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GAZETE.Sn 
Umum Tüccarların ve üteahhitlerin Mesleki Organıdır 

'--~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

HARICi EKONOMiK 
HABERLER 

~\'tupa esham bors~ları üzerine bir bakış 

p '~~DRA. 20 a~ustos 1'38 eshamlar, ham maddelerinin fı
\~h r~ durguıı. ln~ilterenin yatlarının yüksekliğinden isti
' ~ıcareti hakkında neşro· fade ediyorlar. Borsacıların ka· 
~rıı ıstatistik gayri müsait bir naatine nazaran teknik sebep
n,,11 }aptı, ve sanayi eshamı lerle bors:ı<la durgunluk var
oıdıı lt~nın düşmesine sebep dır ve yakında borsa canlana
den • il ziyade petrol ve ma· caktır. 
~ ~hıtttı tiyıtları düştü. La!- BEHLlN.- Fiyatlar düşük. 
biaaoı' elmas eshamları ise, Bellibaşlı eshamların bile fıyat· 
tttiler~nur derecede terakki larında yüzde beş tenezzül var-

dır. Alman hüküınetinin şir· 

t"111P A.IUs, - •Konpartımanla- ketlere y~ni bir vergi t~hmil e· 
littt ~kserisinde katiyyen faa· deceği kararı borsa üzerine 
n,,tlloruıaıedi. Bu durgunluk gayri müsait bir tesir etmiştir. 
' lr ~ . . d. B J k t. e '\ı b· uzerıne tesır etme r orsacı arın anaa ıne na~ar a 
411 , ır llılktarda mal arzolun- kararlc&ştırılan vergi tarh olundu· 
~Gıte .8tzolunan mal da hemen gunda şirketlerin hissedarlarına 

a'rı hı..ldu. 1 hiçbir temettü isabet etmiyecek· 
'6~h1

12 
haftaki "likid11yon" çok tir. 

'4 •ti 1 .. . ~~ e geçti Temdit oluna· BRUKSEL.- işler durgun. 
t 'ı . 
'',. llıuamele olup paranın Esham alım ve satışı ehemmm-

8" ~v.(ı: .. TI .. ~•:· 'V""'",.:ı.,. 1 vptı;;i7 F'A ksıt fivR tla r vii ksP.lmive 
- t.ksı tmıye Konulan ıf: 

140 aded dana 
30 ,, Sıpa 
30 ,, Keçi 
30 ,, Koyun 

lzmit Tümen Satınalma Komisyonundan ; 

Bulgaristanda pamuk Ziraatı 

Bulgaristanda son seneler
de en seri ve en ciddi bir 
surette inkişaf bulan zirai 
maddelerden biri pamuktur. 
Bir vakıt çok az bir miktar
da ve köylünün ail~sine la· 
zım olacak kadar pamuk zer' 
olunurdu, bugün ise pamuk 
ticari bir emtia olmuş ve mil· 
li sanaiye elzem olan ham 
bir maddedir.-

Bulgar mensucat fabrikala
rı için lazım olan pamuğun 
yüzde 40 nisbetindeki mikta
tarı memleket dahilinden 
hasıl oluyor. Bulgaristanda 
ilk defa 1896 da ve 5520 dö
nüm kadar bir araziye pa· 
muk zer' olunmuştu, bu cüz'i 
miktar 192.7 de 51,520 ve 
1936 da 314,740 dönüme ba
liğ oldu. İlk defa 1896 da 
58900 kilo pamuk olmuşiken 
1936 da 210,300,468 leva kıy
metinde 6,673,800 kilo pa · 
muk istihsal olunmuştur. 

Pamuk mezruatının hası
latı oldukça dolgun olduğun

an • . l9j3.8..scncsinde bir 
No. 785 

Bulgar pamuğunun halita• 
Si ala nevindendir, fakat fi. 
yat hususunda külliyeti mik
tarda pamuk istihsal eden 
memleketlerinkine, mesela 
Birleşik Amerikanın ve daha 
başka memleketlerin fiyatla
'l'ıyla rekabet edemez. Bulgar 
hükumeti bu hali görerek, 
memleketin köylüsüne bir ha
sılat yolu temin etmek mak
sadile pamuk ziraatını kendi 
himayesine koydu ve pamuk 
ticaretini inhisar altına aldı, 

ve bu gün Bulgar köyllisü 
istihsal ettiği pamuğu millet· 
lerarası piyasalardaki rayiç 
fiatlardan çok yükıek bir fi
yatla inhisar idaresine sat
maktadır. Bu suretle pamuk 
ziraah Bulgaristanda inki
şaf etmektedir. 

Bulgar ehalisine lazım o
lan pamuk mensucatın iplik 
ve saire gibi ham maddesi 
yüzde 60 nisbetinde haricden 
ithal olunur ve yüzde 40 nis
betindeki · miktarı da memle· 
ket dahilinde tedarik edilir. 

' . 

Constr. pont en bois et passage en beton armee (Mun. ~ski-
chehir) No. 785 

lmpresısion de rcgiı»tre::ı (Mun. Samsoun) No. 785 
Balast (Ch. De Fer Ealat K21ireıi) No. 785 
Couleus et autres artides \Mun. lst.) NO· 785 

ltıik 1 - Tümen birliklerinin bir sen~Jik ~btiy~cı olan aşa~ıda 
S27~· ta~ınlanan fiatlıırı tutarları ve ılk mancaları yazılı 
l&tt . kilo samanın kapalı zarfla ~ksiltmesi 12 eylul 938 pa
tı11 esı günü saat 16 da lzmitte Tümen Satınalma Komisyo· 

llda 

Agrand\ssement pavillion tissage a la fabrique de Tiuus de 
Defterdar et conıstruction bureau (S·A.T. de Tibsuı ef de 
Fil en Laine) No. 786 

Coke indigene (Dır. Palais de Jusitce İst.) No. 787 
Pot~aux (Ch. de Ft!r Eıat Kai~eri) No. 788 
Transport postaux (Diı· f.T.T. Kirklareli) No . 788 
Automobile (marque Doç \Mun. İ:ıt.) No. 788 

, Yepılacaktır. 
tdeb~ - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteabhidlerJe ihal 

1 eceklerdir. 
ltıisy 3 - Şartname~i Eskişehir Eezım Amirli Satınalma Ko

onunda görülebilir. 
lrıitte4 : l~teklilerin belli ve !aatinde teklif mektuplarını İz· 

l'urnen Satm;ılma Komisyonuna vermeleri. 

Taelanan tutarı İlk 
'• Miktarı Fi atı 
"le~k ·ı 1 •r Kilo Kr. St. 

İztnit 46000 1 45 
~da Pazar 35000 1 45 
l' olu 35000 1 45 
G Uzla 285000 1 70 
ebıa 126000 l 75 

inancası 

Lira kr. Lira kr. 

667 50 
507 50 38 
507 50 38 

484-S 364 
2205 166 - - ------527000 8732 656 

Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünden : 
Cinai Adedi Mecmu bedeli 

t ..... pl" . 
~ ........ l'.a.·"~ınetre {R. Reis) 
a ırılın (R'h ) '8 1 ı ter 
41 J a •stro (Rihter) 
s,J a~on <Altı köıe) 
6'.ı:.on sehpa 
7 ''lika .. 'lii gonye orta boy 45 ve 60 lık 
8...._yena. cetveli (25 lik takım) 
Q rnıy r 

lÔ:::l'iribli e ı minkale yarım daire 

ll l>usıa 
l 'Çel'k ~'-l>. .1 

ter it 
ırııına 

Devamı 6ncı ıayfada 

8 
45 
20 
80 
60 
60 
6 
6 

40 
20 
20 
10 

Lira kr. 
400 
112,SO 
180 
80 

180 
60 

150 
300 

36 
50 

360 
120 

2038,50 

Pain pour penitenciers \Üır. penitencıere Kocaeli) No· 789 
Conştr. Chaussee (Dir. Trav. Publics,) No. 789 
Constr. pave en parquetıs a Menemen (Mun. Nenemen) No. 790 
Foin orge et paiJie (Oır. Agr. Kastamonu) No· 791 
Costume~ et cha_peaux (~lo.ıı. Saınsoun) No. 791 
Henziııe, mobıloil, petrole ete. (Mm. Det~ Nıtt. Ankara) No. 791 
Appaıeil pour brouillard (Min. Uef. Nat. Ank.) Nu· 791 
Constr. Four. (Dir. Vnkouts Afyon) No. 791.. 
Repar. Kenak gouvern. a Zongouldak. 

(Defterdaral Zongouldak) No· 793 
Constr. Hangar et pavilliôn a Gebze 

(Com. lut. Eskişehir) Nu. 793 
Con::ıtr. depôt \Conırn. Gen. Pcot. Forets) No. 794 
Tables et chaise (Conı. Ach. Comınaud. Gen. ::>urveil douan. 

lst.) No. 794 
Viande de boeuf et beurre (Com. Ach. Milit. Bornova) No. 794 
Pomınes de t.!rre et oignoni (Dir. Gen. Cartog.) No. 794 

Ehemmiyetle Nazarı Dikkata : 

Beyaz ve pirina sabunlarını a!keri evsafa uygun her 
yerden ucuz yalnız aoağıJaki adreste bula ~iteceksiniz 

A. S. TURAN SABUN F ABRIKASI 
İzmir İkinci Mıhcılar ıoksğı No. 4-6 

1 

OEffilıEJ<BT 

f-1ABERlıERI 

Pancar müstahsillerine prim verilecek 

Kurak giden havalardan ı mukavelelerde muharrer fiat 
zarar görmüş olan pancar lara ilan eten kilo başına 
müstahsillerini korumak ve · O, 125 kuruş prim verilmesi 
pancar istihsalatını teşvik 1 ve bu prim karşılığının lıükü
etmek gayesile Türkiye Şeker l metçe temini takarrür etmiş, 
Fabrikaları Anonim şirketi firkete İcab eden talimat 
müstah~illerle yapılmıf olan verilmiştir. 

----·· 
Kanunlar, Kararnameler, 

Ticaret muahedeleri 

Ölçü ve Ayar işleri 

(Dünkü nushadan devam) 

A • Yaf havagazı sayaçlar-ı fettişlik veya mlifetti.,Iiklere 
da havagazı akıcı bir madde- verilir. Bu müesseseler bun-

Kahve muhtelif 101 25- IO'l 25 
' ' 

Deri ham ve iflenmlf 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 
,, ,, manda 
,, ,, sıA-ır 

Hava kurusu kuzu 
,, ,, koyun 
,, ,, oğlak 

Tula keçi 
,, koyun 

SaJamura kuzu 
,, manda 
,, sıA-ır 

Kosele ,, l ci 
,, manda lci 

Meşin elvan lci 
,, beyaz lci 

Sahtiyan elvan lci 
,, beyaz ki 

Pamuk lplljl 

Vater yerli 4 Adana 

" ,,6" 
" ,,8" 
" " 10 " 
" " 12 ,, 
" " 14 " ,, ,, 20 Y edikule 

" " 24 " Ekstra ,, 6 ,, 
" ,,8" 
" " 10 " 
·" " 12 " 
" " 14 " 

Vater ecnebi 4 Hindiye 

6 " " " 
" " 
" " 
" " Ekstra Yerli 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

ıs 

8 " 
10 " 
12 " 
14 fngiliz 
15 ,, 
18 ,, 
20 " 22 ,, 
24 ,, 
15 ltalya 
18 " 
20 " 22 ,, 
24 ,, 

m ,_ == • 

çifti 
kiloıu 

" 
" 

çifti 
kiloıu 
çifti ,, 
" 
" kilosu 

" 
" 
" taneai 
,, ,, 
" 

paketi 

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

160- 165 
40- 42 
50- 55 
55- bO 

l JO- 15.5 
48- 50 

125- 130 
105- l IO 

34- 35 
40- 42 

155- 165 
125- 130 
JOO- 120 
80- 90 

100- 35 
90- 120 

Kş.S. Kş.S. 

-321.46 
-'342.06 
-~362.66 
- 383.26 
-.424.46 
-;470.81 
-.538.81 
-589.31 

-490.33 
-ı 

360 34() 
360365 
370375 
390400 
390 440 
6.50 725 
170 730 
680 750 
700 775 
730 815 
780 830 
~6.15 
676 875 
-690 
-T3o 
-780 

• 



n 

Münakasa G:ııet.eel 
_____________________________ .._ ________________________________ __ 

l~ı Tüm•n Satınalma l<omisyooundan: 

1'iiınt~n birliklerinin bir senelik ihtiyac\ olan aşağıda 
ı / ıl.:ıolanan fiyatları tutıırları ve ilk inancaları yu zılı /' :j)~ sığır etinin kapalı zarfla eksiltrnes! .12 eyini 938 

t"P. ırünil saat 15 tc lzmitte Tümen Satınalma Komi!!-
' ~ı " 

1 MÜT-EAHHİT.LERİH .TAKVİMİ~ 
~~· Memento. des FouPnis'se~.s .p; 

. . . .. ·. ~--' 

(4 üncü sayifı> den devam) 
Boya ve levazim tlst. Bel.) No. 785 

1 
Toptan Satış Fiatları 

__,,,.,,,WVl./'.N"4.l'."' ...... .ı ...... __ 

- İstanbul Piyasası G~nlük Vaziyeti 

,rıe~ y.ıı pılııcaktır· 
~~o& Her mevkin ihtiyaci ayrı ayrı müteahhiLlerde ilıale Eyubde Defterdar mensuçat fabrikası dokuma c2ir( sinin tt v 

sii ve büro inşaatı (T. Yunlu Dok. ve yun ipliği Fabr. 
., •• --~~ •• ..... • ..---.... • • •• •• ... • o 

n / . 
'· cektır. 
~ılt: Şartnamesi İstanbul, Ankara, Eskişehir, Levaz1rn 
S. ~ri Satınalma. Komisyonlarında İzmitte Tümen Sa tıu 

;fl1~ oıJJisyonunda her gün görebilir. 
,, 1' ......... lsteklilerin befü gün ve saatindu teklif mek.tupları
J itte Tümen Satmalma Komisyonuna vermeleri. 
ıı111 

Miktarlar Fiyatı 

Tasınlanan tutarı 

'lt:fl kilo Kr. Lira kr. Lira 
,~ı 

I ı0i t 94500 25 23625 1780 
ı . 90000 '25 - 22500 1689 4 il dtıJlazaı 

• j ,. JLI 90000 25 22noo 1689 
oo 20000 25 5000 375 
fLızlıı 

2~500 25 736' 553 Geb·,,e 
324000 80995 6086 

j\nkara Merkez Hıfzıss !hha Müessesi Satınalma 
Komisyonundan : 

kr. 

1 - Müesseseye muhammen bedli 6290 lira olan aşa· 

A. Ş.) No. 786 
Ytrli kok (İst. Adliye Lev. Dairesi) No. 787 
Dir~k 10000 aded (D. D. Yollari Kayseri) No. 788 
Posta nakliyatı (Kırklare li P. T. T.- Müd.) No. 788 
• Doç markalı otomobil (İst. Bel.) No. 788 
Ekmt..k ceza ~vi için (Kocaeli cıı za evi) 789 
Şose inşaatı (Çorum Naf. Müd.) 789 
Menemende parke kaldırım İnfaatı (Menemen Belı;;d.) No. 700 
Arpa-saman-yulaf (Kastamonu Zir. Müd.) No. 791 
Elbise ve ~apka (Samsun Beled.) No. 791 
Benzin, mabiloil, petrol (M. M. V. Sak.) No. 791 . 
Sis malzemesi (M. M V. Sak.) No. 792 
Fırın inşaati (Afyon Vakıfıar Memurluğu) No. 792 
G chzede yap. hangar V.! pavyon inşaat (Eskişehir Lev, Sak, 

No, 793 
Zonguldak Hükümet konağı tamiri (Zonguldak Def.) No. '793 
Ambar inşaatı (Ürman Kor G~n. Komut·) No. 794 
Masa ve sandalya lGümruk Muh. Gen· Ko nut· No· 794 
Sığır ati ve sade.yağ <Bornova Aks. Sak·) No. 794 
Patates ve kuru soğan (Harta Gen· Sak·J No· 794 

x:-=u=-ı= - -

(6 ıncı sayfadan devanı) 
cins ve mıktarları yazılı hayvanlar kapalı zarf usulile 

;~~ıtıııeye konulmuştur. HidJaux, tabl~s, armoireı ete. ( Oir. Moıı. Kabatache) -No. 781 
P' z - Eksiltme 7 eylul 938 çarşamba günü saat 11 de lnstal. clıauftage central a la batis~e Dir. Principal Eski~ehir 

1,caktır. • (Dir. Mon. KabatacheJ No. 781 
l 3 - Komisyon miiessesede toplamr. Fil de bobine couleur grise (Gommand. Gen. Gend. Gue 

4 - Muvakkat teminat miktarı 471 lira 75 kuruştur. dikpacha) No. 781 
5 - Teklif mektupları 7 eylül 938 çarşamba günü Pieces de rechanges pour moteur ınarque Kelvin {Comm. G. 

t 
0
na kadar Komisyona tevdı olunmalı bu saatten son• .Snrveil Douan lst.) No. 781 

l 
111

ektuplar kabul edilmez. Balast ~Ch. de .Fer Etat Kaideri; No. 781 
'.1'1 6 - Muvakkat teminat mukabili nakid ve nakid ma· ı Rondelleti en cuivre, plaque de contact, robinet de dechaıgeı de 

etindeki evrak kabul 3dilmiyeceğinden bunların Maliye . chautfoge (Ch. <le Fer Etat Haydarpaclıa) No. 781 
~~;leti Merkez Mnhasebeciliğine yatırılmaları için talip- ! Oı~nons, powmes de terre (lnt. İst. Tophane) No. 782 
\ .

0 
daha evvel Komisyona müracaatle birer irsaliye al· / Boıs (Com. Aclı. Div. Manısa) No. 782 

e1;,rı ve irsaliye ile Sıhhat Vekaleti Muhasebe Müdürlü- Construl!tioa d'ecole, et constr. chaussee (Dir. Trav. Pub. Eıki-
IP -: 11e müracaatleri lazımdır. ı chehir) No. 782 r 1 - Şarlname her gün müesseseden parasız temin 

1 

Balast (Cb. de fer Etat Malatya) No. 78ı 

n ,, 
Ilı~ 

Jjlir·___ _ _ _ __ • . .... Constr. pave e~ tr0Uoi1~,en beton a~~e(M~ıı . . samsuun) No. 785 
f "1 ' 1 VP'OOA'llP.nne a J ecole de meller tDır i'rav .Puo Konva) 

'flflallll fHOlp~ ZU~ 'JtnWud UJOlP! 'Olw~zprn.ı 'f!lSll1 - 91 8E-S-6~ !JifAWl!A ~.~,..;u)I U~ (I~ ' - L::. 

( 
08l ON (•[;}fi ·J~J) uzo3, _ ıı SE-81>~ '}IVS .n11n110 epo 'aın .l!UIZJ -·gs· mnı.ı l 

t8L oN ·'luv ·puw ·o .qt13 ·~'-V) ·111~ !o=>rn1 
(8L ·ON ()IVS ·~&V 11AO:.uoa) pıın .. \ uAJA udıy 

~8l ON (PP.W '!P!S ndc,t ·n~ ~uy) dıııop ı!m~a 
Z8L oN ,,, ... ~·w ·ısw ~lu.,,~tıuuj) !l\> ıı~ıs 

· OBL oN (·p~aı~ug ·qur ·:ıt'uv) 
ıını~ıı! s·A ıstıu~q aJuı •! 'J~ptıqu11 nuyo d11rncı U;)pcır~zı z 

1 
_ 

11 
~N-ı 

08l cN (·mnı l?~!UliW) •fo! Ju~a-eH 

- ı ı 8r"8"9C: !laA1tJ!A au.ı!P'3 os· ~9 

ıf ıJ.bq.ın aawaaaw og·r99 

08l ON ('P!'!W ·111N J!S~~q-eg) ·~u! ı~-euo)f laflJ!PtnH 
6ll (·ı~u ·1s1) !J!W'BI WTillOH 

ı~ı 6LL 'ON (·>pıs ·zAı 'Jtuv) nunpo u;).8Jn!) 
:>IVS 'A'W'W - - -·oooıı 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerl! blok 

" n 

n n 
,, 

" 

krible 
marinlave 
tuvenan 

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

ErzaK 

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

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Limon Italya 

" 
Tarabluı 

Patates Adapazar lci 

" " 2ci 
Zeytin taneıi duble (935 mahıul 

• " " (937 " ,, 
" lci " " 

" " 2ci " " ,, ,, 3cü ,, 
" Sade yağ Urfa (birinci) 

,, ,, (ikinci) 
,, Kars (erimi,) 
,, ,, (erimemi') 
,, Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 

,._,_ S~1-_l~n 

kiloıu 

litrui 
kiloıu 

tonu 

" . " 
" 
" 
" 
" 

kilosu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" aanciıtt 

b. undıtı 

" kiloıu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

En az-En çok 

-15,50 
-15,15 
-7 

15,50-16,00 
14,25-14,75 
12,00-12,50 
10,00-10,50 

-16,50 
-21,50 
-26,00 

22,50- 24 
26,50- Z'l 
50, - 52 
27,00- 28 

26 
18- 19 

25 
28 

17,50-
- 825 

1200-1600 
3,50 - 3,75 

5,50 
45- 48 
28- 30 
18- 20 
16- 18 
13- 15 

98 
95 
8.5 
62 
70 
45 

285- 500 
280- 700 
~Q-:-:: 36Q . 

·ıta '1'~V 
(•pmal) lapv OOOOt l!ma.ı!)I 'l g'z v:1pwm 

ır.'llnA o;ıaam!~ 'l Ol ~•"!}I ·ıap• OOO'tt •ı8nı 

>llJJaıeınw 

'ıta >Jı5v 'l ~ o.ıumg11 ıın.ı:ıay 'l"Uı 
'>{ 008 u!ıaaq ·ı ı zd n.<aq 
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HARICi EKONOMiK 
HABERLER 

~~pa esham bors~ları Üzerine bir bakış 

~llDRA. 20 a~ustos 1938 eshamlar, bam maddelcriuin fı
• 
1 
r~ 4urgun. ln6:iltercnin yatlarının yüksekl iğinden is!i
~C&reti hakkında neşro · fade ediyorlar. Borsacıların ka

~' lltatistik gayri müsait bir naatine nazaran teknik sebep
Jıptı, ve sanayi eshamı lerle borsada durgunluk var

'· ~ıı . düşmesine sebep dır ve yakında borsa canlana
~ zıyade petrol ve aıa· caktır. 

\ ~•ı tiyatları düştü. l.As· BERLIN.- Fiyatlar düşük. 
' 

1
' elmas eshamları ise, Beltibaşlı esbamların bile fıyat· 

· llıılr derecede terakki larında yüzde bet tenezzül var-
P • dır. Alman hükümetinin şır· 

,._ ~S, - •Konpartımanla· kellere y~ni bir vergi t11hmil e· 
' tt :kaerisinde katiyyen faa· deceği kararı borsa üzerine 

t 11llaıedi. Bu durgunluk gayri müsait bir tesir etmiştir. 
~ bir lzerine tesir etmedi· Borsacıların kanaatine naıaren 
\ l r '1lktarda mal arzolun- kararlc1ştırılao vergi tarh olundu· 
\~ lrzolunan mal da hemen ğunda şirketlerin hissedarlarına 

bta b-.ldu. ı hiçbir temettü isabet etmiyecek· 
S haftaki "likidaayon" çok tir. .. , 

'-Ue geçti. Temdit oluna· HRUKSEL.- İşler durgun. 
llluaaıele olup paranın Esham alım ve satışı ehemmm· 

. ~ değişmedi•; senede yetsiz • .Fakat fiyatlar yükselmiye 
'lt~ ik.ı fayız bil! tebeddül meyyal. llP.}Delmilel belli eshami 

'tft.'ld,. dan fransız sanayi kağıtları ve 
'h:.'fORK.- Borsa gayet bir de altın madeni eshamı fi. 

fakat fiyatlar sağlam yatları s;ıglamdır. 

Osmanlı Bankası eshamının 

Paris borsasında yeni yükselişi 

o. ~~lı Bankası hi•se ıe· dı°r. İngiltere ye Fran•a Tlir· 
'1Q~•tları 677 franktan kiye ile bir anlatma akdettik
)~ fr •e haftanın son gü- lerinden, tabiidir ki Türkiye

. atıktan 718 franka nin iktisadi vaziyeti daha ka• 
MI .. : Oıınanlı Bankasının vileıek ve bu yüzden Osmanlı 
·~ 4 bir "prim,,i var• Bankuı müstefit olacaktır. 

İs\'eç ve Yunanistan arasında 
Ticari mün ase'bat 

~l1~.\ 
' ' ~ 20, •iuıtos (llusu· ı tideki rakkamlarla ıösteril· 
~, llııaniıtan ls•eçe ku· mekte dir. 

Bulgaristanda pamuk Ziraatı 

Bulgaristanda son seneler
de en seri ve en ciddi bir 
surette inkişaf bulan zirai 
maddelerden biri pamuktur. 
Bir vakıt çok az bir miktar
da ve köylünün ail~sine lA
zım olacak kadar pamuk zer' 
olunurdu, bugün iıe pamuk 
ticari bir emtia olmuş ve mil
li sanaiye elzem olan ham 
bir maddedir.-

Bulgar mensucat fabrikala
rı için lazım olan pamuğun 
yüzde 40 nisbetindeki mikta· 
tarı memleket dahilinden 
hasıl oluyor. Bulıariıtanda 
ilk defa 1896 da ve 5520 dö
nüm kadar bir araziye pa
muk zer' olunmuştu, bu cüz'i 
miktar 1927 de ~ 1,520 ve 
1936 da 314,740 dönüme ba
liğ oldu. İlk defa 1896 da 
58900 kilo pamuk olmuşiken 
1936 da 210,300,468 leva kıy
metinde 6,673,800 kilo pa· 
muk iıtihsal olunmuştur. 

Pamuk mezruatının hası
latı oldukça dolgun olduğun
dan - 1938 senesinde bir 
dönümden vasati olarak 635 
leva kıymetinde 20 kilo elyaf 
ve 47 kilo tohum hasıl oldu-
1937 senesinde 44 7 .100 dö
nüm zer' olundu ve 8.923.100 
kilo elyaf ile 20.410.000 kilo 
tohum hasıl oldu ve bir dö· 
nümden 700-800 leva, ve 
bazı yerlerde 1200 leYalık ka· 
dar hasılat oldu. Pamuk zi
raatının ieçen seneki hasıla
tını ıörerek bu sene 600.000 
dönüm zer' olunacaktır. 

Bulgar pamuğunun ,halita
sı ili nevindendir, fakat fi
yat hususunda killliyeti mik
tarda pamuk istihsal eden 
memleketlerin kine, meseli 
Birleşik Amerikanın ve daha 
başka memleketlerin fiyatla
f'lyla rekabet edemez. Bulgar 
hükumeti bu hali görerek, 
memleketin köylüsüne bir ha
sılat yolu temin etmek mak· 
sadile pamuk ziraatını kendi 
himayesine koydu ve Famuk 
ticaretini inhisar altına aldı, 
ve bu gün Bulgar köyllisü 
istihsal ettiği pamuğu millet
lerarası piyasalardaki rayiç 
Hatlardan çok yüksek bir fi
yatla inhisar idaresine sat· 
maktadır. Bu suretle pamuk 
ziraatı Bulgaristanda inki· 
şaf etmektedir. 

Bulgar ehalisine lazım o· 
lan pamuk mensucatın iplik 
ve ıaire gibi ham maddesi 
yüzde 60 nisbetinde haricden 
ithal olunur ve yüzde 40 nis
betindeki · miktarı da memle· 
ket dahilinde tedarik edilir. 
Bugün Bulgaristanda t 80 000 
iyle \fuseau) mücehhez 24 ip
lik fabrikası ve 3700 tezgahı 
havi 70 mensucat fabrikası 
ve atölye mevcuttur. Geçen 
sene iplik fabrikalarından 14 
milyar kilo iplik istihsal olun· 
muştur. 

Bulgaristan ıeçens ene 
zarfında hariçten 600.805.400 
leva kıymetinde 13.435,755 
kilo pamuk ve pamuk men· 
ıucat ithal etmittir. 

Yunanistanda Üzüm ihracatı 
• ! Üzüm ofisinin neşrettiği 15.378.757 litresi Alman piya· 
bir istatistiie nazaran Yunan salarında aarf olunmuştur. 
ıehirlerinden ve limanlarından ' Geçen sene temmuz ithalat 
geçen temmuz ayı zarfında yalnız 2.752.662 litre olup bu 
8.242.722 litre üzüm ihraç miktarın 1.440.040 litresi Al
olunmuı ve bu miktarın manyaya ithal edilmiıti. 

Amerika çiftçilerine yardım 

l"- ttlt&n sevk eder ve Sene Ton Drahmi 
-··'--b NEVYORK 18 Hiikilmet (takriben 40 kuru•) bir prim 

~ ~ ..... llQl. il haylı çeşit 1934 9,039 ' .- y l.. 142, 141 ,000 b 100 ·ı (b s ) vereceaini vad etti. 
,._ ... •rı ithal eder. 1935 19, 132 292 518 000 u sene mı yon ua 0 

• 
~11 l 36 26 297 234

1 ,_n,_' 000 1 bufıday ihraç edilmesini emr Çiftçiler kükumetin bu mik-
1 • erde Yunanistan- 19 ' '"""' ı d d d h ••tç, . 1937 36,765 140,872,000 etti, ve buğdayın ekimine tar a bir yar ım an oşnut 
Jcaha . ~Gnderılen maile- 1938 \ tahsis olunacak sahayı tenkis değildirler, zira kendileri de 

etini ve miktarını a· {4 ay) 7,749 24,693,000 etmeğe razı oldukları halde buğday ekilecek sahayı tab-
i hükumetin beher (buaso) buğ· dit etmekle büyük bir feda
day için çiftçilere 30 ıent kirlıkda bulunuyorlar. 

Elrnaa piyasasında faaliyet 

~~ l>iıdirdiğine gil- tahmin olunmaktadır. lılen· 
pı1..._ Aınıterdamın memiı ham taılar için de ol· 

. • 8. lllda canlı iıler dukça mi1him talebler oldu. 
Si ırlefik Amerika- Fakat piyasada çok para bu.. ~~~tı! ~bııas taıları için lunmadığı ve fiyatlar yüksek 
~~J•ti 11Parıılar olmuı. göründüğü için klllliyetli ıa· 

il devam edeceji btler olmadı. 

Almanya altın para tedavülünün 
yasak etti 

Berlin.- Apstos.- Al· zarfında hük6mete teslim e• 
manya hükumeti altın para· dilmesini emretti. 

"l ·· l · Berlinin allkadar meha· 
nın tedavu ilnu ve a ıı verı· f'l' d .. 1 d'W · . . ı ı ın e soy en ıgıne nazaran 
tın altın para ıle yapılması- hükumete teslimi emrolunan 
nı yasak etti ve altın mevcu· ehali elindeki altın para mik· 
dunun muayyen ,bir milddet tarı ehemmiyetlizdir. 

Q)EffilıE}\ET 

f-1ABERlıERI 

Pancar müstahsillerine prim verilecek 

Kurak giden havalardan ı mukaTelelerde muharrer fiat 
zarar görmüş olan pancar lara ilAn eten kilo başına 
milstahsillerini korumak ve · 0, 125 kuruş prim verilmesi 
pancar isti~salitını. teşvik ı ve bu pri~ .karıılığının hükii
etmek gayesıle Türkıye Şeker metçe temını takarrllr etmiş, 
Fabrikaları Anonim ıirketi ıirkete İcab eden talimat 
milstah~illerle yapılmıı olan verilmiştir. 

----·----
Kanunlar, Kararnameler, 

Ticaret muahedeleri 

Ölçü ve Ayar işleri 

(D\lnk\l nuabadan devam) 

A - Yaı havagazı sayaçlar
da havagazı akıcı bir madde
nın ü.sttınde toplanarak : 

1 - Durmadan ölçen bir 
ölçü tertibatı "ölçü davulu,, 
ile veya. 

2 - İki yana sallanan bir 
ölçü tertibab ile ölçülur. 

B. - Kuru havagazr sayaç
lannda gaz, akıcı madde ol 
madan, hareket eden ve gaz 
kaçırmayan cidarlarla ölçüler. 

Şekil 

Madde 15 - 135 ci madde 
aıağıda yazıldığı veçhile de· 
ğiştirilmiştir: 

Havagazı sayaçlarının ıek
li ve tertibatı yapılacak tali· 
matname ile tesbit olunur. 

Havagazı sayaçlarının se· 
nelik ve ansızın muayeneleri 

Madde 16 - Nizamname· 
nin havagaıı sayaçlarına aid 
olan t 2 nci faslına aıafııdaki 
madde eklenmittir. 

A - Havagazı sayaçları 
ilk kullanılmağa başlandıkla
rı tarihlerden sayılmak üzere 
liç senede bir çalııma yli-
zilnden kaybedecekleri doğru
luğun düzeltilmesi ve sayaç 
parçalarının temizlenmesi için 
sayaca sahih müessese veya 
ıahıs tarafından yerlerinden 
söktilür, temizlenir, düzeltilir 
ve nizamnamede yazılı yanlış 

paylarına uygun bir hale ıe
tirildikten sonra mıntaka Baı · 
müfettişlik veya müfettiılikle· 
re muayene ettirilerek dam· 
galattırıhr. Bu madde hilk6m· 
lerine g6re kullanılmaia baı
landıkları tarihlerden sayıl· 
mak llzere muayene sama• 
nı ıelen havagazı •ayaç• 
larının liıtesi her ayın 
birinci ıünü haYagazı tevzi 
eden mllesıuelerce baımil· 

fettişlik veya mftfettiıliklere 
verilir. Bu mtiesseseler bun
dan başka her •enenin biriac 
haftasında geçen sene içinde 
kullanılmağa baılanılan yeni 
sayaçların da bir cetve lin 
başmüfettişlik veya müfettiş
lere vermeğe mecburdur. 

B - Lüzum görüldükçe 
havagazı sayaçlarının ansızın 
muayeneleri, umumi hGkOmler 
dairesinde icra edilir. 

Madde 11. - 136 ıncı mad· 
de yerine aşağıda yazılı mad
de konulmuştur : 

Müesseseler muayene için 
başmüfettişlik veya müfettiı· 
liklere ibraz edecekleri hava· 
gazı sayaçlarını 6nceden dn-
zelip temizlemit ve ayar et· 
miş bulunacaklardır. 

Ayarlar İkti•at Veklletince 
yapılacak tariflerde yazılı ilc
ret mukabilinde 27 nci mad
deye tevfikan vücude getiri· 
len ayar iıtuyonlannda ya• 
pılır. 

Havagazı sayaçları ayar iı
taıyonlarımn kurulması ve 
sair hususatı talimatnamede 
bildirilir. 

Parça halinde getirilen hava· 
gazı •ayaçları 

Madde 18- 137 nci madde 
yerine aıaiıdaki madde ika· 
me edilmiştir. 

Memlekete dıprdan parça· 
lar halinde getirilip montajı 
yapılan veya içeride tamir o· 
lunan havaıazı ıayaçlan ye
niden yapılmış sayılır ve ona 
g8re kanun, nizamname ve 
talimatname hükllmlerine ta· 
bi tutulur. Ancak 16 cı mad· 
dede yazılı havagazı sayaçla· 
rı bu hllkllm dııında kalır. 

(Bitmedi) 
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a) MÜNA ASALA 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri vemalzemesiHarita 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden 

Eskişehir - Çifteler yclunun 3+o,SO - 13+000 kilomet
reler arasında 13775.94 lira keşif bedellı şose esaslı tami
ratının kapalı zarf usuliyle yapılan eksiltmesinde talip zu
hur etmediğinden 2490 numaralı kanunun 43'üncü madde
sine tevfikan 2 l .8.938 tarihinden 5.9.938 tarihine müsa
dif pazartesi gilnü saat 15.30'a kadar uzatılmıştır. Eksilt
me Vilayet Daimi Mncümenince kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

Muvakkat teminat 1408.20 liradır. 
Bu işe aid keşif, grafik, fenni şartname, mukavele 

projesi ve eksiltme şartnameleri herzaman Nafıa müdür-
1 üğünde görülebilir. 

İsteklilerin Nafıa Vekaletinin 12.8.938 gün ve 1 J 650 

sayılı emirlerine tevfikan ihale gününden en az sekiz gün 
evvel Vekalete müracaatla alacakları vesika ile Ticaret o
dası vesikasını teklif mektuplarına ekliyeceklerdir. 

Teklif mektuplerı ihale tarihinden en az bir s&at ev
veline kadar makbuz mukabilinde Daimi Encümen Riya
setine verilecektir. Postada olacak gecikmele kabul edil
mez. 

Eski~ehir Nafta Müdürlüğünden : 

Sarıköy - Mihaliççik yolunun 4+100 - 13+450 kilomet
reler arasında 12350. 77 Jira keşif bedelli yeni şose ve imala· 
tı sıaaiye inşaatının kapalı zarf usulile yapılan eksiltmesinde 
talip zuhur etmediğinden 2490 numaralı kanunun 43 üncü 
maddesine tevfikan '.'a 1.8.938 tarihinden 5.'J.938 tarihine mü· 
udif parnrtesi günü ~aat l ', l ~e kad&r uzatılmıştır .Eksiltme vi
layet Daimi Fncümeninde lap ıh ıarf usulile yapılacaktır. Mu 
vakkat teminat 926,30 liradır. Bu işe nid keşit~ proje gra· 
fik, fenni şartname, mukavele proje~İ ve eksiltme şartname· 

leri her zaman Nafta Müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin Nafıa Vekaletinin 12.8.9;J8 gün vP- lt650 sa

yıh emirlerine tevfikan ihale gününden en az sekiz gün ev. 
vel vekalr.te müracaatla alacakları vesika ile ticaret odası 

vesikasını teklif mektuplsrına ekliyeceklerdir. Teklif mektup· 
lan ihale tarihinden en az bir saat evvel makbuz mukabilin
de Daimi Encümen reisliğine verilmi~olacaktır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. 

Eskişehir Nafia Müdürlüiünden 

Eskişehir - Çifteler yolunun J 3-f-000 - 2 J + 900 kilo-
..; m~treler arasında 15976.5 lira keşif bedelli şose esasla tami

ratının kapalı zarf usulile yapılan eksiltmesinde talip zuhur 
etmediğinden 2490 numaralı kanununun 43 üncü maddesine 
tevfikan 2 J-8·938 tarihinden 5· 7-938 tarihine müsadif Pa
zartesi günü saat 15,40 ka kadar uzatılmıştır. Eksiltme vila
yet daimi encümeninde kapah zarf usulile yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1198.20 liradır. 
Bu işe aid, keşif, grafik, fenni şartname, mukavele pro

jesi, ve eksiltme şartnameleri her zamam nafia müdürlü
ğünde görülebilit. 

İsteklilarin nafia vekaletinin 12-8-938 tarih ve J 1650 
sayılı emirlerine tevfikan ihale gününden en az sekiz gün 
evvel nafia vekaletine müracaatla alacakları vesika ile ticaret 
odası vesikasını teklif mektuplarına ekliyeceklerdir. Teklif 
mektupları ihale tarihinden en az bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde daimi encümen reisliğine verilmiş ola
caktır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Muğla Vilayetinden: 

1 - Eksiltmiye konulan iş: Muğla Vilayetinde Göko
va nahiyesi merkezi olan Ulada yaptırılmakta olan ilko
kul binasının noksanlarının ikmali inşaati. Bedeli keşfi 
19127 lira 20 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 

işleri genel şartname, yapı işleri, umum fenni şartnamesi, 
hususi şartname ve proje. 

B - İstiyenler bu şartname ve evrakı Muğla Nafıa 
Müdürlüğünden görebilirler. 

3 - Eksiltme 5.9.938 pazartesi günü saat t l 'de Muğ 
la Vilayetinde Daimi Encümende yapılacaktır. 

4 Eksiltme kapah zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 1434 lira 54 kuruştur. 
6 - Eksiltmiye girebilmek ıçın isteklilerin aşağıda 

yazılı vesaiki ibraz etmeleri lazımdır. 
l Ticaret Odasına kayıdlı bulunduklarına dair ve· 

sika. 
2 Bayındırlık işleri dergisinin haziran 937 ve Res-

mi Gazetenin 3654 sayılı nüshalarında çıkan ve talimatna
meye tevfikan Yüksek Nafıa Vekaletinden alınmış müteah· 
hitlik vesikası göstermeleri. 

Mugla Vilayetirıden : 

1 - Eksiltmiye konulan İ§: Mugla Vilayeti merkzinde 

Yeniden yaptirılacak Hükumet Konağının ilk kısmının mşası 

0lup keşif bedeli 20,953 lira 29 kuruştur. 
2 - Bu işP. aid şartname ve evrak şunlardır ; 
A - Fksiltme şarlnameı;;i, mukavele proje-..i Uayıııdırlık 

işleri gend şartnamebi, yapı iş)eri umumi, fenni şartnamesi, 
hususi şartname ve proje. 

B - fstiyenler hu şartname vesair evrakı Muğla Nafıa Mü
dürlüğiinden görebilirler. 

3 - Ek iltme 7.9.9.~8 çarşamba günü saat 16 da Muğla Vi
layetinde Nafıa Müdürlüğü oda~ında eksiltme Komisyonunrla 
yapılacaktır. 

4 Eksiltme kapalı zart usulile olacaktrr. 
$ - Muvakk.at teıııinat l fl7 J lira 50 kuruştur. 
6 - Eksiltnıiyc. girebilm6k işin is 1eklilcrin a~ağıda yazılı 

vesaiki ibraz etmeleri lazımdır. 
J - Tican:st Odasında byı<llı olduklarına dair Vtl~ika. 

(Dcvacıı 5:n ;i sayfada) 

. ,, ,, ,, .. ,, 
0.0.YOLLAQI iSLETME U. MUDURLU6UNDEN • 

Muhammen bedeli 23500 lira olan 250 adet iç ve 250 adet dış 
kamyon ve otobüs lastiği 31-S-938 çar.şamba günü saat 11,30 da ka
palı zarf usulile Ankaı ada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 176'2,50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat J0.30a kadar Komisyon Reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak .Ankarada Malzeme Dairesinden 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

(5423) 4-4 
• • • 

Muhammen bedeli 17500 lira olnn 8 kalem lastik fren ve şofaj 
hortumJarı 7 /10/1938 Cuma giinü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1312,50 füalık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lfızımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (5627) 1-4 

• • • 
1/9/1938 den itibaren yapılacak eksiltmelerimizde şartnamele

rinıhin dördüncü maddesinin 2 inci bendinin G fıkrasında mevzuu
bahis (Müteahhitlik vesikası) aranılmıyacağından 1/EylUl/1938 den 
sonraki eksiltmelerimize iştirak edeceklerin bu vesikaları ibraz et-
melerine lüzum kalmadığı ilan olunur. (5629) 

İstanbul Vakıflar 
Direktörlüğünden 

Kıymeti 

Lira Kuruş 
Pey paruı 
lira Kuruş 

~ ,.., •• ,-, • '. ~ • J 

3444 00 258 30 Laleli Mimar Kemaleddin mahallesi 
eski Laleli, yeni Ordu caddesinde Mi· 
mar Kemaleddin Vr.kfından 287 M2 
daki arsanın tamamı. 

447 00 33 54 Kurnkapı Tülbentçi Hiis:ımeddin ma
hallesinde Tülbentçi Hi.isameddin Vak
fından 678,62 M2-daki arsanın tamamı. 

2260 50 169 54 Sirkecide Denıirkapıd:ı Hocapaşa ma
hallesinde Darüssaadeağası caddesinde 
Kummeydanı sokai!ında eski 4 ve yeni 
3/1 No. lı Cezayirli Ahmedpaşa Vak -
fından 753.50 l\12 daki arsanın tamamı. 

Yukarıda yazılı Emlak 15 gün müddetle açık arttırmıya çıkarıl· 
ınıştır. 

İhalesi 5/9/938 Pazartesi günü saat 14 de icra edilereğinden istek
lilerin Çemberlitaş Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlftl:lt Kalemine mil· 
racaatları. (5554) 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Kayseri Vilayetinden : 
1 - Ekıiltmeye konulan İ1 Kayseride yeniden yapılacak mem-

leket hastane~idir. Keşif bedeli 121446 lira 51 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrakı şunlardır : 
A - Eksiltme şartname.si. 
A-B - Eksiltme şartnamesine ek şarbıame. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işl~ ri genel şartnamesi. 
D - Teıviyei turabiye şo1a ve kargir inşaata dair fenni 

~artname. 

E - Yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi. 

F - Keşif cetveli, metraj cetveli. 
G - Projeıi ve 1&ir evraktır. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı Kayıeri Nafia Müdürlüğü 

ve Daimi Encümeninde bedelsiz olarak görebilir. 
3 - Eksiltme günü l-9-938 perşembe saat 13 de encümeni Vi• 

layette yapılacaktır. 
4 - Ekı.iltme kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için şimdiye kadar 70 bin Ji. 

ralık iş yaptıklarına dair nafıa vekaletinden ehliyet ve ticaret odasın
da kaitli olduklarına dair vesika ibraz etmeleri ve meıul bir diplo· 
1rmalı mühendis mimar veya fen memuru kullanacaklardır. 

6 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten 2 saat 
evvel Encümeni Vilayete makbuz mukabilinde verilecek. Poıta ile 
2 önderilecek mektupların nihayet ihale saatinden iki saat evveli· 

ne gelmiş olmaları lazımdır. Poıtada vuku bulacak gecikmeler ka· 
bul edilmez. (5456) 3-4 

Rize Belediyesinden: 
1- Rize Belediyesi tarafından yaıltırılacak şehir eMdrik santral ~i~ 

nası ve şebeke tesisatı bir ay evvel kapalı zar( ustıli!<' cksiltuıır 
\'azcdilmi~, talip zuhur etmemiştir. e 

Satral binasilc elektrik şebeke tesisatı i~i tefrik edilmek 1 

hususi şartnamede bazı değişiklikler yapılmak surctile keşif bC' 
deli altmış üç bin altı yüz otuz iki lira otuz kuruşn bağlı ol~~ 
elektrik tesisa t işi ve sekiz bin sekiz ~ üz doksan sck!z lira kırk 1 

kuruşa bağlı elektrik Santra( bina ve muhavveJc mPrkezj İŞİ afrl• 
ayrı olarak yine kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 

2- Her iki işe ait şartname ve diğer evrak şunlardır: 
A. - Eksiltme şartnameleri 
B. - l\lukavelename 
C. - Proje 
D. - İnşaata ait fenni \"e hususi ~artnameler 
E. - Hulasai keşif bedelleri. ~ 

İstiycnler bu şartname ve evrakın beher nüshac;ını 363 kıırıh 
mukabilinde Rize Belediyesinden alabilirler. 

1 
3- İşbu elektrik santral tesisatile santr:ıl bina inşa'ltı ayrı, ayrı .0 : 

ınak üzere 8/8/938 tarihinden itibaren 30 gün müddetle eksı~~ 
miye konulmuş ve ihalesi 7 /9/938 Çarşamba giir•ii elektrik 1~. 
saat 10 da ve bina İnşaat işi ayni günde saat 11 de Rize Beledi 
:resinde müteşekkil Komisyonda ihalesi yapılacaktır . 

4- Her iki eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5- Eksiltıniye girebilmek için isteklilerin elektrik -,antral ,·e ~ıı; 

havvcle merkez binası için 667 lira 38 kuruş ve ~lektrik tesıs'. 
ve şebeke işi için 4431 lira 62 kuruŞ muvakkat teminat vernıdct'. 
ve bundan başka gerek elektrik ve gerek santral binasını yBP' 
bilecek birine dair ehliyet ve müteahhitlik vesikalarını ibraz 
eylemek şarttır. 

6-- Yukarıda üçüncü maddede yazılı saatlurdan bir c;:rnt evvelin~ ),{~; 
dar talihler, Rize Belediye namına bankaya ya~ırılmış tenııJlll. 
muvakkate ve makbuzlarile birlikte teklif mektublarını Rize lJC 
lediycsinde müteşekkil Komisyona vermiş olacaklardır. 

7- Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üciincü maddede ,.,. 
zıh gün ve saatlar zarfında gelmiş olması ve-zadın mühür Jt!:: 
mile kapanmış bulunması lazımdır. Postada vukubulacak ge~ı .J 
meler knhul edilemez. (5252) Y 

Hepsine tahmin edilen fiatı 12600 lira olan 110 adet büyii1'ı ı; 
adet küçük çelik eşya dolabı kapalı zad usulile eksilhuiye konulf1l~ 
tur. Şartname ve nümuneler her gün M. M. V. Satınalma Koınis~ 
nunda görülebilir. ~t· 

İhalesi 7 eylftl 938 Çaı·şamba günü saat 11 de yapılacaktır. E1'5 U 
miye girmek istiyenler 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde ~-aıı,. 
belgelerle birlikte ilk teminatlarını ve teklif mektublerını ibalo ~O' 
tinden behemehal bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalrna .) 
misyonuna vermeleri. •299• •5650• l 

• • • 
ıl· 

2000 ila 2500 adet portatif çadır kapalı zarfla cksiltmiye ko"
1,.5 

muştur. Tahmin edilen bedeli 18250 lira olup ilk teminatı 1368 Jira.;t 
kuruştur. İhalesi 8/9/938 Perşembe günii saat 12 dedir. EksiltJ1~:~~ 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 iincü maddele:rinde istcıı1 ıııt 
belgelerle teminat ve teklif mektublarını ihale gününden en geÇ 
saat evveline kadar M. M. V. Satınalma Komisyonuna vermeleri·,) 

·292· tt5622• 1 

• • • 
30ı10 takım dikilmiş yazlık elbise kapalı zarfJa ekıilt~e~~ 

konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 18450 llra olup ilk terfl'~ıt' 
1383 Hra 75 kuruştur. lbaleai 3 9, 9~8 cumarteıi 11aat 11 dedir. E"~:e
meye ginceklerin 2490 aayılı kanunun 2 3 cü maddelerinde iıteı>'bıf 
belgel~rle teminat ve teklif mektublarıoı ihale aiioüode en ıeÇ) 
saat evv~line kadar M.M.V. Sa. Al. Ko.oa vermeleri (271) (5464)2 

• • • [# 
Ankara garnizon birlik ve mileueaeleri hayvanatı İÇİP 2JO,_,, 

kilo ~ulaf n kapalı zarfla ekıiltmeai B·Eylül-9:{8 saat l2de AıılıJ~l 
L V. Amirliti Sa. Al.Ko da yapılacaktır. Muhammen bedeli J• -JI 

lira ilk teminatı 1380 liradır. Şartname Komisyonda görillür. 1'•~, 
Yeıikalarda bulunan teklif mektublarmı, 1aat 11 re kadar 1'0~) 
yona vermeleri (265) (5458) 

ı;. •• 

o• 
Beher tanesine tahmin edilen fiat 25 kuruş vlau yHz bin ııdct41t 

kabı kapalı zarna eksiltmiye konulmuştur. ilk teminatı 1875 Jit" oı· 
İh~lesi .24 ağust~s 938 çarşamba günü saat 12 .. de .~·apılacakt~· f:lef, 
rnıye gıreceklerın 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 uncu maddelerınde ,ı 
terilen vesaikle teminat ve teklif mektublarını ihale saatinden eıııefl 
bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyonuna ver111c 
lazımdır. (206) (5118) 4~ 

• * • 
~4 

Milas, Küllük, Bodrunı garnizonlarının ihtiyacı olan t:ı650 ~" 
sadeyağı yeniden kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. İhalesi 28/8 er• 
günü saat 16 dadır. Muhammen bedeli 14.824 liradn. l\Juva1'1'1l~0ıs' 
minah 1200 lira 80 kuruştur. İstekliler ticaret vesikalarını KoJJlİS) ~ııl 
ibraz edeceklerdir. isteklilerin ihale saatinden bir ~aat evvel te ~ 
mcktupforını Milasta Alay SatınaJma Komisyonuna vermiş olll~ııı' 
lardır. Milas, Küllük ve Bodrum sad'!yağlBTı ayrı ayrı bir şartıt ;~ı· 
ile ihale edilebileceği gibi .Milas, Bodrum sadeyağları bir i tekliYe ,ıt 
le edilebilecektir. Arzu edenler Komisyondan parasız şartnaıt1e ;_.J 
bilir lcr. ( 240) ( 5306) 

• • • 
,): 

Harb Okulu hay\·:ınatı için 510000 kilo arpanın kapalı zarflB f.O' 
sil.tmesi 2/9/938 saat 12 de Ankara Levazım Amirliği SatınalJJ19lıı'~ 
mısyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 25500 lira. ilk teıı1bil~ 
1912 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 128 ktıruş mukabHinde ahıt11 ~O' 
Kanuni vesikalı bulunan teklif mektııblarının saat 11 e kadıı~ 

. l . 3 
mısyona verme erı. . tı214• •5226• 
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(ikinci sahifeden devam) 

2 - Bayındırlık işleri genel dergisinin haziran 9i7 ve 
Re~mi gazeienin 3645 sa.yılı nfbhalarında çıkan talimatnameye 
tevfik:ın Yi5.ksek Nefıe Vekaletinden alı11111ı~ mlteahbidlik ve· 
sikası göstermeleri. 

Ml5nakasa Gazetesi 

Mersin Belediye Riyasetinden: 
Hal binasının Soiuksu caddesi üzerindeki iki dükkanın 

tadilea. umumi heli fekline ifrağ edilmesi ve Hal dahiıinde
ki mevcut hi?lanın da dükkan ha!ine sokulması eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 1342 liradır. Bu eksiltmeye gir-
mek istiyenler ke.şif bedelinin yüzde 7,5 nisbetinde teminat 
verecek ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair vesika 

.............. ! ...................... . 

• 

Müteahhitlerin Takvimi 

Salı: 23 B 38 
Boş kiihcrçile çuvalı (İst. Ask l<'ab.r. SAK.) No. 770 
Pirinç, nohut, zeytinyağı (Kad. Vakf. Dir.) No. 771 
Balast (D. D. Yol.) No. 778 

Kütahya Belediyesinden : 

Balıklı köprüeünden itibar<n yapılacak 592 lira 49 kuruş 
keşifli lağım inşa•ına talip çıkmadığından 24 8 938 çarşamba 
günü saat 11 de bırakıldığı bildirilir. 

ibraz edeceklerdir. l 
Bu inşaata ait proje ve şartname 7 kuruş bedel mu

kabilinde Belediye Fen Dairesinden satın alınacaktır. 

Dizel veya benzin motörlü santrifuj tulumba (D D. Yol. H. pap) 
No. 778 

Sıhhiye tezkeresi, palaska (1\1. l\1. \'ek.} No. 779 

Eksiltme 2 eylul 938 cuma günü saat 1 lde Belediye 
yapılacağından taliplerin muayyen gün ve saatte Belediye 

Muğla Vilayetinden : Dsi:::-~sinde müteşekkil encümene müı acaat etmeleri ilan o-

l - Eksiltmiye konulan iş ~ Muğla Vılayetinde Köyce- ı lunur. 

~iı kazası merkezinde yaptırılmakta olan ilk okul bina::ıının Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
naksımlarının ikmali inşaatı. Bedeli keşfi 16715 lira 19 ku- İdaresinden : 
ruştur. 

Röntgen filmi ve malzemesi (Ank. Num. Hast. Baştab.) No. 780 
Zeytinyağı (Deniz. Lvz. SAK.) No. 780 
Koyun eti (Tophane Lvz. SAK.) No. 780 
Yulaf (Bursa Ask. SAK.) No. 781 
Kapalı teneffüshane inşaatı (İzmir Lis. ve Ort. Ok.) No. 781 
Bina inşaatı (Karapınar Bel.) No. 781 

Çivi, ecza ve alatı fenniye, motörin, makine yağı (İnhi. U. Mü
dür.} No. 781 

Lastik çizme, gömlek, pantalon, bel kayışı ve elbise (Ank. Beled.) 
No. 783 

2 - Bu işe sid şartname ve evrak şun 1anlır : Ankara istasyonunda yapılacak alttan geçit köprüsü • 
. A - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi Bayındır!ık 1 inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 

Opel marka kamyon (Ank. Bcled.) No. 783 

1
§1eri genel şartnamesi, yapı işl~ri umumi, ienni şartnamesj, ı _ Bu işin keşif bedeli cem'an 220,000 liradır. 
husasi şartname. ve proje. 2 _ İstekliler bu işe aid şartname ve vesair evrakı 

.. B - lstiyenler bu şartn1:1me vesair evrakı Mu~la t<.afıa Devlet Demiryolları Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci veznele-
Mudürlüğünden görebilirler. rinden ı t lira mukabilinde alabilirler. 

. 3 -:-- ~ksiltme 5.9.938 pazartesi günü saat 16 da Muğla 3 _ Eksiltme 22.9.938 tarihinde perşembe günü saat 
Vı!&yeti Daimi Encümeniııde yapılacaktır. 15 te Ankarada Devlet Demiryolları Yol dairesinde Mer-

4 - Eksiltme kapalı zarf u::ulile olacaktır. kez Birinci Komisyonunca yapılacaktır. 
5 Muvakkat temio!\t 1253 lira o4 kuru~tur. 4 _ Eksiitmeye girebilmek için isteklilerin teklif ruek-
6 - Eksi1tmiye girebilmek için isteklilerin aşağıda ya· tubile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün 

ııJı vesaiki ibraz etmeleri laıımdır. saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine tevdi etmiş olmaları 
1 - Ticaret Odasına kayHlı bulunduklarına dair vesika. lazımdır. 
2 - Bayındırlık işleri dergisiuin haıiran 937 ve Reısmi A - 2490 sayılı kanunun ahkamına uygun 12.250 li-

Gazetenin 3645 sayılı nüshalarında çıkan ve talimatnameye ralık muvakkat teminat. 
tevfıkau Yüksek Naha Vt:kiletinden almmış müteahhidlik B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
\'esikası göstermeleri. C - Bu işe mahsus Nafıa VekAletinden musaddak 

Kayseri C. H. P. lıynnkurul Başkanlığından: ehliyet vesikası. 

~lazut, Dizel motörii, ah~ap parmaklık inşaatı. Büyük l\lillet 
Meclisi binasına mahsus Çankaya Cad. iltisak veren yolun 
inşası, (Karanfil, Sardunya fidesi (Ank. Bel.) No. 783 

Servis kamyoneti (Preventorium Sanat. Dir.) No. 783 
Kontrol saati belediye vesaiti için (İst. Bel.) ':'Jo. 783 
Kırıkkalede Yap. İnşaat (Ask. Fabr. U. Müdür.) No. 783 
Atatürk anıtı inşaat (Ask. Fabr. U. Müdür.) No. 783 
Karpuz (Ank. Lvz.) No. 783 

Nafia motörünc yap. iki madeni pervane ve bir ş:ıft (D. D. Yol. 
H. Paşa) No. 784 

Balast (D. D. Yol. Malatya) .So. 784 
Bolvadin Hükumet konağı inş. (Bolvadin Maliye dairesi) No. 785 
Lağım inşaatı (İzmir Bel.) No. 785 
Adi kaldırım tamiri (Turgutlu Belediyesi) No. 785 
İla~ ve edevat (Konya Mem. Hast.) No. 785 
Küçiikçekmece ilk olnıl inşaatı (İst. Belediyesi) No. 786 
Su saati, su alma kolları malzemesi, mualece ve alatı tıbbiye 

(Tire Bel.} No. 787 
Patates (Kars, Ask. SAK.) No. 787 
Saman (Tekirdağı Bel.} No. 788 

Seyhan Nafia müdürlüğünden : • 
k . 1 - Eksiltmiye konulan iş Kayseri'de yapılacak Hal- 1 • Adana İsmet fnönü kıı enstitüsü çamaşırhane, mutfak ve 

Evrakı matbua (İsparta Vil.) No. 788 
Doç markalı otomobil (İst. Bel.) No. 788 
Kuru soğan (Çanakkale Mst. Mevki.} No. 790 
Ev enkazı (İzmir Bel.) No. 791 t\1ıdir. Keşif bedeli 105243 liradır. ütü dairesinin ikmal inşaatı keşif tutarı olan ı.3770) lira (79) kuruşla • 

2 - Bu işe aid şartnamelr ve evrakı saire şunlardır: açık eksiltmeye konulmuştur. 
A) Eksiltme şartnamesi. 2 - Eksiltme 3-9-938 tarihine müsadif cumartesi günü ıaat on 
A, B) Eksiltme şartnamesine ek şartname. birde nafıa müdüriyet odasında teşekkül eden komisyon tarafından 
B) yapılacaktır. 

Mukavelename projesi. 3 • İsliyenleriıı keşifname ve sair evrakı görmek için nafia mü-
C) B:ıy ndırlık işleı i genel şartnamesi. dürlüğüne müracaat edebilirler. 
D) K~şif cetveli silsilei fiyat cetveli, metraj cetvelidir. 4 - isteklilerin 282 lira 81 kuruşluk muvakkat teminat verilme-
'E:) Proje ve sair evrak. si ve bu işi yapmağa iktidan olduğuna dair natia müdürlüğünden 

a İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Kayseri Parti 

1

. verilmiş vesikayı gös ermesi lazımd.r. 
aıkanlığında görebilirler. "' • . . . ,. ,.. 

,. 3 - J 9.8.938 tarihinden itibaren bir ay müddetle ek- , İlaçlar, Klınık ve lspençıyarı alat 
"~tnıiye konulan bu kurağın ihalesi 19 9-938 pazartesi gü· MM v k"l t' 

5 
t 

1 
K · 

0 
dan. 

"'\i , • ,. • • • .• • • e a e ı a ına ma omısy oun . 
fırı saat 11 de Vılayet Partı merkezınde ılyonkurul tara- 1 _ Hepsine tahmin edilen fiyatı beşyü:ı: dokuz bin ıekizyüz yedi 

dan yapılacaktır. lira olan 312 çeşit itaç kapalı zarfla ,atın alınacakbr. 
4 - Eksilme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 2- Eksiltme2l eylul 938 çarşamba günü saat 11 de Ankarada 

hi ~ - Eksiltmiye iştirAk edebilmek için şimdiye kadar 50 'M.M.V. sabn alma. Ko.~a ~a~ılac~ktır:. . . . . . . 
'1 rı lıralık iş yapmış olduğuna dair Bayındırlık vekaletinden 3 - llk temınat yırmıdort hın yuzkırk ıkı lira yırmı sekız ku-

ıı:ıllıış ehliyetname ile cari senenin ticaret odası vesika- ruştur. . . . 
'1tıı ib · b. ..h d. f b 4 Şartnamesi 25 lira 5) kuruş mukabılınde komısyoııdan alınır. lll raz etmesı ve ır mu en ıs veya en memuru u-
lldurulması şarttır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı 6265 liradır. Elektrik,Havagazi,Kalorifer Tesisat ve Malz. 
Manisa Valiliğinden 

Ankara lrıhi!arlar Ba§nıüdürluğilnden: 1 - Manisada yaptırılmakta olan sinema binasının ka· 
tı İdaremizin Küçük Yozgattnki patlayıcı maddeler depo:;u· ı lorifer, havalandırma ve kıbhi .tesisat işleri (8600) liralık 
~ lıln 588 lira 2 kuruştan ibaret k-eşif varakasına proje ve şart· keşifnamesi dairesinde açık eksıltmiye konulmuştur. 
tı•rrıelennc göre tamiri yirmi gün müddetle açık pazarlığa ko-I 2 - Bu işe aid şartname vesair evrak parasız olarak 
lllrrıuştur. · Manisa Nafia Müdürlüğünden alınabilir. 

h Aleni paıarlık ve ihalenin 5.9.93g tarihinde saat 10 da 3 - İhalesi ağustosun 25 inci perşembe günü saat on 
lt~~l'lliidürlüğümüz binasında toplanacak Komisyonda icra edi. buçukta Manisa Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
~~ilden taliplerin 34 lira 11 kurıış muvakkat teminat para- 4 - Muvakkat teminat miktarı 645 liradır. 

tl}e 1 • • • ge meleri ilan olunur. 
1 - Manisada yaptırılmakta olan sinema binasının 

Van Nafıa Müdürlftğünden: 

1
. elektrik tesisatı (4718) liralık keşifnamesi dairesind.J açık 

t'le ~an'ın Batkale kazasından itibar 11 ve 25'inci kilomet. eksiltmeye konulmuıtur. 
li~ .ti~del<i İsaus ve Karasu üzerine yapılacak onar metre- 2 - Bu işe aid şartname vesair evrak parasız olarak 

t\14
1
:

1 
adet betonarme köprülerin bedeli 18035 lira 75 ku· Nafıa Mii~ürlüğün~en alınabilir: . 

1 

••• 

lup münakasaya konulm•1ştur. 3 - ihalesi agustosun 25 ıncı perşemoe gilnu saat 11 
Bu ~şe rid şartnameler ve evrak şunlardır. • de Manisa Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

b " Eksiltme şartnamesi, 4 - Muvakkat teminat miktarı 353 lira 85 kuruştur. 
~ " Mukavele projesi, 
d .. Bayındırlık genel şartnamesi, 
~ .... Fenni şartname, 

M. M. V ~kaleli Satmalına Komisyonundan ; 

1 - Diyarbakır tayyare alayında yaptırılacak elektrik te
sisatı kapalı zorfla ek!iltmiye konmuştur. ~'r b Metraj keıif huluası fiyat tahlili cetvellerini istiyen

~Ud .. ll fartnameleri ve evrak ücretsiz Van Nafıa müdürlü
"'ll g" E. orebilirler. lira 

~llttıil k~ilt~e 18 8-938' den itibaren 15 gün müddetle 2-9·938 
~oltliı R'Unu saat 1 1 'de Nafıu Md. odasında teşekkül edecek 

~Uon huzurunda yapılacaktır 

2 - Keşif Lcdeli 6645 lira olup ilk teminat par&sı 498 
40 kuruştur. 
3 - hıaleei 6 ey1ul 938 salı günü saat 12 dedir. 

t:k ~akasa kapalı zarf usuliyle olaçaktır. 
tlll.te ~ıltmiye girebilmek için isteklilerin 1352 lira 69 ku• 
'lıttltlıllı~nat vermesi ve bundan başka Nafıa VekAletinden 
~ l' ş k~nni ehliyet vesikalarının ibrazı şarttır. 
l ~litıe ek ıf mektupları yukarıda yazılı ıaatten bir saat. ev
~ ttıu a~ar Ziraat bankasına yatırılan 1352 lira 69 kuruı-

iltt!ı vak ka! teminat makbuzunun Nafıa Müd. odaıında 
' 0nııayonu riyasetine yerecektir. 

4 - Ek~iltmiye gireceklerin 2490 saıyh kanuııon 2, ~·ilncti 
maddelerinde istenilen beJg~Irriyle trminat ve tekJii mektupla
rını ihale gününde en geç bir saat evcline kadar M. M. V. satın 
alma Komisyonuna vermeleri. 

İstanbul Belediyesinden 
Keşif bedeli 494 lira 75 kuruş olan kazalarda telefon bartlarının 

tamiri pazarlığa konmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde gü
rülebilir. isteklilerin 37 lira l 1 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 23-8-938 Salı ·iünı iaat 1 1 de Daimi encümende 
buhııımıbd.ırJar . 

Arabalı merdiven (D. D. Yol. H. Paşa) No. 791 
Göçmen evleri inşaatı (Seyhan iskan müdürhiğü) No. 792 
Halkevi binası inşaatı (Ankara Halkevi Başk.) No. 793 
Kok, giirgen odunu, mangal kömürü, Kriple ve Tuvenan (İst. Li

seler SAK.} N o. 794 
Asfalt (Manisa Val.) No. 794 
Sebze (Tophane Lvz. SAK.) No. 794 

Terazi (Güm. Mub. Geo. Lom. S.A.K.) 797 Tuz Ambarı ta
(Konya loh. Başınüd) 795. 
• Eretli motörü ve ~,yası (ld. Sahil Sıhhiye Mrk) 795. 

Önlerinde yıldız işareti ol'anlar müzayedeye aittir. 

D. Demiryolları İşletme U. İdaresinden: 
Ankara istasyonunda yapılan demir markizin elektrik, 

saat ve hareket kampanası tesisatına aid itler kapalı zarf 
usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Bu işlerin keşif bedeli cem'an (9739) liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname veaair evrakı Dev· 

let Demiryolları Ankara ve Sirkeci veznelerinden parasız 
alınabilir. 

3 - Eksiltme 7 i9/938 tarihinde çarşamba günü ıaat 
12 de Ankarada Devlet Demiryolları yol dairesinde Mer
kez Birinci Komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin teklif mek
tubile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni fln 
saat 11 e kadar Komisyon Reisliğine tevdi etmiı olmaları 
lazımdır. 

A - 2400 sayılı kanun ahkAmına uygun (731) liralık 
muvakkat teminat. 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - İsteklinin bizı:at elektrik mühendisi olması veya 

bir elektrik mühendisini istihdam edeceğini taahhüd etmek. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v.s 

Maliye VekAletinden: 
Vekalet müstahdeminine yaptırılacak elbiseler için 

397 metre 60 santim yerli malı elbiıelik kumaı açık ek· 
ıiltme ile alınacaktır. 

1 - Muhammen bedeli beher metresi bet lira elli 
kuruştur. 

2 - Mueakkat teminat akçesi yGz altmıı d6rt: lira bir 
kuruştur. 

3 - Numunesi levazım müdürltiğünde g6rillebilir. 
4 - İhale günü 5/9/938 pazartesi gilnü saat 12 de 

Levaz ım Müdürlüğünde toplanacak ekıiltme komisyonun
da yapılacaktır. 

Kereste Tahta v.s. 
Seyhan Orman Ba~ Mühendisliğinden; 

1 - Seyhan Okaliptüs işleri şefliğine bağlı Tanus Vd Ka· 
rata~ Okaliptü~ fıd nlıkları içia 0,40XO, 60X0,11 eh'adındı lf>OO 

Devamı 6nct sayfada 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix 
Objet de l'Adjudication d'adjudicat eatimatif 

Caution 
proviıoire 

Lieu d'adjadiutiou tt llu 
Calıier dca Cbarrea Jeun Heure 

Conatructlon-R•paretlon-Trav. Publlcs-Mat6rlel de Conetrucllon-C•rtographle 

Rep. de chauHee a lroute Eski ŞeLir - Çif
teler (aj). 

Rep. de chauuee s route Eaki Şehir - Çif-
teler (aj.) 

Trav, d'arlİı route Sariköy-Mihaliççik (aj) 
Rep. de chauss6e •/route lzmir·Torbah (aj.) 
Acbevemcot c:onıtr. au Bat. ~cole primai-

re a Ula. 
Conatr. Konak Gouvernemental (1 parlie) 
Acbevement conıtr. au Bat. ecolfı pri

maire a Köycetız. 
Trav. de canalisation İl partir du pont de 

Balıklı (aj.) 
Conıtr. Maiaon du Peuple i. Kayaeri 
Re par. depôt matierea exploılns a Y ozıat 
Achevement conatr. lnıtitut fillea Iamel-

Ioönü a Adana 
Tranaformation de deux boutiqueı en 

W.C. public et des W.C. ıe trounnt 
danı le Halle de Mersine en boutique. 

Conatr. pont pa11are au dessouı de la Sta
tion d'Ank. (cah. eh. t 1 J.) 

Con•tr. deux ponb en beton arme aur la 
riviere Karaıu 

Pli cacb. 

n 

• 

Pli cach. 

n 
,, 

Pli cach. 
Gr6 a ııre 
Publique 

,, 

Pli cach. 

• 

13775 9! 

1&976 05 

1~350 77 
18032 47 
UH27 20 

20953 29 
16715 19 

592 49 

105243 -
588 Ol 

3770 79 

1408 20 

1198 20 

926 30 

1435 a4 

1571 !)0 
1253 6J. 

6265 -
34 11 

282 81 

Dir. Trav. Pub. Eakişebir 

,, . ,, 

" n vn izmir 
., Muğla 

.. . 
,, ,, 

Municip. Kütahya 

Preıid. Parti R.P. Kayaeri 
Dir. Princip. Ankara 
Dir. Tr. Pub Adana 

13•2 - Municip. Merain 

~..:0000 - 122i0 - Adm. Gen. Ch. fer Etat Ank. 
CaiHea H. pata et Sirkeci. 

18635 76 1352 69 Dir. Tr. Pub. Van 

E16ctrlclt6-0az-Chauffage Centraı (lnstaUallon et Mai6rtel) 

loıtal. chauffaıe ceotral et Sanit. a la 
Bat. cine İl Maniaa 

foıtal. el~ctrique a la Bat. cine a Manisa 
Rcp. cible telephonique 
Inatall. Horloge et Sonnerie electrique pr 

aiınal de depart des trainı aur la mar
quiıe en fer a la Station d'Ank. 

lnatallation Clectrique au Retim. d'avia· 
tion de Diyarbakır. 

Publique 

" Gre ıi. a-r' 
Pli cach. 

Pli cacb. 

Hablll•ment - Chauuur•• - Tl•eue - Culr• 

8600 -

4718 -
494 75 

9739 -

6645 -

64? - Vil. Manisa 

353 85 
37 -

731 -

498 40 

" Com. Perm. Municipalite İat. 
Adm. Gen. Ch. fer Etat Ank. 

CaiHea H. paıa et Sirkeci 

Com. Acb. Miniat. Def.Nal. Ank. 

5-9-38 

5.9.~ 

59-38 
:12·9·38 
fd~ 33 

7-9-38 
5.9 38 

24-8-38 

19-9-38 
5-9-38 
3 9-38 

2·9-3S 

258 38 

25·8·38 
23-8-38 
7-9-38 

6·9-38 

t5 30 

15 40 

ıs 15 

11 -

16 -
~6 -

11 -

11 -
10 -
1l -

11 -

ıs -

il -

10 30 

Si -
11 -
1~ -

J l -

Etoffe indig. pr habits: 397,60 m. Publiqae lem. 5 50 164 61 Miniatere Fioanaeı 5-9-38 12 -

Prodult• Chlmlqu•• et pharmacautlquas - lnstrum•nts Sanltalrea-Fournltura pour Hopltaux 

• 
Materiel et produita pharmaceutique : 1650 - 123 75 Dir. G6n. Cartographie Aak. 27-8-:18 

11 lota (aj). 
Medicr.menta 312 ıortea (cab. eh. 25,50 l.) Plia cach. 509807 - 24142 2~ Com. Aeh. miniıt. Def. Nat. Ank. 21-9-aB 

Bol• de Constructton - Planche, Ch•rpenta ete. 

Caiuca en boia de aapin: 1600 p. (aj.) la P• O 76 

Tran•port - Charg•m•nt - D6charaement 

Tranıporta poıtaux (aj.) 

Dlwer• : 

Fil de laiton de 2 m m: 10 t. 
Mat6riel de conıtr. : 11 lota 

• ,, IO lota 
Sable d'arrent: 10 t. 
Armoirea en fer avec couvercleı en ato

rea et autant d'armoircı en t6le: 11 p . 
Cbaudiere pr Calorifere de 500 litrea (aj.) 
Cbevaux d'attelage pr. traDJport: 1 paire 

Pli cach. loooo -
Gre a rr6 

n 
Publique 800 -

la p. 200 -

~00 -
la paire 3~0 -

91 20 lnren. en cbef F 6rttı Seyhan 29·9·38 

- - Dir. P.T.T. Meraln 26·8-38 

750 - Dir. Economat P.T. T. Ank. et İat. 6-10..38 
Com. Ach. Command. Ist. Fındıklı 23-8-38 

,. " 
,, 2d·8-38 

60 - Com. Ach. Dır. Gen. Fab. Mil.Ank. 26-8-38 
Dir. Gen Cadaatrea Ank. 5-9-38 

37 50 Dir. Lycee Kütahya 27-8-33 
Com. Acb.Dir Geo.Fabr. Mil.~Ank. 5·9-3S 

Ameublement pour Habltatlon et Bur••ux - Tapl•••rla ete. 

Tables a manrer: 6 P• Publique 25 87 Dir. Lych Kütahya 2'7·8-38 
Cbaires de profe11eur: 6 p. 

Provlalona 

Vermicille : 5 t. Gre a gre Com. Acb. Command. Iıt. Fındıklı 23 8-38 
Pommea de terre 59,5 t. (aj.) Publique 4165 - ~13 - it ,, 23-8·3~ 
Oiınona: 20 t. (aj.) ,, 1400 - 105 - ,, 

" 25-8-38 
Huile d'olivea, riz, aavon, lentilleı rou- • 3400 - 255 - Dir. Gen. Cartographie Aak. 26-8-38 

gea (aj.) 
Haricota acca, tiz et b1' concaaae n 1220 - Com. ach. Diviaion Nitde 8·9 38 
Pallle, oignona, pommea de terre ,, 

" " " ıo 9-38 
Orge et foin • ,, 

" " 12 9 38 
Beurre et farine Pli cacb. 15·9-38 ~ ,, ,, it 
Huile d'oliYea: 10 t. (aj.) Gr6 i gr6 5500 - 412 QÜ Com. Ach. lnt. Ank. 27·8·38 

B) Adjudications a la surenchere 
Motorine: 24322 k. Com. Perm. Municipalite l.tanbul at-S-38 
Objeta camelotea: 27 lotı Publique 63 64 Dir. Economat P .T.T. Ank. 5-9-3S 
Copeaux mincea de ooyer • 1450 - 108 75 Com. Acb. Dir. Gea. Fab, Mil.Aak. 26-8·418 

9-

11 -

10 -

12 -

15 -
10 -
10 30 
10 -
9-

10 -
10 -

ıo .-

it 30 
10 30 
11 -
11 -

15 -
15 -
15 -
15 -
11 -

14 -
11 -
10 -

Momento des F ournisseurs 

Mardi 23.8.938 

Compteur et articl~s pr. adduction d·eau (Munic. Tire) No. 787 
Pommes de lerre (Com. Ach. Milit. Kars) No. 787 
Medicaments et articlee sanitairts {Munieip. Tire) No. 787 
Paille (Coın. Ach. Milit. Tekirdağ) No. 788 
impression de registres (Vil. Ispartı!) No. 788 
Oignons (Com. Ach. Place Forte Çanakkale) No. 790 
Rep. Maic;ons dn Peuple (Presid. Maison Peuple Ank.) No. 793 
Constr. Maisons pr. immigres (Dir. Etablis. immigres Seyhan) 

No. 792 
Echelle a voiture (Chemias de fer Etat) No. 79l 
Costr. au bat. ecele Küçukçokmeco (Muııicip. lst.) Ne . 7 6 
Medir.aments et arli0les aanitair~s CHôpital Reg. Konya) No. 785 
Const. pave (Municip. Turgutlu) No. 785 
Trav. de canalisation (Municip. İzmir) No. 785 
Const. Konak gouvernemental a Bolvadin (Bur. Fiıcal Bolva· 

din) No. 785 
BaUa!!t (Chemin3 de fer Etat Malatia) No. 784 
Rep. Moteur Nafia (Chemins de fer Etat) No. 784 
* auto marque Opcl (Municip. Ank.) No. 783 
Pasteques (lnt. Ankara) No. 783 
Moteur Diezel (Municip. Ankara) No. 783 
Conıtr. route (Munidp. Ank.) No. 783 

,, Monument Ataturk (Dir. Cen. Fabriques Milit.) No. 783 
ı ,, 8. Kirikk&le (Dir. Gen. Fabriquesı Milit.) No. 783 

,. cloison (Municip. Ank.) No. 783 
Camionnette (Dir. Prev. et Sanat.) No. 783 
Montre de cootı ôle (Municip. ht.) No. 783 
Mazout (Municip. Ankara) No. 783 
Lits doubles, uniformes d•ete et impfameables (Com. Acb· 

Commad, Gen. Surveil. douae. lst.) No. 783 
Bottines "n caoutchouı:, chemises blanches, pantalons, tabliers 

ete. (Municip. Ank.) No. 783 
Motorine et huile pr. machine (Dir. Gen. Monopales) No. 781 
Articles sanitaires (Dir. Gen. Monopoles) No. 781 
Clous (Dir. Gen. Monop.) No. 781 
Constr. bat. (Municip. Karapinar) No. 781 
Constr. salle de recreation (Com. Ach. ecoles et lycees lzınir) 

No. 781 
Foin (Com. Acb. Milit. Brousse) No. 781 
Viande de mouton (lnt. Tophane) No. 780 
Huile d'olives (Com. Adı. lnt. Marit.) No. 780 
Fılm Roentgen (Chef Med. Hôpıtal Modele Aııkara) No. 780 
Ceintures pr. soldats (Minist. Def. Nat.) No 779 
Pompe ccntrifuge (Chimins de fer Etat) No. 778 
Ba.llast (Chemins de fer Etat) 778 
Riz, pois chiche, huile d'olives (Dir. Vakouis Kadiktuy) No.771 
* sacs de ealpetre (Dir. Fabr. Milit. lst.) No. 770 
Bois charbon et houille (Com. Ac.h. Lycees lst.) No. 794 
Legumes (Int. Tophane' No. 794 
Asphalt (Vii. Mani:a) No. 794 
Balaııces (Com. Ach. Com. Gen. Surv. Dou. İıt.) No. 796 
Rep1tr. cepôt sel (Dir. Pcinc. Monop. Konia) No. 795 ,, 
• MoLeur Eregli et son mobilier {Üffice Sanit. Port İst.) No. 79' 
* Les asterisques indiquent une venle par voie de surenchMe 

(5 ıncı sayfadan devam) 
adet çam kasanın beheri 76 kuruı muhammen bedeli slitıfl 
alınması 4.8.938 gününden itibaren 15 gün müddetle açık e1'; 
&iltmeye konulmuş ve yevini mezkt1rde bir kişi talıp ıub~ 
"tmiş isede sürülen pey haddi layık görülmediğinden en gutl 
müddetle terndidine karar verilmiştir. 

2 - İhalesi Seyhan Orman başmühendisliği binasınd~ 
orman sabş · komisyonu müvacehesinde 29.9.038 pazarteS 
günü saat 10 da yapılacaktır. gl 

3 - Zuhur edecek taliplerin ihale saatından evvel ~ 
lira 20 kuruş teminat akçasını Ziraat bankasına yatırılar' 
makbuzunun komisyona ibraz etmeleri. r 

4 - Diğer şeraiti öğrenmek istiyenlerin Adana 0 
t 

man başmühendisliğine ve Okaliptüs ıefliğine mürac'' 
etmeleri ilAn olunur. 

Müteferrik 
• • • 

230 adet çelik eşya dolabı alınacak. 
Kltaatı ilAnlarına. 

~eri 
Bak Harici As 

• • • ·1ıı:ı
1 

Portatif çadır alınacaktır. Bak Harici Askeri Kıtaatı ı 
lırını• 

V· 
8 kalem fren ve şotaj hortumları alınacaktır. Bık O· 

Y, llaıılarma, 

• • • 
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o ıı 
'· sooo T . . . ~tfla. 1 a 6 00 metre hava rcngı kışlık elbıselık kumaş kapalı 

llıiıı ~kıiltmeye konmuştur. Tahmin edilen bedeli ~IOOO lira ilk 
ijlıııta. 1 1575 liradır . İhalesi 2 9 !lJs cuma 1rünü saat 12 dedir.- Ek· 

~e gireceklerin 2490 s ııy•lı kanu11un ~ 3 cü maddelerirıde isle-
tı111 tlielcrle ihale günü ve aaatinde teklif mektublarile teminat· 

tn ieç bir saat evveline M.M.V Sa. Al. Kona vermeleri . 
(270) (5463) 2-4 

~~ilosuna tahmin edilen fiatı 12 kuruş olan 208000 kilo una talip 
ti 1~1ndan yeniden münakasaya konmu~tur. Şartnamesini para

, tc:ak istiyealerin her gü 1 Safranbolu ~ .A. Sa. Al. Ko. na 
'tii ll~arı. ilk teminat miktarı 1872 liradır. ihalesi 3 9 938 Cumar
~11 ll\l saat 11,30 dadır. Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı 

~4 tıı~ 2.3 cü maddelerinde yazılı vesaikle ilk teminatlarile bir
~ & 

1
lif. rnektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel Safran

t tdıye binasında toplanacak A.Sa.Al.Ko.na vermeleri 2-4 

(5494) 

ıı ~~tr kilosuna tahmin edilrn fiatı 250 kuruş olan 41000 kilo 
ltaj ;r•lu kösele kapalı zarf usulile m~nakasaya konmuştur. 

•ttr" {; 938 pazartesi günü saat 11 dedir. ilk teminat 6375 liradır 
-dq

11 
e. Şartnamesi 5 lira 15 kuruş mukabilinde M.1\1.V. Sa. Al. 

ti ll~ınır. Eksiltmeye gireceklerin 2400 sayılı kanunun 2-3 cü 
t •~tde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektublarını 
tj •nden en az bir saat evvel M.M.V. Sa. Al. Ko.na ver-

(280) (5492) 2--4 

nı .... m1ımtw&mHH:a .. li:ı:!l5fılll'llnEl.,.....llli'lrl~aı:;r.mıı .. !1111111 ........ m'l!BMl8'.illil!mM* .. I 

İnhisarlar U. Müdürlii~ünden: 

Cinsi Miktarı Muhammen be. 
Beheri tutarı 

L. K. S. L. K. 
Sigara makine 15.000 kilo -20,70 3105.
kolası 

Sigara paket 13.550 ,, -20,70 2804.85 
kolası 

Muvakkat Eksilt ır. enin 
teminatı 

lira K. 

232.87 

2l0,36 

sa alı 

10.30 

il.-

1 - Şartnameleri mucibince satın alınacak yukarda yazılı 15000 
kilo sigara makine ve 13.550 kilo sigara paket kolası ayrı ayrı açık 
eksiltmeye konmuştur. 

il - l'\/Iuhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 5 IX. 9~ tarihine rasi:lıyan Pazartesi günü hiza
larında gösterilen saatlerde Kabatajla levazım ve Mubayaat Şube

sindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 

Davutpaşa Askeri fırın için yüz. bin kilo fırın odunu 27 ağustos 
938 cumartesi günü saat 11 de Tophanede Levazım Amirliği Satı
nalma Komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 

I 1400 l!ra, ilk teminatı 105 liradır. Şartnamesi Komisyonda görüle
bilir. is teklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Komis· 
yona gelmeleri. (129) (5343) 3-4 

foplıane fırını için 400 bin kilo fırın odunu 'l7 ağustoı 938 cu· 
martesi günü saat 1 l,45 de Tophanede Levazım Amirliği Satınal
ma Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 5600 ~ira , ilk teminatı 420 liradır. Şartnamesi Komisyonda 
görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektub
arını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

( 128) (5342) 3-4 

alınabilir. · 
- İdareleri 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 509.500 kilo 
İstanbul Levazım Amirliğine bağlı mües:;esat için 
tutuşturma odunu 27 ağustos 938 cumartesi günü saat 

11,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 8228 lira 25 
kuruş, ilk te!ninatı 617 lira 12 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda 
görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektub· . 
larını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

%7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona 
gelmel~ri ilan olunur. (5508) :?-4 

1 - Şartnamesi mucibince satın alınacak 6 adet filit• 
re cihazı açık eksiltmeye konmuştur, 

il - Muhammen bedeli beheri 180 lira hesabiyle 1080 
lira muvakkat teminatı 81 liradır. 

(IZ7) (5341) 3-4 

ili - Eksiltme 24.VIIl.938 tarihine rastlayan Ca '{'am- İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müessesat hayva· 
ba günü saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubay~at Şu- nah için ~ ton kuru ot 29 ağ_ustos 938 pazartesi günü saat 15 te 

i~ arada Cebeci haatabane1inde yaptırılacak ıu deposu po- b . d k. Al K . d l k Tophanede fatanbul , Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda 
,... itan l k.. - l''k . k ·ı - - . ki' esın e ı ım omısyonun a yap aca tır. kap l a fla ek"'lt . l kt T h . b d l' 24721 l' ·ık "1\d t ııaıyon ve omur u ıoşaatıoa c :oı tme 1runu 11te ı _ •• .. a ı z r :;ı me:;ı yapı aca ır. a mm e e ı ıra 1 

i~ •tından yeniden kapalı zarf usulile t:ksiltmcye konmu~tur. lV - Şartnameler parasız olarak her gun sozu geçen I !eminatı 1854 lira 7 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. 
'İlt~:t•: heyeti umumiyeainin keşif bedeli 60030 lira 22 kuruştur 1 Şubeden a.lınab~lir.. . . . . . .. l lste:lilerin ~anuni vesikalaril~ beraber tekli~ mektublarmı ihale 
~l)·da;,ı.9 938 pazartesi gün? •aat ~ I d~ A~,karada M.M. V Sa. '! V -:- Isteklıler~~ eksıltme ıçı~ ta~ı~ ed11en gun ve natıoden hır saat evvel Komısyona vermelerı. 

ke. Y•pılacaktır. İlk temıoat -l:!ol lıra <>2 kuruş olup şa•t- saatte yuzde 7,5 guvenme paralarıle bırlıkte yukarıda adı (l26) (5303) 3-4 
ıı-. E:ıf Ye aair evrak 300 kuruş mukabilinde Komiıyondan 1 adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
2.3 c~ıltın_eye gireceklerin kanuni teminat ve 249) aayılı kanu- ı (5244) 2-4 Harp Akademisi erab için 4600 kilo patlıcan 4600 kilo ka· 

t~~t ttk~lddelerinde yaxılı. belgelerle. müteahhitlik vesik_ası ile - 1 bak, 4800 kılo ayşe kadın fasulye, 3200 kilo taze bamya, 1500 kilo 
lıııt it ıf meklublr.rını ek11ltme saatınden behemehal bır aaat 1 kırmı.ıı domates 1200 kilo yeşil büber eksiltmesine talip ıkmadı-

•dar M.M.V. Sa. Al. Ko.na vermeleri (274) (5467) 2-4 1 - Şartname ve resmi mucibince Şemsipaşa deposu ğından pazarlığı 23.8.938 salı günü s~at 14,30 da Tophan:de ist. 

~ - için yaptırılacak 40 adet elbise dolabı açık eksiltmeye ko- LV. A. Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 1136 
lorı i lira ilk teminatı 85 lira 2J kuruştur. Şartname:;i Komisyonda görü-

l~İıı 7 oktanlık beQZİn kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. nulmuştur. . . " . lebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli gün ve saatte 
~i a1tdilen bedeli 15:3000 lira olup ilk teminatı 8900 liradır. 2 - Muhammen bedelı beherı ,7.72 hra hesabıle Komisyona· gelmeleri (149) (5580) 2-2 
~lıtıı •tuıtoı 938 çarşamba günii saat 12 dedir. Şartnamesi 1108.80 lira ve muvakkat teminatı 83.16 liradır. 1 .. 

'1~t • lnukabilindeM.M.V. Satınalma Komisyonundan alınabilir. 3 _ Eksiltme 24.8.938 tarihine rastlıyan çarşamba 
1
, ~e fİreceklerin :!490 sayılı kanunun :?, : ~ cü maddelerinde K L Ş ' .. A& , ,, - - - • - · ... ' ' 

t,1 h~elrelerle teminat ve teklif mektuplarını ihale gününden günü saat 11 de abataşta evazım ve Mubayaat Ul)esin-
ıt •aat evvel M.M.V Satıualma Komiıyonuna vermeleri. deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

(:?31) (5266) 3-4 4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen -
i 

M. İlk 
Miktarı bedeli teminatı EK. EK. 

~i .4, Ciııaj ton lira lira Şekli Tarih Saat 

g111)lb\'\lllf 7:!0 33540 :?538 .. K. z;rf :?6/8 '938 11 
r" ı\ .. 360 ı 6920 ı ::ı69 ,, w s 938 11,:io 
4 11~-t:d ,, 360 16920 1269 ,, 26 8 938 17 
~~Q t,k: Yazılı birliklerin yulaflarına ihale günü talip çıkmadı 
- lıtt'tdlr ~apah zarfla ihale yapılac~ktır. Şartnamesi beraün 
t 

11 2, a •kı. Komisyonda görülebilir. lateklilerin 2490 aayılı ka· 
, t~"tt·lnaddelerinde yazılı veıikalarile ihale aaatinden bir 
' ~ile . kadar teklif mektublarını Lüleburgaz Sv. Tüm. 

0ınıayonuna vermeleri (~5~) (5355) 3-4 

~it~ •t, . 
~1 ~iı0 tarnııonu birlik ve miie1sesııtı hayvanatı ihtiyacı için 
·' l" l\t.rpanın kapelı zarfla ekıiltmesi 12 9 93 Hat 12 de 
t ~lıtıı l Sa.Al. Ku da yapılacaktır. Muhammen bedeli 278i7 
ıı, ~ıık' ~~'.İlk teminatı :MlO lira 81 kuruştur. Şartnamesi ı: 9 

it te~l~f •lınde Komisyondan alınabilir. Kanuni vesikalarda 
lllektublarıoın saat 11 re kadar Komiıyona verilmesi 

(27~) ~5465) 2--4 

Alım, Satım Komfsyonundan : 

Mıkdarı T.Fiatı İlk teminat Şartname bedeli 
Kr. lira Kr. Kr. 

1950 1983 15 133 

5 95 25 

3JO 240 
330 

250 Ton 1500 330 
ı,) 50 

ı,I' ()tıı.ı tJ 1300 
~ ı >' llıı.ı<a b . 

11~ ~tlı Yak ağ~ı lıse ve orta okulların ihtiyacı olan yukarıda 
~•ib~llıGriiylacagının 15-8-938 gününde yapılan eksiltme sonun· 

\ Q~~ t "t 'f~e, odun ve mangal kömürüne istekli çıkmadığın· 
~~ l'ıdtn y:~anen maden kömürüne teklif olullan fiat yüksek 

~~il~tlıkla k a~da gösterilen şekilde 23-8-938 Salı günü aaat 
'ı\ı. itle İa~ bıltıne~i yapılacaktır. 
lt~ıi Se.tıllı nl( ul ~ultür Direktörlüğü binaı.ı içinde toplanan 

~>it btr 938 omııyonunda yapılacaktır. 
ttıı• İtlikte ~ılı _Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat mak
tt~tlar L· ellı saatte Komisyona gelmeleri. 

t ~Ollıiı ıael~r Muhasebeciliği veznesine yabrılacaktır ve 
Yon Sekreterliğinden görülüp Öğrenilir. 

(5591) Z-2 

Şubeden alınabilir. 

5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat Diyarbakır ·Cizre hattının altmışıncı kilometre.sile sek:;enbeşinci 
te % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen kilometresi arasındaki dördüncü kısmın inşaat ve ray ferşiyatı kapalı 

ı Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5246) 4-4 zarf usülu ıle münakasaya konulmuştur. 
1 1 - Münakasa 26.8.93S_tarihine müsadif cuma günü saat il de 
I vekaletimiz demir yollar inşaat dairesindeki münakasa Komisyonu 
odasında yapılacaktır. 

1 - Şartnamesi mucibjnce 50 ÜLÜ-150.000 adet •; 00" 2 - Bu işlerin muhammen bedeli bir milyon yüz elli bin liradır 
kıloluk tuz çuvalı satın alınacaktır. 3 - Muvakkat teminat kırk sekiz bin iki yüz eli liradır. 

I1 - Reher çuvalın muhammen bedeli ,,42,, kuruştur. 4 - Mukavel.: projesi, eksiltme şartnamesi, bayıodırlık işleri 
111 - Eksiltme, 21.8 938 tarilıinr. rastlıyan çar~amba günü genel şartna~esi va~idi kıyas'.i fi.at cetveli, fenni şartname ahşap. 

t 13 <l K L t t L 1\1 b t Ş b · d k" Al traversle ft:rşıyat talımatnamesı, çımento normu, telgraf battı şartna-
~aa e aııa aş a evazım ve u ıı a) aa u esın e ı ım . 1. f'l k.. .. . . d - kk b' ' 

r • 

1 

mesı, p an pro ı ve opru proJesın en mure ep ır takım müna-
Koınısyonunda yapılacaktır. kasa evrakı elli lira mukabilinde demir yollar inşaat dairesinden 

lV - Şartnameler parasız olarak her gün adı gtçen Şu- tedarik olunabilir. 
beden alınabilir. 

V - lsteklilerin ek~iltme içın yukarıda tayin olunan giin 
ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı ge1;en Ko-
misyona gelmeleri ilin olunur. (5596) 3-4 

5 - Bu münakasaya girmek isteyenlerin 2490 numaralı artır
ma, eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur olduk· 
ları evrak ve ve:;ikaları muvakkat teminatlarını ve 93S senesi için 
muteber bilumum nafıa işlerine veya demir yolu inşaat işlerine gi
rc:bilec ekl~rine dair velcaletimizden verilmiş müteahhitlik vesikala-

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

nnı ve fiat tekliflerini havi kapalı ve mühürlü zarflarını mezkıir ka
nunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı dairesinde hazırhyarak 

alınacak 26.8.938 tarihinde saat ona kadar numaralı makbuz mukabilinde in
konmuş- şaat dairesi eksiltme Komisyonu reisliğine tevdi etmiş olmalan la-

zımdır. (2972) (5299) 4-4 

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

111 - Eksiltme 29.8.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 11 de Kaba taşta Levazım ve M ubayaat Şubesindek 
Alım Komisyonunda ,apılacaktır. 

iV - Şartnameler ı. 16 lira bedel mukabilinde lnhisar
ar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve lzmir Baş Mü
dürlüklerinden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanun! vesaik ile yüz
de 7.5 güvenme parasl makbuzu veya banka mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü aaat 
l U.30 a kadar yukarda adı geçen Alım Komisyonu Başkan
lığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(5301) 3-4 

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

Evrakı mutbua ve defatir iki ay zarfında teslim edilmek şartile 
on beş gün müddetle açık ek5iltmey~ konulmuştur. 

Taliplerin nümuneleri görmek üzere her gün ve münakuaya 
iştirak için dı: 25 ağustos 938 perşembe günü saat 10 da t203) lira 
43) kuruşluk teminatı hamilen Gaziantep Vilayet Daimi Encümenine 
müracaatluı ilin olunur, (5561) 3-4 

1 - Tahmin edilen bedeli (720J) lira olan ( 1000) adet battaniye 
27 atustoı 9 38 tarihine raıtlayan cumarteai ıüoü 1aat l2,31J da 
kapalı zarfla ahnmak üzere müuakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (MO) lira olup ıartnamesi her gilo Ko · 
misyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 1ayıh kanunun tarifatı daltiliade tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektublarını en geç belli ııün ve ıaatten 
bir saat evveline kadar Kaınmpatada bulunan Komiıyon batkanlı-
~ına makbuz mukabilinde vermeleri. (5.136) 3 -4 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli •32,529,, lira •64,, kuruş olan "78650

11 

kilo Zeytinyağı, 2:-i.8 938 larihine raallıyan salı günü ıaat 11.30 da 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 -- Muvakkat teminatı •2439,, lir• "i3,, kuruş olup şartnamesi 
hergün Komisyondan "163n kuruş mukabilinde alınabilir. 

:3 - İsteklilerin 249J sayılı kanunun tarifah dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektublarını en geç belli 1rüa ve ualten 
bir 1aat evveline kadar Komiıyoo Batkanlıtına makbuz muka· 
bilinde vermeleri. (5097) 4-4 



4 Münak11a Oaıetesl 
~--------~------------------------------------------------------------~~-

Bugün ilin o.lunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cinai Şekli Mubam.ited. Teminat Müracaat yeri 

A)MÜNAKASALAR 

İnşaat, Tamirat, Nafia itleri, Malzeme, Harita 

Eskişebir Çifteler yolanun ara11nda yap toıe 
tamiri (teızd) 

Eıkitehir·Çif teler yolanun arasında toıe tamiri 
(temd.) 

Sarıköy-Mihaliecık yolun•11 ara1ında yap. 
imclltı ııaaiye inıaatı (temd) 

lzmir-Torbalı yoluaan araııada yap. fOH 

tamiri (temd) 
İlk okal bınasının aok1aalarıaın ikmalı inşaatı 
Hiikumet Konağıaın ı lk kıımıaıa iaıaatı 
K~ycej'ız de yap. olan ilk okal biaasının 

noklanlarının ikmalı inşaab 

Balıklı köprGıünden İtibaren yap. lltım 
inıaatı (tem) 

Halke.i binası intaab 
Y ozıatta pattlayıcı maddeler depoıunua tamiri 
Adana İnnetln<Snü Kız Enltitüsü f&masırhane 

mntfak ve ütü dairesinin ikmalı inşaatı 
Meninde iki dükkanın umumi hali şekline 

ifratı ve Hal dahilindeki ballaında dükkan 
lııaliıae koamaıı (şart. 1 krş) 

Kapalı z. 

,, 

,, 

Pu. 

Kapalı z. 
,, 
,, 

Kapata z, 
Paz. 
Açık ek. 

Açık ek. 

13775 94 1408 20 Eıkişehir Nafıa Müd. 

15976 05 l 198 20 ,, ,, 

123.50 77 926 30 ,, ,. 

18032 47 izmir Vilayeti 

19'27 20 
20953 29 
16715 19 

143~ 54 Mutlll VU. 

1)92 49 

105243 -
588 02 

3770 79 

1342 -

1571 50 
1253 64 

6265 -
34 lt 
28~ 81 

,, 
,, 

Kütahya Beled. 

Kayseıi:C H.P. Başkan. 
Ank. lahiı . Ha,müd. 
Adana Nafıa Müd. 

Mer1io Beled. 

Ank. İst .. yonunda alttan ge~id köprüsü inşaati 
(tart. 11 1.) 

12250- D.D·Y Aık. H.paşa ve Sirkeci Kapalı z. 

Karasu üzerinde yap. onar metrelik iki adet ,, 18015 76 1352 69 Van Naf. Mld. 
beton arme köpriUeri intaatı 

lllçlar, Kllnlk ve ispençiyari allt, Hastane Lev. 

Ecza ve malzeme: 11 kalem (temdit) 
lıi9: 312 çeşit (tart 25.50 l.) 

1650 - 123 75 Harta Gen. Dir. Ank. 
Kapalı a. 509801- 24142 28 M. M· V. SAK. 

Elektrik - liavagazı ·Kalorifer (Tesisat ve mahamasl) 

Maaisada yap. olan sinema binasının kalorifer 
ve ııbhi teaiaata 

Manisada yap. sinema binaıı elektrik tesibah 
Telefon hatları tamiri 

Ank. iıtasyonunda yap. demir markızın elektrik, 
saat ve barekd kampanası tesiaatı 

Açık ek. 

,, 
Poz. 

Açık ek. 

Dıyarbakır tayyare alanında yap. elcktrlk teaisatı Kapah z. 

Mensucat 

Yerli malı elbiaelık kamat: 397.60 m. 

Tahta, kereste ve saire 

Çam kaaa: 1600 ad. (temd) 

Nakllyat-Boşaltma-YUkletme 

Poıta nakhyata (temd) 

Açık ek. 

8600 -

4718 -
494 75 

9739 -

6645 -

m. b,50 

Beh. 0,76 

Mobilya ve bUro e,yası, Mu,amba-Hah v. •· 

Yemek masaaı: 6 Ad. atretmen kftraQau: 6 ad. 

Müteferrik 

Bronz tel 2 m/m, 10 ton 
Yapı malzemesi 11 kalem 
Yapı maizemeıi 10 kalem 
Gümüş kumu 10 t. 
İıtor kapaklı demir dolapla üz~rlerine sürme 

kapakla saç dolap 11 ad. 
Kalorifer kazanı, 500 litrelik (temd) 
Nakliye koşum bayvanı: bir çift 

Açık ok. 

Kapalı z. 
Pazarlık 
Pazarlık 

10000-

Açık ek. 800 -
Beheri 200-

500-
çifti 300-

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Zetinyaiı, pirinç, sabun, kırmın mercimek (temd) Açık ek. 
K. fasulye 12,2 t. 
Pirinç 8 t. 
Bulgur 29 t . 
Saman: 46 t. 
K. soian : 5 t. 
Patates : 5 t. 
Arpa: 88,2 t. 
SadeyaQ': 7,6 t. 
Un: 220 t. 
Zeytinyat : 10 t. (tem) 
Arpa şehriyesi : 5 t. 
Patates 59,5 t. (temd) 
Kuru soğan : 20 t. (temd) 

MUzayedeler 

MoUSrin: 24322 k. 
Hurda eıya : 27 kalem 
fnce ceviz talata 

Açık ek. 
Açık ek. 
Açık ek. 
Kapalı z, 
Açık ek. 
Açık ek. 
Açık ek. 
Kapalı z. 
Kapalı z. 
Pazarlık 

Pazarhk 
Açık ek, 
Açık ek. 

-
A~ık art. 

• 

3t00-
1220-
2000-
2900-
8400-
200-
200-

3528-
7600-

30800-
5500-

4165-
1400-

--
63 54 

1450 -

643 - Maniaa Valiliti 

353 85 ,, 
37 - İst. Beled. 

731 - O.O. Y. Ank. Hayd. ve Sirkeci 

498 40 M. M. SAK. 

164 01 Mat;ye Vekaleti 

91 20 Seyhan Orman Baımühendiı. 

-".. 

25 Si 

Menin P.T.T. Müd. 

Ktıtabya Liıesi Direk. 

750 - P. T. T. Lvz. Müd. Ank. •e İ.t. 
Ist. Komut. SAK. 

60 -
,, ,, ,, ,, 

Ask. Fab. U Müd. SAK 
Tapu ve kata.tro U. Müd. Ank. 

37 50 Kütahya Llıesi Oir. 
Aık. Fab. U. Mütl. SAK 

255 - Harta Gen. Dir. Aak 
Nitde Tümen SAK 

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

,, 
,, 
,, 

,, ,, " " 
Ni~de Tümen SAK 

u ,, ,, 
" ,, ,, ,, 

" " ,, ,, ,, 
412 50 Ank. LY2. SAK 

latanbul Komut. SAK 
313 -
105- " 

" 

lsf.Beled. 

" 
,, 

,, ,, 

-:- P.T.T. Ln. Mild. Ank. 

" ,, 

lOa 75 Aak. Fabrikalar Mücl. Aak. 

• 

Gan Saat 

5 9-38 15 30 

5-9 38 15 40 

5 ~8 15 15 

25 9-38 

2-9-38 1 l -
7-9-38 16 -
5-9-38 16 -

24-8-88 11-

19-9-38 11-
5-9-38 10-
3-9-38 11-

2-9-38 1 ı-

22-9.38 15 

2-9-38 11-

27-8-38 9 30 
~1-9-38 11-

25-8-38 1 o 30 

25-8-38 11-
23-8-38 11-
7-9-38 12-

6-9-38 12-

5-9-38 12-

29-9-38 10-

26-S.38 12-

27-8-38 lO-

6-19-38 15 -
23-8-38 10 -
23-8-38 1 o 30 
26-8-38 IO -
5-9-38 9 -

27-8-38 10 -
e-9-38 10 -

26-8..JS 1 ı -
8-9-38 15 -
S.9-38 15 -
S.9-38 15 -

10-9--38 15 -
10-9-38 15 -
10-9-38 15 -
12-9-38 15 -
15-9-38 15 -
15-9-38 15 -
27-8-38 11 -
23-8-38 1 1 30 
25-8-38 1 o 30 
25-8-38 il -

3().8..38 14-
5-9-all 11-

25-8-38 10-

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
.......... .,,...._.....""......., .. . .. .. .. . . ~ 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yeri! blok 

,, ,, 
,, ' ,, 
,, ,, 

krible 
marinlave 
tuvenan 

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

ErzaK 

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

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
,, ,, küp 

Yumurta iri 
Limon Italya 

,, Tarablua 
Patates Adapazar lci 

,, ,, 2ci 
Zeytin .taneıi duble (936 mahsul 

• ,. ,, (937 " 

" 
,, l ci ,, 

,, ,, 2ci ,, 
,, ,, 3cü ,. 

Sade yat Urfa (birinci) 
,, ,, (ikinci) 
,, Kars (erimit) 
,, ,, (erimemit) 
,, Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

" 

Deri ham ve işlenmiş 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 
,, ,, manda 
,, ,, sığ'Jr 

Hava kurusu kuzu 
,, ,, koyun 
,, . ~ ,, .. otlak 

Tula keçi 
,, koyun 

Salamura kuzu 
,, manda 
,, sığ'Jr 

Kösele ,, lci 
,, manda lci 

Meşin elvan lci 
,, beyaz lci 

Sahtiyan elvan lci 
,, beyaz lci 

Pamuk lpllğl 

Vater yerli 4 Adana 
,, ,,6,, 
,, ,,8,, 
,, ,, 10 ,, • 
,, ,, 12 ,, 
,, ,, 14 ,, 
,, ,, 20 Y edikule 
,, ,, 24 ,, 

Ekıtra ,, 6 ,, 
,, ,,8,, 
,, ,, 10 ,, 
,, ,, 12 ,, 
,, ,, 14 ,, 

Vater ecnebi 4 Hindiye 
,, ,, 6 ,, 
,, ,, 8 ,, 
,, ,, 10 ,, 
,, ,, 12 ,, 

Ekstra Yerli 14 İngiliz 
,, ,, 15 ,, 
,, ,, 18 ,, 
,, ,, 20 ,, 
" ,, 22 ,, 
" ,, 24 
,, ,, · 15 1taf ya 
,, ,, 18 ,, 
" ,, 20 " 
,, ,, 22 " 
,, ,, 24 " 

kiloıu 

litrui 
kiloıu 

tonu 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

kilosu 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

aandıtı 
b. undıj'ı 

,, 
kilosu 

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

" ,, 
,, 

' " ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

çifti 
kiloıu 

,, 
,, 

çifti 
kiloau 
çifti 

" ,, 
,, 

kiloıu 
,, 
,, 
,, 

taneai 
,, 
,, 
,, 

paketi 
,, 
,, 
• ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, ,, 
,, 
,, 
,. 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, ,, 
,, 

En az-En ço~ 

-15,50 
-15,15 
-1 

15,50-16,00 
14 25-14,75 

' o 12,00-12,5 
10,00-10,50 

-16,50 
-21,50 
-26,00 

22,50- 24 
26,50- '!1 
50, - 52 
27,00- 28 

26 
18- J9 

25 
Z.8 

17,50-_ sıJ 

1200-1600 15 
3 50- 3ıLJ1 
, 5?" 

45- 48 
28- 3() 
18- 2() 
ı6- ıs 
13- J5 

gS 
g.? 

85 
ô], 
10 

- 45 
285-~ 
280- 7~ ~ 
290- -!J}J t Q 

101,25- ıO'lı 

160- ·~ 40- 4 
50- ~ 
55- 5-? 

110- ısı! 

.~ :ro 
105- / 

/ 

34- ~ 
40- t;.? 

155- 1JQ 
1~ JZQ 
100- '9l! 
80-. ,35 

100- ıi' 
90-

._ __________ ....,... ________ . (ji~ 

İmtiyaı •ahibl n ynı itleri DlrekUSrlOtG : 11111•11 
baaıldı ,., Merku Buı111Hi 


