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~-Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

HARiCi EKONOMiK 
HABERLER 

tl\ Pamuğun New York piyasasındaki 
Ua.ıneleleri ve bütün dünyadaki mevcudu 

~t~t\'york ~O Ağustos. - 1 Bütün dünyadaki pamuk 
~ll~~dıt bugün vadeli pa- 1 mevcuduna gelince geçen se
'°k~tın fiyatları ı den 3 1 ııe bugün 50.273.000 balya 
~ Ya. kadar düştü fakat ı mevcud iken bu seneki pa
~ka ~ ~stü tekrar 1-2 nokta muk mevcudu 5 J .270.000 bal
dıa. ~dı. Dün piyasa durgun- yaya çıkmıştır. Yukarıda gös· 
~k. rıada fiyat 3-5 nokta terilen beş senelik mahsulün 
'-tııll:la kapandı. Gündelik vasati miktarı 82.2 milyon 

V 4·~ balyayı geçmedi. Kental iken bu senenin mah
~~~ııngtondan iş'ar olun- sulü J 17 milyon olması bu 
-.llk i6re hükumetin pa- senenin mahsulünün yüzde 35 
ttk iktr'eden çifçilere verile- fazla olduğunu gösterir. 
ttk h ~a.rn.iye meselesı gele- Fakat asıl mesele mahsu• 
t\ktır' ta zarfında hall'oluna- lün çok olması değil, ancak 
'ttr' 

1
;
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istatistik kaleminden elde edilen mahsulün değeri 
~"ı, Unan rakkamlara na- fiyatiyle satıp paraya tahvil 
~ti"d itçen sene Ağustosun etmektir. Halbuki bu sene 
·~.~Birleşik Ameriksda için bu biraz müşkül görünu-

ik balya pamuk mev- yor. Birleşik Amerika Borsa· 
~~ tn, bu sene o tarih de 1 sındaki bugünkü fiyatlar pa
"'l~'Y 111evcudu 11 .533 000 I, muk sahiplerini memnun ede-

il baliğ olmaktadır. cek halde değildir. 

Meksika hükümeti tarafından 
l>etrol kuyularının zabtı meselesi 

~ ~tk. 
'~ı •ıka b··ı... · İt~ tr1rı u"umetınce petrol 

·~ cıı,d,•n rnusadere olunarak 
ıı, ~tıban bu kuyuların ceb· 
,~~,tı~ Yaa .. olunmasına karşı 
Q 
1 •efif huk.umeti Meksika
leaıo e 1 ~aeıtasiy le şiddetle 

hnı§tir. 

Meksika hükumeti Fılemenk 

hiıkumetinin ~ikD.yetlerini tet· 
kik edeceğini ve m~mnuoiyet· 

blhş bir sureti hal bulacağını 

vıd etmiştir. 

Londrada çay piyasası 

lo 
'"drarı1n . 

.il b,ft Çay pıyasasında 
Y~t h a Xarfında oldukça 
L •atd 

~~ ~lip ol 1
• Seylan çayla-

ij "~ 11ladı. Gerek Sey-'"i itrek d' w 1 . t · tı tı f' ıger mem e· 
)'tı1htıa.:d•s nev'ileri aran

-tııı., k geçen haftanın 
1Yasen cüzü bir 

yükleşiliş oldu. Libresi (453 
gram) l şilin 2.12 penadan 1 
şilin 2.72 penaya (40 kuruş) 
yükseldi. lngilterede geçen 
sene 131 167.000 libre mev
cud çay variken bu sene mev• 
cud J 70. 197 .000 libreye ba
liğ olmuştur. 

---••>~-

'i \lnanistan ve Çekoslavakya 

mensucatı 

.\)' ---=------. -
) lN" ~ 

il Ç~kosı! Ağustos (Husu- gayret edip E:vvelco hariçten 
l~i b~l'tıirıJakya ve Yuna· ithal ettiği malların büyük kıs · 
ç tlitıdtrı e ~tntia muba· l mını bugün memlekette istih-
)~ ~~o•la\t kgune artıyorsa sil edebiliyor. Böylece 1935 
i~etı8ll: Ya'nın pamuk ! senesinde Çekoslovakya'dan 

~il' lı &'İ~ının Yunanis- 466.923 kilo mensucat ithal 
~ll"ı'•t,ll hü~çe aıalıyor. 1 etmiş iken 1937 senesinde bu 

' ''ll•ii .tınıeti yerli ' miktar 133.355 kiloya tenez· 
n ınkiıafına çok 1 zül etmiştir. 

1 

Yugoslavyad~ iın:iyazlı silolar 

inşa edilecek 

Belgrad 21 Ağustos. (hu- yet sandığı 40,000 "prirad,, 
ausi).- Yugoslavyada imti- ihracat şirketi 24 000 Milli 1 
yazlı ~ilolar in~a.aı için tesis banka 5000, Poıta Tasarruf 
olunan şirket bu günlerde iç- Sandığı 40.COO Ziraat Banka
tima edip memlekette buğ- sı 40000 ve maliye nezareti 
day mahsulünü muhafaza et- 60.000 taahhüt eyiemiılerdir. 
mek için asri silolar mesele- H. dl · · b k k ı . . .. k . ısse sene erının a ı a an 
sını muza ere ettı. 1 • • • 

Şirketin sermayesi bebe- ı kısmını zıraat şırketlt:rı, bele 
ri IOOO dinarlık 220.000 his- diye tasarruf sandıkları ve 
se senedinden mürekkeptir. diğer alakadarlar iştira edo
Bu hisse senedlerinden Emni- ceklerdir. 

·---------
Mısırda Silo ve Antrepo inşasına 

teşebbüs 

Kahire 17, ağustos. - Bu bil olmuyor. Yine silo fıkda· 
günıerde Mısırda buğday için 

1 

nından dolayı buğday mahsu
silolar inşa etmek hususunda ' !ünün % de 10-1 ı nisbetinde
hükumete bir çok müracaat- 1 ki miktarı rutubetden ve l>ö
lar vaki oluyor. Mısırda bü- 1 ceklerden mahv ve telef olu
yük bir "Antrıpo,, yapmak i- 1 yor ki bu bir milyon mısır 
çin bir tassavur vardır. lirasından fazla bir ziyandır. 

Mısırın lktisadiyatı pamuk Silo bulunmadığından buğdayı 
ve buğday ticareti üzerine temizleyüpde ihraç etnıek 

müstenıt ~ldu_ğ~nda~ bu siıo- I müşkül oluyor. Banka ve tuc
ların böyuk faıdelerı olacak- car da bu çifçiye avans v~r~· 
tır. Silo bu~unmadığın~an ~o- l miyor. Velhasıl ıiloların bağ
humluk bugdayı tecrube ıle day piyasasına çok büyük 
aeçip çifçiye devretmek ka· i faydaaı olacaktır. 

-. - ... 

ffiEffilıEl<ET 

BABERlıERI 

Halı Piyasası 

Piyasamızda iıtekH işler yoktur. Maamati pek yakında ış· 
lerirı açılacağını tahmin edenler vardır. Son fiyatlar şöylece 

gö:;ter ilebilir. 
Türk hahları - Demirci Metre 3/4 Lira 

murabbai 
,, " Gediı ,, 300/350 Kuruş 

" " Uşak ,, 600/850 ,, 

" il Simav ,, 550/750 " 
,, il Gülüstan ,, 550/650 ,, 

" " Yıkanmış 

" 

\ Bi~İn?i Isparta,, 1150/ l200 ,, 

1 
l~ıncı ,, 1000 ,, 
Üçüncü ,, 900 ,, 

" 
" " Kayseri ,, 1400/1600 ,, 

Türk seccadeleri Nığde Tanesi 500/650 ,, 

" " Kır~ehir ,, 600/900 ,, 
,, " Murabba Kayseri ,, 1500/4000 ,, 

" " ,, ,, floş ,, 3500/3800 ,, 

" ,, Merserize Kayseri ,, l 800/2000 ,. 
,, ,, Yas tıklar ,, 300/500 ,, 
., ,, Kilimler ,, : 00/2500 ,, 

Kanunlar, Kararnameler, 
Ticaret muahedeleri 

Ölçü ve Ayar işleri 

(Dün~lı nuıbadan devam) 

Tesmiye 

A vrupanın Cenub! Şarki memleketlerin 

Buğday mahsulünün bu seneki rekoru 

t Madde 19 - 138 inci mad
de aşağıda yazılı veçhile de
ğiştirilmiştir. 

ların metre mik' abına ve bu
nunu 1O,l00 ve daha fazla 
aşari misillerine göre ilerle
mesi llzımdır. 

7 - Yerinden oynatılması 

güç olan ve sayıcısı çıkarıla

bilen ıraı: sayaçlarına sayıcı 

üzerinde de bir ve ikinci fık
ralarda yazılı tesmiyeler bu· 
lunmalıdır. 

Avrupa'nın cenubi şarki 
memleketlerinden Romanya' 
nın, Macaristan'ın, Yugoslav· 
ya'nm ve Bulgaristanın buse 
neki buğday mahsulünün mec
muu bu dört memleketin ge. 
çen beş sen~ ı:arfında istih 
sal ettikleri senelik vasati 
miktarından yüzde 35 fazla· 
dır. 

4 memleketin vaziyetini pek aa· 
rihbirsurette izah etmektec ir. 

Beş aen"-
Milyoo Kental lik rr ah: 

sulün se
nelık 

va.atisi 
1938 

Roınanya 49.4 
Macarıstan 2ö.2 
Yugo .. lov. 25 

1937 
37 

Aşağıdaki rakkamlar huğ- \ Bulgaristan 17.4 
day mahsulü noktasından bu Yekun ı 17 

19 
23.5 
15.4 

949 

263 
20.8 
21.2 
13.9 
82:2 ... o 

Mısıra üzüm ithaline karşı bir tedbir 

Yuna• iktisat Nezareti Yu- ı lıırak bu sene 12 milyon ok
nanistanın bütün ticaret oda}a.1 ka olmu~tur. 
rına, Zıraat bankasına ve ihra- Mahsulün bu kadar mebzu !i-
cat sendikasına atideki malu· 
matı ciddiyetle te bliğ e tmiştir. 

İske:ıJeriye'den yunım İkti· 
tisat nezaretine verilen malumata 
naıaran, ağustos ayında ve ey· 
lıllün ilk günleri ıçin külliyetli 
üzüm piya~aya arzP.dilmek.tedir, 
ve Mısır·ın üzüm mahsulü ge-
çen seneninkindt:n çok fazla o· 

yeti neticesi olarak fiyatların 

düşmesi çok tabii olduğundan 

Mısır üzümlerini himaye etmek 
maksadiyle Mısır hükume

ti üzümün fiyatını dü~ürmemek 
için üzümün gümrük resmini 

yükseltmiştir. 

Her bir gaz sayaçının üze
rinde aşağıdaki yazıların bu· 
lunması lAzımdır. 

1 - Yapanın adı ve yapıl
dığı yer ve markası. 

ı - Fabrikanın sıra numa
sı ve ıayaçın yapıldığı sene 
"Bunlar bir leTha üzerine ya· 
zılmış bulunmalıdırlar.,, 

3 - Ölçme odasının hacmı 
"Bu hacım litre olarak gös
terilmeli ve tesmiyesi tam 
yazı ile veya kısa şekli ile 
konmalıdır,, 

4 - Gaz sayaçının 1 saat
te geçirebileceği en çok ha· 
vagazı mikdarı "V,, "Bu ha· 
cım m3 olarak tam tesmiye· 
siyle veya bunun kısa şekli 
ile yazılmış bulunmalıdır,, bu 
mikdarların yanına sayaçın 
kaç alev yerini beslemek için 
olduğu yazılabilir. Bu alev 
yeri için sayaçlara 150 litre
lik gaz hesaplanır. 
5- Havagazı 

sistemi, 
sayaçının 

6 - Her sayıcı kadranının 
üzerine veya yanına ôlçdüğ1i 
vahid tam yazı ile yazılır. Bu 
kadranlar üzerindeki rakam• 

8 - Nôbetleşe sRyaca bağlı 
ıayıcıları bulunan gaz sayaç
ları üzerinde bunu ifade ede
cek bir yazı bulunmalıdır. 

9 - Sayaca gaz veren bo
runun gaz giriş borusu oldu
ğu yazılmalıdır. 

Yanlış payı 

Madde 20 - 139 cu mad 
de aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir. 

A - Doğruluk muayene-
sindeki yanlış payı : 

1 - Havagazı sayacından 
saatte geçebilecek bavagazı 
mikdarı "V,, karşılığı olan 
geçme sur' ati le geçen gaz 
mikdarı ve sayacın gösterdi
ği mikdar arasındaki fark a· 
şağıda yazılı yanlış paylarını 

geçmemelidir : 

(Bitmedi) 



2 Münakasa Gazetesi 

a) MÜNAKASALAR 

ı 1 ~ inhisarlar Umum üdürlüğünden .-.-....n 1 
nşaat-Tamirat-Nafıa işleri vemalzemesiHarita ______________ ... D _____________ .... __________ lmm __ Rım ____ ... 

Kayseri Belediye Başkanlığından : 

1 - Eksiltmeye konulan i~ Kayseride yeniden yapılacak 
olan mezbaha inşaatıdır. Muhammen keşif bedeli 100171 lira 
43 kuruştur. 

2 - İş vahit fiyat üzerinden veril€cektir. 
3 - Bu işe ait şartnameler ve evrak vesaire aşağıda 

yazılıdır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Eksiltme şartnamesine ek ıartname. 
C - Mukavele projesi. 
D - Bayındırlık işleri genel ıartnanıesı. 
E - Fenni ıartname. 
F - Keşif ve silsilei fiyat cetvelleri ve metraj ce<lvelleri. 
C - Proje vesair evraklar. 
hteynler bu işe ait olan projelerle şartnameler keşifoame 

vesaireyi Kayseri Belediyesinden 15 lira bedel mukabilinde 
alabilirler. 

4 - Mnvakkat teminat mıktan 6273 lira 57 kuruştur. 

5 - Ek iltme kararı 12.9.938 tarihine rsstla}'an pazar· 
te:;i günü saat 12 de yapılacaktır. 

6 - Ek:;iltmeye ill'tirak edebilmek için şimdiye karlar 
50000 liralık bir bina işi yapmış olduklarına dair bayındırlık 
vek!lelinden ehliyet vesiknsı ve cari senenin ticaret odası ve
sikası ibraz etmeleri ve inşaatın devamı müddetince bir mü
hedis veya mimar veyahut bir fen memuru kulJanacaklardır. 

İzmir İli Daimi Encümeninden ; 
Seydiköy ilkokulu ikmali inşaatı 2786 lira 95 kuruş a

çın tutari) le ve 15 gün müdetle açık ehiltmiye konulduğun· 
dan istekJilerin 2490 sayılı yasa gereğince hazırlıyacakları te· 
minatlariyle birlikte 5 eylül 938 pazartesi günü saat 11 'de İl 
Daimi ~ncümenine ba~ vurmaları. 

Malatya İlbaylığından : 

l - Eksiltmeye konulan iş : Besni kazası merkezinde 
yaptırılmakta olan ilk okul binası bakiye inşaatı. 

2 - Bu işe ait evrak : 
A - Bayındırlık işleri genel şartnamesi . 
B - Yapı işleri umumi fenni şartnamesi. 
C - Hususi fenni şartnamesi. 
D - Hususi şartname. 
E - Proje. 
F - Keşifname. 
G - Eksiltme şart nam esi 
H - Mukavele projesi. 
3 - Vahit fiyat esası üzerinden yapılacak olan işbu 

inşaatın muhammen keşif bedeli 18481 lira 2 kuruş ve % 
7,5 muvakkat teminat miktarı 1386 liradır. 

4 - Yapılacak inşaat 20-~938 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmiye konul
muştur. 3-9-938 tarihine raslaY.an cumartesi günü saat 12 
de Vilayet Daimi encümeninde ihalesi yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin Vilayet Nafıa Müdürlüğünden alacak
ları ehliyei vesikasile muvakkat teminatı ve teklif mek
tubunu havi zarflarını ihale saatından bir saat evveline 
kadar Vilayet Daimi Encümeni riyasetine tevdi eylemeleri 
lazımdır. Posta ile gönderilecek mektupların gecikmesin
den dolayı mazeret kabul edilmez. Keşif evrakı vilayet 
Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

1 - istatistik, bilanço ve sair mumasili işlerdr. kulla· 
nılmakta olup tipometre ölçüsü esasına göre hazırianmış o
lan ve miktar ve ebadı listesinde yazılı bulunım 3420 adet 
garnitür ni1muneleri mucibince eksiltme usuliyle satın alına· 

caktır. . 
il - Muhammen bedeli 800 lira ve muvakkat teminatı 60 

liradır . 

lll - .Eksiltme 7 .9.938 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
::ıaat 11 'de Kabataşt& levazım ve uıubayaat şühesindeki alım 

komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Listeler hergün parasıı olıırak sfüü geçen şübeden a

lınabileceği gibi nümuneler görülebilir. 
V - İit~klilerin eksiltme için tayin ecfüen gün VG ~aıtt~ 

)Üzde 7,5 gü' enme paralariyle birlikte yukarıda adi geçen 
komisyona gelmderi ilAn olunıır. "5717,, 1-4 

• • • 
• 

I - İdaremizi& Şemsi paşa bakım ve işleme evi çocuk 
yuva~ı ve di3pameri ic;in şartnamesine ekli li!)tede müfredatı 

yazılı 20 kalemde 119 parça eşya açık ek~iltme usulile yap· 
tırı]aca k tı r. 

ll - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli ~215 lira ve 
muvakkat temin&h ! 66.12 liradır. 

ili - Ek!!iltme 7 .9.9a8 tarihine rast]ayan çarşamba günü 
s nt 10 da Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki alım 

Komisyon unda ynpılacek tır. 
lV - Şartname ve re::ıimler parasız olarak her gün E-özü 

geçee şu heden nlinabilir. 
V - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 

ve % 7,5 güvenme paralarile birhkte eksiltme için tayın edilen 
gün ve saatte yukarıda adı geçen Komi!~yona gelmeleri ilan 
olunur. (5718) l - 4 

••• 

1 - İdaremizin Paiabahçe fabrikasında şartname ve pro .. 
1esı mucibince yaptın lacak kantar ve itfaiye binaları inşaatı 

ihale!i fesh edildiğinden yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşit bedeli 5253 lira 23 kuruş ve muvakkat temi
natı 394 liradır. 

3 - Eksiltme 2.9.938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko· 
mieyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve projeler 26 kuruş bedel mukabilinde 
sözü geçen Şubeden alınabilir. 

5 - Ek:3iltmeye iştirak etmek isteyenlr.rin fenni evrak ve 
vesaikini inhisarlar inşaat Şübesine ibraz eder< k ayrıca vesika 
almaları lazımdır. 

6 - İsteklilerin kanunen ktndilerinden aranılan ve5aik 
ile V-inci maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 
güvenme paralariyle birlikte eksiltme içio tayin edilen gün ve 
saatte yukarda adı g~çen Komisyona gelmeleri ila.n olunur. 

(5J32) 2-4 

• 

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

il - Muhamman bedeli beheri 225 kuruı hesabilc 
1350 lira ve muvakkat teminatı 101.25 liradır. 

Ill - Eksiltme 29.VIII 938 tarihine rastlıyan Pazarteıı 
günü saat l O da Kabataıta Levazım ve Mubayaat Şube.sin• 
Jeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - İsteklilerin eksiltme için 
saatte % 7,5 güvenme paralariyle 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

• • • 

tayin edilen gün ,e 
birlikte yukarıda adı 

(5377) 3--4 

1 - Listesinde cins ve mıktarları yazılı muhtelif reııl< 
171 fi kilo matbaa mürekkebi aartname ve nümuneleri IPıı· 

cibince açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
il - Hepsinin muhammen bedeli 1818, 10 lira ve Jiltl" 

vakkat teminatı 136.35 liradır. 
III - Eksiltme 25. VIII. 938 tarihine rastlıyan perşeoı· 

be günü saat 10 da Kabata9ta Levazim ve Mubayaat şıı· 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. .. 

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

V - isteklilerin ekıiltme için tayin edilen gün ve saat• 
te yüzde 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geç•11 

Komisyona ielmeleri ilan olunur. (5280) 4--4 

• • • 
I - Şartnamesi mucibince satın alınacak 6 adet tuluınb• 

açlk eksiltmeye konmu§tur. . 
11 - Muhamen bedeli beheri 160 lira hesabiyle 960 ıır• 

ve muvakkat teminatı 70 liradır. ~ 
··nU o Ill - Eksiltme 2.IX.938 tarihine rastlıyan cuma gu 

saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki AlıııJ 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak. her gün sözü geçttl 
Şubeden alıııabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen !!:Ün ve sa•''e 
.... '9• 

% 7 ,5 güvenme paralariy le birl~kte yukarda adı geçen KoIJl1 

yona gelmeleri ilan olunur. (S533) 2 - 4 

• • • 
1- Şartnamesi mucibince 50.000-150.000 adet • ıoO~ 

kıloluk tuz çuvalı satın alınacaktır. 
11 - Beher çuvalın muhammen bedeli ,,42,, kuruştur· n 

111 - Eksiltme, 24.8.938 tarihine rastlıyan çar~amba gii11

11 
saat 13 de Kabataşta Levazım ve Mubayaal Şubesindeki Ah ~ 
Komisyonunda yapılacaktır. ~· 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün adı g~çen Ş 
beden alınabilir. o~ 

V - İsteklilerin eksiltme içın yukarıda tayin olunan ~0, 
ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
misyona gelmeleri ilan olunur. (5596) 4-4 

• • 
İstanbul Cümrülderi Baş• 

1 - Eksiltmiye konulan iş: Ankara Tıb Fakültesi müdürlüğünden: 
müştemilatından Doğum ve Nisaiye kliniği binası inşaatı Aşağıdaki iş 29-8-938 pa 

Sıhkat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden : 

tahmini keşif bedeli 752,249 lira 50 kuruştur. zartesi günü saat onda pazar- Cinsi 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. lıkla ihale edileceğinden is-

Miktarı 
adet 

Tartma 
Kabi

liyeti 

Muham.bedeli Muvakkat 
Beherin Tutarı teminat 

L. L. L. K. 

Ekşiltmenin 
Şekli Saati 

S. D. 

A - Eksiltme şartnamesi teklilerin Başmüdürlükteki Baskül "B,, 34 500 kglık 110 3740 280 50 A. Eks. 10 30 Tiitüıı 
B - Mukavelename sureti Komisyona müracaatleri ilan ,, "8,, 13 300 ,, 130 1690 126 75 ,, 10 45 ,, ,, ı 
C - GFenel şartname olunGur. d k B d l "k ,, "M,, 8 lODO " 285 2280 171 - ,, 11 Tuz f;,b' 
D - enni şartname alata a i aşmü ür iı "B 1 1000 285 285 21 37 Pazarlık 1 l 15 TütilO r ı 
E - Tahmini keşif ve hususi şartlar cetveli binasının zemin katındaki pen· " " " 

90 180 13 50 11 30 F - 19 adet plan cerelerin altına demir parmak- ,, '· B., 2 200 '' " '' 
ıstiyenler bu şartname ve evrakı 37 lira 62 kuruş hklı korkuluk yaptırılması: : Terazi "B,, 20 10 ,, 17 340 25 50 ,, 11 45 " ,l 

mukabilinde Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekAleti İçtimai 245 lira. 1 l _ Yukarıda tartma kabiliyetleri ile mikdarı yazıh muhtelif çekerde 58 adet ~ııe 
Muavenet İşleri Dairesi Reisliğinden ve İstanbul Sıhhat ve • • • ile 20 adet terazi şartnamesi mücibince aatın alınacağından hızalarında gösterilen "' 
İçtimai Muavenet Müdürlüğünden alabiHrler. Büyükçekmece yatı oku- ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

3 - Eksiltme 19 eylul 938 tarihli pazartesi gilnü sa· lunda yap. tamirat Büyükde.. ~ 
S hh İ · A M V k l d 11 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

1
, at 11 de ı at ve çtimaı t;ıavenet e a etin e yapı- re meyva fidanlığına yap. ,t 

lacaktır. anbar inşaatı ve Ferıköy 17 IH - Eksiltme 12.9.938 tarihine rasthyan pazartesi günü hinlarında yazılı •' 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. nci okulu tamiri. Bak lst. Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 33,839 lira Beled. ilanlarına. 

b d b • * iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. j1ıl 98 kuruş muvakkat teminat vermesi, un an aşka aşağı· * 1 ~f 
daki vesikaları haiz olup teklif mektupları içine koyması Top hangarı ve cepha- V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız teklif ve kataloklar•~ ,ıı 
lazımdır. neler inşaatı. Bak Harici gününden bir hafta evveline kadar hizalarında işaret edilen Umum Müdürlüklerdıf• 

A - Eksiltmenin yapılacağı tarihten en az 8 gün ev· Ask. Kitaatı ilanlarına. ı dar Şubelere vermeleri ve tekliflerinin kabülünü mutazammın vesika almaları lüılll ..J 
vel Nafıa Vekaletinden bu işe gireceklerine dair ehliyet * * * . . . . . .. .. 0ıııe r · 
vesikası. Hangar, trottuvar, men· I VI - lsteklılerın kanunen kendılerınden aranılan vesaık ve yuzde 7,5 guve sııi''J 

B - Mali sene~e ait Tic~ret Odası ve~.ikası. w fez ve sair inşaat. Bak Ha- ı larile bi~li~~e eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yukarıda adı ieçen l(o y 
. ~ - . 2~-~ lırad~n aşa~ı ol~amak uz ere yapbgı rici Askeri Kıta. atı ilanlarına j gelmelerı ılan olunur. ( 4917) 

bına ıılerını ıyı baıardıgına daır veııkalar. 1 (Devamı 5 inci ıayfada) 
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'r .. 
1• llntcn Lirliklcrinin ihtİ'-"UCI olan usngv ıda miktarı, n .• tıarı, tutar· 
"'tı "c ·ı " . liltllıe .1 k inancnları yazılı 324000 kilo sığır etinin 1rnpah zarfla ek-
~o. d sı 12-9-938 pazartesi günii saat 15 de İzmitte tiimen satın ~'1.1. 
llıaıe a Yapılacaktır. Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayr1 .müteahhitlere 
~~ 1 Cdilchilecektir. Şartnamesi İst. Ankara, Eskişehir. LV. A. Sa. Al. 
lt'1u:~11da ve İzmitte Tümen Sa. Al. Ko. da her gün görülebilir. İs· 
l\c. 

11 
fln belli ~n ve saatte teklif mektuplarını İzmitt.- Tüm Sa. Al. 

fııc ~."<ırın~leri. (295) (5689) 1-4 
\' ılcr Miktarlar Tasmlanao Tutarı ilk teminat 

Kilo Fiyatı Lira Lira 

94501' 
90000 
9000Jı 

20000 
2950(J 

32-1001) 

Kuruş 

25 
25 
25 
25 
25 

• • • 

23625 
!?2500 
22500 
5000 
7375 

80995 

178~ 

·.689 
)689 
375 
553 

6086 

~'ta lith.er adedine tahmin edilen fiatı 26 lira olan 1000 tane sıhhiye 
c~a~~ası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek~iltme 10.9.938 
~· l' ~llnü saat ıı de Ankarada l\I. 1\1. V. Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
\'. Saellıinat 1950 lira olup şartnamesi 130 kuru~ mukahflind~ l'\I. M. 
~O • 1\1. Ko. dan alınır. Eksiltmeye girecekler kamını teminat ,.e 
lt~lij S..yı}l kanunun 2-3 CÜ maddelerind:! yazılı bl'lgPlerle birlikte 
' lllektuplarını eksiltme saatinden behemehal bir ~aat evveline 

Atıkarada M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (296) (5690) 
1--4 

• • * 

l Çorluda yeni yapılan hastane binasının etrafında vapılacak 1001 ı Aşağıda miktar tasınlanan fiatları ve ilk teminatları yazıh 
metre murabbaı tirctuvar ve 500 metre tulünde boı-diir 'e ark:ı ceb- 741,0nU kilo kuru o tun kapalı zarfla eksiltmesi 31-8-938 çar.şamba 

lıe~nde 2i2 metre 90 santim tuliinde dcrcnaj ve l :W metre tu!linde günü saat 15 te İzmit tümen Salınalma komisyanunda yapılacaktır. 
dt'rcııajın esas mecraya rabıt kanalı ve 24 adet ınenft•7 açık l"ksiltme Her mevkiin ihtiyac, ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edebilir. 
suı:ıctilc nıiinakasaya konulmu. tur. İhnlesi 7-9-938 çar~amba günü Şartnamesi Ankara, fs tanbul, Eskişehir Levazım Amirlikleri ve 
saat 15 dedir. İlk pey parası 355 lirad?r. Hususi ve fenni şıırtnamc, İzmitt.! Tümen S:ıtınalma Komisyonunda görülebiler. fsteklilt!rin 
keşif ve projesi İstanbul Levazım amirliği satmalma ve Çorluda l{or belli gün ve saatından bir saat evvel teklif mektuplarını Tümen 
Satınalma komisyonlarında görülebilir. Taliplerin kanunun 2,3 üncü Satınalma Komisyonuna vermeleri (254) (5381) 3-4 
maddelerindeki belgelerile birlikte belli gün ve saatte Çfırlu Kor Sa- Tasınlanan 

tınalma Komisyonuna müracaatları. (297) (5691) Mevkileri ldlo fiatı Tutarı İlk teminatı 

...... 
İzmirde Gaziemirde yaptırılacak heı adet hangnr kap:ılı zarf 

usulile münakasaya konmuştur. Keıiif bedeli 100327 lira 95 kuruş

tur. Eksiltme 8-9-938 perşenbe günü saat 12 de Kışlada i\Jst. l\Iv. Sat. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Ke~if proje ve şartnameler 550 kuruşa 

İzmir ~lst. Mv. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
İlk teminat 6266 lira 40 kuruştur. İstekliler ticaret odasmda kayıtlı 
olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirln. 

E~iltmeye ~irecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 iincü madde
' !erinde Ye şartnamesinde yazılı vesik:ılarile teminat ve teklif mek
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel komisyona verilmiş bu-
lunacaktır. (305) (5705) 1-4 

• • • 
İlk keşfi 48145 lira 18 kuruştan ibaret olan Balıkesirin Çayırhisar 

mevkiinde yaptırılacak iki adet top hangarı ile be~ adN cephanelik 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İlk teminatı 4158 Hradır. İhalesi 
8-9-938 per~cmbe günü saat 16 da Balıkesir Kor satın Al. Ko. da ya
pılacaktır. Bu İlie ait plan, şartname \ ' C birinci keşif ile tediye §art
ları Balıkesir Kor. Sa. Al. Ko. le Ankara, İzmir ve İstanl:,ul Lv. A. de 
yapılacaktır. Bu işe ait plan, şartname ve birinci ke~if ile tediye şart
ları Balıkesir Kor. Sa. Al. Ko. le Ankara, İzmir ve İstanbul Lv. A. de 
&örülebilir. Taliplerin muayyen günde ihaleden bir saat evveline 
kadar teklif mektublarını kanunun 2,3 üncü maddelerjnJeki vesiJ;a-

İzmit 69000 
Ada pazar 58000 
Bolu 58000 
Tuzla 395000 
Gebze 161000 

741000 

K. Santim Lira K. 

2 50 1725 
2 50 1450 
3 1740 
2 75 10862 50 
2 75 4427 50 

20205 00 

• • • 

Lira 

130 
109 
131 
815 
331 

1516 

Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla eksiltmeye 
konulan 90.000 kilo pilavlık pirince talip çıkmadığından yeniden ka
palı zarf usulile münakasaya konmuştur. Beher kilosunun muham· 
men bedeli 24 kuruş olup ilk teminatı 1620 liradır. İhalesi 8-9-938 
pcrşenbe günü saat 17 dedir. İstekliler şartnamesini her gün tümen 
satın alma komisyonunda görebilirler. İsteklilerin kanunun 2,3 üncü 
maddelerindeki vesaikle teminat mektuplarını havi 7.&rflarını belli 
gün ve saatten en az bir saat evveline kadar tüm sat. A!. Ko. na ver-
meleri. (301) (5701) 1-4 

• • • 

lstn: , . . . . _ . v J larla birlikt~ ve varsa ehliyet ve iktidar yesikafarınıda beraber Ko. 
~ ~ hıyede bulunan kıtaatın ıhtıyacı ıcın la870 kıll') ~ade ya"ı ka- na vermelerı. (294) (5624) 1-4 

Beher çiftine tahmin edilen fiat 24 buçuk kuruş olan 100,000 
çift porsiyon çorbalık sebze kapalı zarf usulile münakasaya kon· 
mt:ştur. İhalesi 2-9-938 cuma günü saat ll dedir. İlk teminat 1837 
lirn 50 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi bedel.siz olarak M.M.V. Sa
tınılma Komiıyonunda alınır. Eksiltmeye iireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2-3 cü maddelerinde gösterilen vesaik ve teminat ve tek
lif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel M.M. V. Sa-

\'. .ı t( Usuıne miinakasaya konmuştu;. Şartnamec;i İst. Ankara • • • 
"· \'e 1 · · tııt!l slnhiyede Tuğay Sa. Al. Ko. larındadır. lstek'ıler bu şart· 

• ttl }{ - • . k 
tı 

1 
o. larla görebilirler. ~tuhammen tutarı fo870 lıra ıl te· 

1tıi a11 lDO lira 25 kuruştur. Kapalı zarila eksiltmesi 12-9-938 Pazar· 
d 14 cı11~ ıs dedir. İstekliler mektuplarını 12-9-938 pnzartesi günü sa· 
it, adar İslahiye Sa. Al. Ko. rs. gönderecekler ,·eya ycrecekler· 

(306) (5706) 1--4 

lsıa • • • • 
~ ~4t~•Yed~ bulunan kıtaatın ihtiyacı olan 61500 ~ilo bulgur ka· 

il l..c ltsulıte eksiltmeye konulnmjtur. Şartnamesı İstanbul, An· 
ıS~:~·~ amirlikleri ve İslahiyede Tuğay Satınalma Komis • 
~~atı gorebilirler. 1\luhammen tutarı 5842 lira 50 kuruştur. İlk 
,:~te,· 43.~ lira 19 kuru~tur. Kapalı ıarfla eksiltmesi ~2 EylUl 938 

~~~~ lronü sat 15 dedir. İstekliler teklif mektupl:mnı 12 Eyliıl 
~tıı/esi günü saat 14 e kadar İslahiyede Satınalma komisyonu 

~lla gönderecekler veya vereceklerdir. (307) (5707) 

• ' lsıah· • • • 
~~ tltgi?'<!dc bulunan kıtaatın ihtiyacı için 49i00 kilo kuru. fasulye 
~ llıtay tllıe usulile eksiltıne~e konulmuştur. Şartnamesi lslahiye· 
t ~it. likSatın~lma komisyonunda görüle~ilir. ~ahmin bedeli 492~ 

lııı.~aıtt ternınatı 369 liradır. Açık eksıltmesı 1.2-9-938 pazartesı 
~ ~ d~dır. İ teklilerin vakti muıı~·yeninde Jslnhiyede Tuğay 

0ınısyonuna müracaatları. (303) (5703) 

t ll' ... 
t~lltllt köy hayvanatı ihtiyacına sarfedilmek üzere 110 ton kuru 

~'il 8ag İl eye konulmuş isede talip zuhur etmediğinden yeniden 
1> oı~ llıl\rtesi günü saat 10 da pazarlıkla mubayaa edilecektir. 
~a lllii:rın bildirilen ~n ve saatte Vizedeki Satmahna komis
~ ııı.ath· acantıarı. 
~ ıt,;sar garnizonu ihtiyacına sarfedilmek üzere 18000 kilo sa· 
~~ I ~Y~ı 2arfla eksiltmeye konulmuşsa da istekli çıkmadığın

. lt11l' 
1I938 cuma günü saat 16 da pazarlıkla mubayaa edile

lııa. )t
0 
a talip olacakların bildirilen ıün ve saatte Vizedeki Sa-
llıfsyonuna müracaatları. (300) (5700) 

~ tQll ••• 

~ık oı 'adc Yağına teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden iha· 
, ~i~tı';~k 25.8.938 perşembe günü saat 10 da yapılacaktır, 

'l•ııaı 00 liradır. Taliplerin muayyen gün ve aaatta Balıkesir 
ltla Konıisyonuna müracaatları, (209) (5159) 4-4 

l~ 
:t)Q 'D'• ••• 
~ .. un·· 
~ İlo ııad lt talip çıkmadıf:ından tiimen birliklerinin ihtiyact olan 
t • ~O d cyağı tekrar kapalı zarfla ihalesi 8-9-938 per~enbe günü 
, t11.d1t, ~Yapılacaktır. Muhammen tutarı 31350 lirt\ il.k teminatı 

14;l'ılt ita at'lnarnesi her giin komisyonda görül<·bilir isteklilerin 
tı. fttı ibit l\unun 2,3 üncü madclelerinde yazılı vesil.ı.alarile ihale 

~tltl at •at evveline kadar teklif mektuplarını Lüleburgazda 
ana kornisyonuna vermeleri. (302) (5702) 1-4 

1 bh. 
~~<ltıbrı. ••• 

1 ~ t:e1tt111;:r ~efi tayyare bataryaları için iki \'C öbiis bataryaları 
.~~ llı'l1ttt. tı._~ort Pavyon inşaata kapalı zarf usulile f'ksiltmcye ko· 

JI "!(& it ~lltnı . 
ef' .a. ~c 12 . e ayrı ayrı ve toptan yapılacaktır. 

~~~'lt\itlif:i ;:\·lul 938 paP,lrtesi rünü saat 12 de D\yarıbakır Le· 
~d(!ı~ııllt:at abnalrna Komisyonund.ı yapılacaktır. Defi tayyare 
. b;ı l lS137~nı~ birinin keşfi 75688 lira 08 kuruş ve ikisinin kc· 
Ilı tt t'ı-l'alat lıra 16 kuruş ve ilk teminatı 8818 Jir.ıı 80 kuruştur. 
>-te ~11ıı 73.~tun. beherinin keşfi bedeli 36789 lira 70 kuruş ''e iki

. d ôttal'l•: ~ llta 40 kuruştur. İlk teminatı 49!!9 ?iradır. Defi 
~t "e kor aniarlarının ihale bedelinin on bin lirası 938 mali 
~ı, •etıe İtıd b\uhasebesindeki tahsisattan ve miitehaki kısmıdn 
~tı,ıtı dıı: Ödenecek bonolara rapt edilecektir . Öbils batarya 

'% i llltııtı eş bin lirası 938 mali yılında ve kor ınuhnsebesin-
b~l~CeJtu.r 'l{\·e 11\iltebakisi 939 senesinde ödenecek bonolara 

1l'a.t1~ lttb ~hı:§if ve projeleri on bir lira 45 ktıru} mukabilinde 
~· l lt~~ıt le en alınabilir. İstekliler keşifname vt- şartnamele

lttı~_. lıiet hc~?21~ Amirliği Satınalma Komisyonunda görehi
) t~llı ve b 1 ~n ve snatta usulil dairesinde hazırlanmış teklif 
' \ı tıstn6 u u ~leri yapabileceklerine dair Nafıa Vekaletinin 

'~eler~iUn vesaikile ihale saatinden bir sııut evvel Ko· 
(267) (5~60~ 2--4 

Beher metresine tahmin edilen fiat 88 kuruş olan 8{)000 ila 
&0000 metre mahruti çadır bezi kapalı zarf usulile münaka.aya 
konulmuştur. İhalesi 29·3-938 pazartesi günü saat 11 dedir. İlk te· 
ıninat 5210 liradır. Evsaf ve ~artnamesi 400 kuruş mukabilinde 
M.M.V. satınalma Komisyonunda alınır. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 ıayılı, kanunun, 2 3cü maddelerinde gösterilen vesaikle te· 
minat ve teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel 
M.M.V. Satınalma Komisyonuna vermeleri (243) (5346) 3-4 

• • • 
Tekirdağ topçu alayının 400 ton, piyade alaylarının 140 ton, ve 

Malkara garnizonunun 250 ton yulaflarının ihaleleri 2-9-938 cuma 
günü saat l l de topçu alayının, 16 da piyadelerin, 17 de Malkara
nındır. Tahmin bedelleri Tekirdağ topçu ve piyade A.nın beher ki
losu 4 kuruş 75 santim üzerinden ve Malkaranın 5 kurui Ü7erinden 
tahmin edilmiştir. Muvakkat teminatları Topçu alayının 1425 liradır. 
Piyade alaylarının 440 lira 25 kuruştur. Ve Malkara garnizonun un 
937 füa 50 kuruştur. İhalesine gireceklerin teminatları ile beraber 
ve lemioat mektuplarını bir saat evvel Tekirdağında Komisyonu
muza getirmeleri. . (206) (5156) 4-4 

• • • 
l..S-938 tarihinde kapalı ıarfla ihalesi ilan edilen ve keşif bedeli 

29165 lira 23 kuruş lan ibaret olan Balıkesirde Çayır Hisardaki garaj 
binasmın inşasının ikmaline talip çıkmadığından ihalesi açık olarak 
26-:8-938 cuma günü saat 10 yapılacaktır. İlk teminatı 2187 lira 40 
kuru.Jlur: Talihlerin muayyen gün ve saatte Balıkesir Kor Satınalmıı 
Komiıyor.una müracaatları (5158) 44 

• • • 
260000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. tahmin 

bedeli 35100 liradır. İlk teminatı 2632 lira 50 kuruştur. Eksiltme 
26.8.938 cuma günü saat 12 de Trabzonda Askeri Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi Komisyonumuzda isteklilere 
gösterilecektir. İstekliledn verecekleri teklif mektubları. 26.8.38 
cuma günü saat 11 e kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş veya 
posta ile gönderilmiş olacaktır. İıteklilerin belli gün ve saatte Ko
misyon Başkanlığına Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair yeni 
ıene vesikalarını göstermeye mecburdurlar. (216) (5228) 4-4 

• • • 
Hava Birlikleri garnizonunda yaptırlacak kanalizasyon işi ka· 

palı zarfla eksi leme}• konulmuştur. Eksiltmesi 2j.8.933. perşembl' 
günü 1aat 16 da Eskiı;ehir Levazım Amirlijiode Satıoalma Komiı· 
yonunda yapılllcııktır. Bedeli keşfi 17601 lira 40 kuruş, ilk tzmir.atı 
1320 lira 10 kuru,tur. Keşif ve şarlnanıesi Komi~yonda görül~bilir. 

lıtekliler 2490 uyılı kanunda yazılı veıikaları ve bu gibi işlere beo· 
zer iş yaptıklarına dair m111adda:ı ehliyet vesikalarını teminat mak· 
buz yeya banka meklublarile beraber teklif mektublarını havi ka
palı zarflarını ihale a-üııü saat 15 e kadar mezkur Komiıyooa ver · 
melidirler. l211) (5223) 4-4 

• • • 
Çaııakkale Müstahkem Mevki Birlikleri için iki i'araj kapalı 

zarf us~lile münakasaya konulmuştur, İbatesi 5=9:9JS Pazartesi günü 
saat 10 da Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonunda 
yapıla~aktır: Garajların keşif bedeli 123,806 lira 78 kuruştur: Mu· 
vakkat teminatı 7,441 liradır: Bu inşaata aid keşif, şartname ve 
planlar Ankara, fstanbul, lzmir Levazım Amirliği Satınalma Komis
yonlarile Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisy Jnlarında 
görülebilir: İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bu 
miktar veyahut en az altmış bin liralık işi muvaffakiyetle yap
mış olduklarına dair vesika Nafia Vekaletinin ehliyet ve müteah· 
bitlik vesikalarile teminatı muvakkate makbuzu veya banka mek· 
tublarile beraber teklif mektublarmı havi kapalı ve mühürlü zarf· 
lar ihale günü olan 5-9-936 Pazartesi günü ıaat dokuza kadar 
Çanakkale Müstahkem' Mevki Satınalma Komiıyonuna makbuz 
mukabilinde teslim edilmelidir. Poıtada olan gecikmeler kabul 
edthııoz (285) (5550) 2-4 

tınnl ma Komisyona vermeleri (244) (5347) 34 

Kömür Ahnacaktır 
Güzel Sanatlar Akademisi 

Satanalma Komisyonundan : 

Akademiye açık eksiltme ile 100 ton Zonguldak krible maden 
kömürü, 50 ton kok kömürü ahnacakbr. Krible maden kömürünün 
muhammen bedeli beher tonu 15,80 liradan 1580 muvakkat temi
nah 118,50 lir.t.dır. Kok kömürünün muhammen bedeli beher tonu 
17,50 liradan 87j ve muvakkat teminab 65.63 liradır. 

Eksiltme 24 ağustos çarşamba günü saat 14 de Cağaloğlunda 
Yüksek Mektebler muhasebesinde inikad edecek olan Komisyonu
muz tarafından yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün bedelsiı. olarak Fındıklıda Güzel Sanatlar 
Akademisinden alınabilir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin .dJ938 ı mali 
yılına aid Ticaret ve Sanayi Odası vesikasını ibraz eylemeleri la
zımdır. (5191) 4-4 

.. 

. ~ '\. ,. . : . . . .: ' • ' 
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E.LEDIYESI ILANLARll 
Keşif bedeli 614 lira 56 kuru~ olan Feriki>y 17nciJM~k· 

tenin tumiri açık ek iltmeye konulmuş ise de be1li ihale gü· 
nünde giren bulunmadığından eksiltme 29-8-938 pazartesi gü· 
nüm~ uzatılmıştır. Keşif cvrakile ~ artnamesi Levazım Müdür· 
lii~ünde görülebihr. İstekliler 2490 N.h ka~unda yazılı vesi· 
ıcadan başka en ı..z 500 liralık bu işe benzer i~ yaptığına dair 
Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve Ticaret Odası 
vcsikalarile 46 lira 9 kuru§luk ilk teminat ma~buı veya mek
tu bile beıaber yukaıda yazılı güude saat llde Daimi Encü· 
meude bulunmalıdırlar. B. ~5524) 

• • • 
ke~if bedr-li 2705 lira 65 kuru~ olan Bü} ükdere Meyva 

Fi iaulığına yaptırılarak malzeme anhan açık eksiltmeye ko· 
nulmu~tur. Keşif evrak.ile şartnıımesi L~vazım Müdürlüğünde 
~örülebilir. istekliler 2490 N.lı kanunda yazdı vesikadan baş
ka en az 2 bin liralık. bu işe benzer iş yaptığına dair Nafia 
Müdürlüğünden eksilimeden bir hafta evvel al ·caklan fen eh· 
liyf>t ve 938 yılına ait Til.!aret Odası vesikalarile 202 lira 92 
kuruşluk ilk teminat makbuz veytt mektubile beraber 5-9·938 
pazaıteni günü saat 11 ôe Daimi Encüm ~ods bulunmalıdırlar. 

(5398) (İ) 

• • • 
Keşif bedeli 8256 lira 70 kuru§ olan Büyükçekmece yatı 

Okulunda yaptırılacak tamirat acık ekeiltmeye konulmuştur. 
Keşif evrakiyle şJrtuaınPsi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
l ... tekliler 2490 Numaralı kanunda yazılı vesikadan başka 5 
hin liralık bu işe ben1.er i~ yaptı~ına dair Naha müdürlüğün· 
ıf en eksiltmeden bir h:ıft • evvel alacakları ten ehliyet ve ti· 
caret odası vesikasiyıe 619 lira 25 kuru~luk ilk teminat 
makbuz veya mektubiyle beraber 29.8.938 pazartesi günü saat 
ll'de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1) {5432) 
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Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
CiHİ Şekli Muham.hed. Teminat 

A)MÜNAKASALAR 

ln,aat, Tamirat, Nafia ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Kayseride yap. meı.baha İnfaatı 
Bığadiç nabiyeıinin halıhazır haritası 

tanzimi 60 hektar 
Besni Kazası Merk. yap. olan ilk okul 

b!nası bakiyei inşaatı 
Tfttfin amban tamiri 
Seydıkay ilk okulu ik12alı i11şaatı 
Kanaliı.aayon inşaatı 

lzzetpaı;a Hındıdıbaba parke kısmı inşaatı 
Urfa kapı Iızetpata parke k11mı inşaatı 

lzzetpata Urfa kapı parke kumı intaatı 
Hanıar inıaatı 5 adet (şart 550 kr) 
Kanalizuyon ve menfez iaşaatı 
Demir parmakbkh korkuluk yap. 
Parke kaldırım infaatı 
Vakıf binası tamiri 
Hükumet konağı intaab 
Kavak ilk okulunun inıaab 
lrmakta yeni tesiı edilea fıdanlıtı için ser 

kurulwa.sı 

Canıhuriyet alanınclaki ler kaldırılması 
Kutamonu-loebolu yolunun arasında yap 

menfez intaatı 

Kapalı z. 10047 t 43 
Açık ek. 1260 -

Kapah ~. 

Açık ek. 
Açık ek. 

" 
" 
" 
" Kapalı .r;. 

Açık ek. 
Paz. 
Açık ek. 

Açık ek. 

" 
,, 

" ,. 

18481 ,O'l 

634 90 
2786 95 

9521 li 
9000 -
7518 8t 

10J327 95 

245 -
5107 45 

9994 -
1373 Ot 

1551 12 

210 50 
2058 65 

6273 57 
94 50 

1386 -

719 34 
675 -
563 91 

6266 40 
355 -

383 06 

IO'l 98 

116 33 

20 29 
145 40 

Acı bademde F aikp:ıfa c:umii minare tamiri (temd) 
Ank. tıp. fakültesi müştemiJitıo.tan dofum ve 

ni1aiye kliniQ'i binası ınşaall (şart 37,~2 L.) 
Kapalı z. 151249 50 33839 98 

ilaçlar, Kllnlk va ispençiyari allt, Hastane Lav. 

Diş malzemesi 10 çeşit Açık ek. 2002 50 150 19 
Sıhhiye arka çantası: 1000 Ad. (şut 130 kr) Kapalı z, Beb. 26 - 1950 -
lapirto takımı : 500 Ad. Açık ek. 1375 - 103 12 
İliç Bafra diıpanscri için 48 kalem Paz. 230 - 17 25 

Elektrik - liavagazı - Kalorifer (Tesisat ve mahemasl) 

Telgraf fıncanı: 1000 Ad. 
Elektrik projui tauzımı 
Bitliı ka1abasında yap. elektrik itleri (temd) 

Mensucat 

Cizme: 15 çift (temd) 
Fotin zabıta memurları için 
Elbise ve şapka zabıta memurları için 
Elbise 175 takım - fişeklik İngiliz bezinden 175 

tak. - Evrak çantası 210 adet 
Fotin 335 çift - İskarpin 15 çift 
Elbise, kasket ve ayakkabı 6 kat 

Açık ek. 1500 -

" Paz. 23200 -

Açık ek. 

" 
" 

" Paz. 

Çift 10 -
132 -
660 -

1610 -

Matbaa işleri - Kırtasiye, Yazıhane Levazım 

Levha tabii ve renkli klişe imaliyui 50.000 Ad. Açık ek. 1880 -

Nakliyat-Bofaltma-YUkletme 

Kömür tahmil ve tahliyeıi (temd) 

Mobilya ve bUro e,yası, Mufamba-Hah v. s. 

112 50 

9 90 
49 50 

121 -

141 

Müracaat yeri 

Kayıeri Reled. 
BiQ'atliç Beled. 

, 
Malatya lıhaylıtı 

Balıke1 • r lahiı. Başm\ld. 

l:ımir Vil. 
Bahkeıir Beled. 
Dıyarıbalur Nafıa Mld. 

" " 
" . " 

lzuair Ln. SAK. 
Çorla Kor SAK. 
İlt. Gümrükleri Haşmüd. 
Samıun .Beled. 
Kaatamonu Vakıflar Direk. 
Küre Malmtld6rlüaü 
Samıao BeJed. 

" 

" Kaatamon• Vil. 

Kadiköy Vakıflar Direk. 

Gftn Saat 

12-9-38 12 -
9-~ 16 -

3-9-38 12 -

29-8-38 lö -
f)-9-38 1 t -
2-9·38 16 -
3 1 -S~I 10 -
al-8-38 11 -
31-8~ 12 -

8-9-38 12° -
7-9-38 15 -

29-8-i8 10 -
~-38 11 -
2.5-8-iS 
1-~S 14 -
5-9-38 12 -
29-8~ it -

29-8-38 J l
:?-9.38 IO-

Sıbbat ve lçtımai Muaveaet Yek. 
31-8-38 11-
19-9-38 11-

Tophane Lev. SAK. 
MM. V. SAK. 
Tophane Lvı. SAK. 
Samıun Vilayeti 

Nafıa Velıclletl 
Bayıadır Beled. 
Bitliı Beled. 

Balıkesir Beled. 
Samsun Belediyesi 

" ,, 
Adapazarı İlçebaylığı 

7-9-J!l 14 30 
10-9-38 11 -

8-9·38 15-
29-8-38 12-

l0-10-38 11 -
1-9-38 11 -

2-8 31 itib. l ay 

~8 16-
29-8-38 11 -
29-8-38 11 -
14-9-38 16 -

Güm. Muh. Gea. Kom. i.t. Sak. 7-9.38 37 11 
Trabzon Belediyesi Salı ve cuma 

Ziraat Vek'1eti SAK. 7-9-a~ 15 -

O.O. Y. Balık~air 26-S-38 li 16 

Sandalya dolap aezlong v.ı etya: 20 kalem Açık ek. 2215 - 166 12 lnhiurlar U. Mtıd. 

Mahrukat, Benzin, Makine veselre 

Lavemario kömürü 100 t. 
Benı.io 15 t. Motörin 15 t. ince makine yatı 

500 k. kahn makine yaaı 500 k. 
Beazin : 12 t. 
Sömikok: 18,5 t. 
Sobalık kurtı odun 87 t. 

MUtefarrlk 

Harp paketi 200.000 adet (Şart. 345 kr.) 
27-9-38de alınacağı ilan ediler l 3 adet çamaş ı r ma-

kinesi eksiltmesi şimdilik durdurulmuştur. 
Tipometrı: garoitürü 3420 adet 
Otobüs 6 adet 
Kombine marangoz makinesi Belediye atölyesi 

için 1 adet 

Açık ek. 

" 
488? 50 

101 25 
366 19 

" 2790 - 209 25 
Pa.ı. 499 50 37 50 
Açık ek. 1087 50 81 47 

Kapalı z. 69000 -

Açık ek. 800 -
15000 -

Açık ek. 1350 -

4700 -

60-
1125 -

101 25 

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Yulaf 600 ton 
Arpa 549552 k. 
Un 299748 k. 
Kuru ot 361235 kilo 
Kuru ot 110 ton (Temd.) 
Sadeyağ 18 ton (Temd.) 
Kuru fasulye 49~ ton 
Sadeyağ 15870 kilo 
Erzak 37 kalem 
SıtJr eti 325 t. 
Pilavlık pirinç 90 ton 
Sadeyağ 33 ton (Temd.) 
Un: 80 t. 
Yulaf 86.4 t. (temd) 
Patates 43250 k. (temd) 

Kapalı z. 
,, 
" 
" Paz. 

" Açık ek. 
Kapalı z. 
Açık ek. 
Kapalı z. 

" 
" Kapalı z. 

Paz. 

16486 -
37468 -
18061 -

49'l0 -
15870 -

88995 -
K. o 24 

31350 -
9200 -

4668 60 
3827 50 

2160 -
1237 -
2810 -
1355 -

369 -
1125 -

6086 -
1620 -
2352 -

690-
372 60 
'm-

Ask. Fabr. izmir Silah. Fabrikuı MGd. 6-9-38 11-
Topbanı Lvz. SAK. 7-9-38 15-

" Samsun Viliyeli 

" 

M. M. V. SAK. 
Tophaue Levazım Sak. 

inhisarlar U. Müd. 
Buca Belediyesi 

l.t. Belediyesi 

7-9-18 12 30 
25-8-38 12 -
5-9-38 12 -

12-10-38 15 -

7-9-28 l 1 -
19-9-38 15 -

7-9-38 11 -

Knracabey Merinos Yetiştirme Çih. Md. 7-9.38 10 -
Urfa Güm. Mub. it<incl Taburu. SAK. 13-9-38 9 -

" " " 
,, " " 

Vize Ask. SAK. 

" " 
,, 

" " ,, 
İslahiye Suğay SAK. 
Akçadağ Eğitmen Kursu Oir. 
lzmin Tümen SAK. 
Kırklareli Tümen SAK. 
Lüleburgaz ,, SAK. 
lı:mir Gümrük Muh. Taburu SAK. 
lzmir Lvz. SAK. 

n 

14-9-38 11 -
15-9-38 10 -
29-8-38 10 -
15-9-38 10 -
28-9-38 16 -
12-9-30 16 -
31-8-38 9 -

12-9-38 15 -
8-9~ 17 -
8-9-38 15 30 

5-9·8 15-
2.5-8-38 13-
26-8-38 1 ı-

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
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Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerl! 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 ltalya 

" 
Tarablus 

Patateı Ada pazar 1 ci 

" " 
2c:i 

Zeytin taneıi duble (933 mabıul 

" ,, " (tl37 ,, 

• lci ,, ,, 
,, ,, 2c:i " " ,, ,,' 3cü ,. 

" Sade yat Urfa (birincı) 
,, ,, (ikinci) 
,, Kara (erimiş) 
,, ,, (erimemif) 
,, Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 

" Çin 
,, .Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham v• işlenmiş 

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

Hava kuruıu kuzu 
,, • koyun 
,, ,, otlak 

Tuta keçi 
,, koyun 

Salamura kuzu 

" 
manda 

,, sığır 

Kösele ,, 1 ci 
,, manda lci 

Meşin elvan lci 
,, beyaz lci 

Sahtiyan elvan lci 
,, beyaz lci 

Pamuk lpliğl 

V ater yerli 4 Adana 
,, ,,6" 
" ,,8" 
" " 10 " 
,, " 12 " 
" " 14 " ,, ,, 20 Y edikule 

" " 24 " Ekstra ,, 6 ,, 
" ,,8,, 
" " lO " 
" ,, 12 " 
" " 14 ,, 

Vater ecnebi 4 Hindiye 

" " 6 " 
" " 8 " 

1 

" " 10 " 
" " 12 . " 

Ekıtra Yerli 14 lnsriliz 
15 

" " 18 " 

l " " 20 " 
" " 22 " 
" " " 
" " 24 " 15 italya 
" " 
" " 
" " n 

" 

18 " 
20 
22 " 
24 " 

" 

kiloıu 

litrui 
kiloıu 
tonu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

kiloau 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" sandıtı 

b. Hncfıtı 

" kiloıu 

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

çifti 
kiloıu 

" 
" çifti 

kiloıu 
çifti 

" 
" 
" kiloıu 

" 
" 
" tancıi 

" 
" 
" 

paketi 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" • 
" 
" 
" 
" . " 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" n ,, 

En az-En çok 

-15,50 
-15,15 
-7 

15,50--16,00 
14 2.5-14.75 
12: 00-12,50 
10,00-10,50 

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

22,50- 24 
26,50- Z1 
50, - 52 
27,00- ~ 

26 
18- t9 

z.5 
Z.8 

17,50-
- 825 

t 200 - 160() 16 
3,50- ;~ 

~ 48 
28- 30 
18- 20 
16- ıs 
13- J5 

~ 
95 
85 
tfl 
10 
45 ı. 

285- 5oO ~, 
280- 7(1) 
290- 360 l 

101,25.,.... ı'iı? 

160- ı&? 
40-- 4~ 
50- 5J 
55- 6() 

110- ·5~ 
48- 30 
:~= :ıo --3-? 
34 - .sı 
40- ,., 

155- lOJ 
25- ıJO :oo- 120 
80- gO 

100-· ı:P 
90- .~ 

:490.JJ 

300340 
360 36-? 
370 375 
390~ 
390 .. 
6501'JJ!. 
67o73Q

0 6807~ 
700 775 
730~ 
780 ,.:t:} 
630~ 

6~~ 

=~ 

b 

0.,;ı 

imtiyaz Hhibi Ye yaıı itleri Dlrektarliltl : l.mail 
1 

b11ıldı yer Merk•ı Buımni 
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c:t~.,~~---------------._..----~~--~--~----~------~ ....... ~=-~----""."":'-----------------------~~c ti on-R •par ati on - fra ..,. Publlca-Maıerıeı de Con•truc:tlo~ -Certogr•phle 
l'ı '•tr, 
"'' •battoir a Kayeri Pli uch. IOG471 43 6273 ~7 Municip. Kay•cri 

diç ~ent carte Hat actuel Nabiye Biıra- Publique 1260 - 9.ı 50 ,, Bıtadıç 
12-9-38 
9938 

~b••' 90 hectarer. 
,, ıtıa~llleııt conıtr. au Bat. ecole pri- Pli cacb 
(~· d~e •u Bourı Buni 
~ P6t de tabacı 

"eııı 
l Se>'dik~t conıtr. au Bat. ecole primaire 
• ,. liy. 
L''11• d "~t e eanaliıation 

Publique 
.. 
,, 
,, 
n 

" 

ltr J>avt. ı route lzzetpafa Hındıbaba 
-.t; Pavea afroute Urfa Kapı lızetpaşa 

~ıı.: :••ea ı route h:zetpata Urfa Kapı 
.,_.t, tngara: 5 p. (cah. eh. 5,5 1.) Pli cach. 

, trott . b l P bl '"• 
1 

oır, ordure, cana inalion ete. u ique 
• eııtoura d~ l'bôp. a Çorlu. 

'•rcb llar Ptf ea ı lroute Kaatamonu-laebolu ,, . 

18481 02 

6]4 90 
27d0 95 

9.',91 ıı 

9000 -
7518 84 

100327 95 

20.58 65 

1386 -

719 3-t 
675 -
561 91 

6266 40 
355 -

145 40 

Vilayet Malatya 

Dir. Mol'opoles Bahkeair 
Vil İımir 

Muoicıp. Balıkesir 

Dir. Tr. Pub. Dıyarbakır 

n ., 
" ,, 

Com. Acb. lot. bmi~ 
Com. Achat. corpı arme Çorlu 

39-38 

29-8-38 
5.9.38 

2-t-38 
31 8 38 
31-8-38 
31-8-38 
8·9·38 
7-~38 

Vil. Kaatamonu 2-~8 
Dir. Vakoufı Kadıköy 31-8-38 .' b 0 •quee F aikpafa a Acıbadcm (aj ) 

l ı_ fi.tiıae clinique d'accouchement Pli cach. 7522t9 !>O 33839 - Miniıt. Hyıricoe et A11iıt. Soc. Aok. 1~9-38 
(,,b •cıdte de medecine a Ank. 

: ~b. 37,62 1.) 
r, t ()nak fouvernemental Publique 

ttıı,r 00le prim. a Kavak • 
•e~on •erre pr la pepiniere d'lrmak ,, 

beııt ıtrre de la Place de Cumhuriyet ,, 
•• 'l. 

•lt rrıocre avec grillage en fer Gr~ a ııre 
. I>• .ı. •t L \'ocı en parque~a Publique 
· Qir 

999.& -
1373 04 
1551 12 
2i0 50 
245 -

5107 45 

10'2 9~ 
116 33 
~o 20 

Dir. Fiıc Küre 
Municip. Samıun 

,, 
,, 

Dir. Priocip Douanes lat. 
Muoicip. Samıuo 
Adm. Vakoufa Kutamonu 

l-9-3S 
5-9-38 

29 S.38 
29 . 3~ 

298-38 
29-S 38 
15 8 3S !.e. •••eı Vakoufa - - -

~6-0aı:·Chauffage Central (lnstaUatlon et Mei6rlel) 

''~~": .tUeırapbiques: 10000 p. Publique 1500 - l l2 50 Miniıt.~Tr. Pııb. Depart Materiaux 10-lC-38 
.._l't•tıdınıtallation electrique ville ,, Municip. Bayındır 
.... 61 ". 

1-9 38 

23200 = ~, 6ttr. a Hitliı (<4j.) Gre a ırr6 
~ı .... __ 
kı ~nt - Chauaaur•• - Tl••u• - Culra .. t,. 1. 
~ ·,,,' n paireı (aj ) la p. 10 -

~it. t~'· lea aırents de la police munic. Publique 132 -
tt_~ice cha~eaux pr leı aıenta de la ,, 660 -

ıt. 17 lılunıcipale. 
t"il. ; coınpletı, cartoucbieres en 
•te~i "rlaiıe : 175 compleb, caca pr. 
i11e, :e. : <! 1 O P• 

~t., ~ aas pairea, eacarpina: 15 pairea 
,, .. •quettea et cbau11ure.s: 6 " 1610 -

Gre a rrlı 

9 90 
49 50 

121 -

Munic. Bitlia 1 mois a partir du 2-8-38 

Municip. Bahkesir 
Municip Samsun 

28-8-38 
29·8-38 
29·8·38 

Kaymakamat Adapazar 

Com.Acb.Com Gen.Surv Douan.l.t. 7-9 38 
Municip. Trabzon Mardi et Vendredi 

~ tt,, 

~\il•- - • ~'c ~hlmlquaa at pharmaceutlquea - lnatrumente Sanlt•lree-Fournlture pour Hopltaux 
i8 '"'c . loı. rıtı Pr le diıpenıaire de Bafra: Gre a ıre 230 -

2002 f\O 
~, • derıt • ''•e •ırea : lO lots Publique 

••• •t •itifa •u airea: IOOO p .(cıh. eh. 13ü P.) Pli eacb. la p. 26 -
~... l>t alcool: 500 p. Publique 1375 -

17 25 Vil. Samıun 

150 19 Com. Adı. lat. Milit. lıt. Topbad 7-9-38 
1950 - Com. Acb. Miniıt. Def Nat. A.nk. 10-9-38 

103 12 Com. Ach. lot. Milit. lat. Topha:ıe ~39 

--.. ._ • Jt d'lmprlmerıa - Rellura Papeterl• 3t artlcla• de Bureau 
••oıa 

~lot61 .t•bleaux et fabrication clichb Publique 
~ • 500Qo P• 

' b"•tlb ~İ•c le - Car bur ant - Hulllea 
~ '~e: 18 - • -

11\c, ,r; t. Gre a gre 
-•11 Pl' Po'l 8-~ e: 15 e e: ı t. Publique ,'fj .. ~ t. ınotorine : 15 t. huile mio- _,, 

'~itı •cbine : 500 k . huile epaiaae 
L tllle , e : 5()Q k '•l . 12 • Qoıı ı t. 
t ••t " 
"'" •ıııarin : 100 t. ,, ~•saa----· 
'tt,~ Ch•rgement-... D6chargement 
~tt •tat e 
~' (aJ.) t decharıement c.harbon de -, .. , 
~ 1 

~iıı' '"et 
ı.11 c c01bb Catroııerie ~ 6 p 
,,~• del lnee de menuiıerie pour l'a• Publique 
, ~~ de 

1 
• Municip. : 1 P• 

'~ f)•) Utrre : 200000 P• (cah. eh 
ı· , .. , 
'tb de··· 

\ .ı... 'l d ıt avoir lieu le 27-9·38 pr 
"t6 tı ... h' . 
~ '"ıı"ı ac ıne leaaıve'.lse ete. 

Gre a ıre 

1880 -

499 50 
!087 50 
48g:? 50 

2790 -

15000 -
1~50 -

69000 -

141 -

37 60 
81 47 

366 19 

209 25 
101 ~5 

1125 -
125-

4/00 --

Com. Ach. mioiat. Aıriculture 

Vil. Samıun 
,, 

7-9-38 

~s 
5-9-'38 

Com. Ach. lnt. Milit. lıt. Tophane 7-9-38 

" ,, 
Dir F aprique1 Fuailı a lzmir 

7.9 .38 
6-9-38 

3eme Expl. Ch. fer Etat Balikeair 26-8-38 

Municip. Buca 
Com. Perm. Munidp:slite iıt. 

Com. Acb. Mia. Def. Nat. Ank. 

Com. Acb. İnt. Milit. lıt. Tophane 

19-9-38 
7.9.38 

12·10·38 

t.. .. , t ee. 

"'-"-'-b~PoırıHriquu : 3•20 p. Publique 800 - 60 - Com. Acb. Eeon. Monop. Kabataf 7.9 38 
'I...' ."' h ,.., , •"t Pour Habltatlon at Bureaux - T•plaeerıa ele. 

Q l .. .._Oireı h . "d' 'c aııu lonıuea ete 20 lotl Publique 2215 - 166 - Com. Acb. Eeon. Monep. Kabatq 7.9.3~ 

'-~ l\ldic ti ,, l h '"'-• a ons a a surenc ere 
._ ... f, 

ı clra t et portu en boi• Gre i ır' 
P '0ı.are pr couvrir la table et lampe ,. 

2'17 52 20 81 Vil. Samıun ~8-38 
Com. Ach. lot. Milit. lat. 1opban6 25-8·38 

B-
16 -

12 -

lfl 
ti 

16 -
10 -
11 -
il -
):? -

15 -

10 -
11 -
11 -

14 -
12 -
11 -
11 -
10 -
11 _ · 

il -
il -

16 -
11 
11 -

16 -

il -

12 -

11 30 
il -
15 -

15 -

il -
12 -
j5 -

15 30 
il -

16 IO 

15 -
11 -

15 -

11 -

10-

1:2 -
15 30 

Les rapports economiques turco-roumains 

Monsieur T. Hodışan, Directeur de la Cbambre de Com• 
merce R.oumaino · Tuıque en Roumenie, est d~ passage en 
notıe viJlt-, pour diriger le pavillon Ronmain a la Foire d'Izmir, 

Mo n .. ieur Victor Slovescu, ancien Ministre des Finances. 
P ı ot. U ni ver sitaire et grand economiste Roumain, Directeur 
General dtı la grandP. institution .baocaire cCredit lndustrial> 
et Presidant de la Chambre de Commerce Roumaino·Turque 
de Bucarest .ırrive auj')urd'hui en notrf! ville, ar.compagne de 
M. Gregoire Garp, Oirt.cteur General de la Banca de Credit 
Ronıan, et Membre du Conseil d"Administration de la Chambre 
de Commerce Rttumaino· Turque. 

Le but de nos eminents hôte:ı eet de prendre conta.et 
avec les personnaliıes ecooomiques turques, en vue de res
smrer davantage les rapports economiqueı entre leı deux pays 
amie et allies. 

AVIS OFFICIELS 
Du Ministere des Travaux 

Publics 
1 - Le reglement concernant le~ certificatlı d' entrepre· 

neurs, publie dans le Journal Officiel en date da 1-7-937, 
sub No. 3615, ainsi que le eysteıne de certificats d'entre· 
prencurs, pcrmanents ou provisoires, delivres par le Ministere 
des 'fravaux Publics en vertu de ce meme reglement ont ete 
abroges. 

Consequemment, toas le certificats d'entrepreneurs <lelivres 
jusqu'a present, et les dispoeitions de rcglem(' nt concernant le 
systeme de ~e ceniJicat n' ont plus de vale ur. 

2 -Les adjudications deja annoricees comme deant avoir 
lieu ju~qu'au ler Septemhre 938 auront Jieu d'apres le 8ys
teme en cours sur les certificats a·entrepreneur. Quant aux 
adjudicr t ıon ı qui doivent avoir lieu apres le ler Septembre 
938, des redressements seront faits en consequence. 

3 - LP.s pieces et Jes documents qui seront exiges des 
soumissionnaires qui participeront desormais aux adjudications 
seront inseres dans les cabiers des clıarges des adjudications. 
tt publieı: d'apres l'usage, (3156) 15682) 1-2 

Momento des F ournisseurs 

Mereredi 24.8. 938 

Farine, fromage et yoghourt (Com. Ach. Milit, Bayramiç 
No. 774 . 

Provision (eco)e gendr. Kutahya) No 776 
Recipients pr. nourriture (Min. det. Nat.) No. 780 
Constr. Hôpital (Vil. Antulya) No. 780 
Semi·coke (Dir. Hyg. et Assist. Soc. Ank.) No, 780 
Chaudrons et grandes cas!eroles avec couvercle (Minist. Def, 

Nat,) No. 780 
Foio (Oiv. Brousse) No. 781 
Beurre (lnt Konya) No. 781 
Macbines pr. Jampe et goudron (Ch. de fer Etat) No. 78l 
Houille et chubon de terre (Com. Acb. Acadcmie ~u Beaux 

Aı ts) No. 784 
Cinıent (Ch de fn Etat) No. 784 
Apparei\s de filtrage et garde-robe (Dir. Gen. Mon.) No. 78:Iı 
Bles concasses (Div. Lüleburgaz) No. 784 
Rep. ecole sec.ondaire a Ni~antaş iDir. Trav. Pub. lst.) No. 784 
Operation pr. soodage (Mio. Je l'lnterieur) No. 784 
Ballası (Ch. de fer Etaı) No. 784 
Visnde de breuf (lnt. Uiyarbaklr) No. 784 
Macaronis et vermic. lle (Com. ach. Mil. Vize) No. 785 
Pain (Dir. Culture Edirne) No. 785 
lnst. eJectro-hydraulique et potaeux en bois pr. inst. electri· 

que) (Municip Susigirlik) No. 786 
Macaronis (Div. Manisa) No. 787 
Bancs, tableaux noirs et chıire~ pr. profeeseura (Lycee Garçons 

Konya) No. 788 
* Auto marque Buick (Mun. İst.) No. 788 
Serge (Mun. lst.) No. 790 
Semi-coke (Dir, Culture Edirne) No. 790 
Constr. mur de soutainement (ViJ. Gaziantep) No. 792 
Benzine, valvalirıfl, ı?ra\sse, mazout, alccol, etoupe etı:. (lot. 

Tophane) No. 792 
Const. quai en beton arme (Mun. Kartal) No. 793 
Sacs pr. sel (Dir. Gen. Monop.) No, 794 
Etofie pr. robe de cbambre et linoleum (Dir. Hyg. Aesi~. Soc. 

Cağaloğlou) No. 795 
" Huille d'olives et savon (Dir. Geıı. Cartog.) No. 794 

Oıge, paille, foin (Dir. Gen. Cartog.) No. 795 
Trav. de Canalisation (Municip, Kutahya) No. 797 



MGnakasa Gazeteai 

Kur• sotna 3.3, 1 t. (temtlit) 
Kuru ol 11 t. (temd) 
Saaan 12 t. (toeul) 

Paz. 
,, 

~H:> l 50 
412 50 

161 37 lzmir Lvz. SAK. 
30 94 ,, 26-8-38 ıc-' 1-llllllifllllllllllllll 26-8-38 l ı-

2j-8-38 I0--
31-8-3S 10-
3-9-38 10 50 

!rzak 49 kalem 
İrmık 12 t. 
Kuru fıı~ulye 84 t. 
Sabun 20 t. 
Sabun 3 t. 
Un IOO t. 
Pirinç 8 t. 
Nohut 6 t, 
Kuru fuulye 8 t. 
Zeylin yat· Sadeyat - Zeytin tanesi k. özGın 
Ekmek pişirmesi, ııtır eti,ç~piç eti ue pAtatu 
Saman, kaıu ot arpa ve un 

MUzayedeler 

DlSşeme muıambuı, Kırmızı çuba mau ortüıQ 
ve lamba 

Hurda etya : 45 kalem 
Potrel demir ve ahHp kapı 

,, 
Açık ek. 

,, 
Kapalı z. 

,, 
Açık ek. 
Kapalı :ı. 

Açık ek. 
,, 
,, 
,, 
,, 

Paz. 

,, 
,, 

240-

8400 -
9000 -
1356 -

10500 -
1600 -
315 -
800 -

97 95 
277 52 

18 -

167 -
633-
675 -
101 25 
787 50 
120-
2!l 63 
60-

7 35 
20 81 

,, 
Dıyarıbakır Sıınat Okulu Direk. 
Balıkesir Ask. SAK, 
Dıyarbakır Ask SAK. 

,, 
,, 

Dıyarbakır Ask SAK. 

" ,, 
,, 

Silvan Seyyar Jand. Taburu 
,, " " 

,, 
,, ,, ,, ,, 

Tophane Lv.z. SAK. 

Samsun Vilayeti 

n n 

5-9-38 10-
15-9-38 10-
15-9-38 12-
8-9-38 1 l-

10-9-38 9-
17-9-38 11-
20-9-38 l l-
25-8-38 
26-8-38 
27-8-38 

2j-S-38 15 30 

29-8-30 1 ~-
25- -33 12-

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat 
Harta Genel Direktörlüğünclen : 

l - Harta Gn. Drk. Fotoğrafanui için alınacak 11 kalem ecza 
ve mah:emenin elısiltmesine muayyen ıaatto talpi çıkmadıtından 
k rar eltsiltmeye konulmuştur. 

3 - Açık eksiltme 6/9/938 salı günü saat 11 de Hal
kapınarda İzmir Silah fabrikası müdürlüğünde toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - Ek.iltme 27-8-938 cumartc1i günü saat 9,30 da Cebecide 
Harta Gn. Drk. Binasında Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1650 lira olup, muvakkat teminatı 123 
lira 75 kuruştur. B<ınka mektubu veya •eıne makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve aaatle teminatlariyle birlikte Ko· 

4 Belli kömürü şari:names\ne göre satmağa istekli 

olanların bn hususa ait teklifleri ve ~490 sayılı kanuıı 
hükmüne göre icap eden vesikalarile birlikte 101 lira 25 
kuruştan ibaret muvakkat güvenmelerini İzmir Mal sandı. 
ğına yatırarak belli edilen gün ve saatte komisyona gel-
meleri. 

• • • 
Benı:in, motorin, ince ve kalın makine yagy ı alınacak-

• • • t 
misyona gelıntleri. -> 

10 çeşit diş malzemeli ile 500 ispirto takımı alınacaktır. Bak:- tır. Bak st. Lvz. Amirliği S.A.K. ilanlarına 
lıt. Lvz. Amirliai S.A.K. ilanlarına 

• • • Erzak, Zahire, Et ve seb~ v.s. 
1000 tane sıhhiye arka çantası alınacaktır. Bak. Harici Askeri,-------------------

Kıtaatı ilanlarına 
=- Galatasa ı ay Lises'ı Alım Sabm Komisyonu Uaşkanlığıodan 

Elektrik,Havagazi,Kalorifer Tesisat ve Malz. Miktan Beher kilo İlk temi· Eksilt.o in Eksiltme 
Bayındır Belediye Reisliğinden : kilo lahmio B. nah yapılacağı nin şek 

1 kuruş L. K. gün ve saaıi 
Bayındır belediyesi tarafından yaptırılacak olan eleklrik tesisa· Tereyağı '.?000 ı 15 Hs2 50 5.9.938 pazart~. Açık 

tına ait planlarla keşifnamey~ mütedair açık eksiltme Eyli'il ayının 1 si saat l4'te eksilt . 
1 inci perşembe günü saat 11 ded:r.} 1 -H-.-d-.---.----- --------

•• 
ıo ı eti 457 50 5.9.93S payarle- J;; 

1 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin elektrik mfthendi~i olması Tavuk di 
5000 45 

ve Nafıa Vekaletinden musaddak veAıaiki bulunması şarttır. 1 ;;---"';;';'""":""-:"~-~~----~------• .. a ... a_t ... l_4.;.·3:..0:..'.:.da:.!p:.:;a:.:,l:::_ız 
2 - iştirak edeceklerin kat'i teminat akçesi olarak şartname Kavun (Kırkağaç) 

70J!) 55 

2000 6 

mucibince belediye veznes:ne yatırmalan lazımdır. • ~a~puz (Alacalı) 
3 - Bu iş için ayrıca şartname Bayındır belediyesinde mev-

0
zum (Çavuş) 

1500 5 
650 23 

320 26 5.9.938 pazar- kapal1 
tesi saat l4.30'da zarf 

cuddur. züm (Yapıncak) 
---------------------------·-----

5500 15 

* Gal~ta~ara~ lisesi~in Ma~ıs 939 sonuna kadar ihtiyacı o!an yu· 

M t Elb• K d Ç 1 karıda cınsı, mıktarı, ılk temınab ve eks ıltınenin nevi ve günü ve 
ensuca , ıse, un ura, amaşır, V.S ı' saatleri yazılı yiyeceklerin İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında 

Adapazarı lıçebaylığından : toplanan Okul Komisyonunda yapılacaktır. 
1 Bu işa iirec~klerie şartnamelerini görmek üzere Okul idaresi-

Adapazarı köy korucuları için mevcut kuma~ nümune- n~ ~~ 933 yılı Tıcaret Odası vuikası vct ilk temioatı makbuzlariyle 
sinden imal edilecek 175 takım elbise ile nümunesi mev- 1 bırlıkte 2400 sayılı kanunun tıırifab dairesinee bazırlıyacakları tek· 

t ı ·1· b . d 175 4d t f. kl'k 21 -d t k lif mektuplarını belli sa11tten bir saJt evvel Komisyon Başkanlııwl 
cu ngı ız ez:ın en a e ışe ı ve o a e evra kb k 1 d . T . ıs -

• • • • • 
1 
na ma uz arşı ığıo a vermeleıı. cmınıtlar Liseler muhasebeci-

çantası. 25.8.938 tarıhınden 14.9.938 tarıhıne musadıf çar- liiine yatırılacaktır. 
şamba glinü saat l 6' da ihale edilmek lizere 2o glin müd· • • • 

detle açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. Sığır eti, pilavlık pirinç, ıadeyağ ve kuru ot alınacaktır. Bak. 
Talip olanların yüzde 7.5 teminat akçesiyle İlçe idare ' Harici Aslteri Kıtaatı ilanlarına 

heyetine müracaat etmeleri. Taliplerin şartname ve nümu· 

neleri görmek için Fathi ve Adapazarı ilçe Jandarma Ko· 

mutanlıklarına müraaratları ilin olunur. 
• • • 

Mobilya vs büro eşyası muşamba "llilı v.s. 
Kütahya Liseti Direktürlüğünden 1 - Tahmin edilen bedeli 17231 lira 76 kuruş olan 93.60{) 

1 • Paz.arlık usulü ile eksiltmeye konulan : beher adedi 15 lira kilo kljru üzüm 3 eyliıl 93~ tarihine raatlayan cumartesi iÜnÜ ıaat 
muhammen bedelli 6ade!sekiur kişilik yemek masası, 6 adet beher I 11,30 da kapalı zarfla lllınmak üzere münakuaya konulmuştur. 
adedi 30 lira muhammen be r.: elı öğretmen kürsüsü 75 lira muham ı 2 - Muvakkat teminatı 1292 lira 39 kuruı olup tartoamesi 
men bedelli 14 musluklu seyyar yüz yıkama mahalli yapbnlacaktır. her gün l~omisyondan parasız olarak alıuabilir. 

2 - PazarhtJ 12-8-938 den itibaren 27..S-938 Cumarteıi günü 3 - isteklilerin 2490 aayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
ıaat 10 da yapılacakbr. edect.kleri kapalı teldif mektuplarını en i'eç belli iÜn ve uattcn 

3 • 3ksiltmeye girebilmek için 25 lira 87,5 kuruş muvakkat bir ıaat evveline kadar Kaaımpaşada b1ılunan Komisyon başkanh· 
teminat akçası yatırılması lazımdır. tına vermeleri. (5366) 2- l 

4 • ilan ve ıair bilcümle maıraflar müteaddidine aittir, 

• • • 
119 parça e§ya alınacaktır. Bak İnhisarlar U. Müdür• 

lüğü il4nlarına 

Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 
Askeri fabrikalar İzmir silah fabrikası 

Müdürlüğünden : 
1 - İzmir Silah fabrikası ihtiyacı ıçın mevcud şartna• 

mesine göre 100 ton lavamarin kömürü açık eksiltme iel 

satın alınacaktır. 
2 - Satın alınacak kömüre ait şartname: Tatil günleri 

dışında kalan çalışma günleri için saat 8 den 14 e kadar 

Halkapınarda İzmir Silah fabrikası müdürlüğünde görülür. 

'1 • , < •O,. "•. ' '" IJ ' . ,.. • ., , ı; ,ı • : •l • ... • .. ... _ • ..J; 

Ehemmiyetle Nazarı Dikkata : 

Beyaz ve pırına sabunlarını askeri evEafa uygun her 
yerden ucuz yalnı7. &§ağıdaki adreste bulahileceksiniz 

A. S. TURAN SABUN FABRİKASI 
İzmir İkinci Mılıcılar sokağı No. 4-6 1 . 

.... 
27 -~-938 Tarihi~~~ kapalı z~rCla :ılmac::ık. ol:m . ü~ od~~ çnıtl1: 

yıkama, sıkma, ve utuleme makınalarının eksıltmesı şımdılık dur 
.ı:ulmuştur. (151) (5688) 

• • • • 
Topçu \.'e ı>iyade atış okulları i~in 12 ton benzin 7-9-938 ~arŞ~ 

ba günü saat 15,30 da Tophanede lstanbul Levazım !ımirliği sJl i~ 
alma komisyonunda a~ık eksiltmeile alınacaktır. Hepsinin tabtılj; 
bedeli 2790 lira, ilk teminatı 209 Hra 25 kuruştur. Şartnamesi )(oJJl 

yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraher bcl~d' 
atte komisyona gelmeleri. (155) (5710) l 

• • • d 
500 ispirto takımı 8-9-938 perşembe günü saat 15 de Tophııoc r 

Le,·aznn amirliği satınalma komis~·onunda açık eksiltme ile ııl~ 
caktır. Tahmin bedeli 1375 liradır. ilk teminatı ~O:l lira 12 kur~Ş 1, 
Şartname \'C nünıunesi komisyonda görülebilir. istekliler.in vcsı1') 
rile beraber belli s:ıatte komisyona gelm~leri. (156) (5711) 1 

• • • 
İstanbul Le\'azıın Yollama Müdürlüğü için 15 ton benzin, t5 ~ 

Motorin, 500 kilo ince \·e 500 kilo kalın makine yağı 7 Fyllıl 938 Ç ~ 
şamba günü saat 15 de Topanede İstanbul Levazım amirliği sat.ııt V 
ma komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Hepisinin tahnıııt r 
deli 4882 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 366 lira 19 kuruştur. şartıı 
me ve nnwnunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni ') 
kalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (Hl3) (5708) 1 

• • • 
Ord~. s~_hhJ ihtiyacı için 10 çeşit di~ malzemesi 7 R~ hil 93~}~ 

şamba gunu saat 14,30 da Tophanede Istanbul Levazım amirJıgı ~ 
tınalma komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. Hepisiniıı J 
min bedeli 2002 lira 50 kunış, ilk teminatı 150 lira 19 kuruştur. Ş lıt' 
namesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni v~sikalarilc ) 
raber belli saatte komisyona gelmeleri. (157) (5712) 1 

• • • 
İstanbul harita irtibat subayhğında-;ı menut 4 parça döşe: 

muşambası, bir kırmızı çuha masa örtüsti, iki lamba 25 ağustos 41 
parşeınbc günü saat 15 30 da Tophanede Lv. amirliği satmalma J\O• p 
pazal'lıkla artırması yapılacaktır. İşbu eşyalar Sirkeci Demirı.sP1 fi 
Aske1· konağı binasında görülebilir. İsteklilerin belli saatte 1'0·) 

gelmeleri. (154) (5709) 1 

• • • 
İdareleri IST. LV. A.ne bağlı müessesat için 180 ton meşe : 

mürü 2.9.938 cuma günü saat 15 de Tophanede IST. LV. A· 4~ 
AL. K.O.da kapalı . zarfla eksiltmes.i yapılacaktır. Tahmi~ be / 
8100 lıradır. (Jk temınah 607 buçuk lıradır.. Şartnameıi Kornı•Y0 ır 
görülebilir. İEıteklilerin Kanuni vuikalariyle beraber teklif rneııtuP 
rını ihale saatinden bir 1aat evvel Komisyona vermeleri 2.:1 

(145) (5546) 
. • • • 1 

_ 50 gramlı~ta.n bin. gra~lığa kadar 100.0?0 ad~t ilaç. şişesi~s' 
Agustoı 938 tarıhındekı munakasası gazete ıdaresınce ılanı ııo~ 
yapıldığından 29 Ağus_tos 938 Pazartesi günü saat 15,30 da ToP ~I 
de İstanbul levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yeniderı ~ 
palı zarfla eksiltmesi yapılacakt r. Hepsinin tahmin bedeli 6232 ı 
50 kuruştur. İlk teminatı 467 lira 44 kuruştur. Şartname ve niiı>11 ,t 
Komisyonda görülebilir. Talipler şıırtnamesinde istenilen şişelere V 
rı ayrı fiyat vereceklerdir. lı.teklilerin kanuni vesikalarile ber~I 
teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyo~ 3) 
meleri. (135) (5391) 

• • • d 
Topcu alış Okulu için 2925 kilo benzin 64 kilo valvalin 16° ~ 

motör yağı, 32 kilo gres yağı, 60 kilo mazot 9o kilo 1raz 24 ~ tıı 
tos 938 çarşamba günü saat 11 d.! Tophanede ist. Lv. Artı'~~ 
Satın. Alma Ko.da pnz~rlıkla ~h~acaktır. Hepııiniı_ı tahmin. bebe 
837 lıra 62 kuruş temınatı 125 lıra 64 kuruştur. Isteklilerı~ 

saatta Ko.na gelmeleri. (141) (5496) 3 

• • • 
Topçu atış okulu için loo kilo üstüd 5o metre tülbent ~·ı 

kilo alkol v~ sair 14 kalem malzeme 24 8 i:33 çar.şambn gLirı0 ~ 
lo,3o_ d_a Toph~nede fst: Lv. ~· Sa. Al. Ko.da fazarlıkla alı118~~J 
Hepsının tahmın bedela 78 lıra 4o kuruştur. Teminat 12 l 
isteklilerin belli saatte ko.na gelmeleri (142) (5497) 3-3 

• • • ~I 
Askeri okullar için 25 çift Altlı Üstlü karyola 5.9.938 P~çı~ 

te.>İ günü saat 15 de tophanede IST. LV. A. SA. AL. Ko·dat J: 
elcsiltme ile- alınacaktır. Tahmin bedeli 575 liradır. İlk tenıiı1j' /. 
lira 12 kuruştur. Şartnamesi Ko.da ve nümunesi muayene KO· 'f 
rülebilir. İsteklilerin vesikalarıyla beraber belli saatte Ko·11

' 

meleri (144) (5)45) 2-4 
• • • ıı·' 

560 adet kapalı bakır karavana 2-9-938 cu na günü sast ,~ıf 
Tophanede fst. Lv. A. Sa. Al. Ko.da açık ekdltme ile ahı18~,.-' 
Tahmin bedeli 2716 lira ilk tem~natl 203 lira 70 kuruştur. şıır b/ 
ve nümunesi Ko.ea görülebilir. isteklilerin kanuni veııkalıırla..) 
ber belli saatte Ko.na gelmeleri (143) (5544) Z 

~~~~~~·~~~~~~ 

----~~ 5,.1 
1 - Miite:ıhhitlik vesikası hakkı ıda 1.7.937 tarih ve 3643 il 

Resmi Gnzetc ilo nc~rolunan talima name ile bu taliınatnunıe)~~~ 
Nafıa Vekaletince verilmekte olan daimi ,.e muvakkat (nıUt 
lik vesikası) usulü ilga edilmiştir. .~ 

Binaenaleyh Şimdiye kadar vuilmiş olan 1nüteahhit1lk '~ 
ları ile bu vesika usulünün istinat eylediği talinıatnamenin Jı 
kalmamıştır. rl 

2 - Hilen ilan edilmi~ bulunan eksiltmeler ı Eylul 938 t~;I, 
kadar müteahhitlik vesika ı hakkııı la cari usule göre intaç ed i~ 
ve 1 Eyl\il 938 tarihinden sonraya ilan edilmiş olan ek!iltfllelef 
buna göre tashihat yapılacaktır. 1' C 

3 - Bundan sonra eksiltmelere girecek taliplerden araıı11'~el 
rak ve vesika eksiltme şartnamelerine derç ve usulen ilin ed j.) 
tir. (3156) (5682) 


