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PAZARTESi 

Her(ün çıkar ikti~adi, mali ve ticari 
il 

o 

GAZETESi 

,, 

Umum Tüccarların ve 
1 1 

HARiCi EKONOMiK HABERLER 
Romanya ve Suriye arasında 

ticari müzakereler ----
Bir zam ndan beri Surİ\·eden 

tchrinıize gelen b ir heyetle Ro-
llıauya salahiyettar daireler ara
~tnda ceryan eden münkere-
ier neticelenmiş v bır anlaşma 
ltıtaıanmıştır. 

Aktolunan bu anlaşmaya gö
re Suriye Lübnan limanlarında 

Bukreş, 11 Ağustos (hnsusi) .. 
Roman_}a bandiralı vapurlara 
başka memleket vapurlarından 

daha mü:.ait muamele yapıla
cnkhr. 

hükü
bir an-

Bundan evvel Filistin 
meti ile de bu yolda 
laşma yapılmıştı. 

Suriye ipek kozası 

lf ~Cfrohınan resmi bir rapora 
Ote b S . . . k 
~ u sene • urıyenıu ıpe 

O~aıı . 'h 1· ltttı· ~ 1 tı sa atı oldukça bere-
liltı 1dır. Tanzim olunan istatis
tt .. te nazarl'ln Suriyede busene 
ı, Çen seneden 100,000 kilo faz
tıı~~~arak 2.1 milyon frank kıy- 1 

•rıde 900,000 kilo koza elde 

B· yrut 11 Ağnstor. (Hususi) 

ediiecck lir. 
Lyonda Suriyr kozalarına çok 

talip bubnduğundım fazla fiatıa 
satıl :ı cağına şüphe yoktur. 

Suriyede ipek böceği yetişli r

mek karlı bir işdir . hükümet 
kozanın beher kilosuna 2 frank 
prim vermektedir. 

fvladen kömürü • • 
ıçın 

. Beynelmilel . bir kartel teşkil olunuyor 
ln"·I ı:-e) 61 t<'re, Alman)•, Fransa, 

"•ltellıenk, Lehistan ve Çekosla
Şi., y~ devletleri mümessilleri 
'-l,~ıngedc bir içtima akdedip 
bi~ le. 11 kömürü için beynelmilel 
~\"~rtel te,kili etrafında gö
~~~er, ve bundan bir kaç ay 
l'ııacte kok için yapıldıfıı rihi •r-.1 rı ~Ömürü için de nıilletkr-
~~.ff hır kartel tesis etmesini \ 

.-\.l ık Duldular. 
~~it tarıya şimd:ye kadar kar
"" 

8ttı ihtiyatkar davranır · 
' •on günlerde itiraz etme-

mek ledir. Hu ı;uretle gelecek 
eylulde kartelin teşkiline mu
hakkak nazari ile balulmaktadır. 

Maden köınürü için bir kar· 
tel tesisine en ziyade İngiltere 
isteklidir, zira bundan evvel 
bütün cihan kömür ihracatının 

msfını kendisi yaparken bu gün 
ancak üçte biri ihrac etmektedir. 
Keza,aünya kömür istihsalatınııı 
yüzde 23 Ü İngiltere temin eder
ken, bu gün bu nisbet yüzde 
18 e inmiştir. 

~1ısırda mısır ithal resmi indirildi 
•• 

~ üzüm resmi tezyid edildi 
itL •tırı., 
~I .._ Heyeti, mısıra dair iıııali için kullanabilınt·si temin 
t~ ·.:•ırı· . 
• .t11... ını 6 temmuzdan itiba- olunacaktır. 
•tıct· "U\J l\f ·1 
~ ''rn~ 1 Yemden 50 Milyeme 
d tllt ille karar vermiştir. Bu 
~ "lıiıı to.e halen çok yüksek olan 
~ h,,._ leır fiatıarının indirilmesi 

~I.. b 
11 maddevi ekmek 

Yerli yaş üzümlerin satışını 

temin maksadile ithal olunacak 
üzümlerin kiloıu 5 yerine 10 
Milyem resme tabi tutulacaktır. 

~----~~~~ 
l'·· .. Yunanistan 
.. ,~tun istihsalini tanzim ediyor 
~ nrnı, ol 
1. ''''ek· lln tedbir sayesinde tcsinden daha iyi olması bekle-
1lt t 1 lGt.. nebilir. Bu tedbirler ile a'-·ni 

oaL un tekoltesinin ka- J 
'llrııırıd zamanda fazla istok tesisi dahi 

~.k.ol•--•ö•n•lemiş olacaktır. 

v~lJnanistan buğday rekoltesi 
~tıt rı buida 
b.. 1 l'tı " l Y rekoltesi bu 
~ltt 1 Yon 1 . 
1~3' 'dı,. 193 oıı lahmın olun-

~i '•lcoıt ~ rekoltesi 900.000, 
• "\'\an,

11
• eaı ele 742.008 ton 
ıatarıin Duğday rekol-

tesi şimdiye kadar hiç bir za
man 1 milyon ton gibi yüksek 
bir seviyeye varmamiştı. Bu iti
barla bu ıane buğday ithalinin 
bir hayli gerileceği beklenebi
lir. 

- -- --

Kısa Piyasa" havadisle 
D 

1 
--·----· ----~----~ ---·----

PAMUK 
Piyasa ço~ durgundur. Mevsim 

ı;onu itibarile yalnız ehemmiyet
siz muameleler olmaktadır. 

parlaklık cihetlerinden emsaline 
faik olarak kıtbul edilmiş ve ge
rek dahili istihlak, gerekıe ya
bancı memleketlere ihraç edil· 
mek üzre tercih edilmektedir. 

Geçen haftaya nazaran fiatlar 
biraz daha gevşektir. Yeni re
kolte hakkında ,ehrimize kati 
ma!Umat !'elene kadar fiatların 

daha tenezzül etmesine ihtimal 
verenler vArdır. Maman kati su· 
rette hiçbir fikir beynn edilernr.z 
zira Adanadan bildirildiğine 

göre bu sene pamuk Hatlarının 
yükseleceği fahmin edilmektedir. 

fık pamuk mahsulünün Adana 
borsasında 60 kuruştan satılma
sı tabii fiatların bu me-rkezde 

ı olacağına ddalet edemez, zira 
bu fiat itibaridir. Esas fiat 15-20 

Bu sent: nin ilk pttmnk mahsu
lü gPçcn hafta Adanaya ~etiril

miş ve ora borsasında merasimi 
mutadı> ile kilosu 60 kuruştan 
satılmış olduğunu refiklerimiz 
yazmıştı. Hazırlanan ilk tahmin 
raporuna göre, bu sene !leçen 
seneye n1sbeten biraz noksan 
pamuk ekilmişsede, Ç11kurovada 
pamuk rekolte.si bereketli ola
caktır ve fçel vilaveti de dahil 
o!arak umum o hnvali rekolte~i 
202 bin balya tahmin edilmek- 1 
tedir· Bu miktarin yüzde 70 i 
yani 121 bin ba lyası u:run elyaf- • 
ile mensucat fabrikalarımızda l 
rağbet kazanan Klivlend pamu- 1 

olllcağı tahmin [ edilmek-
tedir. Klivlend pamuğu elyaf ve 1 

gün sonra mllhsulün toplanma11 
nn başlanmasile tesbit edilebilir. 

Cumhuriyet hükumetim izle ya
bancı meınleketler arasında akd 
olunan ticari llnlaşmalar nrticesi 
olınak bu sene ihraç edilecek 
pllmuk miktarının geçen 11ene
lerden çok fazla olacağı ve bu 
bu sebeb1e-, dahili sarfiyatimız 

için elzem olan miktarın JÜJ:el 
fiatlarla men~ucat fllbrikalarımız 
tarafından iştira edileceği tah
min edilmektedir.' Bu sene Ada
na haşarat mücadele teşkilatı 
e~aslı faalivetile pamuk mahsu
lilnün korunmasına büyük hiz
mı-tlerde bulunmuştur. Çiftçiye 
verilen meritol ve saire gibi ze· 
birlerle pamuğa zarar verecek 
haşareler ve pamuk kurdları 
imha edilmiştir. 

lzmirfuarı münasibetile trenlerde 
yapılacak tenzilat 

Devlet Dcıniryolları İzmir fua
rı münasebetiyle tAtbik edilecek 
tenzilatlı on beş günlük ve bi r 
aylık halk l icaret biletlerinin 
Avrupa haltına da teşmilini ka
rarlaştırmıştır. Ecnebi memleket 
yolcularına mahsus bir aylık halk 
ticaret bileti muamelesi yalnız 

Edirne, Uzunköprü ve Sirkeci 
istasyonlarında yapılacaktır. Ser
gi için İzmire nakledilecek ve 

.~ - ---

sergiden bu hat ile geri yollana
cak eşya tenzilatı Avrupa bat· 
tında da meri olacaktır. Oivrik
Kalin, Samsun-An kara ve Zon
guldak-Irmak araaındaki istas-
yonlardan İzmir fuar: için bilet 
alan yolcuların gidişte Kayseri· 
Ankara-Eskişehir-Afyon yolun
dan gitmeleri ve AnkaradRn İz
nıire gieccek yolcuların trene 
aktarma ederek İzmire devam
larına müsaade edilecektir. 

isviçreden ahnan kontenjanlar 
İsviçre ile Yugosla"ya arasın

da imzalanan veni ticaret anlaş· 
masına göre Yugoslavyaya her 
üç ayda bir 3000 vagon buğday, 
1000 vagon arpa ve 4000 vagon 
mısır kontejanı verilmiştir. Yu
goslavyanın ısviçreye yapacağı 

ihzacahn. bu memleketten yapa-

cağı ithalattan yüzde 30 kadar 

fazla olacağı beklenmektedir • 
Eeasen Yugoslavyanın Fransız, 

lnriliz ve Belçika ile yaptıj'ı an
laşmalarda da Yugoslavya ihra· 
catın yüzde 'lO fazla tutacaA"ı 

kaydı vardır. 

Lehistanda buğday fiatının 
sukutı 

İki haftadan beri Lehiıtan pa· 
zarlarında hububatın fiatı dü•
mektedir. Kentalın (100 l:ilo) 
fiatı 20 zloti (470 kuruş) iken 
bu gün 13 zlotiye (305 kuruş) 

\ 
düşmüştür Bu sebeble bütün 
piyasa endişe de dir. 

Hükümet eylül 5 de çifçilere 
yardım etmqe karar vermiştir. 

Paris Kıymetli Maden Piyasası 

1 
Alım fi atı 

1 
Satış fiatı 

1 

Frank Lira Frank Lira 

1 

Altu;ı; kilosu 40'200 1407 

1 

40800 1428 

Platin 

1 
35000 1225 41000 1435 

" 
Gümüş 475' 17 545 19.50 ,, 

ı l 

1 

1 
ıl 

15 Ağustos ı 938 

~ iDAREHANE : --., r y oırurtcu han. 1 ci kıı t 1 
No. 3 ve 4 

1 Galata, Perşembe pazarı 

1 

İLAN ŞARTLAR! 
1 r!a rehancmizde görüşülür 

l_ 
felgr.: İıt. MÜNAKASA 

Telefon : 49442 • 

Posta kutuıu N. l26l 

or;ganıdır 

Kanunlar. l(Krarnamcler. Ticaret muahedeleri 

T eşv~ki Sanayi kanunile 
Bu kanun müzeyyel 2261 sayıh kanunun bazı 

hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun 

Kanun No: 3537 

• Madde 1 - 1055 sayılı te,vi
ki Sanayi kanununda yazılı bi
rinci sınıf sınai müessese ev
safını haiz müessese kurmak 
yahud mevcut mü~ssese!eri bi
rinci sınıf evsafını iktisllb ede
cek derecrde tevsi etmek ya· 
hut bu e,·safı haiz müesseseleri 
daha ziyade büyütmek ve bu 
nevi müesseseleri bir şehirden 
başka bir şehire nakletmek ve
ya imalatının nevini değiştirmek 
isteyenler evvel emirde İktisad 
Vekaletinden müsaade almak 
mecburiyetindedirler. 

Bu müs11adelerin verilebilmesi 
için 2261 sayılı kanunun 3üncü 
mıtddesinde yazılı evsaf ve şe

rıt.itin mevcudiyeti lizımdır. 

Madde 2-3 haziran 193:\ ta· 
rih ve 2261 sayılı kanonun 
birinci maddesile tadil edilen 
teşviki sanayi hıtkkındaki 28 
may s 1927 tarih ve 1055 sayılı 
kanunun 9uncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmi,tir: 

Sınai müesseselere aid olup 
memleket dahilinde bulunmıyan 
veya kafi mikdarda istihsal veya 
im~l edilmiyen aşağıda yazılı 
maddeler gümrük ve buna mun
zam resimlerden muaftır: 

A) Bu müesseseler ile müş
temilatının tesis, inşa ve tevıiine 
muktazi her nevi inşaat mal
zemesı, 

B) Askeri fabrikalar ihtiyacı 

içi hariçten ,getirilecek :'~ ne~i 
ve miktarı lktisad ve Mıllı Mu-
dafaa Vekaletlerince tesbit ve 
ve İcra Vekilleri Heyetince taı
tik edilecek olan ham maddeler 

C) Bu müesseselere aid ola-
rak vücuda getirilecek nakliye 

Kabul tarihi: 29-6· 1938 
Naşir tarihi: 16-7-9.18 

tahmil ve tahliye ve kuvvei 
muharrike istihsal ve nakil, teıisa 

satına muktazi bilcümle malze
me (inşaat malzemesi dahil) ve 
vesaiti muharrike ve müteharrike 
v.-· bnnların yetlek ve tecdid 
parçaları. 

Madde 3 Birinci maddede 
yazılı müsaadeler İktiaad Veka
letince verilmeden evvel sınai 

müesıeselere, belediyelerce, in 
şaat ve kuvvei muharrike ruh
satiyeleri verilmez. 

Madde 4 Birinci maddede 

.vazıh müsaadeyi almayan şahıs
lardan, müesseselerde kullanı
mak üzere gümrüklerden geçir
miş veya geçirecek oldukları her 
nevi makina, alat ve bunların 

yedek ve tecdid parçalarının 
gümrük resimleri buna munzam 
resim ve vergilerle birlikte 2..~ 
misli olarak tahıil edilir. 

Madde 5 Birinci madde mu· 
cibince verilecek müsaadelerin 
istihsali, tatbik müddeti ve ip
tali, muafiyet ruhsatnameleri, 
hakkındaki hükümlere tabidir. 
Bu mÜeS1eseler muafiyetlerinden 
istifade etmeseler dahi T efviki 
Sanayi Kanunu•cla yazılı mükel
tefiyetlere tabidirler. 

Madde 6 - 3 haziran 1933 ta· 
rih ve 2261 ıayılı kanunun ikin
ci maddesile 3 üncü maddesinin 

son fıkrası kaldırılmıştır. 

Made 7 - Bu kanun neşrı 

tarihinden muteberdir. 

Madde 8 - Bu kanunun hü· 
kümlerini yürütmeğe icra Vekil· 

' leri Heyeti memurdur. 

• 

Türkiyede açılacak 
Beynelmilel panayır ve sergilerin vergi r~.si~lerinden 
Muafiyetine dair olan 2761 sayılı kanunun 3 uncu madde· 

sinin değlttirilmesi hakkında kanun 

Kanun No 3508 

Madde \ - 3-6- 1935 tarih
li ve 2761 1111yılı kanunun 3 Ün· 
cü maddesile 24-5-1934 tarih ve 
2442 ıayılı kanuna eklenen (jl 
fikrası aşagıdaki 9ekilde diğiş
tirilmiştir. 

Beynelmilel panayırlarının ve 
sergilerin methal ve cebhesinde 
ve bu panayır ve sergiler içinde 
mal teşhir edilen ve satılan 

pavyonlarla panayır içinde ku
rulu her türlü eğle•ce ve oyun 

Kabul tarihi: 27-6-19.18 
Nefir tarihi: 9-7-938 

yerlerinde tenviratta veya mu
harrik kuvvet olarak ıarfedilerı 
elektrikler (panayırlann ve ser· 
gilerin açılmasından 15 pn 
evvd başlayıp kapanmaıından 
15 gün ıonraya kadar) istihlik 
ream1ne tabi de~ldh. 

Madde 2 - Bu kanun neıri 
tarihinden muteberdir. 

Madde 3 - Bu kanuonn hü
kümlerini icraya Maliye Vekili 
memurdur. 

Londra maden piyasası 
lagiliz liraaı 

peıin vadeli 
Bakır (Staodarcl) tonu 41 4 4 41 4/9 

(Electro) ,, " 47 S/. 
Kalay 194 ıı 6 195 7/6 ,, 
Kurtu• ,, 14 11/ 10 14 14/4 
Çinko " 13 16]10 14 1/ 10 



Sayfa 2 MÜNAKASA Gt4ZETESI 

Bu gün iiAn olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

1 Toptan Satış Fiatları Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

HükOmet ltonafı ınşaatı 
~nlcarada yap boru binası intaatı (şart. 11,02 L.) (temd) 
Azaplcapı temi21ilc ahırı tamiri 
Balı:ırltiy 2 inci okulunda yap. tamirat 
Havaruı fabrikası biauında yap. temel, biaa çalı 

ve baca inşaatı (Şart. 154 lcr.) 
Büyük.çekmece yah okulunda yap. tamırat 
Pınarhisar-BurS?'u: yolunu araaında şose tamiri 
Ktrldareli-Hulı:öy yolunun arasında şoae tamiri 
Karldareli-Vıze yolunun arasında şose tamiri 
Kırklareli-Babaeılci yolunua arasında şose tamiri 
Karamana 8 ldm. meufeden 150 m/m boru ile re-

tirilecek menba •uyunua plan proje ve fenni şart· 
11amesinin taazimi (temd.) • 

Aakarada temyiz mahkemesi ça\mnın taairi ve da
ailen badaaa 

lımetpaşa kız Enstitüıünde •ubtelif ta•İrat 
Mneaentie parite kaldma inşaa1t: 903 m. '2 

!tapala z. 75000 
paz. 192262 39 
açık eks. 2352 60 

2055 19 

kapalı •· 30860 20 

açık ekı . 

" 
" 
" . , 

açık. elcs. 

8256 70 
9996 95 
2022 143 
'1961 79 
3918 -

pu. 77 -

~çık ekı . 2503 50 

• 2899 20 

ilaçlar, Klinik •e İspençiyari alat, Haıttane Lcv. 

Eeıayı tıbbiye: 293 k.alem kapalı z. 12750 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tcıiıat ve malzemesi) 

Yeraltı kab)olann 5600 m. çıplak bakır tel: 5500 m. 
ıokalc lambası amatörü ile komple 30 ad. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.ı. 

Fotia: 335 çift • 11karpi• 15 çift. (temd.) 
Bayrak •uhtelif boyda: 900 ad. 
Köıele: 750 k. - dana deriıi 500 k. - keçi derıııi: 

35000 d . m2 

Şayak: 1100 m. (temd.) 
Kaaak maa pHtalon: 37 ad. 

Nakliyat - Boşaltma · Yükletme 

Poata aakliyatı Kır~ebir· Yerköy aruı bir senelık 

Posta nakliyatı, Kırıehir-Orrüp araaı bir senelik 
Poıta nakliyatı (temd.l 

• 
açık ekı . 1050 -

1465 50 
açı le elı:ı. 1502 35 

" 

açık eks. 

" 

ııçık eİt~. .. 
açık eks. 

3000 70 

2750 
b. 6 

2400 -
3240 

Matbaa işleri - Kırtasiye - Yanhane Levaatmı 

Evrak matbua ve defatir 
Aık. Müze için yap . bin ad. brotürün 18.8.38 deki 

puarlı2ıaclan earfınazar edildi 

Mobilya, ~e büro eşyaaı, Mutamba-Hala v.s. 

Den sıraaı: 30-50 ad. 

Kereste-Tahta v .s. 

Meıe hat trners 10-15000 ad. (şart . 282 kr .) 

Mahrukat, Benzin, Makine yagları v. s. - -
Maaral kömürü : 21,3 t . 
Kok: 48 t . 
.Somikolc: 37 t . 
Türk antraait: 50 t. 
Mazot: 370 t. 
Kadıköy ga:ıhaneıi kok kömürü: 35-40 t. 
Benzin, 9360 k. -mobiloil B. yatı : 1300 le . mobiloil 

BB yatı, 1170 it . • mobiloil C . yatı: 80 k. val
valia ya~ı: 750 le . 

Boş beaı:in bidon galvanizli: 86 ad. • Temizlik beıı: 
33ı 111 . · iıtüpü: 135 it. 

Benzin: 4140 le. • mobiloil B . yağı 240 le . - aıO-

biloil 8 . 8. ya2"ı: 240 le. 

Somikok: 90 t . 
Maden kömürü: 45 t . 
S vmilcolt 10 t . 
Benzin: 200 teneke 
Muıot: 300 tCDeke 
Gre!I ya~ı: 15 teneke 
Vakon ya~ı: 30 teneke 
Gaz yağ! 150 teneke 
Uzunköprü liayit kömürü 120 t. 
Meşe odun: 2,5 t . • mete kömürü 600 k. •omikolt 

45 t. ltrible köaürii: 8 t. 
Odun: 110 t. • linyit kömürü: 6 t . 

Miteferrik 

Çe1ik tel balat 
lnıaat malzemesi Kartal elı:.ulu için 
Deni'l vHıtaları ic;ıin malzeme 91 kalem 
Abtetıba•e Ye hamam malzemeıi (Termosifon muıı-

hılc taş ve sifon ribi) l1 kalem 

Pıarke taşı: 100000 adet 
Amele çadırı tamiri: 190 ad. 
Parite taşı: 60000 det 
Bakır semaver: 11 ad.- hamam tası: 125 ad .· nalın 

r460 çiit 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Yuıııurtıı : 17000 ad. 
Yumurta: 12775 ad. 
Kuru l!lopA: 7.5 t. 
Ekmek: 5 t.- francala: 12:> le . 
Sadeyat: 350 it. 
Datl" et: 2 t . 
Siit * yqtart 
Mae&n1a: 8952 it . 
Yulaf: 

açık elı:ı . 1677 50 

açık ekı . b. 16 

kapalı a. 56250 -

açık eks. 

" ,, 
• 

958 50 
936 
90 M 

b. t. 22 50 
kapalı z. 27010 -
açık eki. b. t . 30 -

,, 

" ,, 
açık elcı . 

kapalı z. 
açık ekı . 

• 

• 
• 
• 
" 
" 
• 

kapalı :ı. 

3971 -

2012 62 

1316 40 

1080 
300 -
620 -
435 

90 -
135 -

420 -

açılı: eks. 559 50 
kapalı z. 11198 -
a~ık eks . 2743 -

açık ekı. 

., 
kapalı z. 
pa:ı . 

çık ekı . 

,, 
,, 
,, 

" 
" 
" 

950 
6900 -

U25 -
!319 38 
525 -

le. 1 -
k. o 40 

ç.lt elts. 2238 
paa SOOO -

5000 -
12272 33 

176 45 
154 14 

2314 75 

619 25 
750 -
152 -
373 
294 

1578 -

188 

956 25 

78 75 

110 
113 
225 06 

206 25 
16 25 

180 -

126 

60 -

72 
70 20 
68 -
9'..' 81 

2025 75 
90 -

297 84 

150 95 

98 73 

81 -
2:? 50 
46 50 
32 63 
7 -

10 15 
31 50 

117 -

41 96 
840 -
205 73 

562 50 
71 50 

3? -
24 -
~o 

53 86 
33 75 
69 -
5 81 

167 85 
"7?SO 

Müracaat yeri Gün 

lıparta V aliliR"i 25~38 
Vakıflar U . Müd. Ank. veJst. 19.i&-38 
l.tanbul Be•ediyesi 29;.:s.31 

• 
İzmir Belediye1t 

isi. Bdesiyesi 
Kırklareli Vil. 

,, 
" . ' 

Karaman Belediyesi 

Adliye Vekaleti 

Ank . Okullar SAK 
Menemen Beled. 

Ank. Namune Hast. lst. 
Sıbbat Mid. 

Kara111aa Beledıyesı 

29-8-38 
26-8-38 

29-8-38 
6-9-38 
6 9-38 
6-9-38 
~9-39 

29-8-38 

29-8-38 

30-8-38 
22-1-38 

31-8 38 

29-8-38 

Gtiaı Muh. G. Kom. lat.SAK 16-8"38 
" '29-=8-38 

O. O. Y. Haydarpaşa 31-8-38 

lıtanbul Beledıyeai 
Edirne Belediyesi 

Kırş~hir P.T.T. Müd. 

" Edirne P. T. T. Mnd. 

Kuklareli. Viliyeti 
Tophane Lvz. SAK 

Edırne Kültur Dırk . 

O. O. Y. Sirkeci 

Mis:ler AF.K 

" 
" Aali Tıp işleri Gen. Dirk. 

Samsun Beled. 
Koaya Erkek okulu Dır. 
Kü~ıhya Garniaonu SAK 

• 

24-8-38 
26-8-38 

25 ·R·38 
'15~38 

19-8-38 

6·9·38 

27~·38 

31-8-31 

29-8-38 
29-8-38 
29·8-38 
29-8-38 
25-8-38 
2&.8-38 
31-8-38 

Kütahya Mcrk . Kom. SAK 1·9-38 

Kötabya Merkez SAK 1-9-38 

Edirne Kültür Direk. 24-8-38 
Adana ZirHt Melet. Müd ~-38 

• 
• 
,, 

" 

• 

26-8-38 
i26:8·38 
27·8 38 
27-8-38 
27~38 

27'8-38 
.Edirne Vil. 26"&-'38 

Konya Sanat Okulu Ditlt. ~~ 

Edirae Kiitffır Dirk. 261-38 

Denizbank la. ub. Müd. 10-9-38 
lstanbul Belediyeıi 29-8-38 

GöauMuh. Gen. Ko-ttlıt.S.lc 1·9 38 
O. D. Y. Hı~arpaıa 314·38 

Zonrutdalc Belediyesi 
Anlc . Viliyeti 

D .D.Y. H. paşa 

Tophane Lvz . SAK 

lıt. Komut. SAK 
,, 
" 

1-9-38 
29·8 -38 
31-8-38 

19-8·38 

29·8-38 
29·8-38 
29·8-38 

Asit Tıp lıleri 

• ,, 

Gn. Direk. 29-8-38 
29-8-38 
29-8-38 

• 
Maai1a Tilmea SAK 

1 oplaaae L va, "SAK 

29-8-38 
24·8-38 
IA-38 

Saat 

1
.. lstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti . 
~.._~~~ 

15 -
12 -
11 -
11 -
13 -

11 -
15 
15 30 
16 -
16 15 
11 

10 -

10 -
11 -

11 -

11 30 

ıo 

10 -
10 30 

11 
11 

11 

16 4S 

10 -

15 -

14 30 
14 30 
14 30 
11 -
11 -
11 -
13 -

13 -

13 -

11 -
9-
9-
9-, _ 
9 -
9-
t9 -
12 -
ıo -

10 -

e kadar i 
11 -
11 -
10 30 

11 
9 

11 

10 30 

10 
10 30 
11 -
11 -
11 -
11 -

11 -
16 -
15 -

Mahrukat 

Petrol tlökme 
Benzin 
Motorin · 
Maden kömlrü yerli blok 

,, ,, krible 
,, ,, marinlave 
,, ,, tuv8aan 

Kok k6m6Tü (fabrikada) 
Sömükok (depoda) 
Kt>k eenebi~""'°da) 

Erz•k 
• 

Pirinç Tosya 
,, yeTIİ 8ombey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
• • küp 

• Yumurta iri 
Limon İtalya 

" 
Tuabluı 

Patateı Adapazar 1 ci 
,, ,, 2 ci 

1 

Zeytin tanesi dut.le (938 rnahıul) 
,, ,, ,, (937 ,, 
,, ,, 1 ei " ,, 
,, ,, 2 ci ,, 
,, ,, 3 cü ,, 

Sade yağ Urfa (birinci) 

,, ,, (ikinci) 
,. Kara (erimit) 
,, ,, (erimemit} 
,, Traltzon 
,, Vejetalinl 

Çay Cava 
" ç;n 
,, Seyhan 

Kahve muh~lif 

" 
" 

Deri h•m ve .. tenm" -
Tuzlu kuru keçi 

,, ,, koyun 
,, ,, manda 

" 

" 
" Tula 

" •ıtır 
kurmu kuzu 

" keyoa 
,, oğlak 

k~i 

" Salamura 
il.yun 
kutu 
maada 
&ıtır 

,, 

" 
Kösele 

" 

ııtır 1 ci 
m1111da 1 ci 

MetiA elvan 1 ci 

" beyaz l ei 
Sahtiyan elvan l ci 

,, beyaz 1 ci 

Pamuk lpllGI 

Vater yerli 4 Adaaa 

" ,, ' . 
,, ,, 8 " 
• ,, 10 " 
,, ,, a-2 " 
,, " 14 " 
,, ,, -20 dinle 
,, ,,24..,, 

Ekıba ,, 6 ,, 

" • 8 " 
,, " 10 • 
,, ,,l2. 
,, " .. . 

V ateT ecnebi 4 Hindiye 
.. ,, 6 ,, 
,. " 8 ,, 
" " 10 ,, 
,, ,, 12 " 

611.tra<yerli 1"4 inRtliz 
,, ,, 15 ,, 

" " 18 ,, 
., ,, 2() ,, 

" ,, 22 " 
,, " 24 " 
,, ,. 15 ltalya 

" " 18 ,, 
,, ,, P20 ,, 

" " 22 ,, 

" .. 24 " 

kitoau 
Htreai 
kiloau 
tona 

,, 
" ,, .. 
" 

kilosu 
,, 
,, 
" ,, 
,, 
" ,, 

sanclıtı 

b. eaniıtı 

• 
kitoıu 

,, 
,, 
,, 
• ,, 
,, 

" ,, 

" 

.. 
" 
" .. 

çifti 
kiloeu 

" 
çifti 
Wloıu 

çifti 

" 
" 
" Hoau 
,, 

" ,, 
tlrneai 

,, 
" .. 

paketi 

" 
" ,, 
., 

" 
" 

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

" ,, 
,, 
,, 

En az-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 - 11 
50. - 52 
26.50-27.50 
24.50-25.50 

18- 19 
- 25 
- 28 

17,50 --
775-800 

1000-1050 
6 
5 

45- 48 
28- .o 

t8 - 2() 
16 - 18 
13- ıs 

97 
93 
85 
63 
70 
45 

285- _, 
280 700 
290- .360 

101.26-lf&-

160- 165 
40 42 
50- 55 
~- 80 

110- 155 
"8- 50 

125 ı30 
ıos ı ıo --

~I 



15 Atu ı toa ı~ 

~ru f•sulya, nohut, pirinç, mercimek ve k. soğ-an 
~Ylin yağı ve ıabun 

açık eks. 

" 
açık ekı. 

35 51 
8 02 

MUNAKASA GAZETESi S!hife 3 

Adli Tıp işleri Gen. Dır. Sak 29-8-38 

" 
" ~bze •• teker 

J\ Yun eti: 83 t. kapalı z. 33100 - 2720 
1867 50 
3003 -
2252 25 

Edirne Tutay SAK 

29-i-38 
~9-8 ·38 

1-9-38 
1-9-38 
1-9-38 
1-9-38 
2-9-98 
2-9·38 
2-9-38 

11 -

11 -
11 -
10 30 
10 30 
15 

ıı: ı 
i..tçi eti: 83 t . 
0Y\ın eli: 1011, 1 t. 

l\.cçi eti: 100. l •· 
~0Jun eti: 28 t . 

,, 
.. 
,, 

" 

24900 -
40040 -
30030 -
11200 - 840 -

630 -

" 
" 
" 
" 

15 
11 -
11 

Diyarbakır • Cizre hattının altmışıncı kilometresile ıeksenbeşin-!I 
ci kilometresi arasındaki dördüncü kısmın inşaat ve ray :fertiy;tı" 
kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmu9tur. 

I! 2-ır veya keçi et i: 28 t. 
~ •tıteı: 46 t . 

" 
8400 -

" 
1 - Münaka1a 2".8.938 tarihine müsadif cuma günü Hat 11 de 

vekiletimiz demir yollar inşaat dairesindeki münakua Komisyonu 
odasında yapılacaktır. ~llru ıo~an: 21 t. 

tr lılt ve aebııe: 60 k.lem 
tılt: 27 kalem 

~ '1tu eo-t-n: 22 t . 
'r Uru ıoğan: 1 O t. 
~illi{: 62520 k. 

a~ık eks. 
,, 

açık eks. 
kapalı z. 
açık ekı . 

,, 

kapalı z. 
k o 07 

90 -
41 25 

329 -

Bursa Ask. SAK 
,, 

Konya Sanat Oltulu Direk. 
Edirne Kültür Direk. 

29-8-38 
29-8-30 

lekirdağ Ask. SAK 27-1-38 

" 27·8-38 
Emrıiyet Müd. Ankara 29-8-38 

11 -
11 
ı o -

10 -
1 t 
12 

2 - Bu itlerin muharnmen bedeli bir milyon yüz elli bin lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat kırk sekiz bin iki rüz elli liradır. 

~ 0Yu" veya ıırtr etı: 65 t . 
t btu ot: 11 t. (temd ı paz. 412 50 30 94 

Cizre Hudut Taburu SAK 29-8-38 
İzmir Lvz SAK 17-8-38 
Edirne 4 Sayılı Jandr. Okul. 19-8-38 

9-
12 -

4 - Muka-Yele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi vahidi kıyasii fiat cetveli, fenni şartname, ahşap 
traversle ferşiyat talimatnamesi, çimento normu, telgraf hath, şart
nameesi, pli.o profil ve köprü projesinden mürekkep bir takım 

münakasa evrakı elli lira mukabilinde demir yollar inşaat daireıin
den tedarik olunabilir. 

~· sebze v.•.: 27 kalem (temd) 
~ llru ıo~an: 80 t. (temd) 
lıru 6 ~ ıotan: 1 t. (tenıd ) 

Sij u •otan: 50.5 t . 
3_l: 15 t. 
'i ~t: 35 t. 

~'turt: 17 t . 

k Yun eti· 8 t 

paz. 
,, 
,, 

açık eks. 
,, 
,, 
" 

2210 
3200 

199 -
Çanak. Mst. Mvk. SAK 23·8·31 

" 28-8-38 

• 
,, 
" .. 
" 

28-8·38 
29-8-38 
31-8-38 

10 -
10 
10 
10 \o • . 

~Yun eti: 12 t. 
tıhıclif erzak: 22 kaleın 

kapalı z. k. o 45 

124 -
289 -
166 -
240 -
'405 -

" 

1-9-38 
.3-9-38 
2-9·38 t 1 

5 - Bu münakasay a girmek iıteyenlerİ• 2490 numaralı arttır· 
ma, eksiltme ve ihale kanunun mucibince ibrazına mecbur olduk
ları evrak ve vesikaları muvakkat teminatlarını ve 938 senesi için 
muteber bilumum nafıa işlerine veya demir yolu inşaat işlerine 

girebileceklerine dair Tekaletimizden verilmiş müteahhitlik vesikala· 
ruu ve fiat tekliflerini havi kapalı ve mihürlü zarflarını mezk6r 
kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı dairesinde hazırlayarak 
26.8.938 tarihinde saat ona kadar numaralı makbuz mukabilinde 

~üzayedeler 
~bhı 
~'tb tlıf ev yıktırılması ve ankazlarının naklı 

aa kağıdı , muhtelif piltkalorifer kuıını, 
•ob, v.s . 

~M-·NAKAS 

saç 

açık eks. 

kapah 1. 

pa:r., 

ln 
~_ıEirat-Nafıa isleri ve .Malzemesi- Harita 

Adana Zıraat Mckt . Müd. 

Ank.ra Def terdarlıfı 
Darphane ve Damra Mat· 

baa11 Müd. 

31-8-38 
8-9-JR 

10 -
14 

• . . -- -·'.~ .. ---::.~---.: ..... =-~ •. ;.::__-~ ~;_~,- = .-. :-~l 

llfTA,~BV~:YAKIFL~~IRE~T?RLUGUNg~.~ 
Kıymeti 

inşaat dairesi 
lazımdır. 

eksiltme1Komisyonu reisliğine tevdi etmiş olmAları 
(2972) (5299) 2-.-4 

!2±!!!!!U • 

. ,, ,, ..... -,, 
1 D.D.YOLLAQI iŞLETME u. MtJDl:H~LUGUNDEM · 

Muhammen be.leli 23500 lira olen 250 adet iç ve 250 adet 
d,, kamyon ve otobüı laatiğ'i 31.8.938 çartamba whü eaat 11,30 da 
k2palı zarf mmlile Anlc:arada idare hin11sında uhn alınacaktır. 

Ru iş~ gi;me•· lsteyenlerin 1762.a!l liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tavin etti~i vesikallırı ve Nafııt Müteahhit!ik vuika-
111 ve tı-kliflerini avnı SfÜn uat I0,30 a kadar Komiıyon Reisli• 
ğine vermeleri lazımdır. 

~k . Isparta Valiliğinden: 
~-Pıt Stltnıeye konulan iş: Vilayet merkezinde yeniden 
tı ik·an bükümet konağı binasıuuı 75,000 lira keşif bedel· 
'' ~ •tıcj kısım in a-ah olup bu mali yıl içinde 30000 lira· 
)-p~ 939 mali yılında mütebakisi tediye edilmek suretile 

- Lira kuruş 
Pey parası 
Lira kuruş 

Şartnamelf'r para111:r. obuk Ankarada Malzeme Daireaindea, 
Havdarpa,ada TeseHüm •e Sevk Şefliğinden datıtılacaktw. 

(r.423) t-4 

lırt1acaktır. st· 
tthiı· 1Yenler evrakı Isparta Nafıa Müdürl\iğürıde gö- 1 

itle 
ıo r. 

\ı,tll ·8·938 den itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye ko -

lldur~·~ iş 25;8.938 cperşembe gunu aat 15 te Nafıa 1 
~litır Ugünde teşekkül 'eden komisydn tarafından y.ıpıla-

~k .Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
'·,~~itmeye girebilmek için isteklilerin 5000 liralık 
~t'ik I at teminat vermeleri ve burıdan başka aş ğıdaki 

il &r 'b -.\. ı ı raz etmelera lazımdır. 
'ti ~a Nafıa Veka!etinden alınmış laakal 30000 liralık bina 

&. 11~ına dair müteabhidlik vesik~sı 
lıış 938 yılına aid Ticaret Odası vesikası. 

~;c~kıtat. Müddetince inşaatın fenni mesuliyetini deruhte 
111

t ll!)tbır mühendis veya fen memuru istihdam edeceğine 
erden ın usa'Cldek taahh üdname. 

~ ~llk İ!ltanbul Vakıflar. Direktörlüğünden: 
,- ~lt~~ada Osmanlı Bankası ittisalindeki Vakıf arsaya 
)\ ._1' b·tıfecek Borsa, Vakıf Paralar Müdürlüiü ve apar· 
~~ ~tlaı~oın kapalı zarf usulile ekıiltmesi neticesinde 
~' Nklıfler kabule şayan g6rülmediğinden bu işin 
~ )'ı>t o.)ı kaııunun 40 ncı maddesi mucibince pazar· 

ltb lı İtı •tılrnasma karar verildi. 
'~ı lt~e.atın temel kısmı vahidi fiat üzerinden ve mü
~~İf ~mı maamüştemilat götftrü olarak yaptırılacaktır. 

ı'tl içhı deli 220446,54 liradır. Bunun 28184, 15 lirası 
!1 İçitıd~e 192262,39 lirası da diğer götürü aksamın 
Qlı • ır. 
I:' •ıı,, 
..,tı:ılli ata aid şartname ve evrak şunlardır: 
b llka\r \r~ huıusi şartname, 
1:..k • tle p · · · b w l h'd" f' ı· ~ •ıltttı ro1esı ve projeye ag ı va ı ı ıat cetve ı, 
V toie. e Şartnamesi, 

'tın~k, .. ,d 
~~~Q f~ a Yazalı evrak, Ankarada Vakıflar Umum Mü-
ı,~tl~RUn:t Müdürlüğünden; lstanbulda Vakıflar Baı
I ~ lıta Ilı n ve lzmirde İzmir Vakıflar Müdürlüğünden 
~ d~~'rltk ukabilinde alma bilir. 
Qcln ~tık, 19·8.938 tarihine raslıyan cuma günü saat 
\~1~1~Rl.l ~ada İkinci Vakıf apartımanında Vakıflar Umum 

~ıc'~ttr tlşaat Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda 
l{'llt . 
l tl:ıey, . 

.,trltı• . gırebilmek için isteklinin 12272,33 lira te
sı ~artt ır. 

lt"""'l l<ara- B l d' · R · ı·w• d Q-llı " ~~ <qan e e ıye sı eıs ıgın en: 

~l bı~ la~ç~~ eksiltmeye konulup ihalesi geri kalan ka· 
'il\~ 0tı.t H/1 

en sekiz kilometre mesafeden 150 mim 
~ t~l4tı mevcut tesisata bağlanacak olan menba su

•ilt~troje ve fenni şartnamesi yaptırılmak üzere 
Y• konulmuştur. 

(De••nıı 6 ıncı ıayfade) 

___ __, 

1916 ()() 

144 00 

113 00 Cağaloğlunda eski Hoca Rüstem ve yeni 
Alemdar mahallesintle Çatal Çeşme soka
ğında yeni 2 'No. lu Hoca Rtıstem camii 
ve meşrutahanesi. 

10 80 Bayazit eski Soğan ağa ve yeni Sarraç 
İshak mahallesinin Sekban başı sarraç 
İshak çeşmesi sokağında eski 1 • e yeni 
22 No. 1u meşrutahane arsasının tamama. 

Yukarıda yazılı emlak 15 gün müd•etle açık arttırmaya çıka· 

nlmıştır. ihalesi 29.8.938 pazartesi ğünü saat 14 de icra eaileceğin
den talihlerin Çembetlitaşta Vakıflar Başmüdürlitü MahJülit kale· 
1nine m\lracaatları. (5316) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
18:8.938 pertembe günü .saat 11 de iıtanbulda Nafia Mutlürlü

ğünde (7721,60) lira kefif bedelli ist•nbul Yüksek Deniz Ticant 
,mektebi inşaat •e tamirat işleri açık eksiltmeye konulmuftur. 

Mukavele, ekıiltme, Bayındırlık işleri Genel, Husuşi ~e fenni 
.... artn meleri, proje, keşif hulasaıile buna ~ütefcrri diğer evrak 
daıresinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (580) liradır. 
isteklilerin en az {5000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden fstanbul t'Jafia Mü
dürlüğünden eksiltme tarihin.&en bir hafta evvel alınmış ehliyet ve 
1938 yılına ait Ticaret odası vesikalarile ıelmeleri, (4952) 

·- ~,. 'tt t 2 

·İnhisarfar U. Müdürlüğünden: 1 

İdaremizin Tekaüt Sandığı için kabul edilen tip
ler dahilinde ve resimlerine uygun olmak .şartiyle 13 
parça eşya ayrı ayrı pazarlıkl• satın ahnacaktır. 

il - Pazarlık 22. Vlll. 938 tarihine rastlıyan pazartesi 
gllnü saat 10,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Listeler paraıız olarak her gün sözQ geçen Şube· 
den alınabileceği gibi resimler de r6rüleıtilir. 

IV -· İsteklilerin pazarlık için tayin edilen ıün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle ltirlikte yukarıda 
adı ~eçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (5182) 3 - 4 

• * • 

• • • 
Muhammen berff'11eri v~ muvakkat teminıttları au~ıla Vll'lıh 

6 i?Urup malcfnıı avrı avrı ihale edil111ek şartile 'ı!ft .~.~H8 •ah srll· 
nü saat l:l te kApah zarf uaulile Ankara'da idare binaaınde H· 

tın a1ın11cıtkhr. 

Ru ise Jlfrmek iııtev~n1erin "'"ğıdıt ır~.t .. ri1ttn rnunkkat <tf'm1-
nat ilf' kanunun tavin ~ttiti veıika1ıtrı Ye N1tfuı mfttf'ahhit1ik n
~ikuı n tf"1c1if1erin1 a-ynı ~in saat 14 de kadar Komisyon Reiı
li~ine vermeleri lbımdn·. 

$ArtnAmAlf!r pıırı111z olarak A11kara'dA Malzem,. '1aittsind~n, 

Havdttrpa,ada teıe11ftm ve HYk şefHtinden d•ğıblac,.ktır. 

(!U53) 4-4 

Gurtt'!_ 

1 
il 
nı 

iV 
v 

vı 

e e 

Muhammenkat 
Bedel 

T f'ıtjlthın clnııi v,. mlktars ------------
Rir adet tekneli ütıli rmakineıl 

Bir adf't yılik asansötil 
Ôç adet ıeyv•r bant11 ttan1bo1'dör 

Üç adet 'Vag-oıa kald1rma verenlel'İ 
Dokuz iidet eitl ·n :r.ımpara ma
kiualart bir 'adet aantrifüj tulumba 

Lir11 --2500 
3000 
8500 
tMô(I 

1915 
Bir &det Tenekeci HÇ btlkme makinası 

Bir adet Tenekeci kordon makinaaı 
İki adet Tenekeci kenet makinuı 1850 

••• 

te'mi
nat 
bira 

187.5 
225 
637.5 

1 l.25 

123.75 

1 - İdaremiıin Samsun fabrikası ıçın cins ve miktarı 
listesinde yazılı 124 kalem ecza ve alih fenniye açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır . 

2 Muhammen bedeli 617 lira ve mUTakkat teminatı 
-46.27 liraclır. 

3 - Eksiltme 23. 8. 938 tarihine rastlıayan sah günü 
saat IO da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Listeler parasız larak her ıün ıözü geçen Şube
den alınakilir. 

5 - İsteklilerin eksiltme için ta')'in edilen gün ve saat
te ryüzde 7,5 ıüvenme paralarile birlikte yakarda atlı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5114) 3 4 

Muhammen Muvakkat 
1mnbul Komutanlırı 

Satanalma Komisyonuadan : 
Cinsi Miktarı 

Tartma bedeli 'futarı teminat Eksiltmenin 
Şekli Gün Saait kabiliyeti Lira Lira L. K. 

~--- - - ı i 
Baskül 3 adet 2000 kg.lık 324 - 972 72 90 Açık ıeksiltme 13 

" 
1 ,, 1000 ,, 285 - 285 - 21 37 Pazarlık 13, 15 

İdaremizin Yavşan Tuıla•ı için tartnamesi mucibince satın alınacak yukarda 
tartma kabiliyetlel'iyle miktnı yazılı 4 adet baskül hizalarında gisterilen usullerle s abn 

alınacaktır. 
il - - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
ili - Eksiltme 12.IX.938 tarihine rastlıyao pazartesi günü hizalarında gisterilen 

saatlerde Kaltataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonuntla yapılacaktır. 
iV - Şartnameler paraıız olarak her gün ıözü geçen Şubeden alınabilir. 
V - Ekıiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif ve kataloklarım mfinakasa 

gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Tuz fen şubesi Müdürlüiüne vermeleri 

lazımdır. 
vı - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen rün ve saatlerde yüzde 

pıraltriyle birli.de yukarıda adı reçen i<omiay•na relmeleri ilin o1un•r. 

7,5 güvenme 
(5245) 2- 4 

Gümuşsuyu hastanesinin 
senelik ihtiyacı olan 17,00I 
aded yumurtanın açık ek-
siltme ile ibaleıi 21 Ağuı
tos 938 pazarteıi günii Hat 
tOda yapılacakbr. Muham· 
men tutarı 425 liradır. hk 
teminatı 32 liradır. Şartaa-
meıi hergün komisyonda g6-
rüle bilir. İıteklilerin ilk te
minat makbuz veya mektup
larile 2490 sayılı kanunun 
2 Ye 3 üncü maddelerinde 
yazıla vesikalarile belli gün 
ve saatte FıDdıkhda Ko· 
miayoawaa ıelmeleri • 
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Dunlop, Gudyer, Fayristen, Mişlen, Kontinantal, Ruvayal, 
Angilebert markalarından olmak Üzere 600 ila 1000 adet dış ve 
600 il& 1000 adet iç kamyon liıtikleri kapalı zarfla satın alına· 
caktır. Dış llstiklerin beherine 150 lira n iç llstiklerin beherine 
10 lira fiat tahmin edilmi,tir. Eksiltme 3.10.138 pazartesi günü 
ıaat 15 te Ankarada M.M.V. SRtınalma Kemisyonda yapılacaktır. 
lık teminat 9250 lira olup şartnamesi 8 lira mukabilinde Komis
yondan alınabilir. Elrıııiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 
ıayılı kanunun '2. 3 cü maddelerind~ yazılı belJrelule birlikte tek· 
lif mf'lctublarını eksiltme saatinden behemehal bir saat evvel 
M.M.V. Satınalma Komisyonu Rei~Hğine vermeleri. 

(255) {5382' .. 
• • • 

Yerli vPya yabancı fabrikalar m11mu1ahndan olmak Ü'lCre 
20000#) metre 111rg1Jık bez 1upah zarfla satın alınacaktır. Beher 
metresine tahmin edilen fi at 20 kuru~tur. Eksiltme 3.10 938 pa
zartesi günti ıaat 11 de Ankarula M.~.V. Satın11lma Komisvo
nunda yapılacaktır. fık temin1tt 3000 lira olup rutnamesi iki lirıı
ya Kontiıyondan alınabilir. Ek~iltrn,.ye gireceklerin kırnuni temi· 
nat Ye 2490 sayılı kanunun 2. 3 eli maddeler\n.le yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublarını ek~iltme saa•inden bf'hemehal bir saat 
evveline kadar Ankarada M.M.V. Satınalma Knmiıyona verme-
leri. (256) {53&1) 4 

• • • 
Hepıine tahmin edil~n fiatı 100315 lira olan 217 ÇPı,it cPrrahi 

alAt kapalı zarf uıulile utın alınacaktır. Ekıiltme 4- I0-9J8 günil 
saat 11 de Ankarada M. M. V. Satınalma Komisvonunrla vapıla· 
cakbr. lık teminat 671 S lira 75 lc:uruş olup şartnıtmesi 5~7 kuru
•• Komisyondan alınabilir. Eksiltmeve ~irecekler kanuni temi11at 
ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde vaııh belS?e· 
lerle birlikte teklif mektuplarını eksiltme saatinden behf'mehıııl bir 
saat eYYeline kadar Ankarada M. M. V. Satınalma Komisvon 
reisliğine •ermeleri. {257) <5384) 1-4 

••• 
Hepıine tahmin edilen fiatı 68529 lira olan muhtelif cinı ve 

miktarlarda Ziı kamyonları malzemesi kap1'lı zarf usulile satın 
ahnacaktır. Elc:siltme 1-10·!93~ cumartesi «?"Ünü saat 11 buçukta 
An1uradll M.\f V. 5"tın"llma Koml!yonunda yapılacakhr. fık te· 
minat 4676 lira 4~ kuruş n1up liste ve şııırtl'l•me .. t 3B kuruşıı Ko· 
miıyondan 11hnabilir. Ekıi1t"'eye vireceklf'r kanuni teminat ve 
2490 .. yılı kanunun 2 ve. 3 Önen maddelerinde vazıh hE"1flE"lf'rle 
birlikte teklif mektu,lar101 eksiltme saatinden behemehal bir 11ıtat 

evveline kadar An"caradA M. M. V. Sl"tın11lmıt Komisyonuna ver· 
meleri. (2.'lS) (53~5) 1 -4 

• • • 
Beher çiftine tahmin edilen fiat ns kuruş olan l:'iMO çift çiz

me lrapah 'P'1trfla müııakuaya konulmu,tur. fhaletıi 1~ ağu!lto" 9~R 
per,embe srüaü ıaat 11 dedir. hk tf'minah 7~ lira sn kuruıtur. 
E•eaf Ye ,artnamesi 582 lrnruştur. Ekalltmeve flireceklıorin 2490 
l'lllVlh kanunun 2. 3 Üncü maddelf'rİnde fl(hterİlf!n Vf'Sİk:ııfuJa te· 
mlnıtt v~ teklif mektublarını birlikte ihıııle •uııthndRn f'n a:r bir 
saat evYel Ankauda M. M. V. Satınalma Komisvonuna ..,ermelf'-
rl. {1~) (4872) ~-4 

• • • 
Ankara ırarnizon birlik ve müe.,uat havvandı ihtiv1tct için bir 

milvon iki vüz virmi üç bin ,.,.di vii7. kilo kuru otun kap8h zarfla 
eksiltme~i 20 aV.ustos ~ ~aat t 2 de- AnkRn L,.va7.un A mirli<Ti 
Satınalma Komi~vonund111 vapılacaktır. MuhammP.n bedeli 48948 li
ra RO kuruştur. fık temİnAtı 3671 lira 16 kuruştur. SartnRmesi 24~ 
kuruş mukabilindf" Komisyondan :ıılınır. fstf"kliJf'rin kRnuni vPsik11-
larını ve teklif mektublanını 12at t 1,5a kadar Komisvona vermelf'ri 

(4992) (168) 4-4 

• • * 
Elmalı kıt' asının beher kilosu on üç kuruştan 147361 kilo unu 

eksiltmeye konmuştur. fhalesi 22.8.93R pRzartesi ~nü saat 10 da
dır. Teminatı 1438 liradır. fııteklilerin belli ~n ve saatte Isparta
da Askeri Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(184) (4977) 4 - 4 .. .. 
Sarıkamış Tümen kıh.11t ve müeueutının ihtivacı için vüz elli 

hin kilo ııtır eti kapalı zarf suretile 15 eylôl 9~ per!lembt- flÜ
nü .. at 11 de Tümen Satınalma Komisvonunda ya· ılocak+tr. Zıt.-f· 
lar ihale saatinden bir sa11t e•velinf' kadar kabul eclilir Sı§'ır eti
nin muhammen bedeli 24000 lira ilk teminatı l!~M liradır. Şart· 

namesi Tümen Satınalma Komisyonunda $!'Örülebilir. f,ııt .. klit.-r' 
belli JrÜn ve •aatte tf'mİn11t mektup ve makbuzları ve kanunun 
f'mretti~i vesika ile birlikte Komisyona müracaattan. 

(2ft5) (5117) .~ -4 
* • • 

u,ııık Gııırnizonunda inşa edi)Pcek iki adf't han~ar kapalı ı:arf· 
la 1111inakasaya kenulmu,tur. Milnalruuı 22.8.938 paurtesi srünü 
saat 17 dedir. Kf'şif bedf!li 49115 lira 37 kurnetur. fık tf!minatı 
3883 Ura R5 kuru,tur. Keşif projeler, ,artname ve teferrüatı Ma
aisada Tümen Satınalma Komisyonuunda gnrülf"bilir. f stevenlere 
1~ kuru, mukabilinJe posta ile gönderilir. Bu işt- girec~k olan
IAI' Nafıa Vekaletinden 1thnmı, yapı müteahhitli~i .esikası S?Ö•· 

termeleri ' ve bizzat Yüksek Mühendi• Yeya mimar olması veya 
bunlardan birinin fenni meııuliyetfne iştirikilf' iş yapacatına dair 
Noterlikten tasdikli senet vermeıi lazımdır. Eluiltmeve ~irecek
ler kanuni tarifat daireıinde hazırhyacakları tf'klif mektublarmı 
MÜnaka1& saatinden bir saat ev•el Manitada Tümen Satınalma 
Komiıyonuna makbuz mukabilinde vermeleri laTımdır. 

(20R) f5t20) 3-4 
••• 

100 ili 150 11det büyük kazan vf' 100 ila 150 adet küçük k:ı · 
ı:an ve 2000 adet kapalı bakraç kapalı ~uırf usulile münakasnva 
konulmuştur. Büyük kRzanın beheri 40 ve küçük kazanınbeheri 
27. ve kapalı \,akracın beherine 5 lira tahmin edilmiştir. fhaleı.i 
24 afustoı 938 çarşamba günü saat 1 t dedir. İlk teminatı f50.'l 
lira 75 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi bedelıiz olarak M. M. Ve
kileti Satıııalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 
2480 taY'h kanunun 2 ve 3 üncü maddelfl'r!nde gösterilen veıaik
le teminat Ye tekiif mekt11blarını birlikte ihale ıaatintıen en az 
bir Hat CYYel Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyonuna ver-
•e)er(. (207) (5119) 3- 4 

• • * Harp Okulu hayvanatı için 510,000 kilo arpanın kapalı zarfla 
eksiltmesi 2. 9. 938 ııaat 12 de Ankara Levazım Amirliği Sahnalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 25500 lira, ilk temi· 
natı 1912 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 128 kuruş mukabilinde alına
bilir. Kanuni vesikaları bulunan teklif mektuplarını saat 11 e kadar 
Komisyona v~rmeleri. (214) (5226) 2-4 

• • * 
16000 çift kundura kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin bedeJi 67200 lira ilk teminatı 4610 liradır. Eksiltmesi 
26. 8. 938 cuma günü 11aat 10 da Erzurumda Askeri Satınalma 
komisyonunda yapılacakbr. Şartnamesi her gün Komisyonda görü· 
lebilir. Teklif mektupları belli gün n ıaatten ltir saat evvel Ko· 
misyon Reislij'ine verilmiş yeya posta ile gönderilmiş bulunmaları 

(234) (5269) 2-4 

Ordu Sıhhi ihtivacı için 500 kilo Sou11 Nitrntfl' r'e Piırrı ('ııl}-

2 Eylül ~3~ <'Umft J?Ünü !lııtat 1 t .::l!l dıı Tophanede L~'· :•zım imir
Hğ"i Satınalma KomisvonHndA açık e-kcıiltme ile ahnacaktır.Tahmin 
hfl'dıoH 3~75 lira ilk teminat 290 lira 63 kuruştur. Sartnameııi Ko· 
miııv9nda sröri'i1ebi1ir. f .. tek1ilerin kanun1 vesikalınile benber bel· 
li uatte Komiıvnna !?'elmeleri. (Afi) (46t3) 3-4 

• • • 
f4ıııre1eri lstanb,ıl Levazım AmirH~ine b .. ~lı mftf'ısesat i~Wı 

~ 

'ki vfh dokun bin kilo knvun et• 23 a6'ucıtooı ~n~ .,.ıı 7ijnü .... 

at t5 te Tn1'hanedP LPv117.ım AmirH~i Satın:ı1mn Komisyonnnd:ı 
·~l\plllı 7'ııtrfla fl'kcıittmf!'Iİ VllDl,l'Cl'ktır. Tahmin hf'deli rm~oo lira 
ilk teminat 77T!l H rachr. Sıtrtna 'Tll"'li 75'l 1rnrn'I "Tlıt 1<ıtbiliTıde K o 
micıvnnd:ın 111ı.,ır. !ı.tek1i1erin kanuni Vf't1ika,ıırll.. hen.her t,.klif 
mPktuhlnrını ihale ııaati•de., bir uat evvel Komi.,vona Vfl'rme-
lerl. "1 n (511 !l} 3-4 

• • • 
Maltf"pe 1.icıe•İ. Ö1cmt' ::ılıııvı. 7.-vtinbnrnu haoıt:tn,.o:hıin (t9ff40l 

kilo vo~ıırdnnnn 2') 11busto!I 9:\R """"rtıosi t7İİt'ıÜ '!:>at 11.::.0 '411 Tno
haned.- fst. f~evıt71m Amirli~i Sfttınahnıt Komisvo.,nnda a(:ık .-k
ailtmesi vapılarakttr. Tııhmin bedeli 3437 lirııı, ilk tf'minatı '>~7 

lira 77 kuruştur. Sııırtnftmf'Bİ Kom\svonda görülf'"ilir. f ..tekHlerin 
kanuni vf'sikalarilP beraber belli saatte Komisvonn sıe1melf'ri. 

(1f3) (5160) ~-4 
• • • 

fd•rf"leri f.,.tıınhu1 l.PV:t7ım AmirH~inc h::t~lı mftP•'lf'"lftt idn 
1 !\7:\00 kilo k•ıru '110\tR" ~"' Abncıtf)"I Q::.R nn11rtP .. ; criinü !IRl'lt '5.~ 
cf::t l•tıtnlml LPvanm AmirJi~i S,.tın"fmft l<nmicıvonıınrf111 k11pııılı 

ZRrft11 ek•iltm .. ~i vapılıu~akhr. Tah"1in h,.d,.Ji Rqıı4 lira "O kurns 
ilk teminAh Rf)q lir::t '.-lt ku"uşhır 5 '-rtnam.-•İ Knmi4'vonıfa crÖrÜ· 
ı,.bifir. f.,.tekliff'rİn lcanmıi vecıik:ııhıril,. ber:\hl"r teklif mf'ktuhll\rtnı 
ihAle ı.aAtfnde" bir oat ev..,el Komi~vona vf!rmP)ıori. 

(11~) (51141) ~-4 .. . . 
fcıt11nb11l Lf'VA7'ım Amirli~;ne ha0-11 miiıo'lııeut İ('in ?1<J hin ki

lo p:ııtatt>'I 22 l\~u•tnıı ,_::.~ p:ııurtf'li ırün" •ırnt 1 !l de T ooh 111nerlf' 
f~t"n"u1 Levıuım Amirlibi SRhl'lnlma Knmi4'vl')nıınd" kapıtlı urf 
1ııı Pk'liltm,.~i vıtpılacıııktır. Tahmin her1P1i 142''l lirııı. ilk teminati 
1067 lira 82 kurushtr. Sutnıtmf'~İ Komi'lvnnrfa trörülebilir. lıtf'k-
lllerin k:ınuni vc-.••'~"'"rilfl' J, .. rAl>Pr teklif mektııh1""'"' a,"ı .. """tin-
den bir 'lallt evv.-1 l<omi-.von:ıı •Mm el eri. (1 Hl\ ('ll~") 3 -ı1 

• • • 
Ôlçnıe Alıwı için 16~00 kile ben:rin 16~0 kiln Vaknm 49S idin 

Val-n1in 121~ lciJo sarı '?'R7 26 A~11,to:1: <J3R cum11 nı;nn sa11t 1.t,~n 

da TophAn~de lstl\nhu1 Levuı"' Arnirli~i SatınalrnR Komisvonnnd" 
1'Çtk f"ksiltme ile alınacAldır. Hepsinin bhmin bedeli 4!l6R lira. ilk 
teminatı 342 lira 45 kuruştur. Sııırtnatnf'Sİ Komil'yondP ı?l>rülf'bilir. 
İsteklilerin kanuni ve<ıikalarile berabt'r belli ııaatt~ Komisyona gel-
meleri. (12~) (~273) 2-4 

••• 
ldare1eri İstanbul Levazım Amirlikine batlı müesseut İ<:İn 9749 

kilo tereya(ı 2.5 ağustos 938 pnşPmb~ ırünü saat 1!l te Tophane· 
de İstanbul Levazım Amirli~i satınalma Komisvonund1t kapalı zarf· 
la eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli on bin yedi yüz yirmi 
üç lira doksan kuruş ve ilk teminah R04 lira 30 kuruştur. 

Şartname'i Komisyonda <rÖrülebilir. f.teklilerin kanuni vesika
larile beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel Ko· 
misyona vermeleri. (125) (5275) 2-4 

• * ılı 
Aakeri Okutlar ıçın onbir adet bakır sem.ııvl\rı 125 adet ha· 

mam tası, 460 çift nalın l!J 81!938 Cuma güaü saat 10,30 da Top· 
hanede lstanbııl Levazım Amirliği Satın Alma Kom•ıvonunda pa· 
ı:arlıkla ahnacllktır. Semaverin numunesi Kemiıyonda görülebi· 
lir. Hamam t11sı ve nalınların numunesi talipler tarafından ,aıar
lık günü Komisyona getirilecektir. işbu fiç kalem malzeme ayrı 
ıyrı da ihale edilebilir. İsteklilerin belli saatte Komiıvona gel· 
meleri. {137) (5436) 1- 4 ..... 

İdareleri İstanbul Levazım Amirlitine bağlı mües.esat için beş 
bin liralık kadar yulllf 16 8 938 Salı günü saat 15 de Tophanede 
Levazım Amirliği Satıoalma Komisyonunda paz"r\ıkla alınacak
tır. Teminatı 750 liradır. Aılı::eri evsaf dahilinde ve çuvallar iade 
edilmek ıuretile alınacak yulaf için isteklilerin belli saatte kn· 
misyona gelmeleri. f 138) (5437) 

• * * 
Askeri Müze i;in yaptırılacak bin adet 

tarihindeki p:\zarlıffındım •arfınazar edildi2i. 
broşürün 18 • R- 938 

( 1391 (54.-\8) 

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

2 Muvakkat teminatı 962 lira 12 kuruş olup şartnamesi herıün 
Komisyondan parasız olarak alınabilir. 

J - lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri teklif mektnblarını en gt'Ç belli gün ve saatten bir saat ev· 
veline kadar Kasımpa,ada bulunan Komisyon Başkanlığına mak-

buz raukabilinde vermeleri. (4955) 4 - 4 

1- Tahmin e-dilen bedeli "S9Ôo: lirıı •A5,. kurut olan •170·~ 
. kilo muhtelif cins yaf ıebze 20.8 938 tarihine rastlıyılD cunı•rt' 

günü saat 11,30 da kapalı zarf usulile alınmak üzere mürıak ... 
ya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı "667 .. lira .. 57 r kurut olup iartııalll,,ı 
hergün Komiıyendan parasız olarak alınabilir. ' 

3- İıteklilerin 2480 sayılı kanunun tarifatı dahilinde t1
11

• 

edecekleri kapalı teklif mektublarını belli gün ve saatten bir ••,. 
evveline kadar Kasımpaşad.a bulunan Komiıyon Batkanlı!) 
makbuz mukabilinde vermeleri. (5114) 3 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

kize Belediyesinden: 
. . " •' Rizı> belediyesi tarafından yaptırılacak şehır elektrı f 

tral binası ""' şebek,,. tesi~atı bir ay evvel kapalı ~ır 
ııulile ekailtmeye vazedilmiş, talip zuhur etmemittır• 
Santul binasile elekfüik şebeke tesiı.a~ı . iti tefrik

11111 
mek , e hu"lusi şartnamede bazı dej'ışıklıkler y•P 1 
suretiJe keşif bedeli altmı1 üç bin altı yüz otuz ik• 

l k · k · t · · sek' otuz kuruşa bağlı olan e e tırı tesı1& ışı ve ~ 

seki1 yüz dok!'lan tekiz lira kırk iki kuruşa bağlı eltl• 
untral bina ve mubavvele merkezi işi ayrı, ayrı 0 

yine kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuttur. 
Her iki işe ait ,artname ve diter enak tunlardır· 
A. Ekı\ltme tartnameleri 
B. - Mukavelename 
C. - Proje 
D. İnşaata ait fenni ve huıusi şartnameler 
E. - Hulasai keşif bed"Ueri. 1 
İsteyenler bu şartname ve evrakın beher nuıba•1" 
kurut mukabilinde Rize Belediyesinden alabilirler• , 

t . . ·1 l b' . • ••• şbu elektrık santral tuısatı e "antra ına ınş _ -
ayrı olmak üul'e R.8.938 tarihinden itibaren 30 lf11

' • 

detle eksiltmeye konulmuş ve ihalesi 7.9.938 çıri 
günü elektrik işi ııaat 10 da ve binaintaat iti ay•~ 
uat 11 de Rize Belediyesinde müteşekkil Ko .. •• 
ihaleıi yapalacaktır. 
Her iki eksiltme kapalı zarf uıulile olacaktır. tf' 
Eksiltmeye lfİrebilmek için isteklilerin elektrik ••11 

mukavvele merkez: binası için 667 lira 38 kurut "' ~ 
trik te"isat ve şebeke işi için 4431 lira 62 kurut fi 
kat teminat vermeleri ve bundan başka gerek 
ve srerek .. ntrö\l binasını yapa bilecek birin• dair 
ve miUeahhitlik vesikalarını ibraz eylemek ,artl1'~~ 
Yukarıda üçüncü maddede yazılı saatlardan bir 'f 
veline kadar talihler, Rize Belediye namına bao~~' 
tınlmış teminatı muvakkate ve makbuzlarile bir!' 
lif melı::tublarını Rize Belediyeıinde müteşekk11 

yona vt'rmiş olacaklardır. O 
Posta ile ginduilece ~ mektuhların nihayet üç011' ti 
dede yazılı gün ve saatlar zarfında gelmiş olma••, 
fın mühür mumile kapanmıt bulunması liıurndır• _,p 
vuku bulacak gecikmeler kabul edileme:r;. 1 ., .. 

Salı ı 6.8.938 

* arışık odun (Karaiseli Orman Müd.) N.784 
Posta naldıyah (Mer~in PTT Müd.) .\:. 781 
Koyun e ti İzmir M--rnl. i ~ast. Baştııb . ) .\'! 781 ~a 
Sir.op boyahııt yolunun arasında köprü inşa;ıtı (Sinop Nalı• ırı' 
Aleminyuından mamul hamizi azot deposu -Zımpara tozı• • 

tıdı ve cam lc.iğıdı (Aık . Fabr. Sak) .\~ 743 
Yer altı kahlosu (MMV Sak) .\~ 746 
~uhtelif cins ilic (Edirne Vilayeti) .,:. 766 -·~ 
Beşer ve ukizer kiloluk varyoır.•maaili, lı::üıkfi demir~. ur 

Edirne Vilayetı) .\! 770 . 68 
Motörin, traktör ya~ı, silindir yatı (Edirne Beled.) .\~ 1 
Kuru soğan (Ank. Lvz. Sak) .:\! 770 
Erat kundurası (Güna . Müh. G Kom. lıt. 
Eskişelıir tayyare Alayı komutanlık binası 

Kütahya " ,. ,. " 

Sak) ·'~ 771 5'~ 
inşaatı tMMV 1 

( " ,, 
Un (Isparta A!';k. Sak) X 772 
Ampul) lst. Vakıflar Dir.) .\~ 77'!. 
Kömür tahmil ve tahliyeei (DDY Balıkeııır) -' 773 4 Elbi~e ve kasket diktirilmeıi (Eaniyet, U. Müd.) .ı\; 71 
Sandıklık tahta (lah. U. Müd.) J' ! 772 

1 Sııdeya2': (Eskişıohir Lvx. Sak) X 774 
" Boş çuval (Aıık. Fab. Um. Müd. Tic. Ş. Şef.) X 775 

Nohut tDeaiz Ln.) ~~ 775 
Yulı( - Saman (Manisa Aık. . Sak) N 777 
Kalorifer Kazan maateferruatl (Küt•hya Liıesi) -'~ 7t.,1, ~ 
Çıralı çam - tuğ-la - kireç, çimento, kiremit, taı ( ı 

Okul Salt) .',! 777 ~ 
Bevşehirde yap. Beled. binası inşaah (Beyşehir Belecl ·) · 
Selne (Kırklllreli Tüm ) .\~ 777 1 

Poıta nak iyah (Af yon PTT Müd.) \ ". 778 "ıJ'~ 
Tl"!!ı•atını havi iiçünC'Iİ kah ile çatı • anııı inşaatı (Zorıtı' 

birli~i İıatt.) .\' 780 
Cf":7a,.vı tamıri ll<ırklnreii Nafıa Müd .ı .\~ 780 
• Me~c odıınıı 1Ç11nkırı Orman ldıır"si) .\~ 782 

ıttır• 
Onlerinde yıldu işllretı olanlar muzayedeye • 

1 mtiyu .Milti Ye ,._ İfMl'İ 

Direktörü : ls'""iJ Girı• 
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Adreıse T~legraphique: 

l•tanbul - MÜNAKASA 

'6 iZ!! 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mocl• Prix Ca•tioa. Lieu d'adjudication et du 

d'adjuclicat. etliaatif proviıoire Cahier du Cbargeı 
Jours Heure 

·-~~~--~~~=------~~~~~~~~~~.;:;.....~~~~~~~~~~~ 

A) Adjudications au Rabaıs 
~llatl'llction-Re aration- Trav. Publiu··Mati6riel de Construction-Cartographie 

Cohstr. konak rouvernemental -Pli cacb 75000 - 5000 - V~layet lıparta 25-8-38 
" bit. hour1e a Aakara \cah. eh. L. 11,02) Gre a rre 192262 39 28184 15 Dır. Gen. Vakoufs Ankara et lıtanbul 19-8-38 

~ (ıj.), 
•ı:ı. ec . . . . A L 

urıe voırıe a ıap .. apQu 

~ bit. 2eme ecole Balcirkeuy 
11•tr, fondamentale cbeminee eti a la fabrique de 

~t•'I. (cab. eh. P. 154). 
P. bat. ecole interne luyulcçelcmece 

' chaussee ı/route Pınarhisar-Burgu 
~ ,, ,, Kırklareli Ha1keuy 

,, ,, Kırklareli-Vize 

~ ,, • Baliltiıir-Bourgaz 
eııeınent plan, projet et cah. eh. techniquee pr · 
~tduction ti'eıu a Karaman d'une diıtance de 8 

~ Ilı, 
tplr, toit de la bitisse de la Cour de Cauation 

Publique 

,, 
Pli cach 

Publique 

• 
,, 
w 

,, 
,, 

Grc a gre 

2352 60 

2055 1, 
30860 20 

8256 70 

9996 95 
2022 ·43 
4961 79 
3918 22 

77 -

176 45 

154 14 
2314 75 

619 25 

750 -
152 -
373 -

294 -

5 78 

{ 
Com. Perm. Municipallte Iıtanbul 
E>ir. Ec•aom. ,, ,, 

idem 
Municipalite lzmir 

{ 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Oir. Econom. ,, • 

Vilayet Kirklareli 
,, 
• ,, 

Municipalite Karaman 

Ministere Juılice 

D
et bad . • . 
i~ •reonnage ınterıeur ~ Crıcı repar. lnıtitut Jeunes Filles lımetpaıa Publique 2503 50 111 - Com. Ach. Ecoleı Ankara 
lletr. pave en parqueh a Menemea :' 903 m2. ,, 2899 20 M11nicipalite Menemen 

l>tod S · · F · H • 't 

29-8-38 

29·8-38 
26-8-38 

29·8-38 

6-9-38 
6·9-38 
6-9-38 
6-9-38 

29-8-38 

29·8-38 

30·8-38 
22-8-38 

p~ts Chimiques et Pharmaceutiques • lnstruments anıt~~es- ournıture pour opı aux 

'0duitı pharmaceutiquea : 293 lotı Pli cach 12750 - 956 25 Ctı.ef Me d. Hôp. Model Ank. Office 31-8·38 
~ l Saaitaire lıtaabul 

~cite·Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 
Ctbı Publique 

,, 

e soutcrJain 3 x 16 m/2 6300 wolt-lampeı a vec 
~''-•teurs : 30 p.· Fil de cuivre: nu 55000 m. 

~ement - Chaussures - Tissus- Cutra. 
'otr b.. '•es: 335 pairea- escarpins: 15 paireı (aj) 
C..~kaux div. dim.: 900 p. Publique 

;= 750 le.- peau veau: :500 k.· peau de cbevre: 3500 ,, 

Ser. •. 2· 
re : 1.100 m. (aj) 

,, 

Publique 

~la11 l sea avec pantalGna : 73 p. 

~x d'lm,primerie-Papeterie 
ı._ -
L J)rea · 
'•cf· sıon de reristru 
" 1· qui devait &'fe>İr lieu le 18·8-38 pour l'im· 
t-rcı . ._ ••on de 1000 exemplaires brochure pour le 

1050 --

1465 50 
1502 35 
3000 70 

2750 -

lap. 6 -

1677 50 

~ lı•ee •ilitaire a ete annulee. 

~pour Habitation et Bureaux-Tapi11erie ete. 
'"cı d 
~· e cla .. e: 30-50 p. 

~ Construction, Planches P oteaux 

Publique la p. 16 -

ete. 
'•\' ~ c~!'' en bois de ebene: 10-15000 p. (cah. cll. 
c. '<>2). 

~stible - Carburant-Huiles 

~~~ de l'usine de gaz. de Kadiköy: 35-40 t . 
&. ;e : 9360 le.- Mobiloil B. : 1300 lı.:..· Mobiloil 
-,,

1
. · : 1170 le.· Mobiloil C. : 80 k.· Huile val

&. ırıe: 750 k 
rı~· . 
arıe : 4140 k.· Mobiloil B. : 240 k.· Mobiloil 

aid0~ S, : 240 k. 
p

0 
1 falvanj9es de benzine videa : 86 p.· Toile 

t Ur hırb ncttoyare : 332 m.- Etoupe : 135 k. 
t:loi1 ;n lignite d'Uzunköprü : 120 t. 

6 O ~ ebene : 2,5 t.· Charbon de bois de ebene: 
Qoi1 • ·• Charbon crible : 8 t.· Semi coke: 45 t. 
S,111i' 

118 t .• Cbarbon lirnite : 6 t. 
th Colte : 90 t 
~ •rbo . "'"i c n de terre : 145 t . 
t:lerı · olte : 10 t 
~ '1.ırıe • 2 . 
1-i •ıout '. 00 bidons 

lıile e ' 30() tidonı 
,, tr•isıe : 15 bidons 

~e "•co tr01 uııı : 30 bidonı 
~•lou~ : l50 biclons 

e : 370 t 
D· . 
'"~ ... 

Pli cach 56250 -

Publique la t. 30 

• 

• 
,, 

,, 
,, 

Pli cach 
.. 

Publique 

• ,, 
w 

• ,, 
,, 

Pli cacb 

3971 10 

1316 40 

2912 62 

1080 -
300-
620 -
435 -
90 -

135 -
420 -

37010 -

78 75 

110 -
113 -
225 06 

20, 25 

16 65 

126 -

60 -

90 -
297 84 

98 73 

150 95 

117 • 

81 -
22 50 
46 50 
32 63 
7-
ıo 1s 
31 50 

2025 75 

Mun icipalite Karaman 29..S·38 

Com. Ach. Comm. G. Surv. Douan. Iıt. 16-8·38 
,, 29-8-38 

lere F.xpl. Cb. de Fer Etat H.pacb.a 31·8-38 

{ 
Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
Dir. Ecoaom. ,, w 

24-8-38 

Municipalite Edirne 26·8-38 

Vilayet Kirlclarel i 6·9-38 
Com. Ach. lnt. lst. Tophane 

Dir. Culture Edirne 27-8-38 

9iıme F.xploit. Ch. de Fer Etat Sirkedji 31-8 ·38 

Dir. Ecole Normale Ko11ia 
Com. Acb. Garnizon Mil. Kütahya 

• ,. Com. Mil. Kütahya 

,, 

Vilayet Edirne 
Dir. Ecole Metiera Koaya 

Oir. Culture Eciirne 

" Oir. Ecole Arricole Adana 
n .. 
,, 
,, 

.. 
n 

Municipalite Samaoun 

26-8-38 
31-8-38 

1-9-38 

1 -9-38 

26-8·38 
29-8-38 

26-8-38 
24-8-38 
26-8-38 
26·8-38 
26-8-38 
27-8-38 
27-8·38 
27·8·38 
27-8·38 
25-8·38 

15 -
12 -

11 -

11 -
13 -

11 -

ıs -
15 30 
16 -
16 15 
11 -

10 -

16 -
11 -

11 -

11 30 

10 -
10 -
11 -

11 -

11 -

16 45 

10 -

15 -

11 -
13 -

13 -

11 -

12 -
10-

10 
11 
9 -
9-
9-
9 -
9-
9 
9 -

11 

to,d, 
~ltri,~n •eler Dir. Denizbank Suc. l•tanbul Juıqu'au 10-9-38 

de <:oaatr. poıar l'ecole Ballicaköy 

.c\tıj:leı PO\lr embarcation : 91 lota 
p. ll'ıoaip:our Vespaaienee et hain tela que : Ther· 

•e 00 rob· · · b ~ . tre8 P• ' ınetı, pıerres, sıp ona ete. 
P~P. tent rquets: 100000 P· 
ıe es p . S ''ea P r. ouvrıeu: 190 p. 
eQııv lrquets: 60000 P· 

er en . 
'•bot cuıvre: 11 p.· tasseıı pr. hain: 125 p. 

ı en b . 01 11: 460 paire• 

Pli cacb 
Publique 

Publique .. 
Pli cach. 

Gre a rre 

559 50 

11198 -
2743 -

950 -
6900 -

41 96 

840 -
205 73 

562 50 
71 50 

{ 
Com. Perm. Municipalite lıt. 29·8-38 11 
Dir. Ecoaom. " w 

Com. Ach. Gen. Surveil Oouan. Jıt. 1-9-38 
1 er Expl. Gen. Ch. Fer Etat H.pacha 31·9-38 

Municip. Zonguldak 
Vilayet Ankara 
1 ere Expl. Cb. Fer Etat Hay.pacha 
Com. Ach. lnt. lst. Tophane 

1-9-38 
29-8-38 
31-8-38 
19·8·38 

11 
10 30 

11 -
9-

11 -
10 30 

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

13 - 9 - 1938 

FİA TLAR - COURS OEFiSJELS 

AfioD - Opium • • • • • • 
Butday yumutak - Ble tendre. 

Aşağı·Moinı Yukarı-Pi u 

5 22 5 31 
Butday .ert - Ble dur • • • 5 7 50 

5 20 Butday kızılca - Ble roux . 5 26 
Bakla - Feve • • • • . 
Kut yemi çuTallı - Millet • • • 

,, dikme • . • 
5 'l3 
5-

Peynir beyaz - Fromar• blanc • • • 
w kater 

Çudar - Seirle • • . • • 
Suıam - Siıaame . . . 
1~11ır ıarı - M•İ• jaune 

4 25 

3 27 

4 10 
Arpa Anatlol - Orr• An. 
Arpa yemlik • . . . . 
Zeytin yatı l.ci yemeklilr - Huile d'ol. 
Fındık kabuklu -No\sdtes 
Gihı YOnil 
Ceviz içi 
Tiftik mal 

,, otlak • • • 
Pamuk yatı - Huile de colon 
Suaam ,, ( " ıeH me 
iç Badem • • • . • . • • • 
Darı 1&1'1 - millet j•unf! . • · 
Keçi kılı - Poilı de Chevre 
Keten tohumu - Gr. de Lin 
ıç fındık - Noiı. decor. 
Nohut iri - Poiı chiche • 

7'I. -

120 -

1 

Kaplıca . , . . . . . . . . 
Yulaf - Avoine . • • 
Fuulye ufak -Haricot ıec 

Burcak 
Mercimek - Lentille 
Yapak Anadolu - Mohaire 

" Trakya ,, Thrace 
Sanaar deriıi 
Ta.,.,an " 
Vartak ,, 
Porauk ,, 
Kunduz . . . 

GELEN- ARRlV AGE 
Afion - ~Opium 

Buğday - Ble 
Arpa - Orwe 
Çndar - Seigle 
Un - Farine 
M111r - Maiı 

Kepek - Son 
Keten tohumu-Gr. Lin 
Faıulye - Haricot aec 
Pamuk - Coton 
Yapak - Mohaire 
Yulaf (foin) 
Suaam-Se1ame 
Kut yemi - Millet 
Mercimek - Lentille 
Nohut - Pois Cbiehe 
Zaytin yağı -Hu ile d' ol. 
B. Peynir-Fromage B. 
Kat er 
Tiftik 
iç hndık - Noiı. dec. 
Razmol 
Kıl 

autrur 
Beyaz yat 
P. Yağ 

ERZAK 

615 -
64 -
55 -
75 -
30 -

135 -
17 25 

16 50 
51 -

30 -

3 30 3 33 

GİDEN-EXPORTATION 
Afyon 
Razmol 
Arpa - Orıre 
Yulaf 
K u' yemi - Millet 
Nohut - Poiı chiche 
iç fındık - Noiı dec. 
Un (farine) 
Susam 
Yapak - Mohaire 
iç ceviz 
İç badem - Amande 3 
Kıl 

Kepek 
Mi kıt 353 
Tiftik 

DlŞ FiATLAR 
MARCHES ETRANGER 

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

Arpa (Orge) Anvera 
Mısır (Maiı) Londra 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 
Fındık (noiı.) G.Hamburr -
,, L. " 

Sarıkamf Levazım Aınirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 - Saaıkamış tümen kıtaatı ve müeısesatının senelik ihti 
için 150.000 kilo sığır eti kapalı zarf suretiyle ihaleye konmufi 
ihalesi ıs eylül 938 tarihine tesadüf eden perşembe aünü saat 11 
tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. Zarflar ihale aaa 
da bir saat eveline kadar kabul edilir. 

2 - 150.000 kilo 11ğır etinin muhammen bedeli 24.000 lira ı 
vakkat taminatı 1800 liradır. Şartnamesi satın alma komisyonu 
olup istiyenler her ıfin görebili ler. İstekliler belli gün ve saı 
teminat mektup ve makbuzları ve kanunun emrettiği veıika ile 
likte komisyona müracaatları. 



İhalesi 29.8.938 pazartesi günü saat 11 de Belediye 
Encümeninde yapılacaktır. Talib olanlarm su mütehassısı 
olduklarına dair vesaikle fiatlı teklif mektupları üzerinden 
teminat akçelerile müracaatleri. 

İzmir Belediyesinden-
Alsancakta havagazı fabrikası binası dahilinde yaptırılacak 

havagazı istihsal ocağına aid temel, bina, çatı ve baca inşa
atı işi 11.8.938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

İşin heyeti umumiyesinin keşif bedeli 30860 lira 20 ku
ruş olup muvakırnt temmat miktarı 2314 lira 75 kuruştur. 
Vahidi fiat cetvelled, proje, keşif ve şartnamesi 154 kuruş 
bedel mukabilinde havagaz1 müdürlüğünden tedarik edilir. 
Ta~radan isteyenler po ta ücretini ayrıca göndermelidirler. 
Kapalı zaı f1ı ihalesi 26.8.938 cuma günü saat ] 3 te Belediye 
encümeninde yapılacaktır. İştirak edecekle r 2400 sayılı ka
nunun tarıfi dairesinde hazırlanmış teklif mektublarını ihale 
tarihi olan 26.8.938 cuma günü azami saat 12 ye kadar en
cümen reis liği ne vormelidirler. 

• • • 
Yüksek Deniz Ticaret Mektebinde yap. inşaat ve tamirat 

i şleri. Bak: lst. Nafıa i\tüd. ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Ankara Nümune Haıtanesi Baştabibliğlnden: 
Hastanemizin 1938 mali yıla 293 kalem eczayı tibbiye ihtiyacı 

kapalı .zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Muhammen fiatı 
12750 liradır. Muvakkat teminatı 956 lira 25 kuruştur. Eksiltme 
31 ağustos 938 çarşamba günü saat on birde Ankara Nümune 
hastanesinde müteşekkil Komisyonda icra edilecektir. *.. O'cat 

Sargılık bez ile cerrahi a]at alınacaktır. Bak: Harici ask. 
kıtaatı ilanlarına 

_ ;ıs 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
--- ----.. hı •• [ ™~------

Karaman Belediyesinden 

Aşağıda yazılı elektrik malzemesi gümrük masrafı Be· 
lediyemize ait olmak ve Menin gümrüğünde teslim alın
mak üıere açık eksiltme sure tile 29.8 938 pazarteıi günü 
saat 1 l ,30 da Belediye ~ncümeninde ihale edilecektir. Mu
hammen bedeli 1050 lira, teminat akçesi 78,75 liradır. 

isteklilerin K araman Belediye Riyasetine mllracaatleri 
Miktarı Cinsi Evsafı 
560 metre Yeraltı kablosu ıçın Yüksek tevettürlü 3 x 10 

M/2 6300 volt 
4000 
1500 " 

" 30 aded 

10 tonluk çıplak bakır tel 
6 altılık çıplak bakır tel 
Sokak lambası arrnatörii ile komple. 

,\\ensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v.:!:... 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

İstanbul Satınalma Komisyonundan 

GUmrükler içirı muhtelif boyda 900 tane bayrağın mü
teahhit nam ue hesabına açık eksiltmesi 29.8.938 pazar
tesi günü saat 10 da y;ıpılacaktır. 

Tasarlanan tutarı 1502 lira 35 kuruştur. İlk teminat 
113 liradır. 

Şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
İdaresinden 

Muhammen bedellerile miktar vasıfları afatıda ya.zıh 2 grup 
malzeme ve efya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 31-8·9J8 
Çarşamba günü nat on bu ; ukta Haydarpafada gar binası dahi
lindeki komisyon tarafından açık eksiltme: ile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek i•tiyenlerin her grup hizasında yazılı mu vak
kat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği veaaikle birlikte 
eksiltme günü 1&atine kadar komisyona müracaatları lizımdır. 

Bu işe aid tartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl-
maktadır. • 

11 kalemden ibaret abteshane ve hamam malzemesi (termo• 
aifon musluk tafı, sifon gibi) muhammen bedeli 2743 lira ve 
muYakkat teminatı 205 lira 73 kuruştur. 

750 kilo k6sele, 500 kilo dana derisi ve 3500 D. M2 keçi 
deriıi muhammen bedeli 3000 lira 70 kuruş ve muvakkat temi . 
natı 225 lira 6 kuru,tur. 

Kereste, tahta ve saire 
Devlet Demiryolları 9 İşletme Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 56250 lira olan 10-15 bin meşe cari hat 
traversi kapata zarf u,uliyle 31 - 8 - 938 çarşamba günü saat rn de 
Sirkecide 9 işletme binasında satın alınacaktır. 

Taliplerin teminat ve felıdif mektuplariyle nafia ve diter :ıi
umi vesikaları ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale ıaatın· 

den bir saat evveline kadar komisyona vermeleri Jazımdır. 
Şartnameler 282 kuruş mukabilinde Sirkeci Ankara, ve i.zmir 

veznelerinden verilmektedir. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. ------
Ankara P.T .T. Müdürlüğünden: 

şehir P.T.T. Müdürlüğünce açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Muhammen aylık bedeli 200 muvakkat teminatı 180 idari 
kefaleti 2000 liradır. isteklilerin ihale günü olan 2.58.938 
gününe kadar mezkur müdürlüğe müracaatlari ilan olunur. 

• • • Araba ile nakli 938-939 senesine ait Kırşehir - Ür
güp postası 10.8.938 den itibaren Kırşehir P . T. T. Müdür· 
lügünde açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Haftada üç seferli 
olan bu postanın muhammen aylığı 270 lira olup 25.8.938 
gün\\ bedel mu'f'afık görülürse ihale ohınacaktır. İsteklile
rin Kırşehir P.T.T. Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine ya~ları v.s. 

Samsun Şarbaylığından : 
Elektrik ve su santralları m bir senelik ihtiyacı olan 

ve eltsiltmeye konulup görülen lüıuın üıerine şartname· 
sinde tadilat yapılan 370 ton mazotun mübayaası kapalı 
zarf usulile yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

Satın alınacak mazotun muhammen bedeli 27010 liradır. 
Muvakkat teminat akçesi 2025 lira 75 kuruştur. 
İhale, 25.8.938 perşembe günü aaat 1 1 de Belediye 

Daimi Encümeni huzurunda yapılacaktır. 
Teklif mektuplarının muayyen olan zamandan bir saat 

evvel Belediye riyasetine tevdi edilmiş olması lazımdır. 
Umumi ve fenni şartname ile mukavelename suretleri 

Samsun Belediyesi elektrik-su işletme müdürlüğiyle İstan
bul ve Ankara Belediyeleri fen işleri müdürlüklerine müra
caatla görülebilir. 

İhale, 2490 sayılı kanun hükümlerine göre icra edile
cektir. 

Konya Erkek Orta Okul Direktörlüğünden: 

Konya Erkek Ortaokuluna en az 35, en çok 40 ton satm 
alınacak Kadıköy gazhanesi kok kiınürü 11.8.938 tarihin
den itibaren onbeş gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. ihale 26.8.938 tarihine raslayan Cuma günü saat 
11 de Kültü r Direktörlüğü dairesinde vapılacaktır. Tonun 
muhammen fiatı otuz; liradır. Muvakkat teminat 90 lira
dır. Talip olanlar malumat almak için Okul idaresine 
müracaat edebilirler. 

-
Miitef errik 

Ankara Valiliğinden: 

Ketif bedeli (950) liradan ii;aret bulunan (190) adet mükellef 
amele çadırlarının tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 29· 8. 938 pazartesi günü saat ı9) da Ankara vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

İstekliler ticaret odası vesikası ve (7 l) lira (50) kuru,luk mu
va kat teminat mektubu veya makbuzu ile Nafıa müdürlüğünden 
alacakları ehliyet vesikasını ibraz etmeleri lazımdır. 

İstekliler f&rtoameyi ve keşif evrakını her gün Ankara Nafia 
müdürlüğü dairesinde görebilirler. 

Zonguldak Urbaylığından: 

• * "' 
Bakır semaver, hamam tası ve nalın alınacaktır. Bak: lst· 
LAZ. Amirliğı SAK ilanlarına. 

••• 
11 kalem abteshane ve hamam malzemesi alınacaktır Bak 
Mensucat sütununda DDY ilanına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Koca~li Ceza Evinden: 

Talip çıkmaması yüzünden 11.7.938 tarihinden itibaren 
20 gün ara ile ve kapalı zarf u::;ulile münakas·-ıya konul~tl 

' 8 'htrl' Kocaeli <'eza evi mahkum ve ınevkuflarımn 1.6.93 tarı 

den 31.5.939 tarihine kadar bir senelik ihtiyaçları bulun~ 
ikinci nevi ekmrklerine yine talip çıkmadığ.ndan I.8.9 
tarihinden itibaren 20 güa ara ile ve kapalı zarf usulile ek· ~ 
siltmeye konulmuştu. İhalesi 2 :2.8.938 pazartesi günü sasl 
onbeştedir. Talip olanların muhammen bedelin yüzde 7 btJ" 
çuğu olen 558 lira muvakkat teminat akçası veya bir b~nk~ 
mektubile 2·190 ::;ayılı artırma ve eksiltme kanunun flakı 58

1 
rahat dairesinde tcklifoameye ekleyerek ihaleden bir sa3 

evvel Kocael i C. M. umuıniJiği nde toplanacak komisy005 

vermeleri ve fazla tafsilat almak isteyenlerin Kocaeli cezll 
evı direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Teki~dağ Belediye Riyasetinden l""' ~ 
1 • Belediyenin araba hayvanları için bu ıenenin mıbsU ~ıo ~ 

den düğenle döğülmüş buğday samanı olmak üzere yirmi bin l<• 111 

saman açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
111

• 

2 · Eksiltme i'Ünü 23-8- 938 salı ıünü saat on üçte olac•l 1 
dan, h;teklilerin o gün Belediye Encümeninde hazır bulunnıal•' 
ilin olur. 

Isparta Askeri Satınalma Komisyonundan • 
. . . f . ıcıt-1 Eğridir kıtasının ılitıyacı olan üç bın kılo ve te ennı . ci 

sının ihtiyacı olan 274i kilo askeri efsafta sade yağlarının ilc•JI r 
açık e~iltmelerinde isteklileri çıkmadıtından bir ay içinde pııı• 
lığa konu.lmuştur. _ • O ~t 

2 - ilk pazarlık günü 18.8.938 perşembe ~unu saa~ 15.Z fy{ıl' 
15.40 dadır. Eğridir sade yağının muvakkat temınatı 214 hradır. ·ı:ıs' 
hammen fiatı 95 kuruştur. Tefenni sade yağının muvakkat teııı;Jııt1 
tı 186 liradır. Muhammen fiatı 90 kuruştur. Şartname ye evsıı 
komisyenumuzda mevcut olup istekliler her zaman görebilir. 

1 
rı· 

. b' t .. t . ata 3 - isteklilerin ihale saatıneen en az ır saa once emın ·ıı• 

nı Tümen veznesine yatırmaları ve alınacak makbuzleriyle valctı 
de komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 

Ankara Leyazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
1
; 

Harp okulu hayvanatı için 270.000 kilo samanın açık eksiltrrı~r 
7 eylO.l 938 saat 12 de Ankara Levazım amirliği satınalma kol11 
yonunda yapılacaktır. r 

Muhammen b edeli 4725 lira ilk leminah 354 lira 37 kurıışt~: 
Şartnamesi komisyonda görülür. Kanuni vesika ve teıni0" 

belli va.kıtta komisyonda bulunması. -· 
* Anksıra ıarnizonu hayvanatı için 330050 kilo 81\manın ~sP .... • • "ııı•• 

lı zarfla eksiltmesi 9 eylul 938 saat 12 de Ankara Levazım ~ 
liği satınalma Komisyonunda yapılacaktır. ı9 

Muhammen bedeli 5775 lira 87 kuruş ilk teminatı 433 lira 
kuruştur. 

11
1111 

Şartnamesi komisyonda görülür. Kanuni vesikalarda bulu 
teklif mektublarının saat 11 e kadar komisyona verilmesi. 

* • • Amı'rlı'g~ i S~~ 5000 liralık yulaf alınacaktır. Bak: İst. Lvz. 
ilanlarına. 

Taahhüdünü ifa edemi yen müteahahit nam ve hesabına, be· 
lediyemizce açık eksiltme suretiyle (100,000) adet 2'ranit parke 
lafı alınacaktır. 

Eksiltme 1. 9, 938 tarihine müsadif perşembe günü saat (11) 1

111 
de Zonguldak belediye encümeninde yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün encümen kalemine 
ve eksiltmeye girmek istiyenlerin ise (562) lira (50) kurufluk 
muvakkat teminatlariyle muayyen gün ve saatte encümene g~l · 
meleri ilan olunur. 

Meme~t;;de---;-F~urn~ur.J, 

Denizbank lstanbul Şubesi Müdürlüğünden: 
Bankamıza bağlı müessesat ihtiyacı için çelik tel halat 

satan alınacaktır. İstekliler fenni ve idar i şartnamesini 
Bankamız Materyel dairesinden alabilirler. Teklifler en 
geç 10 e}•lul 938 tarihine k adar mezkur idareye verilmiş 
bulunma lıd ır. 

O 'vlP. t D. Yolhrı ve Lim rnl a rı İş Uı.uum İdare3İ nrie n : 
Haydarpaşa - Ankara arasırıda kı istasyonlarda vagon içe

risinde teslim şa rtile b .. Jıer adedi oıı hir buçuk kuruş h;.;sa
bile 6900 lira muhammen bedelle 60.000 parke taşı kapalı 
zarf u~ıılile satı n alın.ıcaktır . 

Eksi ltme 31- 8 - 938 tarihine 
on hırde Haydarpaşa gar binası 
Komi yonunca yapılacaktır. 

ra · lıyan çarşamba günü ~aat 
dahilinde Birinci İşletme 

İıstekliler. Eksiltme şarlnnme,.,iııdc yazılı muvakkat 
nal• ve 2 190 numaralı kanunnn ! 1-7-937 tarih ve 

temi· 
3615 

numara ı llesıni Gazetede i!an edilmiş olan talimatnamede 
yazılı ve::.ai~lc teklif mektulılarının ek iltme günü saat ona 
kadar Komisyon H.eüıli ğine vermeleri l fümnd ı r. 

t~teklil<'r : Bu işe a id s:ırtname ve mukavele projc.,ini 
parasız olarak Huydarpa~a Yol Raşmüfettişli ginden alabibir
ler. 

• * • 
Zi· kamvonları malzenh'::. İ ile iç ve dış lastiklari alıııa-, 

caktır . Bak: lla ı İc i a~k . k ~taatı ilanlarına. 

•• * 

Mardi 16-8·938 ----·----
No 746 

Oepôl en aluminium pour acide azotique (Fabr1que Milit.) 
Poudre et papier cmeri (Fabr. Milit.) No 746 
Cible souterrain (Min . Def. Nat.) No 746 
Dıvers medicamentı (VıL Edirne) No 766 
Motorine, graiue ete. (Municip. Ordou) No 768 
Marteaux, raleaux, vanı de. (Vil. EdirnP.) No 770 
Oignons (lnt . Ankara) No 770 ,.ıı 
Chau11ures pour aoldats (Com. Ach. Command. C.en . Surv. D0 " 

lst ) No 771 711 
Constr. bat. Command. iı Eakişehir et l<utahya (Min . Def. Nat) rJ. 
Farine (Com. Ach. Milit. Isparta) No 772 
Transport houille (Ch. de Fer Etat Balikesir) No 773 
Ampoules (Dir. Vakoufs Ist) No 773 
Confection costumes et casquettes (Dir. Gen. Surete) No 774 
Planches poor caissea (Dır. G en. Monop.) No 774 
Beurre (lnt. Eslcişehir) No 774 
• Sacs vides (Fabr. Milit.) No 775 
Anthracite indıgcne (Vıl. Edirne) No 775 
Pois chiche (lntend. Marit. Kasımpaşa) No 775 
Foin et paille (Conı. Ach. Milit. Manisa) No 777 
Chaudron pour chauffage central (Lycee Kutahya) No 777 et' 
Bois resineux, chaux, briques, ciment, pierre ete. (Coaı . Ach. Lyc 

lzmir) No 777 
Constr. bit municipale (Munıcip . Beyşehir) No 777 
Legumes · (Div. Kırklareli) No 777 
Tranıp<'rt postaux (Dir. PTT. Afion) No 778 

1
50 

Coostr. etage et install . elect ı ique l Union Ouvrier Zongouldak) N· 
Rep. penitencier (Dir . T rav. Pub. Kırklartli) 1'-'o 780 
• Bois cMne (Dir. Forets Çankırı) No 781 
* ,, 11 ( ,. ,, Karaisali) No 784 

Oto ile nakli meşrut 938-939 senesine ait Kırşehir-Yer
köy arası yevmi postası 10.8.938 gününden itibaren Kır· D. Y. ilanlarına. 

J 

İ ç ve dış kamyon v.ı o to lı lis la " liği alınacaktır Bak: D. 

Transport postaux (Oir. PTT. Mersin) No 781 
Viaado de mouton (Com. Ach. Lycee iz.mir) No 782 
Rep. pont en bois (Dir. Trav. Pub. Sınop) No 787 

--;- Le1 asteri•ques iıadiquellt uDe vente par voıe desurencıberC) 


