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GA~El'ESll 
~Umum Tüccarların ve ı üteahhitlerin Mesleki Organıdır 

HARICi EKONOMiK 
HABERLER 

---------J>•~-.?"'"--

~0nıanyanın buğday ihracatında tenaküs 

~lll<REŞ 15 Ağustos.
~ ~nYadan geçen senenin 
~il~ tı .. aylarında 1.296.000 
~ ~iday ihraç olunmuş 
~ '1 senenin ilk nısfın
oı~'1ııız 482.000 ton ihraç 

Q llluftur. 

Olt.ı~ •tneki ihracın noksan 
~'ili •1tın sebebi geçen se
h tl 0937) mısır huğda-
. lll.Jı 
~p sulunda aramak 
~lltdt'<ltr. O sene mısır4 
\o~llın ihraçı 481.ooo 

87.ooo tona inmiş-

tir. Şimdi ise, hulul eden 
altı aylarda gerek buğda
yın, arpanın gerekse bütün 
hububatın ihracında tena
küs vardır. 

Fakat hububatın bu se
ne mbezul olacağından 
ihracatın yine büyük mik· 
tarda olacağı şüphesizdır. 
Son tahminlere göre 4, 7 
milyon ton buğday hasıl 

olup, bu miktarın 2 milyon 
tondan fazlası ihraç edile
bilecektir. 

~~~---·~~~~-

Yunan ihracatının himayesi için 
hUkUmetln mUdahelesl 

'y 

~ 11~'~ iktisat nazırı 
~tk •tın ihracatı himaye 
~tb ltıaluadile bir kanun 
'-iltı Yor. Hükümet Yunan 
tı.. •t 'k ı.."4ll ıı. ı tisadi menfaatla-
~ lt'ıı llrı dikkate alarak 
tfıt1'ın,::un vaz'ına ihtiyaç 
'r til ~· 
ll,~lkı hariç piyasadan, 

'U.tı'•ttndan ihraç edilen 
~t İllti il lizırn olan dikkat 
~'ç 07-llıla tertip edilip 
~tr unınadığı için şika
~llllı_ti 01unrnaktadır. Ve 
'r 'tı ll .neticesi olarak ya
~'-tı P•Yasala r üzerinde 
't\ ltıalları itibarının 

laı Ve b' •• 1 ır gun on arı 

içithal etmemek yöluna 
gidilmesi tehlikesi mevcut
tur. Bu vaziyet hükümeti, 
müdahale edip, Yunan mal
larının istihlak olunan pi
yasalarda her cihetten mem
nun edecek surette arzolu
nabilmesi için tedbirler al
mağa icbar etti. 

Bu tedbirlerin yegane 
maksadı memleketin hari· 
ci ticaret işlerini intizama 
sokmak ciddi tüccar olma
yıp bir vurgun yapmak ni
yetile hareket eden bir ta
kım macaracıları piyasadan 
def' etmek olacaktır. 

kahve Fiyatlarının YUkselmesl 

ev sebepler 

6 AM'"ff .,,. 
TEZ -! 

Müteahhitlerin Dikkat Nazarına 

AN 

Kanunlar, Kararnameler, 
Ticaret muahedeleri 

3645 sayılı ve 1.7.937 tarihli Resmi Gazete ile 

neırolunan müteahhitlik verikası talimatnamesi ve bu 

talimatname mucibince daimi ve muvakkat "Müteah

hitlik Vesikası,, usulü ilga edilmiştir. 

Ölçü ve Ayar işleri 

Ölçüler nizamnamesinin 
4, 11, 12 ve 14üncü fasıl 
larıni değiştiren nizamname 
hakkında kararname. 

Bu çok muhim değişiklik hakkında okuyucuları. ı· 

zin nazarı dikkatını celbeder, ve Nafıa Vekaletinin ou 
hususta teblii ettiği resmi ilanını ücüncü sahifemiz

,.,,. de okumalarını tavsiye ederiz. s 
~.ili~ iliiUJ~~mn.:ı • ~ ı • . • • .. ' • ""' • • • 

No. 2/9168 - Neşir tari
hi: 20-7-938 R, G. 3964 

İktisat Vekilliğince teklif 
m ve Şurayı Devletce görüle-
1 rek 2-7-1938 tarih ve 12996 

venin fiyatını düşürerek ra- ' 

bıLleriui rÜl.:at ettirrııeje 
arzetwi~tir. 

Bir sene zarfında kahve 
fıyatının yüzde 2o nisbetiude 

tentzıüliııden sonra bu gün· 

!erde yüzde ondan fazla bir 

r:ddede yükselınesi Hrezıl} a 
hükümetinin hareketjniıı ma· 
kui olduğuna delalet eder. 

Pıyasaıııızda kahvenin orta 
fiyatı 102 kuruştur. 

Fransa Bulgar tütünlerine 

ve 
gUlyagına mü,terl 

SUFlA, 15 Ağuelos (hu 
';)Uı,iJ,- Frausa ve lluigaryıı 

bt;yniode akdı mukarrer olan 
ıslilua:t;ın müzakereleri e:;na· 
ı;ında Sol yada fransız ticari 
münJessillerle yeui hır fran· 
sız - bulgar ticari anİa§OHl 

teoııs etmek arzusu hül..üın 

~ürdüğu anlaşılmaktadır. Bav· 
1ıca wesole buJgdr cmtaası

nıu Fraııı;a<la sarf re iıtlih
lak. etm~.lı.: lıusu:::u<lır. l'ıan

oıı mtiınessıller i en faıla bul· 

, gar tütünlerile gulyağma ala· 
kadar oluyorlar. 

Bulgar meiJafilide ~üyleıı· 

diğine göre bulgar t!mtaası

ııin Fraasaya tl.ral.!ı i~ın hu· 

susi Lir şirkt!tin teşkıl edi • 

ieceği anla~ılıyor. Fakat bul· 
gar eıulaasının yüzde 601 Al· 
manyaııın ınlibaaya etdiğine 

w:ızaren, bu gıbi bir şırketiu 
fayıddi olacağına muhakkak 
nazarııle bakılamaz. 

Laypsig Fuarında 
Yugoslavya tUtünU 

BELKRAD, 15 ağustos 

sayılı tezkere ile tadilen 
tevdi edilen ilişik (ölçüler 
Nizamnamesinin 4 üncü, il 
inci, 12 inci ve 14 üncü fa
sıllarını değiştiren nizamna· 
me) nin mer'iyete konulma 
sı ; İcra Vekilleri Heyetin· 
ce 7-7-1938 tarihinde onan• 
mıştır. 

Ölçüler Nizamnamesinin 
4 üncü, 11 inci 12 inci ve 14 
üncü fasıllarını değiştiren 
nizamname. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

İçinde ispirtolu ve diğer 
içkilerle akıcı maddeler ıa· 
tılan şişler. 

Madde 1. - IO Ağustos 
1933 tarihli Ölçüler Nizam
namesinin 7 4 üncü maddes
aşağıda yazılı old.uiu veç
hile değiştirilmiştir : 

Muayene edilecek ölçüler 

İçinde ispirtolu ve diğer 
içkilerle akıcı maddeler sa
tılan şişeler aşağıdaki dol
ma hacımlarda olmak üze
re muayyene edilir. 
Bira şişeleri : 

30 el, 50 el, 70 el, 
ve 100 el. 

75 el. 

f o el. 75 el. 100 el. 1,5 
l, 2 1, 3 l, 4 l ve 5 l. 

10 el den küçük ha --im
deki şişelerle sifon şişele
rinin istenilen hacimde ya· 
pılması ve kullanılması 
caizdir. 

İmal tarzı ve terkiplon 
itibarile yukarda yazılı 
gruplardan birine girebilecek 
akıcı maddeler için o ~rup 

ı;rda tesbit edilen şişeler. 
kullanılır. 

Ecza kapları 
Madde 2 - 75 inci mad· 

de aşağıda yazıldığı veçihle 
değiştirilmiştir. 

Ecza taşımağa mahsus 
şişelerle 7 4 üncü maddede 
yazılı boylardan höyük şi~e 
ve damacanalar üzerinde 
hacimleri yazılı olsa bile 
muayene edilmezler. 
imal maddesi 

Madde 3 - 76 ıncı mad· 
de aşağıda yazılı olduğu 
veçhile değiştirilmiştir. 

İçinde ispirtolu ve diğer 
içkilerle akıcı maddeler sa
tılan şişeler camdan ve bu 
işe elverişli porselen ve 
ıaire gibi toprak mamulit
tan yapılır. 
Şekil 

Madde 4 - 77 inci mad· 
de aşağıda yazılı olduğu 
veçhile değiştirilmiştir. 

7 4 üncü maddede yazılı 
olan şişler dipleri düz ol· 
mak şartile istenilen biçim· 
de yapılabilir. 
Tesmiye 

Madde 5 - 79 uncu mad
de aşağıda gösterildiği gi
bi değiştirilmiştir. 

-.,d~t•York b 
... dele orsaaında ham 
"'1~8' r fi 1 
~ ı ber, Yat armın yüksel· 

pi· (husu~i).- Laypsığirı son ha· 
har mevsımi fuuıuda bw s~-

Brezilya hükümeti cihan 
yasalarıc<la kahvenin arz~

talebi bir devre mütevazın hır 

halde tutahiliyordu, fakat 
diğer tarafdan kendi zararına 
olarak kahve hasıl eden başka 
memleketlerin, hususıle Ko. 
lombyanın kahve zıraatının 

inkişafı dolayısile teşvik edi· 

leri ve şıgaraları di"kat celb 
t:tlecek. Zaten buular çok 
defalar Laypl)ig iuun va::;ıta. 

sııle cihan pıyasa::ııu:ı çıkup 
rağbet bulmuşlardır. Bu st:ı:.ıe 

Soda ve gazoz şişeleri : 
20 el, 25 el, 30 el, 35 el, 

ve f O el. 
Maden suyu şişleri: 

7 4 üncü maddede yazılı 
şişelerin dibine dolma ha
cimleri litre, desilitre, san· 
tilitre veya bunların kııa 
şekilleri olarak şişe hamu
runda aşilde aşındırm, ka
zıma, kabartma vesair su· 
retle yazılı bulunmalıdırlar. 

-'llcti~a~ce olarak Birleşik 
t\'i L a ''S 4 

~tı llllira antos no. ,, 
~. tdcrı 

6 
n aydaa beri 5·75 

"t• 2S 
tr ~~ l9J &eııte ve Ha· 
't '"~' Ytilt f rankdan 220 
~ "crıin h •elrni§tir. Geçen 
ttıi lltir . 
~- 11 tlyatı ~n ayında Kah· 
oıdt •e lfa Nevyorkta 11.10 

ıır. Ver' t 
~t ~Unu ıik < e 230 frank 
li~ ll:ll tle d r edersek fiyat· 
~ , l •rece 

1 
Du~ •tılır tenezzül et· 

tlijL ll)ad • 
q'•l a en . t\ıır tdc zıyade kahve 
ıl l il bıe l tl} 0 duğ nı eketın Bre· 

~~- tab..,,", ttıaliirndır. Bre· 
~t· tuı.hil nın tiyattnı yük· 

' ) inek · · ._,l 'di ıçın l 931 den 
~ı:r'>aa çu7~e Zarfında 62 

•tıraİfd' kah\'e yok n 
ır. Bu surette 

, yordu. Höylece Br~ıilyanın 

kahve satışı 15,500,000 çu· 
valdan 14,800,000 çuvala su· 
kut etmişken, sayit memle· 

ketlerin satışı 8 milyon çu• 
vaiflan ll milyon çuvala ba
liğ olmuştur. 

Geçen sene Brezilya hü· 
kümeti bu vaziyeti göz 
önüne alarak, usulunu değiş· 

dirmeğe karar vermiş ve pi· 
yasada olan talepden bzla 

kabYeyi telef edeceğine kah-

nede tüttin \ie ::igaıa vaı ve 

te@lıır olunaeak. fakat fuaıcta 

eıı ziyade Yugoslavya tütün· 
dahı bu ınuvaffakıyeti ılıraz 

edeceğt kuvetle ıneı:ıuldır. 

Memleket haberleri 
~~~--·----~-~ 

Uşak tütün rekoltesi 

Uşak'ın geçen sene tü
tün rekoltesi 225.ooo kilo 
idi. Satılamıyarak İnhisar
lar ambarında kalan 90.000 

kilosu, bu hafta içinde Uşa
k' a gelen üç tüccar tarafın
dan çoğu satın alınmıştır. 

Zürra çok memnundur. Ye-

ni senenin mahsulü geçen 
seneye nisbetle bır miktar 
azdır. Fakat havalar olduk
ça kuraklık devam ettiğin
den mah~ul çok nefis ye
tişmektedir. Bu mahsulün 
çok iyi bir fiyatla satılacağı 
kanaati umumidir. 

25 el, 30 el, 35 el. 50 
el, 75 el, 100 el. 

Memba suları şişeleri : 
25 el, 30 el, 35 el, 50 

el. 75 el. 100 el. 1,5 l, 2 1, 
3 l, 4 l, 5 1, 

Rakı, konyak ve likör 
şişeleri: 

ıo el. ıs çl. 20 el. 25 
el. 30 el. 35 el. 50 el. 70 
el. 75 el, 100 el. ve 1 l. 

Şarab şişeleri : 
30 el. 3S el. 50 el. 70 

el. 100 el. 1,5 l, 2 1. 3 l 
ve 41. 

Süt şişeleri : 
25 el. 50 el. 75 el. 100 

el. 1,5 ve 2 l. 
Şira, sirke ye yenilir 

yailar için tiıeler : 

Bunlardan muhafaza için 
üzerleri bozulmadan açıl-
mayacak tarzda kapatılmış 
olanların dolma hacmi üst
lerinde göze çarpar bir ye• 
rine yazılmalıdırlar. 
Yanlış payı 

Madde 6 - 80, 81, 82, 8J 
üncü maddeler yerine geç
mek üzere asağıdaki mad-
de kabul edilmiştir. 

Şişelerin Silme hac-
hacmi mına göre 

Dolma Silme yanlıı 
payları 

(Bitmed') 

• 
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a) MÜNAKASALA 

İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri vemalzemesiHarita 

İstanbul Komutanlığı Satın Alma Komisyonundan 
Nakliye ve motörlil okulmıun ikamet ettigi Orhaniye 

kışlasının çatı aktarmasile dere ve olukları yeniden yaptırı
lacağından açık eksiltme ile ihalesi 1 eylıil 938 perşembe 
günü saat 10.30 da yapılacaktır. Muhammen keıif bedeli 
3434 liradır. İlk teminatı 258 liradır. 

• • • Maçkada Fen Tatbikat okulu ittihaz olunacak bina ta
dilen tamir ettirilecektir. Açık eksiltme ile ihalesi 1 eyliil 
938 perfembe günü saat 10 da yapılacaktır. Muhammen 
keıif bedeli 866 lira 97 kuruştur. İlk teminatı 65 liradır . 

( devamı 3 üncü sayfada) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
IBllllımlmlilO'IJ:l9ml!lll~Eiiil~!!:B:l .. !IEil'Dl .. l!Elll:s! .. lalli*A81ır:mmiMllllm 

1 - Liıtesinde cinı ve mıktarları yazılı muhtelif renk 
171!5 kilo matbaa mürekkebi sartname ve nDmuneleri mu
cibince açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Hepsinin muhammen bedeli 1818, 10 lira ve mu
vakkat teminatı 136.35 liradır. 

III - Eksiltme 25. VIII. 938 tarihine rastlıyan perşem
be günü ıaat 10 da Kabataşta Levazim ve Mubayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen 
Komiıyona gelmeleri ilAn olunur. (5280) 3-4 

1 - Şartname ve numunesi mucibince satın alınacak 
40,000 kilo bel ipi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuş
tur. 

il - Muhammen bedeli beher kilosu 58 kuruş hesabile 
23200 lira ve muvakkat teminatı 1740 liradır. 

ili - Eksiltme 29.8.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 11 de Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler t. 16 lira bedel mukabilinde İnhisar
lar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve lzmir Baş Mü
dilrlüklerinden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanun! vesaik ile yüz
de 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü saat 
10.30 a kadar yukarda adı geçen Alım Komisyonu Başkan. 
lığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(5301) 2-4 

1 - İdaremizin Gaziantep fabrikası için şartnamesi mu
cibince satın alınacak 500 ton rekompoze maden kömürü 
3.8.938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

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

ili - Eksiltme 20.8.938 tarihine rastlıyan cumartesi 
glinü saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gfin ve saat
te % 1,6 giivenme paralarile birlikte yukarıda adi geçen 
Komisyona gelmeleri ilin olunur. (5130) 4-4 

4 - Şartname ve projel~r 26 kuru~ bedd mukabilinde 
sÖ7ii gP.çen Şubeden alınabilir. 

5 - Eksiltmeve i~tirak etmek isteyenlı>rin feuni evrak ve 
vesaikini inhisarlar inşaat Şühe:ıine ibraz edcrt k ayrıca vesika 
almaları lazınıdır. 

6 - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile V-inci maddede yazılı eksilımıye iştirak vesika~ı ve % 7,5 
güvenm~ paralariyle birliktr. ehiltme için tayin edilen gün ve 

saatte yukarda adı g~çf'rı Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(5532) 1-4 

1 - İspirto bidonlarında kullanılmak üzere şartname 
ve nümuneleri mucibince 600 adet kızıl ayar musluk açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Muhamman bedeli beheri 2 ~5 kuruş hesabile 
1350 lira ve muvakkat teminatı 101.25 liradır. 

IIl - Eksiltme 29. VIII 938 tarihine ra.stlıyan Pazartesi 
günü saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - İsteklilerin eksiltme için 
saatte % 1,5 güvenme paralariyle 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

tayin edilen gün ve 
birlikte yukarıda adı 

(5377) 2-4 

1 - Şartnamesi mucibince satın alınacak incir, üzüm 
ve anason koymağa mahsus 50,000 adet çuval 1.8.938 ta
rihinde ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabile 21000 
lira ve muvakkat teminatı 1575 liradır. 

ili - Eksiltme 22.8.938 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 1 lira mukabilinde her gün İnhisar· 
lar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve İzmir Baş· 
müdürlüklerinden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte 0~ 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5094) 4-4 

l - Şartname ve resmi mucibince Şemsipaşa deposu 
ıçın yaptırılacak 40 adet elbise dolabı açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beheri 27.72 lıra hesabile 
1108.80 lira ve muvakkat teminatı 83. 16 liradır. 

3 - Eksiltme 24.8.938 tarihine rastlıyan çarşamba 

günü saat 1 1 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. • 

5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
te % 1,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5246) 3-4 

560~adet kapalı bakır karavana 2.9.938 cuma günü saat l 1 ,30 
Tophanede IS. LV. A. SA. AL. Ko.da açık eksiltme ile .alınacaktır. 
Tahmin bedeli 2716 lira il~ teminatı 203 lira 70 kuruştur~ Şartna· 

me ve nümune.-i Ko.da görülebilir. İıteklilerin kanuni vesikalarla 
beraber belli saatte Ko.na ıeluıeleri (143) (5544) 1-4 

Askeri okullar için 25 çift Altlı üstlü karyola 5.9.938 pazar-
tesi günü saat 15 de tophanede IST. LV. A. SA. AL. Ko.da açık 

1 Ş · 'b' l k l b eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 575 liradır. İlk teminatı 43 
- artnamtsı mucı ınce satın a ınaca 6 adet tu um a ı· l2 k ş · d .. · ·· 

• 1 ıra ur~ştur. artnamesı Ko. a ve numune.sı muayene KO.da go-
aç\k eksıltmeye konmuotur · ı rülebilir. isteklilerin vesikalarıyla beraber belli saatte Ko.na gel-

11 - Muhamen bedeli beheri 160 lira hesabiyle 960 lira meleri (144) (5545) 1-4 

ve muvakkat teminatı 70 liradır. 
IH - Ekıiltme 2.IX.938 tarihine rastlıyan cuma gunu 

saat 11 de Kıbataota Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V ....... İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
% 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen Komi~-
yona gelmeleri ilin olunur. (5533) 1-4 

İdareleri IST. LV. A.ne bağlı müessesat için 180 ton meşe kö· 
mürii 2.9.938 cuma ıünü saat 15 de Tophanede lST. LV. A. SA. 
AL. KO.da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
SIOO liradır. ilk teminatı 607 buçuk liradır .• Şartnameıi Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin Kanuni vesikalariyle beraber teklif mektupla
rını ihale saatinden bir ıaat evvel Komisyona vermeleri 

(145) (5546) 1-4 

50 gramlıktan bin gramlığa kadar 100.000 adet ilaç şişesinin 1 l 
1 - İdaremizin Pa~abahçe fabrik&sında ~artname ve pro- Ağustos 938 tarihindeki münakasası gazete idaresince ilanı noksan 

3esı mucibince yaptırılacak kantar ve itfaiye binaları inşaatı yap}ldığından 29 Ağu~tos 938 Pazartesi günü saat 15,30 da Tophane· 
ihalesi fesh edildiğinden yeniden açık eksiltmeye konmuştur. I de Iı.tanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yeniden ka-

2 - Keşit bedeli 5253 lira 23 kuruş ve muvakkat temi- : ~alı zarfla ek.siltmesi yapılaca~tır. Hepsinin tahmin bedeli 6~2 lir~ 
394 ı . d 1 50 kuruştur. ilk teminatı 467 lıra 44 kuruştur. Şartname ve nuounesı 

nalı ıra ır. 1 K · d ·· ··1 b·1· T l" l t · d · t ·1 · l . . . .. . omı.yon a goru e ı ır. a ıp er şar namesın e ıs enı en şışe ere ay· 
3 - Eksılıme 2.9.938 tarıhıne rutlıyan cuma ~unil saat rı ayn fiyat vereceklerdir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 

10 da Kabataşta tevazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko· · teklif mektublaram ihale .aatinden bir ı.aat evvel Komisyona ver· 

mieyonunda yapılacaktır. / meleri, (135) (5.391) 2-4 

idareleri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müessesat için "Kartal· 
Piyade Atış Okulu hariç" on beş günlük koyuoeti 19.8.938 Cuoı• 
günü saat 11,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satınalına Koıııi•• 
yonunda pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin belli aaatte KomisoY11' 

ıelmeleri. (146) (5547) 

Aıkeri Oku Bar için J l adet bakır ıemavarı 125 adet hamam ts 
sı, 460 çift nalın 19 8 938 Cuma günü saat 10,30da Tophanede İstaıı• 
bul Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonunda pazarlıkla aJııtB' 
caktır. Semaverin numunesi Komisyonda g.=irülebilir. Hamam tası "e 
nalınlarm n~munesi talipler tarafından pazarlık günü Komisyona ~~· 
tirilecektir. lıjbu 3 kalem malzeme ayrı ayrı da ihale edilebılit• 
İsteklilerin belli ıaatte Komisyona gelmeleri. 

(137) (5436) ~ 

Keşif bedeli 1358 lira 85 kuruş olan Gülhane parkıııd~ 
Bahçeler Müdürlüğü binasının tamiri açık eksiltmeye Jıo 
nulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesikad'

11 

başka Fen İşleri Müdürlüğünden Rlacakları fen ehliyet t1t' 

aik:ısile 101 lira 91 kuruşluk ilk teminat makbuz \feY~ 
mektubile beraber 22.8.938 pazarteıi günü saat 1 lde DıiıO 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) (5092) 

Beher metre 
murabbaımn mu· 
hammen bedeli 

Metre mu
rabbaı 

tık te[J11' 

natı 

Köprünün Kadıköy·Haydar· 20 S,20 6t,50 
paşa iskelesini dış kısmında 

memur odası saç&.k kenarında 

Köprünün Kadıköy·Haydarpa• 10 ~0,80 163 
şa iskelesinin iç kısmında ,tı 

ıe· ' 
Yukarada metre murabbaı. muhammen bedellerile il~ (f 

minatJarı ya:nlı köprünün Kadıköy·Haydarpa~a iskelesinin ıÇ ~ 
dış kısımlarına ilan talıkı işi br.~ sene müddetle ayn ayrı ııÇ~ ~ 
a~tırn:ı~ya konu.lmuştıır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünd~ 1s· 
rulebılır. İsteklıler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve hız• r 
rında ~ö~terilen ilk t~minat makbuz v~y~ mektubile bara~. i. 

25.8.938 perşembe gunü saat 11 de Daımı Encümende bol "it 

malıdırlar. (B) (52901 

Senelik 
muhammen 

kirası ./ ________ _,, 

Karaağaç pay mahallinde t No. ot deposu 300 zz,~ 
2 7 21,ı 

,, " ,, 3 o 31l ıı~ 
3 ,, " " 42 1 21~ ~ 
4 " " " 37 t ,, ~ ,, 

" ,, 

" 5 300 2"' ,, ,, " " ıı1 
Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı 0 ~ 

mahaller ayrı ayrı kiraya verilmeek üzere açık artırıııd-1 lı 
konulmuş isede belli ihale gününde giren bulunmadığıJS ( 
artırma 29/8/938 Pazartesi gününe uzatılmıştır. Şartn9~~ 
leri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hiıal•~er 
da gösterilen ilk teminat makbuz '</eya mektubile bet~ f 
yukarda yazılı günde saat 11 de Daimi Encümende b~,~l ~ 
malıdırlar. (M) (~ ~ 

---------------·~-------------------./ ~ 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Kayseri Vilayetinden: 
el 

t - Eksiltmeye konulan i~ Kayıeride yeniden yapılacak ısı 
leket hastanesidir. Keşif bedeli 121446 lira 51 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrakı şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi. 

A·B - Eksiltme şartnameıine ek şartname. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık iileri genel şartnamesi. 
D - Tesviyei turabiye şoaa ve kargir inşaata dait 

şartname. 

E - Yapı işleri umumi ve fenni ıartnameıi. 
F - Keşif cetveli, metraj cetveli. 
G - Projeıi ve aair evraktır. 
İ .. tcyenler bu şartnameleri ve evrakı Kayaeri Nafia 

ve Daimi Encümeninde bedelsiz olarak görebilir. ,ıJ \ 
3 - Eksiltme günü 1-9-938 perşembe saat 13de encüıO 

)ayette yapılacaktır. 

4 - Ek~iltme k~p~lı zarf u~uliyle .Y~pıl~caktır. biti 
5 - Eksıltmeye ıştırak edebilmek ıçın şımdiye kadar 10 JP 

ralık iş yaptıklarına dair nafıa vekaletinden ehliyet ve ticaret. 0 JİPI 
da kaitli olduklarına dair vesika ibraz etmeleri ve meıul bır ~ 
malı mühendis mimar veya fen memuru kullanacaklardır. z f# 

6 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatteJ1 ti, 
evvel Encümeni Vilayete makbuz mukabilinde verilecek· pof~ 
gönderilecek mektupların nihs7et ihale saatinden iki ,aJ!t :, ' 

ne gelmiş olmalar, li.zımdır. Poıtada vuku bulacak ıecikJJJel ~ 
bul edilaıeı. (5456) 



Müaaka1a Oaıeteııi 

1 20 ton sade yağma teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden iha-

~ kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. tahmin 
~ 35100 liradır. İlk teminatı 2632 lira 50 _kuruştur. Eksilt~e 

llıı Cuına günü saat 12 de Trabzonda Askerı Satınalma Komıs-
~ Yapılacaktır. Şartnamesi Komisyonumuzda isteklilere 
ıltcektir. İsteklilerin verecekleri teklif mektubları. 26.8.38 
~llÜ saat 11 e kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş veya 
ıle gönderilmiş olacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte Ko-

011 8atkanlığına Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair yeni •e . ._ 
11"•larını göstermeye mecburdurlar. (216) (5228) 3-4 

~i_adet hangar kapalı zarf~a eksiltmeye konulmuştur Keşif 
tı.ı ~15 lira 14 kuru~tur. ilk teminat 4085 lira 76 k_uru=ttur 
it eıı .19.8.938 cuma günü saat 11 de Erzurumd ~skerı Satı.~-

les! açık olarak 25.8.938 perşembe günü saat 10 da yapılacaktır, 1 
İlk teminatı 1500 liradır. Taliplerin muayyen gün ve saatta Balıkesir 
Kor. Satınalma Komisyonuna müracaatları: (209) (5159) 3-4 

leher kilosuna tahmin edilen fiatı 250 kuru~ oları 41000 kilo 
sarı sabunlu kösele kapalı zarf usulile m~nakasaya konmuştur. 
İhalesi 5;9 938 pazartesi günü saat 11 dedir. l!k teminat 6375 liradır 
Evsaf ve şartnamesi 5 lira 15 kuru mukabilinde M.M.V. Sa. Al. 
!<o.dan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2-3 cü 
maddelerinde gösterile:ı vesaikle teminat ve teklif mektublarını 
ihale saatinden en az bir saat evvel M.M.V. Sa. Al. Ko.na ver-
meleri (280) (5492) 1-4 

Çanakkale Müstahkem Mevki Bi~likleri için iki garaj kapalı 

zarf .usulile münakasaya konulmuştur, ihalesi 5:9=9JS Pazartesi günü 
saat IO da Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır: Garajların keşif bedeli 123,806 lira 78 kuruştur: Mu-

İstanbul Belediyesinden 

Muhamme11 İlk t~mi· 
bedeli natı 

Cerrahpıtşa Hastanesine 4000 mı· 
tre gaz idrofil 

Haseki Hastanesine ·12. kalem ecza 
Br.yoğlu 39·uncu mektebin tamiri 
Ü.:.küdar 46 ,, ,, ,, 
Beledi)e merkez binasında su te~İ· 

380 
495,45 
215,06 
171,1'2 

28,SO 
37,16 
17,6~ 

12,83 

~atmda yaptırılacak tadilat 408,g6 30,6J 
Beyoğlu 44·üncü mektebin tamiri 205,59 LS,42 

3 

Y uk rda muhammen bedelleri yazllı işler ayrı ayrı pazar· 

lığa konulmu~tur. Evrakları Encümen kalemind~ görülebi
lir. İstekliln hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubilt' beraber 20.8.938 cumartesi günü saat 11 de 

0tnısyonunda yapılacaktır. Şartname keşif ve planları hergun 
._:orıda görülebilir. Teklif mektubları belli günde belli saatten 
e ~ evvel Komisyon Başkanlığına verilmesi veya posta ile 

vakkat teminatı 7,441 liradır: Bu in~aata aid keşif, ~artname ve 1 
planlar Ankara, İstanbul, İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komis-

yonlarile Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonlarında i•m••••••••••••••••••••••••• ... 
görJiebilir: isteklilerin 2490 sayılı kanund:t yazılı vesikalarla bu 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

'Ütni4 bulunacaktır, (204) (5070) 4-4 

Seher ınetresine tahmin edilen fiat 88 kuruş olan 80000 ila 
laletre mahruti çadır bezi kapalı zarf ur.ulile münakasaya 

~t"'"ftur. ihalesi 29-S-9.38 pazartesi günü saat 11 dedir. İlk te
V 5210 liradır. Evıaf ve şartnamesi 400 kuruş mukabilinde 

· •atınalma Komisyonunda alınır. Eksiltmeye ıireceklerin 
"Yılı, kanunun 2 3cü maddelerinde gösterilen vesaikle te
'/e teklif mekt~blarını ihale saatinden en az bir saat evvel 

' S..tınalma Komisyonuna vermeleri (243) (5346) 24 

. ıi~ tarihinde kapalı zarfla ihalesi ilan edilen ve keşif bedeli 
ııı • 23 kuruftan ibaret olan Bahkeıirde Çayır Hisardaki garaj 

tn İnşaıınıo ikmaline talip çıkmadığından ihalesi açık olarak 
• cuma günü saat 10 yapılacaktır. İlk teminatı 2187 lira 40 

İe r, Talihlerin muayyen gün ve saatte Balıkesir Kor Satınalma 
)olluna müracaatları (5158) 3-4 

ı.::rda miktar tasınlanan fiatları ve ilk teminatları yazılı 
G "- Uo kuru o~un kapalı zarfla eksiltrneıi 31-8-938 çarşamba 

lal t 15 te fzmit tümen Satınalma komisyanunda yapılacaktır. 
t"kiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edebilir. 

~lte ;•~ Ankara, İstanbul, Eıkişehir Levazım Amirlikleri ve 
bı t6aı Utnen Satınalma Komisyonunda görülebiler. isteklilerin 

lbt •e ıaatından bir saat evvel teklif mektuplarını Tümen 
koblisyonuna vermeleri (254) (5381) 24 

Tuınlanan 

kilo fi atı Tutarı ilk teminatı 
K. Santim Lira K. Lira 

69ooo 2 50 1725 130 
580oo 2 50 1450 109 
58ooo 3 1740 131 

39sooo 2 75 10862 50 815 
ıaıooo 2 75 4427 50 331 

74iooo= 20005 ()() 1516 

~~t 'f. 
~•i çı tıne tahmin edilen fiat 24 buçuk kuruş olan 100,000 

. l~n ~orbalık sebze kapalı zarf usulile ~ünakasaya kon
~ ~il leıı 2-9-93S cuma günü saat 11 dedir. ilk teminat 1837 
..._it "'ıtur. Evsaf ve şartnameıi bedelsiz olarak M.M.V. Sa

~:lı~·onunda alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 aayılı 
llıe~t-.bı_ cu maddelerinde gösterilen vesaik ve teminat ve tek· 
'- ita r~nı ihale ıaatinden en az bir saat evvel M.M.V. Sa· 

tnısyona vermeleri (244) (5347) 24 

' ~"da 't, t t ~opçu alayının 400 ton, piyade alaylarının 140 ton, ve 
"-t ~~llı:ıonunun 250 ton yulaflarının ihaleleri 2-9-933 cuma 
• l',h .de topçu alayının, 16 da piyadelerin, 17 de Malkara

'-' ~lltutlıın bedelleri Tekirdağ topçu ve piyade A.nın beher ki
)~ tdil 4 .75 santim üzerinden ve Malkaranın 5 kuruş üzerinden 
li 'l'}':•ıtir. Muvakkat teminatları Topçu alayının 1425 liradır. 
~ t' 5() le tının 440 lira 25 kuruştur. Ve Malkara garnizonunun 
~ "ıiıı,t uruştur. İhalesine gireceklerin teminatları ile beraber 

8'ttit1r1tlıektuplarını bir saat evvel Tekirdağında Komisyonu-
elerj, (206) (5156) 3-4 

y 
~ 'ht1h 
'f ç~~~ld~da Y•pb.rılacak altı adet depo inşaatına eksiltme günü 
~eli l~~an yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
•ı tG.ıil 2 lira 16 kuruştur. Ek.iltme 20 aj"ustos 938 cu

t/'ia"-t -.:-t 10 da Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyo
~'-11. 87 ltu: tır. iu, teminatı 1293 lira 92 kuruttur. Ke.,if ve şart· 
t~ı:"t \>e 1: korniıyondan alınır. Eksiltmeye girecekler kanu· 
\ıt '1e birt·1c 90 •ayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı 
~t e:,,:~ teklif mektuplarını eksiltme aaatından bebeme• 
,.,._,le ~ıne kadar Ankarada M. M. V. Satınalma Kom is· 

rı, (4988) (177) 4-4 

~he, 
~ \tL ldedin ı. · 
'< , " ~ e tanınin edilen liy1t 26 lira olan bin tane 

'ttt hıto1 i:;ı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ekıilt-
' l(omi Paz,.rtesi günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
~i laQ ~Yonunda yapılacaktır. İlk teminatı 1950 lira olup 

l~tl ltıi"at ~şa Komisyondan alınır. Eksiltmeye girecekler 
' ' bitliltt tayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı 
''-~··•eline \!.eklif mektublarını ihale saatinden behemehal 'i. d.,. Ankaracla M. M V. Satınalma Komisyonu

(4990) (180) 4-4 

miktar veyahut en az altmış bin liralık işi muvaffakiyetle yap
mış olduklarına dair vesika Nafıa Vekaletinin ehliyet ve müteah
hitlik vesikalarile teminatı muvakkate makbuzu veya banka mek
tublarile beraber teklif mektublarını havi kapalı ve mühürlü zarf
lar ihale günü olan 5-9-938 Pazartesi &'ünü saat dokuza kadar 
Çanakkale Müstahkem Mevki Salınalma Komisyonuna makbuz 
mukabilinde teslim edilmelidir. Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez (2.8.5) (5550) 1-4 

Kapalı ıarf usulile münakasaya konulan ve beher kilosuna 
tahmin edilen fıatı 88 kuruş olan 100000 kilo sade yağının müna
kasa gününde talip çıkmadığından bu defa pazarlıkla alınacaktır. 
Pazarlığı 20-8-938 Cumartesi saat 1 l dedir ilk teminatı 5650 liradır • 
Evsaf ve şartnam~si 440 kuruş mukabilinde M.M.V. Sa. Al. Ko.dan 
alınır. Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2-3 cü maddele· 
rinde gösterilen vesaikle ve teminatla beraber mezkur ıün ve 
saatte M.M.V. Sa. Al. Ko.na müracaatları. (281) (5493) 

Kağızman Garnizonu için 800,000 kilo arpanın kapalı zarfla 
ek•ıltme günü istekli çıkmadığından pazarlığa verildi. Tahmin be
deli 20,000 lira, ilk teminatı 1 ,500 lira, pazarlığı 6 8 938 tarihinden 
itibaren bir ay içinde talip çıktığı takdirde her gün yapılabilır. 
İhalesi Karakösede Satınalma Komiı.yonunda yapılacaktır. Şartna
mesini görmek isteyenler Komisyondan alabilirler. Talipler ilk 
teminatlarile ve ticaret odası vesikaıile Komisyonumuza müracaat 
etmeleri. (283) (5548) 

İzmitte ve Gebzed.e yaptırılacak birer paviyon ile Gebzede bir 
hangarın ikmali inşasına istekli çıkmadığından .ikin_ci pazarlığı 22 8. 
938 pazartesi günü saat 16 da Eskişehir Levazım Amirliğinee Satı
nalma Komisyonunda yapılacaktır. İzmitteki pavyonun keşif bedeıi 
43023 lira 78 kuru~, ilk teminatı 3227 liradır Gebzedeki pavyonun 
keşif bedeli 15500 lı ra, ilk teminatı 1162 lira 50 kuru1tur. İnşaatı 
ikmal edilecek Gebzedeki hangarın keşif bedeli 24329 lira 2 kuruş, 
ilk teminatı 1825 liradır. Bunlara aid keşıf, resim ve şartnameler 
Ankara İstanbul, Eskişehir Levazım Amirlikleri Satınalma Komis-' . . 
yon'arında ve lzmitte Tüm Satınalma Komisyonunda görülebilir. is-
tekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesaiki ve bu gibi işlere benzer 
iş yaptıklarına dair vesaiki ve Nafıa Vekaletinin 938 yılt ehliyet ve
ıikalarl temınat makbuz veya banka mektublariie pazarlık saatinde 
mezkur Komisyona gelmeleri. (384) (5549) 

On tonluk 6 ad.et Dizel motörlıi yol silindiri kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Hepsinin tahmin bedeli 43200 liradır. Ek
ıiltme 5-9-938 pazartesi günü saat 12 de M. M Vekaleti Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır; İlk teminatı 3240 lıra olup, şartnamesi 
216 kuruşa Komisyondan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

belgelerle birlikle teklif mektuplarını eksiltme saatinden bebeme· 
hal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti Satmalma 
Komisyonuna vermeleri (119) (4579) 3-4 

1 - Müteahhitlik vesikası hakkında 1.7.937 tarih ve 3645 sayılı 
Reami ~azete ile ne.,r.>lunan talimatname ile, bu talimatnameye göre 
Nafia Vekaletince verilmekte olan daimi ve muvakkat (Müteahhitlik 
vesntall) usulü ilga edilmiştir. 

Binaenaleyh şimdiye kadar verilmiş olan bütün müteahhitlik 
vesikalar• ile bu vesika usulünün istinat eylediA-i talimatnamenin hük
mü kalmamıştır. 

2 - Halen ilan edilmiş bulunan ek6iltmeler 1 Eylül 938 tari
hine kadar müteahhitlik vesikası hakkında cari usule gör~ intaç 
edilecek ve 1 Eylül 938 tarihinden sonraya ilan edilmiş olan eksilt
meler için buna göre tuhihat yapılacaktır. 

3 - Bundan sonra eksiltmelere girecek taliplerden aranacak 
evrak ve vesaik eksiltme şartnamelerine dere ve usulen ilan edi-
lecektir. (5534) 

Gaziantep Vilayetinden : 
ldarei hususiyeye ait (2712) lira (35} kuruş muhammen bedelli 

Evrakı mutbua ve defatir iki ay zarfında teslim edilmek şartile 
on beş gün müddetle açık eksiltmey~ lıonulmuştur. 

Taliplerin nümuneleri görmek üzere her gün ve münakasaya 
İ;tirak için de 25 ağustoi 938 perfembc günü saat 10 da (2o.3) lira 
(43) kurutluk teminatı hamilen Gaziantep Vilayet Daimi Encümenine 
mOracaatları ilin olunur. (5561) 1-4 

. ,, ,, .., . ,, 
D.D.YOLLAQI iSLETME u. MtJOUflLUGUNDEN • 

Devlet Demiryolları 9 uncu işletme Müdürlüğiinden 

Aşağıda mevkii, miktarı muvakkat teminatı ve muhammen be
deli yazılı balastlar ayrı ayrı ve hat kenarında kabili mesaha şekilde 
teslimi şartile 30 8 938 salı günü saat 15 te Siri< ecide 9 işletme bi
nasında kapalı zarf usulile ıabn alınacaktır • 

istekliler teminat ve teklif melıtublarile Nafıa ve diğer nizami 
vesikalar. ihtiva eJece:C olan kapalı zarflarını ihale ıaatinden bir ıaat 
evveline kadar Komiıyona vermeleri laz mdır. Şartnameler paraaız 

olarak Komisyondan verilmektedir. (5296) 3-4 

Mevkii Miktarı Teminat Muham. bedeli 

----------------------------------------------------Muratlı istaayonu 
Km. 'El 

10000 M3 
4000 M3 

1237,5 lira 
300, lira 

165 kurut 
150 n 

1 
1 - Tahmin edilen bedeli 17231 lira 76 kurut olan 93.600 

kilo kuru üzüm 3 eylul 938 tarihine rastlayan Hmarteıi filnil ıaat 
11,30 da kapalı zarfla alınmak üzere müaakaaaya koaulmuttur. 

2 - Muvakkat teminab 129'l lira 39 kurut olup ıart.amui 
her gün komisyondan paraatz olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 uyıh kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını en ıeç ltelli ıün ve uatten 
bir aaat evveline kadar Kaıımpatada baluaan Komisyon bafkaalı· 
tına nrmeleri. (5366) 1-i 

-
l - Yapılan münakauaında talip çıkmayan 154000 kilo ne• 

buduu tahmin edilen bedeli { 14229) lira (60) kurut olup 20.8.93S 
tarihine raaliyan cuıDartesi ıünO aaat 12.30 da pazarlıkla alınmak 
üzere münakauya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1037 lira 22 kuruftur • 
3 - Şartnamesi paraaız olarak her ıüo komisyondan alına· 

bilir . 
4 - l.teklil r .n 2!90 aayılı kanunun tarifab dahilinde belli rGa 

ve saatte Kaaımpafada bulunan komisyona müracaatları. (5519) 

(ikinci sahifeden devam) 

Ankara Valiliğınden: 
Etimesgut'taki radyo istasyonu binası önündeki mey

danlığın içinde yapılacak şose, bordür, büz inşaatı 1.9.938 
perşembe günü saat 1 o vilayet binasında Nafıa miidürlüğü 
odasında toplanan komisyonda ihale yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 3848 lira 24 kuruı
tur. 

Muvakkat teminatı (288) lira (62) kuruıtur. İsteklilerin 
muvakkat teminat mektup veya makbuziyle ticaret odası 
vesikası ve Nafıa miidürlilğünden bu işe iİreqileceklerine 
dair ehliyet vesikası ile birlikte yukarıda ıözii geçen G. ve 
saatte Nafıa komisyonuna gelmeleri. 

Bu işe ait şartnameyi ve keıfi her gün Nafıa mUdilr
lüğünde görebilirler. 

Ankara Valiliğinden 

Ankara Gazi Terbiye enstittisil çatısının kiremide tah· 
vili işi 1.9.938 perşembe gtinii saat 10 da vi' .:yet binasında 
Nafıa müdürlüğil oda1:ında toplanan komisyonda ihalesi ya• 
pılmak iizere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli ( 14996) lira 25 kuruıtur. 
MuYakkat teminat miktarı (1124) lira (72) kuruştur. 
istekliler teklif mektublarını ticaret odası vesikası mu· 

vakkat teminat mektubu veya makbuzu ve nafıa veklle• 
tinden 938 takvim yılına mahsus olarak aldıkları mllteah· 
bitlik veıikalariyle birlikte ı6zil geçen günde ıaat 9 a ka• 
dar Nafıa komisyon reisliğine vermeleri isteklilerin keıif 
ve ıartnameyi Nafıa müdürlüğünde her gün g6rebilir. 
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Bugün ilan olunan t ıünakasalar ve ı üzayedeler listesi Müteahhitlerin Takvimi 
Cinıi Şekli Muham.bed. Teminat Müracaat yeri 

A)MÜNAKASALAR 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Garaj intaatı: 2 adet 
Beyoğlu 3gu11cu mektebin tnmiri 
Üsküdar 46aeı mektebin tamiri 
Beyothı 44ündi mektebin tamiri 
Ferik<:sy 17i•ci mektebin tamiri 
Pa,abııh9e Febrlkaamda yapbrlacak Kantar n itfai· 

ye biaası iaşaatı (Şart. 21S krf.) 
Gebzede yaptırılacak b"nrar Ye pavyon inşaab{Temd.) 

Belediye Merkca biaasında ıu tcaiaattada yaptmla· 
cak tadilat 

Zonguldak Hühümet Koaatı tamiri 
Diyarb kırda İmaret Camiinde ankaz kaldırma, te· 

mel bafri, duvar yapma \'e boya itleri 

Kap. z. 
Paz. 

,, 
,, 

Açık ek. 
,, ,, 

Paz. 
n 

Açık ek. 
,, n 

ı 2:t80ı ;. 78 
235.06 
l71.t2 
205 59 
614 56 
5253.~3 

4()8.36 

3018.-
3387.50 

. 
i441. Çanakkale Mat. Mvk. S. A. K. 

17.63 i.tanbul Belediyesi 
12.8'ı ,, ,, 
15.42 ,, ,, 
46.- ,, ,, 

394.- İabiurlar Umum Müdirlütü 

Eıki,ehir Levazım S. A. K . 
30 63 İstanbul Bel•diyeai 

226:35 Zonguldak Defterdarhtı 
254 Diyarbakır Vakıflar idaresi 

Kartal Rıhtımında yap. beton döşeme inşaatı (Temd.) 
Oamancıya j'elirilecek ıulann projelerinin ve ke. 

şif evraklarının tanzimi 

Açık•ek. 

Paz. 
5224.53 391.83 Kartal Helediyeai 

Çorum-Suoprlu araıında 6224 m. yolun eaaılı ta· Kapalı Z. 
miri 

Etimesut radyo istasyonu önilnde foso, bordür Ye Açık ek. 
büz inşaats 

Halkevi binası tamiri Paz. 
Ankaraea Gaıi Terbiye Enatitüıü çatıımm kiremite Kapalı z. 

talavili 

-.-

46603.48 

3848.24 

. 
14996 25 

60.- Osmancık Belediyeıi 

3495.26 Çorum Vilayeti 

288.62 Ankara Vilayeti 

-.- Anknra Halkevi Başkanhj"ı 
1124.7~ Ankara Valiliği 

lli\çlar,_Kllnlk ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

Gaz idrofil 4000 metre 
Ecza ~2 kalem 
Alit ye ecza 

Mensucat 

Keten Kumaş 1400 metre 
Amerikan bezi 2000 ,, 
Postal 2CJO Adet 
İskarpin 200 Adet 
Dikilmiş mintan 5000 adet 

Paz 

" Paz. 

Aç,k ek. 

" ,, 
,, 
,, 

Matbaa lşlerl - Kırtasiye, Yazıhane Levazım 

Matbu evrak Karaağaç Müesıesatı için 54 kalem Açık ek. 

Mahrukat , Benzin , Makine veselre 

Meıe kömürü 180 ton 
Benzin: 1500-2000 teneke 
Yat 1 l kalem 
Ma:ıu' ~5 ton 

Kapalı Z. 
Kapalı z. 
Kapalı Z. 
Açık ek. 

380.- 2g,50.- İıtanbul Belediyesi 
495.45 37. 16.- ,, ,, 
-.-

700.-
678.-

1000.-
1000.-
4750.-

950.-

8100 
5100:-
11290~-
7150~-

- Ankara Belediyesi 

52.50 inşaat Usta Okulu 
50.85 ,, ,, 
75.- ,, ,, 
15.- ,, ,, 

356.25 M. M. V. S. A. K. 

71.25 İıtanbul Belediyeai 

607.50 Tophane Levazım S. A. K. 
421 .50 İst. Limanı Sah. Sıh. Merk. 
846.75 Ankara Aelediyeıi 
338.25 ,, ,, 

Mobilya'!! büro eşyası, Muşamba-Hah v. s. 

Alth üıtlü Karyola 25 çift 
Yazıhane 6 adet, kütüp.lıaane 6 adet, gardırop 6 adet, 

maea 18 adet, koltuk 6 adet, iıkemle 24 adet 
Y u ıhane 6 adet, etajer 6 adet, a-ardırop 6 adet, 

daktilo masası 6 adet, ıia-ara maaaıı 6 adet, 
koltuk 6 adet, iıktmle 24 adet 

Talebe muuı 50 Adet 

Müteferrik 

Tulumba 6 adet 
Kapaklı bakır karavana 530 adet 
Gaz boruıu ve raptiyeler: 93 kalem 
Su kapıülü: ı.OJO.aOOO adet 
Duşlavman cihazı 50 adet (femd) 
Dıt lastiği 8 adet - İç lilliti 8 adet fort kamyon· 

ları için 
Bobçabk aaç 15 ton 

Açık ek. 
Kapab zarf 

,, ,, 

,, " 

Açık ek. 
,, ,, 

Kapalı Z. 
Açık ek. 
Paz. 
Açık ek. 

Paz. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Zeytin yaj'ı: 98770 kilo 
Nohut 154 ton 
Koy11a eti 

Kapalı z. 
Pa.z. 

,, 

575 - 43 72.- Tophane Levazım S. A. K. 
-.-.- Orman Fak. Müb. Kom. Baş. 

-.- -.-.- Orman Fak. Milb. Kom. Bat· 

---. . ,, ,, ,, 

960.- 70.- İnhiaarlar Umum Müdürlüğü 
~!716.- 20J.70 Topbane Levazım S. A. K. 

17494.66 1310. 10 D. D. Yol. Ank. ve Hayd. 
-.- IZ7.- İıotaabul Belediycıi 

675!- 50.53 M~ M! V ~ SAK: 
892=- 69.90 Ankara Belediye1i 

3uOO:-· 225.- Aıkeri Fabrikaları U. Müd. 

17 166.35 -.- Deniz Levazım SAK: 
14229.60 1067.22 ,, ,, 

-.- -.- İltanbul Leva:um SAK! 

Gün Saat 

5 9 '38 
20, ti/'38 

,, 
,, 

29 8.'38 
2,19/38 

22 8 138 
20, 8/3':S 

22,8,38 
19/8,38 

24,8,38 
17/9,38 

31/8138 

119,38 

23,8,38 
1/9/38 

Cuma 19·8-938 

Diş rontkeni ile ünit (M. M. V. SAK.) No. 748 
Kıriebir elektrik in~. (Kırşehir Bel.) No. 757 
Ekmek, et sadeyağ (Küt!ilıya Jan. Ok. Kom.) No. 771 .. ~ 

10.-
1 
Muhtelif kimyahane malzemesi (Ask. Fab. U. Müd. Ank.) No.7• 

ı ı.- Şeker {Kars. Tüm. Sak.) No. 773 
,, Çinko levha, (Ask. Fab. U. Müd. Ank.) No. 774 
,, As~cri eşya nakli ve Toka (,, ,, ,, ) No, 776 
,, Faik ps~a camide tamirat (Kadıköy Vakıf. Müd.) No. 776 

IO.- Karayazı kazasınJa 'hükumet konağt inş. (Karayazı kayroskBı:ı 
ı6.- lığı) No. 776 
ı ı.- Ot (Erzincan ask.) No. 775 

Yumurta (Bursa Tüm.) No. 777 
IO.- Sadeyağ (~~an.isa ·ı:üm.) No. 1!1 , , f( 
14·- Bahçe tanzımı ve ıhata dıvarı ınş. (Ank. P. 1. f. Müd.) N°· 

Sadeya[; (İst. Komut.) Nu. 777 ~ 
10.- ııı• 
11.- Çay tuzlasında ve Melefon tuzlasınJa idare binası ile tuz 8 

inş. (İnhi. U. Müdür.) No. 778 
16.- Balast (D. D. Yolları Ank.) No. 778 

Et (İslahiye Ask. Sak.) No. 778 
10.- Yazı makinesi, dosya dolabı, yazıhane koltuğu ve iskemle· ~ 

sele (İ<;;t. Belediyesi) No. 779 
17.-
10.- Hangar inş. (Erzurum Ask. Sak.) No. 779 . \'ı _ 

Balıkesir Hükümet maliye kısmının ikmali inş. (Balıkesır 
No. 779 

Şeker (lnhi. U. Müdür.) No. 779 
20)8/38 ı 1. Peynir {lst. Belediyesi) No. 779 O 

,, ,, Karşıyaka tersane önünde yap. tamirat (İzmir Bel ) No. 78 
11/9 3S -.- Oksijr.nlı su (Tophane l.vz.) No. 780 

Et (Kars. Ask. Sak,) No. 780 
Et (Çanak. Mst. Mvk. Sak.) No. 780 

5 9 138 • 1 

5 9 138 

* Fabrika tezgahı (İzmir Mst. Mvk. Sak.) No. 780 
lO.- Et {Bursa Tüm. Sak.) No. 7811 10.-

5 9 '38 10.- Zeytinyağı (Aydın Vakıflar ldareıi) No. 781 
10.- Ekmek, et, süt, yoğurt, un, peynir, yumurta (Edirne 5/9/38 

419138 
1 10.- No. 783 

2:9/38 11.-

2.19/38 
69,138 
2 9,3B 
29138 

• 1 

15.-
15.-
10.-
-.-

5 9138 ıo.-
3 9,38 11.-

3/9/38 11.-

319/38 11.-

29,138 11.-
2,9 13S ı ı.30 
2938 ıı:-
2 9 3 ' 11.-
89.38 9.,_ 

• 
2938 10.30 

2, 9,38 10-. 

6,9,38 1 l.30 
20,8,38 12.30 
l!.lj8 1J8 l 1.30 

Muht~lif cins elektrik malzemesi ve ampul (Mersin 
783 

Odun (Edirne Vil.) No. 783 
* Çam tahta (Kastamonu orman mub.) No. 784 
Köknar ağacı (Karaeli ormım başmühendisi) No. 784 
Pirinç (Kuklareli Tüm.) No. 784 
Soğan (lzmit Tüm.) No. 784, 
• Çam ağacı (İçel Orman Müd.) No. 785 
Şerit (İst. Telefon Dir.) No. 786 
Dıvar ile sedde intı. (Kayı:ıeri Belediyeı:ıi) No. 788 
Yozgad mezbaha inş. ('i ozgad Bel.) No. 788 
* Odun (Kocaeli Orman mühend. muavin.) No. 789 
Hamam binası tamiri {Adapazarı Yakıtlar Müd.) No. 789 
Ankarada Borsa binası inş. (Vakıf U. Müdür. Ank. ve 

No. 790 f} 
Bakır, semavar, hamam tası, nalın, (Tophane lvz.) No. 
Posta nakliyatı (Edirne P. T. T. müd.) No. 790 
Et, s:!bze (Edirne Jandr. Okulu) No. 790 
Odun, kömür tYedikule Ermeni hastane:-i) No. 7~1 
Gebzede hangar inş. (t:skişehir Lvz. Sak.) No. 791 
Muhtelif ok.uılarm tamiri (İst. Beled) No. 792 
İstinat dıvarı ·ıe pazar yeri inş. (Atyon Beled.) No. 792 
E1ekuik Santral binası tamiri (Afyon Bel.) No. 792 
Ampul (İ~t. Bel.) No. 792 
Kl'ible kömürü (Ank. Lvz. S. A. K.) No. 792 
Süpürge fır~a v. s. (İst. Bel.) No. 792 
Aıpa veya yulat (Afyon Kor S.A.K.) No. 792 
* Köhne baka eşya (lst. Vakıflar Dir.) No. 792 

Öolerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Paşabahçe Fabrikasında yap. kantar ve iftaiye 
şaatı. Bak İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Arpa 00 ton (Temd.) 
Sadeyağ 10~ ton {Şart. 440 kr.) (Temd:) 
Tarih Fakültesi için 938 yıl' zarfında yemek 

" 
2 000.- 1500.- Karaköıe Askeri ,, 6,8 '38den itibateo 1 ay • • • • 

Müzayedeler 

,, -.- 5650.- M. l\l. V. s. A. K. 20,8 38 - 11.-
Kapalı Z. 1945. 12 -.- Ank. Tarih, Dil, Coğrafya Fak. 8/9/38 1 ı.-

Gülhane Parkındn Bahçeler Müd. Binası tadljtJ• 
İst. Belediye ilanlarına. 

= 

Seyyar Mutfak ocakları 16 adet 
Hurd• eıya 

Açık art. 
Paz. 

-.- -.- İıt. Komutanlığı S. A. K. 
-.- Ankara Belge Sanat Okulu 

ı,9,38 ıı.- Elektrik,Havagazi,Kalorifer Tesisat ve~~ 
2018 138 8.--.-

, 1 

Çorum Valiliğinden Osmancık Belediye Riyasetinden 

Kazamıza isale edilecek Gemici ve Esğiköy sularının 
31.8.938 çarşamba günü saat 16 da Çorum daimi en- projeleriyle evrak keşiflerinin tanzimi 17.9.938 günü l le 

cümeninde ihalesi yapıimak üzere (46603) liı-a (48) kuruş kadar pazarlığa konulmuştur. Muvakkat teminat 60 lira· 
keşif bedelli Çorum· Sunğurlu yolunun s+375 · 16+619uncu dır. 

kilometrel~ri a_r~sında 622~ metre uzunluğundaki yolun / Eksiltme yukarıda bildirildiği gün ve saatte Osmancik 
esaslı tamırat ışı kapalı eksıltmeye konulmuştur. Şartname, : kazasında teşekkül edecek komisyonda yapılacaktır. Talip 
keşif ve sair evrakı Çorum Nafıa dairesinde görülebilir. 1 olanların şartnamesini iÖrmek lızere Çorum Nafıa müdür
Muvakkat teminat (3495.26) liradır. İsteklilerin müteahhit .. 1 lüiüne müracaatları ilan olunur. 
lik ve 1&İr vesikalarile daimi encümene müracaat etmeleri 1 H .

1 
•• 

lazımdır. angar, pavyon he garaj ınşaatı. Bak Harici Ask. Kı-
taatı ilanlarına. 

• • • 

Çankırı Belediye Riyasetinden ; i~ 1 
Çankırı Belediye:sinin 8380 lira bedeli keıifli •1~~''11 ' 

sisatından makine ve malzeme kısmı kapalı zarf uıuiı1' 
kasa ya konulmuştur. . 

1 - İhalesi 9.9.938 cuma günü saat 16.30 
J 

d• Ç' 
Belediye Encümeni huzurile yapılacaktır. ~ 

2 - İsteklilerin keşif bedelinin yüzde yedi bUÇ~ı ~ ' 
627 lira elli kuruş teminat akçesinin ve 2490 saYJ 1,~ , 
nun 1 o uncu maddesinde yazılı olduiu üzere liıtdl 0 ,n 
saiki ve teklif mektublarını ihale saatinden evvel ~ıı 
vermeleri lazımdır. . Jı~ 

3 - Proje ve şartnameler Çankırı Belediye••0bıJI ' 
İstanbul Zindankapı 62 No. "Telefon 21323,, 1st•0 

mağaza sahibi Kivork Manukyandan alinabilir. 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix 
d'adjudicat eatimatif 

Caution 
proviaoire 

Lieu d'adjudioatioo et du 
Cabier detı Cbarıe• Jours Heurc 

~ ,.~actlon-R•paratlon-Trav. Publlca-Mat•rlel de Constructlon-C•rtographle 
t~ a 

' lt 17 eme Ecole Feriköy (aj) Publique 614 56 46 - Com. Perm Muoicipalite letanbul 
._;~ ~lt. pr vapeur. pompier et bu· n 5253 23 394 - Com. Ach. Econ. Monop. Kabataş 

~ı. 26 • la fabrique Paıabahçe (cah. eh. 
Co ) 

• '~~ banıar et pavillon a Gebze (aj) Gr6 a ıre 
"tıı b~ deux ıaraırea Pli cacb. 
~ lt, 39eme ecolc Beyotlu Gre a ıre 
~ 44 ,, 46 eme ecole Uakudar n 

•. ~ ~ ~Qae 'cole Beyotl• n 

r~" •t. d'eau a la Mairie n 

''• ~ koıaak rouvern. a Zoaruldak Publique 
~'•aa!evement de decombrea, eren· 
~iaı•nt de fondementa, conatr. mur et 

C htbtttre a la moaquie imaret a Di· 

n 

b ~-.\ •ltar. 
,,. qual en beton a Kartal (aj) n 

' ~,, '-'-t projeta et devia pr adchıction Gri • ve 
'•'• 'f l Osmancık • 
tli~ 00daııı . route 6224 m. entre Ço· Pli cacb. 

''~ tt SuQ~urlu • to • 
dt~ 11•t. chauade, bordure et archea Publique 

~'~. '~t ~tation Radio a Etimeaut 
r..ı, t . •ııoa du Peuple Gr6 a ıre 
' it."~~·· •ur toit Inatitut Gazi terbiye Pli cach. 
" Q,.; 

12.'800 78 
23~ 06 
171 12 
205 59 
408 36 

3018 -
3387 50 

46603 -18 

3848 24 

14996 2i 

7441 -
17 63 
12 83 
15 42 
30 63 

226 55 

391 83 
6!) -

3495 26 

Com. Ach. İnt. Eıkiaehir 
Com. Acb. Placc Forte Çanakkale 
Com· Perm. Municipalite lat. 

,, ,, " .. ,, 

" " " " " 
,, ,, " " " 

Deftcrdarat Zooıuldak 
Adm. Vakoufs Diyarbakır 

Municip. Kartal 
Muoicip. Oımancak 

Vil. Çorum 

288 62 Vil. Ank. 

112t 72 
Preaid Maiaon Peuple ' Anlı. 
Vilayet Ank. 

"Q" ,~ Chlmlqua• •t pharmaceutlqu•• • inalı um•nts Sanltair••-Fournltura pour Hopltaux 

},, ~"ba et m6dicamcnta Gre i ıre - - - - Municıp. Ank. 
'~drophile 4000 m. ,, 380 - 28 50 Com. Perm. Municipalite İat. 
~'b Pharmaceutiquea 42 lobi ,, 495 45 37 lô ,, ,, ,, 

~~•nt - Chausaur•• - Tleaua - Culra 

29 8·38 
2-9·3~ 

2:l-8-3~ 

s 9 ~~ 
l>0·8 38 
20 838 
20·8·38 
20-8 38 
22-8-38 
19 i 38 

24-8-38 
17-9-38 

31-8-38 

l·A-38 

23-8·3~ 
1.9.38 

11-9-38 
20-8-38 
20 8·38 

'ij '" l . ~~ -~ ~lll: 1400 m. Publique 700 - 52 50 Dlr Ecoltt contre·maitre conatr.Ank. 5-9 38 
~,~ttıcaine: 2000 m. ,, 678 - öO 85 ,l,i .. : 200 p. n 1000 - 7n -

• " 
" " ıı:ıb. "•: 200 -..,, • P· ,, 1000 - 75 - ,, ,, 

~'-' ' 600o p. ,, 4750 - 356 25 Com. Acb. Miniat. Def Nat. Ank. 

1 '"b ~ d '•rnent pour Habltatlon et Bureeux - Tepl•aerle ete. 
~~· ~libt 

ıı,,,, tı 25 p•irea Publlque 
tıı~ .': p. bibliothequeı: 6 p. ıarde Pli cacb. 

\~b'it~ p. tablea: 18 p.fauteuilı: 6 p. 
14,, ' 24 p. 
' : 8 ~~·· la\ı p, 'taıere: 6 p. rıude robe Pli cach. 
"~ 'ie,, . 1~ : 6 p. fauteuilı 6 P· 

• .... • .. 4 P• 
l't, l 

~" c: •ıu 30 p. 
·~, 

..... '-ıc d'lmprlm•rıe - Rellure Papaterl• :.t arllcl•• de Bureau 
~·, ~ 

Pli cıch. 

575 - 43 12 

--

Com. Acb. lnt. Milit. Tophane 
Com. Acb. Faculte For&t 

,, ,, 

" 
,, 

~~: de regiıtre pr l'Etabliaaement Publique 950 -
~ •ç: 54 lota 

71 23 Com. Perm. Municipalite lıtanbul 

fi 

~'• - Cer burant - Hulllea 

·- ... b • 18 tı_,' ı 1 uoı•: O t. Pli cıach. 
~' lı 1

500 · ~000 Bidona 
~ ~ ,, 
~ ": ~~ ,, 
' ' t. Publique ~. 

~100 -
5700 -

11290 -
7150 -

607 50 
427 50 
846 11' 
336 25 

Com. Ach. Mil. lstaobul Tophane 
Com. Acb. Office SaDit. Port lıt. 
Munieip. Ankara 

,, ,, 

5 9·38 
•·9-38 
5.9.38 
4-9-38 

5-9-38 
3-9-38 

3-9-JS 

Z.9-33 

2-938 
6-9-38 
2-9-38 
2-9-38 

: c 
dtcı, p. 

't, 1 t 
t~~ il CUivre • 560 p ''" . . ·~ı l l raz et aeceaıoireı 

Poblique 
,, 

Pli cach. 

969-
2716 -

17494 66 

70 -
2m 70 

1312 10 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabataş 2 9 ~8 
Com. Acb. lnt. Milit. Tophane 2 9 38 
Adminiat. Gen. Ch. de ter !tatAnk. 2 9 3~ 

'• b Pt b 
,. te 4 • 0ı.ıteillea d 'eau 1000 000 p. 

·~ll ••t. 8 : 1
11 F0 ..ı • P· Poeux: 8 p. ca· 

5 t r,. 
~,., . '. ~ .. , 0

\lc)a, lavemeat: bO p. (aj) .. ,,, 
Q"• ~'cıı· 

ltıic:~'"tı 98170 it 
'd ': lı;4 t • 

'ı ' - . ~ 0ı.ıton 

Publique 

Gr6 i ıre 
,, 

Pliı eaoh. 
Gr• l ırte 

,, 

892 -

3000 -
675-

17156 31 
1•229 60 

Bureau Exped. Haydr. 
127 50 
69 90 

Com. Perm. Municipalite fatanbul 2-9-38 
Municip. Ankara Z.9-38 

225 - Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. 
50 ~3 Com. Acb. Miniat. Def.Nat. Aok. 

Com. Acb. lnt. Marit. Kaaımpafa 
1067 22 ,, " h il 

2-9-38 
8·9-38 

6-9 38 
2().8..38 

19-s.38 

11 -
10 -

16 -
IO -
11 -
il -
il -
11 -
IO-
14 -

10 -
11 -

ıo -

10 -

17 -
10 -

11 -
11 -

10 -
1' -
10-
JO -
10-

15 -
ll -

11 -

11 -

il -

15 -
15 -
10 -

11 -
10 3o 
11 -

il -
10 BO 

10 -
9-

11 30 
12 30 
JI 30 ~'t l t (•J) 

~, •aa fo " 
\ '~lt, li~rDllute de nouriturre a Pli cach. 

20000 - lf>OO -
19-15 12 

Com. Ach. İnt. Mil. Tophaoe 
Com. Acb. Mil. Karak&e 1 moiı 
Dlr. Faculte lanl'u• Hiatoire et 

i partir du 6 8-38 

' ~, Q0 .•ltoire lanıue et Geoır. 
' "" 209,875 k. 
1 .. 281,87i k. 
l~ d, _.. 146 t. 

t. •ıatoll et de boeuf 

Pli CHh. 

• 
• 

a la surenchere 
Publique 

3m1-
soe11 -
27140 -

21780 -

48 -

2833 32 
1&11 ıa 

I080 fil 

uw 50 

Geoıraphitı 

Com. Ach. Milit. Elaziı 

" " "ili " 
" u 

,, " il 

Com. Ach. lot. hmlr 

8·9-J8 11 -

2-9-38 
2-9·38 
2-9·38 
2-9-38 
2.9.58 

lJ 
9-

10 -
11 -
12 -

4 - Com. Ath. Commaod ı.t. Fıadılda 1·9 38 11 -

........................................ 
AVIS OFFICIELS 

Du Ministere des Travaux Publics 

1 - Le reglement concernıınt les certificats d'entre
preneurs, publie dans le Journal Otficiel en date du 1. 7.937, 
sub. No. 3645, ainai que le systeme de certificats d'entre
preneurs, permanents ou provisoires, delivres par I~ Mi· 
ııistere des Travaux Publics eft vertu dece meme re glement 
ont ete abrogeıı. 

Consequemment, tous le cutificats d'e•trepreneute de
livres jusqu' a present, et lt'S dı:spositions de reglement 
concernant le systeme de ce certificat n'ont plus de valeur. 

2 - Les adjudications deja anoncees comme dev nt 
ınoir lieu jusqu'au 1-er Septembre 938 auront lieu d'apres 
le systeme en cours sur les certifloats d'eatrepreaeur. 
Quant aux adjudications qui doivent avoir lieu apres le 1-er 
Septembre 938, des redressemeats ıeront faits en conıe· 
quence. 

3 - Les pieceı et lıs documenta qui seront cxigcs 
des soumissionnaires qui participeront deRotmais aux adju
dications, seront inseres dans les cahiers deı chıırg~ dcı 
adjudications, et publies, d'ııpres l'usage. (55,4) ...................................... 

....... 1a ......................................... . 

Memento des F ournisseurs 

-----------------------------------------------
Vcndredı 19/8/938 

Viande (Com, Ach. Mil. Bursa) No. 781 
Pain, viande, lait, yogbourt, fromage, oeub, ete. (Vilayet Edir· 

ne) Ne. 788 
Diverses articles electriques et ampoules (Manicipalite Mersin) 

No. 783 
Bois (Vilayet Edirne) No .. 783 
Oigaonı ~Com. Ach. Div. İzmit) No. 784 
Riz pour pilaf (Com. Ach. Div. Kirklareli) No. 784 
• Bois des sapin (Dir. Forets ltchel) No. 785 
• Planche de platane et bois de sapin (İn gen. F enete Kastamonu 

No. 784 
Bande goudronnee (Dir. Tftlephone lst.) No. 786 
Constr. digue et mur (Municipallte Kays•ri) No. 788 
Constr. abattoir a Yozgat (Municipalite Yo:ııgat) No. 788 
*Bois de hetre ~t de pin (lngen. Adjoint Foretl Kocaeli) No. 789 
R~paration hain (Dir. Vakouf Adapazar) No. 789 
Constr. Bat. Bourse a Ankara (Dir. Gen. Vakoufs Ankara et 

Ist.) No. 790 
Semavar en cuivre, taese pour bain ete. (Com. ach. Int. Istan 

bul Tophane) No. 790 
Transports postaux (Dir. P. T. T. Edirne) No. 790 
Viande, legumes (Ecole Gend. Edirne) No. 790 
Constr. angar (Com. Ach. lntend. F.skişebir) No. 79 L 
Bois,-Houille Zonguldak (Hôpital Armenien Yedikule) No. 791 
Bois d'orme {lngen, 1''oreta Karaeli) No. 784 
Repar. diverse ecole, ampoule, balaiıı ete. (Municipalite Ist.) 

No. 792 
Repa'". santrale electriqur, Constr. mur de ıoutainement et 

• Constr. amplacement pour marchee (Munir.ipalite Afyon) 
No. 792 

Foin et orge (Com. Ach. corpıı Arm~e Atyon) No. 792 
• Article camelote (Dir. Vakouf Ist.) No. 702 
Roentgen pour dents (Com. Ach. Minist. Det. Nat. Ankara) 

No. 748 
lnstal. electrique, machine pour ioıtal.!electrique a Kırchehir. 

Constr. central ~lectrique a la ville Kırch&hir (Municipı
lite Kırcbehir) No. 757 

Paia, viande, beurre (Command. Ecole Gend. Kutahya) No. 771 
Divers article pour laboratoire de chimie (Dir. Gen. Fabr. Mil. 

Ankara) No. 773 
Sucre (Com. Ach. Div. Kan) No. 773 
PJaques de zinc, (Dir. Gen. Fabr. Milit, Ankara) No. 774 
B<)Ucles-Transport effets militaireıı (Dir, Gen. Fabr. Milit. Ank.) 

No. 776 
C•nstr. Minaret de Ja moıquee Faik paıa (Dir. Vakouf Kadı• 

keuy) No. 776 

(Lire la ıuitt en S eme paıe) 



Münakasa Oazeteai 

--------------------------------------------------------------------~-
İlaçlar, Klinik ve f spençiyari al at 

Ankara Belediyesinden : 

Belediye hastanesine lüzumu olan alit ve ecza 11 eylul 1 

9i8 tarihine kad1r b\r ay içinde pazarlıkla satıo alınacağından 
ıiste ve şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri ka
lemine ve İite~lilerin de salı ve euma günleri saat on buçukta 
belediye encümenine mürıcatları. 

Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden : 

1 - İdarenin Aukara, Y ııilköy, İzmir, Adana ve Konya 
meydanlarına teslim edılmek: üzere (16e) ton tayyare (3o) ton 
otomobil benaini talib zuhur etmediğinden yeniden kapalı zarf 
ueulile eksiltmiye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bıdel : 
Teslim yerlerine göre hesab edilen mecmuu mt.&bammen be

deli 5480 liradır. 
3 - Eksiltme 2 eyli'ıl 9~ c"ma günü saat 11 de Devlet 

Havayolları ·umum Müdürlük binasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltmiye gireceklerin eksiltme şartnamesinin 4 üncü 

m'-ddesindeki vasıfları hai.ı:; olması lazımdır. 
5 - İbtekliluin (3954) liralık muvakkat teminat mektub

larr ve diğer belgolerile birhkte mukavele ve şartnamed~ yazılı 
teslim yerlerine göre te~bit edilmiş fiat tekliflerini havi kapalı 
zarfları eksittme saatinden bir saat evvoJine kadar An karada 
Çimento fabrikası karşıııında Tayyare meydanındaki Umum Mu
dürlük binasında toplanacak Alım Satım Komisyonuna tevdi 
ctmelerı ilan olunur. 

Mazot ahnacaK 

Ankara Belediyesinden : 

ı"- İtfaiye vesaitinde kullanılmak üzere mubayaa e
dilecek olan (5.:iooo) kilo mazot on beş gün müddetle açık 
eksilimeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (7150) liradır. 
3 - .Muvakkat teminat (336.2~) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek i.atiyenlerin her gün yazı 

işleri kalemine ve istek.lılerin de 2/9/938 cuma gün Bele
diye Encümenine müracaatları. 

11 kalem yai alınacak 

Ankara Belediyesinden 
1 - Otobüs ve belediye veıaiü için alınacak 11 kalem ya~ on 

beş gün mü:detle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Mnbammen bedeli l 1290 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 846,75 liradır. 
Şarlnamesini görmek iıtiyenlerin her gün zıu:ı işleri kalemine 

ve isteklilerin de 2.9.938 cuma günü aaat ıu a kadar taahhüt mek· 
tuplarile belediye encümenine müracaatları 

• • • 
180 ton meşe liömllrü alınacaktır. Bak İst. Lvz. Amir

liği S. A. K. ilAnlarına. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v .s 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonundan : 

5000 adet dikilmiş mintan açık eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 4750 lira olup ilk teminat parası 

356 lira 25 kuruştur. 
İhalesi 4 eylul 938 perşembe günü saat lo dadır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde istenilen belgeleriyle ihale gün ve saatında 
M.M.V. Satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. 

• • • 
41 ton sarı sabunlu kösele alınacaktır. Bak. Haric

1 

Ask. Kıtaatı ilanlarına. 

Müteferrik 
Ankara Belediyesinden : 

· 1 - Timizlik İ§leri fort kamyodJarı için lüzumu olan 8 
adet dış ve 8 adit iç lastiği on be§ gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhamen bedeli (892) liradır. 
3 -ıMuvakkat teminat (g8,90) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iatiyenlerin her gün yazı işleri 

kalemind~ i::.teklilerin de 2.9.938 cuma güuü saat 10,30 da 
belediye encümene müracaatları. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonundan : 
1 - 50 adet duşlavman cihazınıu. eksiltme günü istek

lisi çıkmadığından bir ay zarfında pazarlıkla salın alına· 
caktır V6 pazarlığı 8 eylül 938 peroembe &ünü eaat 9 da 
M. M. V. Satın alma Ko.da yapılacaktır. 

1 - Hepsine tahmın edilen fiyatı 675 liradır. 

Beurre : 20 t. (aj .) 
ProYiıionı et legumeı: 

Gre a gre 
Publique 
Pliı cach. 
Publique 

17000 - 1270 - Com. Aelı. hat. h:mir 
Com. Acil. Mil. Kars 
Dır. Ecole Metiera Konya 
Dir. C:.ılture Edirne 

~-9·38 
U-8-38 
29·8-3S 

t:l .... 
10 .... 

ıo -Proviıionı : 27 lots 
Oigaonı : 12 t . 
A.voine : 62520 K. • QC7 - 329 - Com. acb. Mil. Tekirdağ' 27-8-38 

Pliı cacb. " •• .. 27-8-38 Viımde de muuton ou de boeuf : 66 t. 
Foin: il t. (aj.) Gre a rre 412 50 30 94 Dir. Gen. Surete Ank. !9-8-38 
Via.nde, l'gumea •t autres (aj.) 
Oignonı : 80 t. (aj) 

,, 16 t. (aj) 
" 50,5 t. 

Lait : 15 t. 
ıs t. ,, 

Gre a gre 
n 

" 
n 

Com. Ach. Bataillon Frontiere Cizre 29-8-38 
,, ,, lnt . lzmir 17·8·38 

199 - ,, ,, Ecole Gendarm. Edirne 19-8-38 
Jb9 - ,. ,, Place Forte Çanakkale 23·8 38 
124 - ,, " " " 29-8-38 
289- ,, " " · " 31-8-38 

Yoghourt: 
Publique 
Publique 2210 - 168- " ,, " " 1-9.38 

ıo ..... 
ıo ..... 
10 ..... 
14,,,,, Legum ı : Eeole metier lst. 

Lentillu : 2 T. bleı concasse 8 t. 
Orge ou foin: 120 t. (nj.) 

" 
147 07 Com. Acb. Ecole metier Iıt. Cl-8-:S 

.. 
Farine : 208 t. (aj) 

25-8-:S 
19-8(8 

1 1 ..... 
14 ..... 

Beurre : 100 t . (eah. eh. pr. 440). (aj) 
Qrge: 840 t. (aj) 

Gre a ııre le k. O 88 
1872 -
!5650 -
ı:ss -

Com. achat milit. Diyarbakır. 
Com. achant corpı arme Afyon 
Com. Ach. milit. Safranbolu 
Com Ach. miaiıt. Sef. Nat. Aok. 

c-~::s 
20-8-CS il '° J ı ,,,,. 

" 18480 -

3 - lc:tekliler pazarlık güııü So lira 53 kuruşluk te· 
miııatlarile birlikte M. M. V. Satın Alma Ko.na müracaat 
etsinler. 

560 adet bakır Karavana alınacaktır. Bak İst. Lvz. A
mirliği S. A. K. ilanlarına. · 

• • • 
6 adet tulumba alınacaktır. Bak İnhisarlar U. Müd. 

ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve sebze v.s. 

Konya Sanat Okulu Direktörlüğünden : 

Yiyecegin adı Azı 
Kilo 

Has ekmek 2600 
Erkek koyun eti 6500 
Eritilmiş sade yağ 2000 
Ankara pirinci 3000 
Toz şeker 600 
Karaman bulguru 500 
Kuru fasulye (Bozkır) 700 
Mercimek 300 
Nohut iri taneli 400 
Beyaz peynir 450 
Kaşar peyniri 300 
Zeytinyağ Ayvalık ekstra 150 
Şeker reçeli 400 
T omates salçası 350 
Makarna {İstanbul) 500 
Şehriye ,, 100 
İrmik ,, 100 
Süt 1000 
Yoğurt 500 
Yumurta 10000 

Çoğu 
Kilo 

27000 
7000 
2200 
3500 
700 
600 
800 
400 
500 
500 
400 
200 
500 
400 
600 
150 
200 

1200 
600 

Muhammün 
Fiatı 

%7,5 
teminat 

9.50 
35 

110 
22 
28 
10 
10 
9 
8 

45 
55 
60 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
8 

Lira Ku. 
192 37 
191 25 
181 50 
51 . 15 
14 70 
4 50 
6 
2 70 
3 

16 87 
16 50 
9 
9 37 
7 50 

11 25 
2 81 
3 75 
9 
3 60 
9 

Marul 1200 1500 tane 5 5 6'l 
Limon 2500 3000 ,, 3 6 15 

Maydenus 1500 2000 bağ 2 3 
05 Dere otu 500 700 2 1 NJ 

Havuç 400 500 4 1 
Sarımsak 40 50 ı O 31 

Elma 500 600 bağ 1 o 4 ~ 
Ayva 400 400 1 o 3 
Ö. Muharrem beyaz Sa. 650 100 45 23 ~ 
,, ,, yeşil ,, 300 300 36 9 

1
5 

Meşe odunu 2000 25oo 2 3 
Y eşe kömürü 500 600 6 2 1° 
Sömikök 45 5o ton 3000 112 6D 
Kriple maden kömürü 8 1 o ,, 3000 22 ~ 

Okulumuzun Mayıs 1939 sonuna kadar ihtiyacı ol•~ 
cins ve miktarı ve teminatı yukarıda yazılı yiyecek ve;t' 
ire 1o Ağustos 938 den itibaren 15 gün müddetle ek•' 
meye konulmuştur. ~ 

Eksiltmiye gireceklerin Ticaret Odasında kayıtlı 0
11' 

ması ve muvakkat teminatını 2490 & numaralı kanun "'f 
cibince eksiltmeden bir gün evvel Maliye veznesine yatı 
maları lAzımdır. ( 

Eksiltme Kültür Direktörlüğünde 29 Ağustos 938 r 
zartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

Şeraiti öğrenmek isteyenlerin her gün okul 
müracaat etmeleri ilAn olunur. 

* • • 
Arpa ve sadeyağ alınacaktır.. Bak Harici Aık. 1'1t•' 

tı ilanlarına. 

• • • 
93· 7 ton kuru üzüm ve 154 ton nohut alınacaktıat• 8' 

Deniz Lvz. S. A. K. ilAnlarına. 

• • • 
} 

Koyun eti alınacaktır. Bak İıt. Lvz. Amirliği S. A· 
Has un 800 
Zeytun 400 

12000 tane 
1000 
500 

1 
10 
35 
00 
35 
20 
24 

7 
13 
27 

50 ilanlarına 

12 • • • 
Tereyağı 300 
Tahin 200 
Pekmez 200 
Pirinç unu 75 
Patates 2000 
Kuru bamya (Amasya) 100 
Sirke 250 
Ceviziçi 100 
Kuru soğan l 200 
İnce tuz 400 
Kuru kayısı (Malatya) 100 
Çekirdeksiz üziim 300 
İncir 300 
Fıstık (Çam) 40 
Kişniş (kuş üzümü) 30 
Tel kadayif 75 
Ekmek kadayifı 200 
Kara büber 3 
Kırmızı büber 3 
Ayşekadın fasulye 400 
Batlıcan 300 
Tomates 500 
Karpuz 300 
Divlek 400 
Dolmalık büber 200 
Taze üzüm 400 
Pırasa 1000 
Lahana 800 
Kereviz 400 

400 
300 
300 
100 

2200 
150 

300 
150 

1500 
500 
120 
350 
400 
50 
40 

100 
300 çift 

4 
4 

500 
400 
600 
400 
500 
300 
500 

1500 
1000 
500 

1 
90 
1 

40 
5 
5 

25 
20 
25 

170 
17 
20 
25 
ıoo 

30 
6 
5 
5 

4 
7 
5 
3 

4 
10 

7 87 
4 50 
1 80 

12 12 
ıo 12 
1 57 
4 50 
5 72 
1 87 
2 25 
5 25 
7 50 
6 37 

51 
1 50 
5 62 

30 
90 

2 25 
1 50 
2 25 

00 
1 5o 
1 57 
1 87 
3 37 
3 
3 75 

lmtiyaı ıahibl ve yazı itlerl DirektörlütO : lımail Girit 
ba11ldı ftr Mıı ktı Buımni 

Un, arpa ve sadeyağ alınacaktır. Bak Harici Ask· 
~ 

taatı ilAnlarına. 

1 
Constr. Konak gouvernemental (Kaymakamat Karayazi) N°· 
Foin (Com. Acb. Mil. Erzindjan) No. 775 
Oeufs (., " Div. Bursa) No. 777 
Beurre (n ,, ,, Manisa) No. 777 
Beurre ,, (Com. Ach. Mil. lst. Fındıklı) No. 777 1' 
Arrangement jardin et construction mur (Dir. Economat 1'· 

Ankara) No. 777 t} d 
Constr. b~t. administrıtion et depôt de sel (Monop. Kabat• 

No. 778 
Halast (Ch. de fer Etat Ank.) No. 778 
Viande (Dir. Gen. Mil. İslahiye) No. 778 
Table de bureau, armoires ete. (Municip. Ist.) No. 779 ,,,. 
Construction hangar (Com. Ach. Mil. Erzerum) No. 7 ı9 6' 

,, partie fü1cale du konak gouvernemantal j 

kesir (Dir. Trav. Publ. Balıkesir) No. 779 
sucre (Dir. Gen. Monop.) No. 779 
Fromage (Municipalite lst.) No. 780 
Conıtr. pavee (Municipalite İzmir) No. 779 
Eaux Oxygenee (Com. Ach. lnt. lst. Tophane) No. 780 
Viande (Coı,n. Ach. Mil. Kars) No. 780 A 
Viarıde (Com. Ach. Place Forte Tchanakkale) No. 78~ . ı· 
.Machine de tabrique (Com. Ach. PJace Forte İzmir) 0 

Viande (Com. Ach. Div. Bursa) No. 781 
*Huile (Dir. Vakouf Aydın) No, 81 

* Leı asterisques indiqucnt une vente par voie de ıureO 
iJ 


