. 
ed~ceklerl teklif zarflarını belli saatten en geç bir saat •YYeline 
kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri . (2878) (5146) 3 4 

• A • 

lstanbul levazım AmiPli.~i lla :ılaPı•;i~ 1 
• >} ' ' 

!.İdareleri ~ istanbu\ Levazın:s i Anıirlığine batJı'lı 'müe~ıeaat için 
beş yü~lton yulaf 26 !atuıtoı 9JS ~ cuma''' günü; saat • 15 te Topha
nede latanbı ,l Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda kapalı 
zarf),. ekailtmesi yapılacaktır.nTahmin bedeli yirmi beş bia lira, 
ilk teminatı 1875 liradır. Şartname ve numunesi Komisyonda gö· 
rülebilir. isteklilerin kanuni Yetikalarile beraber teklif mektub· 
larını ihale aaatinden bir aaat ev·nl Komiayona vermeleri. 

(121) (5220) 2 - 4 
• • • 

Ordu Sıhhi ihtiyacı için 2250 kilo okıijenli 6uyun açık eluilt-
"' meai 19.8.938 cuma rünü aaat 11 de Tophanede Lnaznn Amir· 
liti Satınalma Komiayor.unda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2025 
lira, ilk teminatı 151 lira i7 kuru,tor. Şartnamesi Kemiayonda 
K"Örülebilir. İateklilerin kanuni yeıikalarile beraber belli aaatte 
Komiıyona l'elmeleri. (112) (5116) 3- 4 

.. 
Sayfııı 3 

800 ton krible kömürü kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 20000 Jira olup ilk teminatı 1500 liradır. 
fhaleıi 1.9.938 perşembe giloü aaat 12 dedir. Eksiltmeye giucek· 
lerin 2490 1avılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde i.tenilen belgeler· 
le ve teminat ve teklif mektublarını ihale jt'Ününden en geç bir 
1aat evveline kadar M.M.V . Sabnalma Komisyo1'Unft Yer111eleri. 

(238) (5304) '-4 
* • • 

SOO ton R7 ok.taıılık benzin Jtapalt zarfla ekıiJtmeve konmu$· 
tur. Tahmin edilen bedfl'li 216000 bin lira olup ilk teminat D8rHt 

12MO liradır. fh aleııi 2.9.~38 <'U.,,,. ~nnn ıııot 12 dedir. Şsrtname 
101'0 kuru• mukabilinde M.M.V Satınaıılmıt Komiııvonundan altnııııhi
lir. E1cııi1tmeve eire<'e1c:lerin 2490 ""Vıh ka.,unun 2. ~ cfl madd ... 
1erinde iııtenllen bel~elerle teminat ve teklif m.-ktublarını ihıtle 
eftnünden en ıreç bir !llaat eYve1ine kadar M.M.V. Sattnıılma Kn· 
miayonuna vermeleri. <239) (530~\ 1-<4 

• • • 
KeıJif ltedeli 1327R7 lira ~ kuru., olan İ'Zmir tavvarf' ~lavı ko-

mutanlık binll"ı ile Üç "det f'rat pavvonu insaııahna taliJ' çıkma· 
dıtından veniden k1tpıılı :ı:arl1a ekıiltmf'!ve knnulnrn .. tur. Ekailtme 
17 atu11to11 9:\A çaream"a ~ünl\ uat 12 d,. M . M . V. Satınalma 

Kemisvonunda va,.ıbcaktır. flk teminatı 7"AA lir• 40 lcuru,tıır. 
Şartname ke,if ve projeleri 6R4 kurusa l<nmiıvondıtn alınır. ~k

ailtmeve v.irPce1c:lf'r kanunf teminat ve '2490 nvıh kanunun 2. 3 
üncü maddeler!nde vu1h helsrelerle t.-1c:lif mPktublarını ih"le 1a•· 
hndan ltehf'meh .. 1 bir saat f'YYf'line katlar Ank,..,.~tı" M. M. V. 
Sabnalma Komisyonuna ..-ermeleri. (IRO) (4A70) 4-4 

• •• 
Eakltehir ırarnizonnnd1tki bir1ik1erhı ihtiva~1 olıtn 19000 kilo 

sade v"f'ı kapl!llı urna fl'k•iltmeve konulmuştur. lh:ıle.i 16 "'°'" 
tos ~3" ulı {"Üni! Hat 1R Eıı1d .. ehirtle Lev11zım Am;r1i6'ind,. Satın· 
:.1ma Komiayonund" yanılacaktır. Muh1tmmen hedell 19950 liradır. 
ftk teminatı 1496 lira 2~ kuru,tur. Sartname Komisyonda g3rftle 
bilir. isteklilerin ticaret odııısında kavıth olduklarına dair vea\ka
larile birlikte teklif mektublarını ihale ısaatından bir ıaat evYeline 
kadar Komiıyona vermeleri. (173\ (4943' 4-4 

••• 
Maniaa !Z'Arnizonundalc:i kıt' atla Usak n Sahhlideki Kit'at ha• 

vanabnın iht!vacı hulmıan R'7 ton vulaf ~•nalı zarf tıaulO ile 
münakauva konulmuştur. Münak•saıır lft.8.93" perff'mbe pnii 
sut 17 dettir. Tshmin bedeli 331~0 lin ilk temİHh 2501 lira 2.~ 
kuru$tur. Ynlaf şartname~i her S!l\n Maniuda Tümf!n Sahna1m• 
Komisyonunda eörülebilir. f steklilf!rin ticeret ndaıund a kayıtlı ol· 
mftları ,.arttır. Eksiltmeve '!İrecekler teklif melırtuhların1 kanunun 
tarif atı daireıinde haz1rlavarak mün"kllla ••atından bir aaa t ev
vel Mani~ada T;jınen Satınalma Korniay~nuna vermi, o1mahdır-
lar. (175) (4945) 4-4 

• • • 
İki adet hanırar kapalı nrfla ekıiltmne konulmuştur. Ke,il 

bedeli 5671~ lira f 4 kuru,tur. hk teminat 4085 lira 76 kuru,tur. 
Ekıiltmesi 19.8.93,. cuma ~ünil saat 11 de Enorumda Aılceri Sa
haalma Komisyonundıt VRJttlacakhr. Şartname ke,lf ve pllnları 
hergün Komiayonda girülebilir. Teklif naektubları belli wGnde 
beHi saatten bir saat evvel Komisvon Başkanhq.ına verilmeai Ye· 
ya poıta ile randerilmiş bulunacaktır. (204) (5070) 3-4 

• • • 
20 ton aade yatına teklif edilen fiat pahalı görüldlltünden i· 

baleai açık olarak 25.8.938 per,etnbe giJnü 1aat 10 da yapılacak· 
tır . ilk teminatı 1500 liradır. Taliplerin muayyen gün •e aaatta 

JBahkeair Kor Satıaalma Komiıyonuna müracaatları. 
(209) (5159) 2-4 

• • • 
Vize için 41500, Pınarhiaar için 58500, Demirköy için 45000, 

Babaeaki için 39000, Ltiio bulgur lrapalı zarfla ekıiltmeyc konul
mu,tur. Ekıiltmeleri 26.8.938 cuma günü saat 11 de Viı:e, 15 te 
Pınarhisar, 16 da Demirköy, 17 de Babaeıki, yapılaca.kb•. Müna
kaıwaya iştirak edectoklerin bildirilen günde ve tayin edilen ekailt
me uatindc:n bir uıat evvel te :ıı inat ve teklif mektublarile ica
beden sair vcnikin Vi zede Koruiayona tevclii. (219) (5231) 2- 4 

Muhammen bedel Muvakkat teminat Aid oldutlı mahal 
Lira Kuru' Lira 

7470 00 561 Viı:e 

8190 00 615 Pınarhiaar 
10350 00 777 Demirkiy 
5460 00 410 Babae1kl 

• •• 
Diyarbakır Garoiıonu için 215 bin kilo sığıreti kapalı ı:arfla ek· 

siltmeye konulmuştur. Keçi (Çepiç) e ti ıığıretinden ucuz olilup 
takdirde keçi ~ti ihale edilecektir. SıA-ıretinin muhammen bedeli 
32250 lira , ilk teminatı 2418 lira 75 kuruştur. İhalesi 24 ~ğuıtoı 
938 Çarşamba ~nü saat 12 de Diyarbakırda Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İstekliler şartname,:ini her 
gün Komisyonda görebilirler. Ve ihale gün ve saatinden bir saat 
evvel tekl if mektublara ve kanuni tarifat dahilinde Komisyona ver-
melerı. (223) (5235) 2-4 
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, Sayfa 4 --
Bu gün ih; n olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Toptan Satış Fiatları -
Saat Gün Miirncaat yerı Muhm. bed. Teminat Şeklı Cini 

Günlük Vaziyeti 
AAAAAAAAAAAAAA,_AA_.,.~_...,..,..._...""'~~ 

1 En az-En ç•~ a) Mu akasaıar 

lnt;aat, 1 HJnİrat, Nafia i leri, Malzeım:, Hanta 

Gölcükte yap. belediye dairesi iuşaatı 
Hamam binaıı tamııi 

Sungurlu bükümet kona~ı inşaatı (1 kısım) (temd.) 
Çorum-Sungurlu yolunun aruında yap. şo e inşaatı 

açık ekB 

kapalı z. 

" 

616fi 6'2 
281 71 

13000 -
'46603 48 

462 49 
21 13 

975 -
3495 26 

Gölcük Be-lediyes9 
Adapazarı Vakıflar Mem. 
Çorum Nal ıa Müd. 

• 

26-8·38 
}Q.8-38 
26-8-38 
22-8-38 

14 -
15 -
11 
~6 -

6224 m. 
Hiktlmet binası tamiri 
Cumhuriyet cad tamıri 

açık ekı. 900 - Çorum Viliyetı 
lzmir Belediye!ıİ 
Kayserı Vilayeti 

15-8-38 
2ti-R-38 

1-9-38 
11 

Kayseri Memleket hoıstanesi ınşaatı 

2500 -
kapalı %. 1'21440 '\ 1 

187 50 
1:~ -

Elektrik-Hava>'!azı-Kalorifer (tenisat ve malzemesi) -- ---
Simens fnbrikası 500 A. M \ik tiransiför eaterep

tümatör 

23}lı - İzmıı Mem. Haat · Baştab. 25-8-38 9-12 

Nakliyat - Boşaltma Yükletme 

Çorum-Merzifon arası Poıta nakliyatı. pu. Çorum PTT Müd. 18-8·38 11 -

Mobilya, Ye biiro eşya&ı, Muşamba-Hah v .s. 

Mab~ukat, Benzi~, Makine yagları ~· 

Somikok: 115 t. 
Meşe kömürü: 3 t. - gürıen oıtun: 80 çek~ 

açık eks. 2357 50 
paı 

177 Darph ve Dam~a Mat. Miid. 2·9-38 

" 
Mer emt>r. llrl aylığı 

6-9-38 
17 8-38 

14 -
14 -
11 --Muot: 11 t. ince makine yağı: 2 t. kalın makine 

yağı: 150 k beyaz gaz.: 1 t. - benzin: 800 k. 

açık ekı; 1526 50 

Müteferrik 

Dıı kamyon ve otobüı lastiğ'i: 250 ad.· iç: 250 ad. 
Binek hayvanı: 27 baş· makinah tüfek katırı: 20 

baa- mekkirı hayvanı: 60 baş 
Yerli külçe kurşun: 50 t. 

kapalı z. 23500 

kapalı z. 13'250 

1762 50 

993 75 

D.D Yolları Ank. ve H.p. 31-8-38 11 30 
lr.ınit Tümen SAK pu:artesi ve çarşamba 

Onr'Jbnnc v Damga Matb. 1 9-38 14 

Erzak, Zahire, Et, Sebze . .s 

Sabun: 18.3 t. (temd) 
Saman: 12 t. (temd) 
Patates: 43250 k ftemd) 
Kuru soğan: 33.1 t. {temn) 

paz. 

" ,, 
,. 

5307 
240 -

3027 50 
2151 50 

398 13 

18 
27 07 

161 37 
558 -

lıaıır Lvx. SAK 

" 
" ,, 

Kocıtelı Ce:r:aevı 

16-8-38 
17-8·38 
18·8-~ 

18-8-38 
~2-8-38 

12 
11 
12 

11 

F.kmek cez:ııevi için (temd) kapalı 7. 

b Müzayedeler 

Kayın ve köknar odunu açılc art. 

Muvakkaf teminat : 1363 lira 00 kuruştur· 
fsteklile~n teklif mektublan ve en az 15,000 liralık bu işe ben

ler iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 
Nafıa Vekaletinden alııımış 938 senesi ehlıyet ve Ticaret Odası 
vesikal.arı ve kapıılı zarflarını 1.9.938 perşembe günü sant 10 a 
kndar lstanbul Nafıa Müdürlüğüne vermeleri lazımdır 

Çorum Jfıa 1üdurlüğtındrn: 

22.8 938 paıarle ı ~unu ac1t 16 d.ı Çorum daııni encu· 
meııindc ihale i yapılnıc1k üuı> 46603 lira 18 kuruş ke~if 
IH: dellı Çorum- ~ungurlu yolunun 5+37;). 1<>+619 uncu ı-..ilo

ın<'lreleı ı ara~ıııda 6224 metre mmııluğundaki yuluıı esa-li 
t,ımırat işı kapalı ek!-.ıJtmevt: konulmuştur. :'artrı ıme, keşif 

ve air .. vrak Çorum Nafıa daiıP ... indP göriilehitir AJuvakkal 
tı>mi111t .~4<>5,26 11adır. l"'tPklıJı·rııı miıleıhhillık Vf'~aıı \ı>· 
:-.ıl-.al ııle d·ıimi t·ncüınene nıüı aı·ual dmeleri lazımdır. 

Ço m \ 1lavet Oı·ftrr 1 ırlığın lıın: 
llııl.iımt t hııın-ıııd ına ı iıl cPk 90) ıra ı taınırat 

2.> 7.<n8 t rılıindl"n ıtıharerı 'l gıin mücldt>tlc· ıçık ı>ksıltııı 

\t' koııu!ınu olup ıhı! "I J.').8938 tMihinı• nıfü,uıhf pızar 

tehi güııli Df>fteıdarhk makamındn yap1lar.ığ111ıl:m ı lıp olan· 
ların mezkur glinde te ninat akça ·ını mıılıvt· v ·zııt•sırıı• yatı

rarak defterdurhk makamında ıc;hatı vürııd Pvh·ml len vı· 

izahat ainıak ve yapılacak taılllre ait proje' ı, şnrtnanıc\ ı ;.:ö 

rüp tetkip etmrk isteyenlt rin heı gün varidat ciJirP..,İn<> nıu

racaat eylemeleri ila olunur 

ilaçlar, Klmik ve ispençiyari alfıt: 

Ankara Valiliğinden: 

l 1 kaza hususi td re dispanserleri ıc•n 

bedeli 28 30 iır.ıd ı ı io r t 16 kalen h i 
lalem ala atın ahnncaktır. 

Muv kırnt t nİn:ltı 212 lir 25 kuıu" u. 

mnhammcn 
ecza ile 30 

İstekliler lıste ve Şdrtname.,iııin Ank ırn ve l'>tınbul 
sıhhat müdürlüklerine mliracaatla göre Jthrlcr. 

ihale 29.8 938 pazartesi günü yapıl c .. ğı dan istekli
lerin aynı günde saat 9 da vilayet daimi encümenine 
müracaatları. 

15 -

9'ocacli Or Mülı. Muavin. 19-8-38 

Antalya Valiliğinden: 

A l.ılya Memleket hastanesinin senelik ihtiyacı olan ' 
2800 lira muhamme ı bedelli mualece ve levnzımı tıbbiye 
31.8.938 çarşnmha günü saat 11 e kadar uçık eksiltmeye 
konmuştur. Talihlerin ııO liralık muvakkat teminatı yatır- 1 

dıklarına dair banka makbuz veya mektubile Vilayet Dai· 
mi Encümenine müracaatları ve buna ait şartname ve ı 

listeyi İstanbul Sıhhat Müdürlüğiinde görebil~cekleri bil· l 1 

dirilir. ı 

aiorifer Tesisat ve Malzem. 

İzmir Memleket Hastanesi Baştabibliğinden 

İzmir Memleket hastanesinin 938 senesi ihtiyacım kar· 
şılıy.ıcak olan 231 O lira kıymetinde Simens fabrikası 500 
A. M. lik Tiransifor entereplümotonin 9.8.938 tarihinden 
25.8.938 tar~hine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye çı· 
karılmıştır. lsteldilerin şartnilmeyi görmek üzere her gün 
hastane sertnb betine müracaatları ve eksiltmeye iştirak 
edeceklerin de yüzde 7.5 nislıelinde teminat mektubu ve· 
ya makbuzla birli~te ihale günü olan 25.8.938 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat dokuzdan on ikive kadar 
vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olun~r. 

akliyat: Boşaltma ·Yükletme ve s. 

Sivas İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

lşhanı tuzla ından 250 Fadlumcfan 500, Bingölden 750 
tonki ceman 1500 ton tuzun Sivas merkE>z ::-nb ... rrna nak· 
li rnukarrrırd1r Pnz lrlık yoluyla v p1lacak ihafesi 5.8.9J8 
t rih nAe11 itih~rer 15 gün miiddctle ~O nğu.;tos 938 cu
rnarh·s' vünil ·aat 1 ! de icra. olunacrıktır. ~erniti öğren 

me1< isteyenleri Lı rnürldet zaı fında hergün nıcsai saat· 
leri z.ırfınd::. İnhi ·arbr Başmüdürlüğü binasuıdaki komis
yona muracaat etmeled ve pev siirmek isteyenlerin de 
teminntlarile birlikte ihalP gününün muav\ en saatinde 
toplanacak komis~ onu mahsusuna başvurm;;ıları ilan olunur. 

(De·nmı 6 ıacı aayfade) 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 

-Motorin 
Maden kömiirü yerli blok 

" " 
krible 

,, ,, marinlave 
,, ,. tuvönan 

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 
Limon ltalya 

" 
Tarablus 

Patates Adapazar 1 ci 
" ,, 2 ci 

Zeytin tanesi dubie (936 mahıul) 

" " " (937 " 

" 
,, 1 ci ,, ,. 

,, ,, 2 ci ,, 

" " 3 cü " 
Sade yag Urfa (birinci) 

,, ,. (ikinci) 
" Kars (erimiş) 
,, ,, (erimemiş) 

., Trabzon 
,, Vejetelint 

Çay Cava 
,, Çin 

11 Seylan 
Kahv~ muhtelif 

" 

Deri ham ve itlanmit 

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

" 
Hava 

,, ııtır 

kurusu kuzu 

" 
,, koyun 

" 
,, oğlak 

Tu!a keçi 

" Salamura 
koyun 
kuzu 

,, manda 
,. sığır 

Kösele 11ğır 1 ei 
,. manda 1 ci 

Metia elvan 1 ei 
,. beyax 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,. beyaz 1 ci 

Pamuk lpllGI 

Vater yerli 4 Adana 

" ,, 6 " 

" " 8 " 
" " 10 " 
" ,, 12 • 
,, il 14 " 
,, ,, 20 Y edikule 

" " 24 
Ekıtra ,, 6 

,, 
" 
" 

• 8 
" 10 
" 12 

" 
" 
" 
" 
" 

" ,, 14 " 
Vater ecnebi 4: Hindiye 

,, " 6 " 

" " 8 " 
" " 10 ,, 
" " 12 " 

Ekstra yerli 14 fngiliz 

" " l:l ,, 
" " 18 " 
" " 20 ,, 

" " 22 " 
" " 24 " 
,, ., 15 ftalya 

.. " 18 " 
" " 20 .. 

" " 22 " 
" " 24 " 

• 

kiloau 
litreai 
kilosu 
tonu 

,, 
,, 

" .. 
" .. 

kilosu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" sandığı 

b. sandığı 

kilosu 

" 
" 
" • 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

çifti 
kiloau 

" 
çifti 
kilosu 
çifti 

" ., 

" kilosu 

" 
" 
" tanesi 
,, 

" .. 

paketi 

" 
" 
il 

" ,. 

" ., .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
it 

•• 
,, 

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

-15,50 
-15,SO 
-1 

15.50-16.00 
14.25 -14.75 
12.00-12.50 
ı o.oo- ıo.50 

- 16.50 
- 2150 
- 2600 

17,50 --
775 - s()(l ~ ı 
1000-ıoso 6 ~,. 

5 ı, 

45- 4S 
28- 30 

18 ·- ~ ~~ 
16 - 18 
13- ıs 

91 
gj 
~ 
6, 
10 
45 ~ 

285- ~(J 
280 ~ 
200- ~ 

101.2.'l- loı 

16'~ 
160 - " 
40 ~ 

50- ' 
55- 55 

ı ıo- 1
5 

48- j~ 
125 ,ı 
105 

-
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ABONNEMENTS : Quotidien des Adjudicationı 
ADMINISTRA 1 ıuı" 

Ville et Province 

3 MOJS' Ptra. 450 
6 .. .. 850 

12 1500 .. 
Etraııger : 12 aoia Ptrıı. 2700 

•• 
MUNAKAS.A 

GAZETESİ 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 1 

T elephone: 49442 

Boite Poltale N. 1261 
Le No. Ptrs. S 

Pour la Pablicite a'adreH~r ----··--- AdreHe Telegraphique: 

l•hnbul - MÜNAKASA • l'Adminiatration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 
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T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

1-rix 
e.timatif 

Cautioa. Lieu d'acijudication et du 
proviıoire Cahier des Charg«~• 

~~~~~~~~~~~....;:;.~~~~~~~~~~~~ 

Jours Heure 

~llatrl.lction-Rc aration- Trav. Publica·Materiel de Construction-Cartograpbie 

b. lructio bA • . . • G-ı -k 
~P•t . ıı atııse maırıe a o cu 
~ •lıoıı b . oa,t aın. 

(•j.{.· konak gouvernemeotal Sunrurlu (une partie) 

~ııaı tp,/· kchau11ee entre Çorum et Sunıurlu: 6224 m. 
_ · 0 nale gouverncmental 

~'at '?ute en parquet de l'avenue Cümhuriyet 
r. bôpital Rerion~ Kayıeri 

Publique 

" Pli cach 

n 

Publique 

Pli cach 

6166 62 
281 71 

13000 -

46603 '48 
900 -

2500 -
121446 51 

~ ltct . . . . 
l~e·Gaz-Chauffage CentraJ (lnstallatıon et Materiel) 
t,~ 

•ifor · f,bf •ııterrupteur-moteur de 500 A. M. de la 2310 -
ıq11c s· 

ıemens 

Chargement - Dechargement 

Poıtaux entre Çorum et Merzifon 

~'t ... 
~ br, a . 

(\~il~· iır pour autobuı et camıon : 250 p -
~, · ıso P it il~ • 

l
1 

'•lı, .. <le monture : 27 teles· Mulets pour mi-
'ttıt. ~s : 20 teles- Chevaux de trait: 60 tetes 

e Plomb indig. : 50 t. 

~t 
~~is· 

loııs 
'-ııd 
ta t de b 

llc18 . 0 euf : 30 t.- ieurre fondu : 4 t - Ble 
t , Sc • } S 
~ · ıo t • • t. 
0ıııııae ~ Le1atilleı : 4,5 t - Oigaons : 4,5 t .

·~ ~ : 3 e terre : 1 O t . 
i' lt9 t.. The : 175 le.· Savon : 3,5 t. 
~••ta •e 1• (cah. eh. P. 150) .. 
Oıı: lQ es : 93,6 t. 

~ ~': .};} t. (cab. eh. P. 153) 
~b: ıa' t. - Foin : 45 t. 

.. •. ,3 t ( . 
'"11 • 12 . •ı . ) 

\'ı, d t. (aj) 
tııa e ter 

'iıı ıı..: 33 re : 43250 le . (aj .) 
'•I llo1ır 1 t. (ııj .) 

' , ca pı ' t . ( . ) - · 27o cnı encıers aJ . 
. • t 
1'11ıt • 330osô 

ic e dt h it. 
it. oıa " Oeuf : 150 t. 

. ert. • 25 
t-İ·)· 15 t.. • t.- Aubergines : 25 t. · Toma-
''ıııt · Coınbeaux : 2 t.- Poivre : 5160 it. 
tıtl e d, 
'1 oıal.ırt • ııııouton: 6 t. 

ı, ..... 7 t 
• <O • 

t t. 
' Pour lcı . 

tıı11 • ., tınıtca d'Egridir : 3000 k. 
· 741 t." ,, de Tefenni : 2744 k. 

B) Aa· · 
'ıııb Udıcations a la surencbere 
~~ ,, a . 

'-lob'ı •ır • 256 
\ 1 e 1111 • p .- Pneux : 200 p. (aj.). 
tıe •tque Deutııche 

'itı11 : l7o k n Buile 
tat • '" • 

t1ı, '•out L 
~ "lect. Cqouc: 812 k. 
trı11 rıquc· 2 re . . p. 

lrııtoirs 
d ' pantalons ete. : 66 lota 

t h· 
-ı!l'-ab· ıctre et d . 

11 1 e e pın 
ııı1 llıarqu D 

rque Ch e eutıche 
'"rolet 

Gre a ve 

Publique 2337 50 
Gre a i"'e 
Publique 1526 50 

Pli caciı 

Pli cach 

Publique 

,, 

" Pli cach 

" ,, 
Gre a gre 

" ,, 
n 

" Pli cach. 
Publique 
Pli cach 

" Gre a gre 

Publique 

" ,, 

23500 -

13250 -

29928 50 
71231 76 
30481 75 

5307 -
240 -

3027 50 
2151 50 

4725 -
5775 17 

24000 -
6386 93 

Gre a gre le k. O 95 

" ,, 090 
Publique 20205 -

Gre a gre 

Gre iı gre 

" Publique 

,, 

1164 -
1278 20 

462 49 
21 13 

975 -

3495 26 

87 50 

177 -

1762 50 

993 75 

2244 64 
1292 39 
2286 13 

398 13 

18 -
227 07 
161 37 
558 -
354 37 
433 19 

1800 -

202 -
89 -

214 
186 

1516 

8 10 
6 

174 60 
95 87 

Municipalite Gölcük 
Oir . V akouf e Adapazar 
Oir. Trav. Publics Çorum 

" Vilayet Çorum 
Municıp . h:mir 
Vilayet Kayseri 

Medecin en Chef Hôp. Reg. lzınir 

Oir. PTT. Çorum 

Oir. Hôtel Monnaies et Timbreıı 

" Municipalite Menemen 

I Adm . Gen. Ch. de fer Etat Ank. 
\ Bureau Exped. H. pacha 

Com. Ach. Div. lzmit 

Oir. Hôtel Monnaieı et Timbres 

Command. Ecole Gendarm. Silifke 

" 

" 

26-8-38 
19-8-38 
26-i-3& 

22-8-38 
15-8A38 
26-8-38 

1-9-38 

25-8-38 

18-8-38 

2-9-38 
6-9-38 
17-8·38 

14 -
15 -
11 -

16 -

13 ... 

13 -

9-12 

11 -

14 
14 
11 

31 -8-38 11 30 

Lundi et mercredi 

1A9-38 14 -

25-8-38 12-14 

26-8-38 

Com. Ach. lntend . Maritime Kasimpacha 
27-8-38 
1-9-38 
3-9-38 
1-9-38 

9.12 
11 30 
11 30 
14 30 

17 -
12 -

11 

" 
" 

Com. Ach. Div. Kirldarcli 
Com. Ach. lnt~nd . lzmir 

" 
" 
" 

Oir. Penitencierıı Kocaeli 
Com. Ach . lntend. Ankara 

" ,, 
Com. Ach. Milit. Selimiy~ 

Com. Ach. Milit. Tektrdarh 

" Municipalite Tekirdagh 
Com. Ach . Milit. Isparta 

,, 

" 
iz mit 

Municipali te Ankara 
• latan bul 

,. " 
Com. ~cb . lnt lst. Tophaae 

" 
" 

{ 
Com. f>erm. Municipalit~ lstanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

lngenieur Adjoint Foretı Koc11eli 
Municipalaı> lııtanbul 

" 

15A8-38 

16-8·38 
17-8-38 
18 8-38 
18-8-38 
22-8-38 

7-9-38 
9-9-38 

15·9-38 
15 8-38 

30-8-38 
2-9-38 

23-8-38 
18-8·38 
18-8·38 
31-!:-38 

11-9·38 
23·8-38 
24-8 38 
17-8-38 
17-8-38 
17-8-38 
29-8-38 

19·8-38 
~2-8A38 

20- -38 

12 
11 
15 
12 -
12 -
11 
10 -

11 -

11 -
13 -
15 20 
ıs 40 
ıs-=· 

10 30 
11 

11 -
15 
14 30 
15 
11 

1 l 
1 1 

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

13 - g - 1938 

FİATlıAR COURS OEFİSİELS 
Afion - Opium • • • • . • 
Butday yumuşak - Ble tendre . 
Butday aert - Ble dur 
Butday kızılca - Ble roux • 
Bakla - Feve • 
Kuş yemi çuvalla - Millet • 

" 
dökme 

Peynir lteyaz - Fromage blanc. 
,, kaşer 

Çavdar Seigle • . . 
Suaam - Seııame . . . 
.'1ısır sarı - M•iı jaune 
Arpa Ana dol - Orıe AD . 
Arpa yemlik • • . . . 

Aşağı-Moinı Yukarı-Plu 

5 22 5 31 
5 7 50 
5 20 5 26 

5 23 
5 -

4 25 

3 27 

4 10 
Zeytin yatı l.ci yemeklik - Huile d'ol. 
Fındık kabuklu -Noiaettes 
Güz Yünü • • • 
Ceviz içi 
Tiftik mal 

,, otlak 
Pamuk yatı - Huile de colon 
Suıam ,, ( ,. aesame 
iç Badem • • • • • . • • 
Darı .arı-millet jaune • • · • 
Keçi kıh - Poils de Chevre • 
Keten tohumu - Gr. de Lin 
lç fmdık - Noiı. decor. 
Nohut iri - Poiı chicbe 
Kaplıca 

Yulaf - Avoine 
Faaulye ufak -Haricot aec 
Burcak 
Mercimek - Lentille: 
Yapak Anadolu Moha ire 

" Trakya ,. Tbrace 
Sansar derisi 
Tavşan ,. 
Varşak ,, 
Porsuk ,, 
Kunduz 

GELEN - ARRlVAGE 
Afion - Opium 

Buğday - Ble 
Arpa - Orıe 

Çavdar - Seigle 
Un - Farine 
Mısır - Mais 
Kepek - Son 
Keten tohumu-Gr. Lin 
Faıulye - Haricot ıec 
Pamuk - Coton 
Yapak - Mohaire 
Yulaf (foinl 
Suıam - Senme 
Kuş yemi - Millet 
Mercimek - Le:ntille 
Nohut - Poia Chiehe 
Zeytin yağı -Huile d 'ol. 
B. Peynir-Fromage 8. 
Kaş er 
Tiftik 
iç fındık - Nois. dec. 
Razmol 
Kıl 

Bulgur 

B.tyaz yağ 
P. Yat 

615 -
64 -
55 
75 -
30 -

135 -
17 25 

16 50 
51 

30 -

1't. -

120 

3 30 3 33 

• 

GiDEN-EXPORTATION 
Afyon 
Razmol 
Arpa - Orge 
Yulaf 
Kuş yemi - Millet 
Nohut - Poiı chiche 
iç fındık - · No11 dec. 
Un (farine) 
Susam 
Yapak - Mobaire 
İç ceviz 
İç badem - Amande 3 -
Kı\ 

Kepek 
Mikat 353 -
Tiftik 

DİŞ FiATLAR 
MARCHES ETRANGERS 

Buğday (Ble) Liverpul 
,. ,. Şikago 

,, " Vinipek 
Arpa (Orge) Anver1 
Mısır (Maiıı) Londra 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 
Fındık (noiı.) G.Hamburg - -

" L. " 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 
Kocaeli Orman Başmühendis Muavınliğinden: 

Kocaelı Vilayetinin Adapazan kaza1ında vaki hudutları ,,artname
de yaulı Doğan sivrisi D evlet ormanınd ı evrakı keşfiyesi mubibiace 
mevcut 249 gayri mamul metre mikkap kain ve gayri mamul mı•tre 

mikkap köknar eşçarı 29.7.938 den 19.8.938 tarihine kadar 21 gfin 
müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

Arttırma Kocaeli orman başmühendiı muavinlığinde saat 15 tc 

icra edilecektir. 
Muvakkat teminat 71 lira S kuruştur. 
Beher gayri mamul metre mile.ip !tayinin muham:neD bedeli 210 

ve köknarın 400 kuruştur. Mukavele ve _,artnameyi görmek isteyen · 
lcr lzmitte Kocaeli or roan ba,mühendis muavi nli~i ıle Ankarada or
man umum müdürlütüne ve Adapazarı orman mühendisliğine müra
caat edebilirler. 
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, * * Çaukırı tuzlasından 250 ton tuz Zara ambarına 
ve hergün tuzlasından 300 ton tuzda Kangal ambarımıza 
naklolunacaktır. Ayrı ayrı ihalesi mukarrer bulunan işbu 
ıevkiyat 5.8.938 tarihinden itibaren 1 O gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur şeraiti öğrenmek isteyenlerin bu 
müddet zarfında hergün Divrigi, Kangal, Zara, ve Sivaı 
inhisarlar idaresine mlracaatları ve pey sürmek isteyen
lerin de teminatlarile birlikte ihale günü olan J 5 ağustos 
938 pazartesi günü saat 1 l de. Sivas inhisarlH ı başmi .. 
dürlüğünde toplanacak komisyonu mahsusuna baş vurma
ları ilin olunur. 

( ) 

Çorum P. T. T. Müdürlüğünden 
u 25.7.938 t._r:ihinde eksiltmeye •erilen Corum Merzifon 
arası mütekabil ÜÇ. ıeferli oto;uobil postasi münak~sa 
müddetınin 18 Aiustos perşembe gü ü saat 11 e kadar 

' OD glin UEatıldığı. ?. H ~ 1 10 ) )l) 1 

Çorum - Osmancık üç s . ferli araba posta~ının pa'zar-
•fLI "h 1 , <\ k · ·ıd•v• 'lA 

11 11 

ll'K a ı a e~ıoe arar verı ıgı ı an o unur. • it 11 ( ( . 
1n , 

r el ' V 1 • 1 

Manisa Tü en Satırıalma Komisyonundnh· 
Manisadaki kıtaat ihtiyac: hıılunan 96 ton odun 2490 

sayılı kanunun ·+ 1 inci madrl~~i mucibince açık ek~iltm~ ::-u
retile münaka:;aya konulml!ştur. 

Münaka~~ı .26 a~usto., 938 cuma günü saat 16 da<lır. 
Tahbıin bedeli 1:440 liradır. 
Mu ak.kat teminitı 108 liradır. 
Şaı tnamesi her giin ManisaJa tümen 

yonunda görülebilir 
!'>atınalmıı 

n~ı 

Yozgat Vilayet Daimi Enc11ııwninılen· 
Beher tonu hastahane te~lim 30 lira muhammen bedelli 

166 ton Simikok maden kömürü alı'n;\caktır. 
Kömürün tutar. 4980 lira ve teminat akçası ö73 lira 50 

kuruşt r 

27.8.938 cumartesi saat onda vıhıyet daimi enciiıneninde 
ihalesi yapılacaktır. 

fi ~ Bu hu u a ait !2artname vılavet daimi eııciimeııinde her .. 
ğün alakadarlara ibraz edi'ecektir. ., 

Tayin edilen gün ve saatte taliplerin , teminat ukçelerile 
vil!yet daimi eacümeoiıw müracaatları ilan• olunur. 

Menemen Urbayhğından 

1 ·- Belediyeye ait tenvirat dairesinin 
tiyacı olan 11 bin kilo mazot i e 2000 kilo ince makina 
yağı 150 klo kalıo, makina yağı bin kilo beyaz gaz ve 
800 kilo benzinin mübayaaıı 15 gün mü.:letle açık eksilt
mey konulmuştur. 

2 - eksiltme işi : 17.8.938 1çarşamba günü saat 1 1 de 
belediye dairesinde icra Uılıoacaktır. 

3 - Bu işin muhammen kıymeti 1526 lira 50 kuruş
tur. Taliplerin bu mıktar üzerinden yüzde 7.5 nisbetinde 

teminat vermesi şarttır. 

4 - Bu işe ait şartname bedelsiz olarak muhasebe
den alınabilir. 

5 - Tal~P. olanların muayyen olan gün Ye saatte be · 
lediye encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. q 

800 ton 
Bak: Harici 
f, i' 

A 

to.,, benzin alınacaktır. 

Orman Umum Mtdürlütünden 
Orman amenajman ve ölçme itlerinde kullanılmak üzere satın 

ahnacatı Uln edilen: 
100 Adet ufkt ve takuli daire taksimatlı puıla ve durbioli ölç-

me ileti. j 
250 Ormancı kumpHı 
250 Cep puılaaı . d 
100 Mire 

( . 
200 Teceasümat burguıu. 
200 Bea feridiu muamelesi 2 9.938 . tarihine bırakılmıştır. Ye · 

niden geleceklerin •on tadiliti göıteren kataloldaril.;, cinı ve nevi, 
IOn fiatı, tealim edebilecekleri tarihi ıöıterir teklif mektuplarını 
31 atualos 938 tarihine kadar g-etirmeleri veya taahhütlü olar .. k 
ıöndermeleri. / 1 

"' 1 

, Seylian Os~aniye Betediyesinden: 
Osmaniye belediyesi bir buçuk too su iıatiap edecek 

büyüklükte •e maruf fabrikalar mamulatından bir arozöz 

l) ( 

ahnacağından arozözü olnolarm belediyemize müracaatları 
ilin olunur. , 

Aaklira Belediyesinden 

r:h t "1 Su işleri müdürlüğü için alınacak olan yüz adet n ., T .., 

kızılcık kazma sapı elli adet karpit memesi .,y,üz kilo ü~tü-

..,, 
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bü yüz adet destere ağzı 60 kilo sülüyen ou bet gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuttur. 

2 Muhammen bedeli 107.5 liradır. 

• • • Müstahkem Mevki hariç kı taatının nçık ek11iltme sureti le ınii• 
nakasada bulunan 33100 kilo kuru so~u ihtiyacınıı talip çıkmadı~ııı· 
dan puarhkla satın alınacaktır . 

3 - Muvakkat teminatı 8,06 liradır. 
lbaleıi 18.8.938 perşembe günü saat 11 de lcı,lııda Müı1t~hkelll 

Mevki utınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen tutan 2151 lira 50 kuruştur. Teminatı muvakkat ak· 

çası 16! lira 37 kuru1tur. Şartname i hergün komi!>yonda görülebilıf· 
lıtelcliler Ticaret oda11nda kayıtlı olduklarına dair vesika göst~rı:ne~ 
mecburiyetindedirler Pazarla~a iştirak edecekler 2490 aayılı lcanunııo 
2 ve 3 cp ıpad~eleTinde ve şartnamesinde yazılı v~sikaları ıve teıni11ııJ 

4 - Listesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri 

kalemine ve isteklilerin de 26.8.938 cuma günü saat on 
buçukta belediye encümenine müracaatları. 

, il 
Aıkert Fabrikalar Umum MOdürlügti Satın Alma muvaıkkatlarile birlilcte ihale saatin1en evvel komisyona müracaatlar•· 

Tahmin edilen bedeli (12100) lira olan yukarıda yazılı otobüs 
· ve kamyonlu Aıkeri F.abrikalar umum fü:lltlütü merkez aabn 
alma komiıyonunca 3 -8-1938 çartamba ıünü ıaat 11 de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. 

••*Müstahkem m ·vki merkf'Z k~taatınııı ırnpalı zarfla eksilt· 
m~e bulunan 18~00 kilp stbıın ıhtiracına talip çık.en dığııı
dao pazarlıkla satın almacakll ·. 

ılhahı:si 16 Ağustos 938 salı günü saat l 2 de kıc:Jadıı 
Mfi:,tahkem Mevki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır 

Tahmin edilen tutan 5307 lira liradır. 

Şartname paraaız olarak komiıyondan verilir. T&liplerlo mu
vakkd teminat olan 907 lira 50 kurutu havi teklif mektuplarını 

mezkur günde aaat 10 a kadar komiıyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 ıayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veıaikle 

mezkur gün ve 11atte komisyona müracaatları. 
• • • 17·8 ·938 çar,amba günil ihale edileceti 23, 25, 27 ve 29 

temmuz 1938 tarihlerinde Uin edilen bir adet otobü• ve üç adet 
kamyonun şartnamelerinde detlfiklik yapıldıtından mezkur ta

feminat muvakkata akca:-ı 398 lira i1ç kuruştur. 
Şartnamesi h r gün komisyonda görülebilir. 
İstekliler Ticaret Odasında k ıyı<llı olduklarıııa dair ve ık& 

göstermek mecburiyetindedid~r. 
Pazarlığa i~tirak edecdder 2490 sayılı kanunun 2 ,e 

,) 3 "ncü maddel~rinde ve ~artnaınes,in<l~ yazılı ve;,İ kalan ,r 
teminat muva~katalarile birlikte ihale saatından evvel ı..o· 

rihlerde çıkan ilblar bGküm.Ozdilr. 
l .ı .. , ...••• i'I ı \J 

• ..... 1 

Eıkitehi1' Belediye•inden "' 1 l' 

1 İtfaiye için ahnacak lbtik, akOaül&USr Ye elekro , motör ve- 1- ı;;;;~~;;~~;;;~~~~~ro~~~~;;ffi 
Hir levazımı 9,8,938 den 29,8 936 gününe ıı:aabyan pazartesi günil U 
saat onbe'e kadar yirmi gün müddetle ,aÇık eksiltmeye konuldu
ğundan talib olanların ıeraiti öğrenmek :ve ,pey ıürmek üzere 
Belediyeye ve münadiliie müracaatleri ve ihale günü de Bele· 
diyede bulunmalara ilin olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları l,letme Umum İdarealnden I 
H 1 h,I o ... , ı. 'I 

Muhammen bedeli 5250 lira olan 300 ton çimento kapah aarf j 
uıulite 27·8-938 cumarteai ı-ünü 1aat 11 de Sirkecide 9. i,letme 1 
binasında ıatın almacakhr. 

isteklilerin yüzde 7.5 niıbetinde teminat ve teklif mektuplarile 1 
Nafıa ve diter nizami veaikaları ihfru edecek olan kapalı zarf· 
larını ihale saatinden bir saat evyefine ı kadar komisyona vume· j 
leri lazımdır. [ 

Şartnameler parasız olarak komiıyondan Yerilmektedir. 1 

İzmit Tümen Satıoalma Komisyonundan 
1 

1 - 6 
1

kor ihtiyacı içi~ tümen bölgesi
1
nden ~ilatacelen 'azar

hkla 27 Bat binek 20 bat makinah tüfc.k katırı 60 baş mekkarı 
1 1 ' hayvan aahn alınacaktır. 

2 - Pazarhk 1 • ağustos·938 gününden itibaren pa:ıarteıi ;ar
tanba cuma günleri öğleden evvel ıaat 9 dan 12 ye kadar İzmit· 
te Tümen ıahnalma komiıyoııunda yapılacaktır. 

3 - Binek hayvanları afağıdaki evsafına ıöre 170 liraya ma
kinalı tüfek katarları 105-140 lira mekkari bay.anları 70,90 lira-
ya kadar satın alanacaktır. \,\\ 1 

4 - Binek ve makinalı tüfek hayvanlatı 'yular laelleme ve 
yem torbalarile birlikte mekkare hayvanları ayni zemanda aat· 
lam ve uygun kendi aemalerile birlikte teılim edilecektir. 

5 - Satın alınacak hayvanların vaaıfları: 

Sineklerde: 

f 
1 
' 
1 

1 
t 

Sah 16.8.938 

anşık odun karaiseli Orman Müd .) N. 784 
Pöst'a yaldiyatı (Mersin PTT Mtid.) .~ 781 
Koyun eti (İzm i r M~ ınl. Hac;t. B<tştab . ) .\!:781 "b 

Sioop boya bat yolun n arasında köprü rnş:ı:ıtı (Sinop N;\ l ıa Müd.) \ ';.· 
Aleminyu'Ddan mamul hamizi azot deposu -Zımpar;\ to:ı1J zımpara ~ 

~ıdı ve cam kig-ıdı (Aak. Fabr, .Sak) .\':. 743 
Yer altı kablosu (MMV Sak) .\~ 746 
Muhtelif cins ilac (Edirne Viliyeti J .\: 766 •1 

Beşer Ye ıekizer kilolu~ varyoz-maaila, küslrü demiri, tırmık yab$~ 
Edirne Vilayeti) ,,; 770 

Motörin, traktör yağı, silind ir yag-ı (Edirne Beled.) ~\!: 768 
Kuru ıoğan (Anlc. Lvz. Sak) .\": 770 
Eral kundurası (Güm. Müh. G. Kom. İıt. Sıık) .\: 771 • r.11 
Esfr.işe~ir .. tıyyare Alayı komut1nlııc bınas1 ihşaatı tMMV Sak) J~ 1

1 Küt~hya ~ ,, ,, ' ,,' ' ,,• ( ,, ) .\"• 1 

Un dsp.ırta Ask . Salı:) .'( 772 " 
Ampul (lst. Vakıflar Dir ) .\~ 773 
Kömür tahmil ve tahliyf'sİ ıDDY Balık esir) .\: i13 
F.lbiıe ve kasket diktiriluıeaı (Emniyel, U. Müd.) ~\: 774 
Sandıklık tahta (lnh. U Müd.) .. \~ 77'2. 
Sadeyağ: (Eskişeh ir Lvz. Sak) .\~ 774 
• Boş çuval (Ask. Fab. Um. Müd. Tic . Ş. Şef) .\! 775 
Nohut {Deniz Lvz.) .\". 775 
Yulaf - Saman (Manisa Aıl:: . Sak) . ~ 777 

.. 

Kalorifer Kazan maateferrullll (Kütrıhya Lis1:si) .,; 777 0' 
Çıralı çam • tu~la • ltireç, çimento, kiremit, taı (lzmır Li. ve 

Okul Sak) .\~ 777 Bede:. yükıekliği : en atağı 1,43 Sm. ve daha yukarı 
Göğüı ;evreai en aşatı l ,60 Sm. ve daha yukarı 

Mekkirilerde : 

Beyşehirde yap. Beled. bin:ısı inşaatı (Beyşehir Beled.) .\" 777 
j Sebze (Kırklareli Tüm.) .\: 777 

1 

Posla nak!iyptı (Afyon PTT Müd.) .\~ 778 ~ıııc 
ı lı "'' Beden yükaekliA-1 : en a••tı 1,36 Sm. ve aaba yukarı 

G\i~üı çevreıi en afatı 1,52 Sm. Ye daba yukarı 

Makinalı tüfek kabrlarında : 
Beden yüksekliti : en aşatı 
Göiüı çevreai, : eo aıatı 

Yafları: 

1-8 arasında olacaktır. 

' 

1,32 Sm. ve daha yukarı 
1,52 Sın, Ye daha yukarı 

rr ı ı • • • 

1 

Tesisa• ını havi üçüncü katı ile çatı arası inşaatı (Zonguldakt• 
birliği naat.) v 780 

1 Cezaevi tamirı (Kırlclar~li Naha Müd.) .\~ 780 
1 • Me~e odunu (Çankırı Orman ld:ırl"si) N 782 

ı j Onlerinde • yıldu işareti olanlar rnu:ı:aycdeyô odrır 

ı '\ 

Mardi 16-8·938 

746 

l D 1 d F b · Milit.r. No epôt en a umınium pour aci e uotique ( a r que ı 

P6udre et papin emcri Wabr. Mılıt) N~ 746 
1 1Cible souterrain (l\lin, D ef. Nat.) No 746 

40 ton öd ipi alınacaktır. Ba~: İnhisarlar U. Mnö. ilan-
l 1ı rına. BI 

1 \ 1 

1 • • • j 1 1 
14 hin m3 Balast alınacaktır. lfak: D.D.Y. iJaolarına. 

!?:7= r•r·~-

' Diven medicaments (Yıl Edirne) No 766 
Motorine, graisse ete . (Murıicip. Ordouı No 768 
Martcau:'.\', rafeaux, vans ete. (Vil. Edimi') No 770 1 ı 

o Oignons (lnt. Ankara' No 770 V uı 
1 1 Chau111ures pour aolclats ( CoJı. Adı. Cumm:ınd. \.e ıı. SurV· 

0 

İzmir Müstahkem Mevki Sahnalma Komiıyonundan : lst ) No 771 .ıl ı "' ı f. 
Müstahkem Mevki kıtaatı hayvanatıntn açık eksiltme su- C d E 1 I' h M" D · f N t) N Constr. f at. Omrnan . a ıckİŞ t! ıİr et \utn ya ( ın. e . a 

retile münakasada bulunan (12000) kllo aam•n ihtiyacına talip çık- C A•' N 77 Farine ( om. ,...eh. Milıt. lsparı:ı) o l. 
madığındau pazarlıkla sstmalınacaktır. .. \ Transport houille (Ch. de Fer Etııt Balik sir) No 773 

İhaleıi 17 Ağustos 938 çarıanaba günü , ıaat ll de kı,lada Ampoulcs (Dir. Vakouf, lst) No 773 
Müstahkem Mevki Satınalma komisyonunda yapdacektır. r ı ( Confeclıôn coıtu:Oea et cacıquetıes (f>ir. Gı\n Surett!J No 774 

Tahmin edilen tutarı (240) liradır. '' ı ı . ' f\pJanches pour c:ıis11eıt (Dır. G~n . ~foııop) No 774 
Teminatı ! muvakkata akçeıti 18 liradır. ıı Bt1urre (lnf!I Eslli~ehir) No 774 
Şartnsın asi her gün komisyonda görülebilir. • Sacs videı (Fabr. Milıt.) No 775 
istekliler Ticaret odasında kayıdlı olduklarıaa dait vesika gös- Anthracite indigene (Vıl. E<lirnt') No 775 

termek mecburiyetiadedirler. p ı h ı d M K "'' 7~5 ois c lic e ( nten . arıt. :ısı mp•şy ou ı 
Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üacll Foin et paille \Com. Ach Mılıt Manıs:l) No 777 

maddelerinde, ve şartnamesinde yazılı vesikala~ı vy, teminat muvak- Chaudron pour Chııuff:tg<" ceplfal (lı.y~ee Kuta1ıya) 0 77'J "'" 
k~telerile birlikte ihale saatinden evvel kemiıyona müracaaHarı. Bois resiııeux, clıaux, brique$, ciment, pierr~ 'f't<:.. ıCom. Ach 

• • • Müst~bkem Mevki hariç kıt~atının açık elailte ıuretile mü- lzmir) No 777 ' 

nakasadl\ bulunan 43'?50 kilko patates ihtiya;ına ~alip ~~rnadığın- Con~lr . bit municipale (Munıcıp Beyşehir} No 777 
dan pazarlık!~ satın almaca tır. U·gume-s (Div.ı Kırklareli) No 777 

İhalesi 18 ağustos 938 per,embe günü saat 12 de kı\\ad~ Müs- ff,.anspı · rt postaux (Dır. PTT. Afıon) No 778 r.ı ili 
tahkem Mevki satınalma komisyon~nda yapılacaktır. " 1

1 
U Q z ld 1:)~· n l n ( ~ Cooııtr. t\tage et Jinstall. eleobiquc ( n,oç uvrier ongol• ll 

Tahmin edilen tutarı 3027 lira 50 Kuruştur. Rep. penitencier (Dir. ı rav Pub. Kırklart•lı) 0 780 
Teminat muvakata akçesi 227 lira 1 k~ruıtur. • Bois chene.,(Dir. foretıı Çankırı) No 781 

. h ı~ • ı..1 ·• .. 1 b'I' ' 1 Şartnamesı er gun -.omısyonua goru e ı ır. • ,, ,, { ,, ,, Kııraisali) No 78!1 
' istekliler Ticaret Odasında kayıCllı oldul<la7.~a aair vesika glb- Transport po.taux (D.r. PTT. Mersin) No 781 

termek mecburiy~tindedirler. Viaade de mouton (Com. Ach . Lycee lzmir) No 78~ 
Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayıh kanunun 23maddelerinde Rep. poat en bois (Dir. frav. Pub. Smop) No 787 

ve şartnamesinde yazıla vesikalar ve teminat muvakkatlerile birlik- ıır.ı" 
te ihale saatinden evvel komisyona müracaatları. • Leı aaterııqueı ııadıquenl ııne "ent~ .,ar .-o c dcourcrıc 


