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GAZE'fESll 
ve üteahhitlerin Umum Tüccarların Mesleki Organıdır 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

HARICi EKONOMiK 
HABERLER 

Romanya'nın mısır buğdayı mahsulü 

~ BUKREŞ 20 Ağustcs.- br. Geçen senenin mahsulü 
tı:•rni tahkikat ve neşriyata 1 4,7 milyon ton olup, son beş 
ttı latan bu sene Romanya'nın 1 senelik mahsulün vasati mık· 
) lıır buğdayı mahsulü 4 mil- 1 tarı senede 5 milyon ton 
on tondan fazla olmıyacak- 1 

göstermektider. 

' 
Dünya İpek piyasası 

oıJ~ANSA.- İşlerin durgun I sonra haftanın nihayetinde 
~~~1ıu~a rağmen piyasanın tekrar 760 yene yükaeldi. 

Ytti k 'd' t .. t.l ~ )•kia ı~ a~ı. ır,. a ~ za~anı ŞANGAY. - Talep pekaz, 
) ~lll fd gı ıçın ışlerın hır az yalnız Çinin ekstra A. ve B. 

d •ııacai .. 't 1 kd · ı.t •t, İp k ; buı:nı 0 un~~ . a cinslerinden alivre satıldı, fi. 
• d~ki e a rıkaları e erın· yatlar kavi ve yükselmeğe 

~linı aıptarışları ik~al edip meyyal dırlar. Kanton'da t.e-
ı:- e ınek üzre dırler. .. . . 
~lIRlYE İ ki . beddulat yoktur. Carı fıyat-
~- liy .-d pe f enl n meh~- lardan biraz farkla mal satan 
~l on a sar o unup ıç d 1 
&.:'~llllıı ·k b .. 1 d var ır. "itti . ı en u gun er e L' d A . . ki . . . 

Ye ıpeği soran yoktur. ıyon a sıya ıpe erı ıçın l 
~~PON.- İpek istihsal o-1 vaziyet ?~~en h~ft.adan beri 
~b olunmaz istihlak oluyor. asla degışılmemıştır, yalnız 
~~'~t •kstra krack ve 13/15 Çin ipeklerine bir iki frank 

1 
750/755 yene düşdükten fazla veren vardır. 

Yapağı 

~ ~llb 
Lttıll e •. Turkuenda tatiller 
~tld ~ hıtti. Yeni işler hak
,~~ı: tinıdiden hiç bir şey 
~i ~tıneı, yalnız görülüyor-

b'~'iı::nnıış yapağının her 
~ İa den sıparış olunuyor, 
~~~~ Ya.kında işlerin canla· 

h tıtı d "llb a. elalet eder. 
t" Turkuen tarakhane. 

lerdetemmuzunnihayetindeMe· 
rinos çeşidleri mevcudundan 
140,513 kilo azalmış ve crua· j 
ze nev'ilerinden 380,886 kilo 

1 
artmıştır. 

Geçen sene yapağının mev· 
cudı Rube-Turkuenda 8047655 
kilo iken bu sene bu miktar 
9738504 kiloya baliğ olmuştır. 

Hindistan'da pamuk ziraatı 

~-l~~nı· 
'I~' acs/ talıı;ninat ve tahki· ·muştur. Geçen sene bu saha· 
(~'•c ke, Hındistan'da zer' .. . 
~ •c~e Pamuk için 15.763. dan yuzde 3 mıktarda noksan 

tııahal tahsis olun· ıerrolunmuştu. 

Ecnebi Maliye Müessesatı 
A. 

Banque de France 

(Fransız Bankasının vaziyetini gösteren haftalık son ıc· 
malının ne~ri miinasebetile Fransız Bankasının! 

Sermaytsi 
Sermaye"ine zamolunaı1 
ihtiyat akçası 
Tı·cia' ille çıkardığı Banknot 
Hr~abıcariden \ e DPpodan bor~u 
~andıkta mevcud a l tın ve külçe 
İskonto ettiği tüccar sent'din bedeli 
Eshama kar:;-ılık istikrazlar 
Hükümetten matulıu 
İzahat -

Hin franlc 

182.500 
30:~:231 

26.105 
100.2~4 020 

14 2,l-1.020 
SS.80 { :~28 
5,84).~ '>8 

R.! 00 000 
36.60:i. 753 

Fransız Banka::i tnın sermaye8i 182 508.000 frnnk olup lıin 
franklık 182 500 adet hisse senedlerirıd t:n müteşekkildir, Son· 
ra rian, Bankanın t>lti~i senelik karlardan ihtiyaten sermayesi 
üzerine 303.231.00:J frang z ın o l unmuştur. 

Bankanın 1928 de neşrolunan kıır! un mucihince elinde l ıu

lunduğu altın mevl.!uılunun yü1.d~ 35 nisb ~ıinde banknot te
daviilen çıkarmağıı meznrıiy~ti varken 1932 de tedavüle çı· 

brdığı banknota karşı, yiizde sekı:en ııishe tinde altın me\'cu· 
du vardır. Bu giinkii nisbct yüzde 47 oır, fakat me ·ıcut altın 
bugünkü kıymetile hesap olıın~a yine yüzde 80 tutar. 

Bankanın hasılatına gelince. 2 nevi hasılatı vardır, fe· 
mettü bırakan ve teınrnettü bırakmıyan hasılat. 

Bankanın hükümelle ettiği muameleler temettü hır lk
mazlıır. Bauka en ziyade lt'm ı> tlii Lkorıto etti~i ve mecmuu 
milyarlara h;diğ olan ticari S f-'nedlerılendir. Bankanın bu giin· 
kü icmalinde iskonto olunan senedler n ınikdarım altı mil
yar franga yakın gö,,teriyorsadn, 1935, 1936, 1937 senele-
rinden Banka 11 milyar franktan fazla bir meblağlık senet 
iskonto etmiştir. 

Banka cshamJara karşı ikraz ettiği mcbaliğin faizleı in· 
den külliyetli temettü eder. 

Banka bu sene kendi hie3edar1arıua beher hisse senedi 
ıcın alclhesop 180 frank bir temettü verdi. Sene nihayeıin · 

de bu meblağt 250 franga çtk racağı kavi yen mtımul olunur. 
Zira g"çen sene 246 frank temettii vermişti. Haııka ya l nız 
1919 da 520 ve 1930 da 600 frank temettü vermi~tir. lfon. 
Jan evvel birkaç sene ;\20-350 frank temettü vcrmiş 1 ir, sun· 
radan ise 200-220 franga kadar tenzil etmiştir. "Bar.que de· 
France,, ın bin franklık hisse senedlerinin uor ... ada {bir frank 
3 kuruş 18 paradır, bugünkü kıymeti 6,400 · 6550 franktır 
E 

_Effilı KET 
f-tABERlıERI 

eyva Halinde 
,\rjentin maden ihracı nı menediyor Üzüm ve Şefdali 

:·~~:·~:Airesden bildirildi-ği ı kanun Jayiham tevdi etmiştir. Bundan evvelde yazdığımız zerine anbalaj ediyor ve bu· 
~~ı \ı Uküınet, parlamentoya Bu Jiı.yıhanın bir maddesile ma- 1 gibi, bu sene üzüm mahsulü na fazlaca ehemmiyet veriyor. 
~ 1~. ~a kullanılmış demir, kineleıle demircilikte kullani. ı umidin fevkinde mebzuldr. s~ yolda sarf ettiği emeğin 
rıi~ltıillyll ıt, çin~o, nikel, bronz, lan her nevi malzeme beş sene Tavşa~~ıl, Gebze, Darıca se:neresi üzüm satış mevsimi 
-~~ç ib rn, ıntırnon, krom ve müd<letle gümrük resminden ve havalısınden gelen çavuş hitama erdiğinde anlaşılacak· 

tacatını meneden bir muat tutulmaktadır. üzümleri Halde kolaylıkla sa · tır. 

londra borsasında maden fiyatları 
~'1t... s 2] /8;938 

( tandard) tonu 40 şilin 
l\,[ll (Electro) ,, 45/10 ,, 
~il "! 192/IO 
~i rt'1rı " 14 6/ 1 O ,," 
~ tı~() " 
~ttıu ,, 13 aı ı ,, 

, ~.lııı ' (Standard) 19 3/ 8 ,, 
'\ qlt- • 142 /6 

4 111R'İliı 1. 20 ·ı· b' . ~ d 1 . "••ı A~,,. ırası şı ın, ızım para pıyasamız a ın-
V"V kuruş, 1 şilin 31.50 kuruı). 

---·····--

tılmaktadır. Ekstra çavuşlar 
15-16 2 inci ekstra 12-13, Şeftali 
diğerleri 1 kuruşa kadar sa· Bursadan mühim miktar .:la 
tılmaktadır. İzmirden gelen şeftali gelmektedir. Bu mey· 
çekirdel~sizler az dahi olsa, veler 6 kuruştan 12 kuruşa 
çavuş üzümleri bu seneki bol· kadar satılmaktadır. Şeftali
lukdan dolayı iyi fiat bulamı- 1

1 den dahi kafi miktarda satış 
yorlar. olmuyor. Bütün bu vaziyetten 

Her neden ise müşteriler, görülüyor ki yaş meyvelerimiz 
bu çekirdeksiz üzümlere rağ· için hariçde bir satış yeri te· 
bet etmediler. İzmirliler şim- min elmek zaruridir. Meyva· 
diden üzümleri serip kurut· !erimize bir mahreç teniin e 
mak hevesine düşmüştür· dilirse, iktiıad yolunda büyük 
ler. İzmir "Tariş,, Kooperati· bir merhale kat' etmiş olaca· 
fi üzümleri yeni bir usul fl• ğız, 

Kanunlar, .. ararnameler, 
Ticaret muahedeleri 

Ölçü ve Ayar işleri 

(Dünkü nuıhadao dev am) 

134 üncü maddenin A-1 kıs kanun ayının birinci gününe 
mında gösterilen ölçü davullu kadar tipleri tasdiksiz olarak 
yaş havagazı sayaçlarının bir ancak doğruluğu temin için 
saatteki takati 150 m3 dan yapılan esaslı tamirlerini mü
küçük olanlarda: % 2, 150 ! teakib ilk ve senelik muaye
m3 ve bundan daha büyük 1 neleri neticesinde muayene 
olan ölçü davullu yaş hava- talimatnamesine tevfikan doğ· 
gaz sayaçlarında : % 1 , 

1 
ruluk ve işleklik vasıflarını 

134 üacü maddenin A-2 gö3- her halde haiz oldukları an
terilen iki tarafa sallanan öl· !aşılarak damgalanmaları kay. 
çil tertibatlı yaş havagazı sa- düşartile kullanılaoilir. 
yaçlarile kuru hava gazı sa· Bu müddet geçtikten son• 
yaçlarında : % 2, ra tipi tasdiksiz sayaçların 

Yukarıda gösterilen fark kullanılması yasaktır. 
yüzdeleri sayaçtan geçen ga• 
zın hakiki mikdarına nisbet ON DÖRDÜNCÜ FASIL 
edilerek bulunur. 

2 - İki tarafa sallanan öl· 
çü tertibatlı yaş havagaı:ı sa· 
yaçlarile kuru havagnzı sa• 
yaçlarının yanlış payı olan % 
2 bir saattaki takat karşılığı 
olan geçme sür'atinin % 50si 
ile % 20si arasında olan sü· 
r' ati erdeki gaz mikdarında da 
gözetilmelidir. 

B - Havagazı sayaçlarının 
işleklik muayenesi. 

Sayaçların muntazam çalı• 
lışıp çalışmadıkları gaz kaçı· 
rıp kaçırmadıkları bir 1&atte 
normal havagazı kabiliyeti 
<'Takati,, 

0,75 m3 ya kadar olan sayaç• 
larda takatin % 20 sine, 
7,50 m3 ya kadar olan sayaç· 
larda takatin % 10 una ve 
daha büyük sayaçlarda taka
tin % 5 ine 
kadar gaz geçirilmesile ayrıca 
muayene edilir. 
Havagazı sayaçlarının işlek· 

likleri dercesini anlamak üze· 
re yapılacak muayene ıçın 
tahmil edilecek yükler ve bu 
muayenelerde sayaçlarda iş· 
lekliğin mevcudiyetini kabul 
için esas ittihaz edilecek mik
darlar talimatnamede göste· 
terilir. 
Havagazı sayaçlarına aid mu
vakkat madde 

Madde 21. - Nizamname• 
nin havagazı sayaçlarına aid 
olan 12 nci faslına aşağıdaki 
muvakkat madde eklenmiştir. 

Ölçüler Kanunu ile Nizam· 
namesi hükümlerinin mecburi 
olarak tatbikına başlanılan 
1934 senesi 2 nci kAnun ayı• 
nın birinci gününden evvel 
memlekete getrilmiş olan ha
vagazı sayaçları 30 cu mad· 
dedeki hUkfımlerin dışında 
kalır ve 1950 ıeneıi ikinci 

Su sayaçları 

Ayarlanacak su sayaçları 

Madde 22, - 150 nci mad
de aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir : 

1 - Ayarlanacak su sayaç· 
ları, sayaçtan geçen su mik
darını yalnız metre sistemine 
göre göstermelidir. 

il - Su sayaçlarının ölçme 
sistemi a:ağıdaki ıistemlerde 
veya bunların birleşmesile ha
sıl olurlar. 
1 - Davullu 

2 - Pistonlu ve 
tavalı 

3 - Türbinli ve 
vidalı 

4- Vanturi 
borulu 

5- Kısmen ce 
reyan ölçen 

"Döner bir 
davula bağ· 
lı boşlukla
rı doldurup 
boşaltanlar,, 

"Su hacmini 
doğrudan 

doğruya öl· 
çenler Kap· 
süllüler da· 
hil,, 

"Su sür'atini 
ölcerek su 
mikdarını 
gösterenler 
- kaşıklılar 
dahil·,, 

"Suyun sa• 
yaç içindeki 
tazyik far• 
kından su 
mikdarını bu· 
lanlar,, 

"Cereyanın 1 
kısmını sa· 
yaçtan geçir· 
mek suretile 
suyun tama· 

mını ölçen· 
ler,, 

(Bitmedi) 



2 Münakasa Gıııot.esl 
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MÜNA SALA 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri vemalzemesiHarita 

Nafıa Vekaletinden: 
Diyarıbakır • Cizre hattının seksen beşinci kiloın~lresile yiiz al

tıncı kilometresi arasındaki be.şinci kısmrn in~aat ve "'a\' icr!,?iyatı ka

ııalı znrf usulii ile münakasaya konulmuştur. 
1 - Münakasa 1-9-938 tarihine müsadi{ perşembe günii saat on 

birde 'ekulctiıniz demiryoliar inşaat daire.sindeki komis~·onu odasın

da yapılacaktır. 

2 - Hu işlerin muhammen bedeli bir milyon dört viiz b:n liradır. 

3 - Muvakkat teminatı elli beş bin yedi yüz elli füadır. 

4 - l\hıkavele projesi eksiltme şartname.si, bayındırlık işleri ge

nel şartnamesi, , ·ahidi kiyasii Ciat cetveli, ienni ~artııamc, ahşap tra

vcrslc ferı;ıiyat talimatnamesi, çimento normu, telgraf hattı şartna

mesi, plan ve profilden mürekkep bir takım mfüıakasa evrakı elli Ji. 

ra mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

Hozat Mal Müdiirlüğünden: 

l -- Talip ı;:ıkmadığmdan dolayı eksiltmiye k<>nulsn iş Hozat 

kaza::.ı hükfıınet konağı inşaatıdır. Bu işin keşif bcde!i ~5618 lira 74 

kuru~tur. 

İstiyenlerin şartnameyi ve evrakı iki lira ınukahiHnde Tunceli 

Nafıa mi.idürlüğünden satın alınabilir. 

3 - Eksiltme 5.9. 938 pazartesi günü saat 10 d!ı Hozat 

malmüdürlüğü odasında yapılacaktır • 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 

kazası 

5 - Eksihıni~·e girmek için hteklilec 267,90 lira muvakkat temi· 

nat \'ermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermt>si lazımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış 938 senesine ı:ı?t müteahhitlik 

ehliyet \'esikası \'e ticaret \'e sanayi odasından dlınmıs ~icil veı;ikası. 

B - Bir taahhütte en az 20000 liralık bina \'e sair inşaat ~ apmış 
olduğuna dair vesika. 

(Devamı 3ncü aayf ada) 

;. ... -..;ıı.. ·7-~'~ .. ~·.:, t~:c; ·:.. .. ~ ~..,,. · -( ~ . . ~- ,,,.. ·. · ·r:· ~ f ~~ .... ,': .......... ~ . -~.. ,.· . • . . .. . s.,,. 

:~·:~::sf:~,stanbul Belediyesi ilanları _. ~:-
. . ~.. . ' . 

Keşif bedeli 4538 lira 39 lcuruş olan Kasımpaşa der
sinin aç1k kalan betonarme üst kapaklarının inşa vesair 
tamiratı açık eksiltmiye lconulmuştur. Keşif evrakiyle şart
namesi Levazım Müdürlüğünde göriilebilir. istekliler 2490 
numerolu kanunda yazılı v~sikadau başka Fen işleri mü
dürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasiyle 340 lira 38 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubla beraber 
1-9 938 perşembe günü saat 1 1 de Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (B) (5516) 

• • • 
Keşif bedeli 2352 lira 60 kuruş olan Azaplcapı temiz· 

lik ahır ve amele koğuşunun tamiri açık eksiltmiye ko· 
nulmuştur. Keşif evrakiyle şartnamesi Levazım Müdürlü
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 numerolu kanunda yazılı 
vesikadan başka, Fen işleri müdürlüğünden alacakları fen 
ehliyet vesikasiyle 176 lira 45 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubiyle beraber 29-8·938 pazartesi günü saat 
11 de Daimi encümende bulunmalıdırlar. (B) (5431) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

I - 1703 kilo iskartn çul pazarlıkla Fatılacaktır. 
il - Pazarlık 3.IX .9~8 tarihine rastlıyan cuınartc i 

saat 10 da Kabataşta Levazım ve MuLa} aat Şubesindeki 
Komisyonunda yapılacaktır. 

gün ti 
Satı~ 

Ill - Nümuneler her gün Ahır.kapı deposunda görüle· 
bifü. 

IV - hıeklileıin pazarlık için tayin edılen gün ve saatte 
% 7,5 gii \'enme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Satı§ 
Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (5590) 2-4 

• • • 
1 - İdaremizin Paşatıahçe fabrikası tarııiretı mütemadi· 

yesi i~lerinde kul1aııılmak üzere ~aı tnamesi mucibince 200 
çu\'al çimento, 75 metre mikaLı kum, 50 metre mikabı çakıl ve 
5000 kilo kireç açık eksiltmf? usulile satın alamcaktır. 

Iı -· Heyeti umumiye inin muhammen bedeli 514 lira 
muvakkat teminau 38.55 liradır. 

• N n ~-u 

0.0.YOLLAQI 15lETME U. MUDUQLUGUNDEN • 

Muhammen bedeli lCOOO lira olan Sh :ıs n!ölyesi k:ı:tan temizleme 
tesisatı 10-10·938 Pazartesi günü saat 15 de kapalı 7.nf usulii ile An- Muhafız Alayı hayvanatı için 576000 kil.., arpanın kapalı znrfl• 
karada İdnrc binasında satın alınacaktır. ekıil:meei 5-Ey!ül-938 1Rat ı 2 de Aokarada Levazım Amirlifi S•· 

Bu işe girmek istiycnlcrin 1200 lirnlık muvakkcıt hmıinat ile im· tına ima Komiııyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 31680 Ur• 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gHn saat 14 de kadar ilk te ı inatı 2376 li r adır. Şaıtnıımui 158 kuruş mukabilinde Konıiı· 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. yond :ın alınır. Kanuni veJıikalard a bulunan t klif mektuplarının saat 

Şartnameler parasız olarak Ankarnda Malzeme dairesinden, Ilay- ı 1 le kadar Komiıyona vermeleri. (236) (5271) 3-4 
darpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden datığılacaktır. (5753) 1-4 

• • • 
Muhammen bedeli 17500 lira olan 8 kalem Iastik fren \'C şofaj 

hortumları 7 /10/1938 Cuma giinü saat l:>,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada İd:ıre binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1312,50 füalık muvakk:ıt teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliClcrini ayni gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme D:ürcsinden, Hay· 
darpaşadn Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (5627) 2-4 

Ordu sılılııyesi için on bin kutu katküt 8 eyllıl 9:l8 P· rı?embc günü 
saat 15,::ô da Tophanede levazım amirliği satın alnı!ı komisyonunda 
açık ekı.iltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 1350 lira ilk te
minatı 326 lira 25 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda göı:ülebilir. İs
tekliierin kanuni vesikalarile beraber belli saatta komi~yona gelme· 
leri. (159) 5744 1-4 

• • • 
Çanakkalcye teslim şartile 200 ton lavamarin k<huiirü 31-8-938 çar

şanba günü saat 1J de Tophanede İstanbul h•vazıın fımirJi{!i satın alma 
komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapıl.icaktır. Tahmin bedeli 3400 

lira ilk teminatı 255 liradır. Şartnamesi komisyonda göriilebilir. İstek· 
lilerin kanuni \'esikalarile beraber belli saatta koınisvcı:n gelmeleri. 

(160) (574a) ı--3 

• • • 
Tophane fırını için 35 ton fırın odunu uslıeri ev .. :-ıf d,.hilinde 26-8-

938 cuma günü saat 14 de Tophanede İst. Levazım Amirliği satın alma 
komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin kanı•ni \'esikalarile 
beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (158) (574'.l' 1-2 

• • • 
İstanbul harita irtibat subaylığında":' mevcut 4 parça döşeme 

muşambası, bir kırmızı çuha ma<ıa örtüsu, iki lamba 25 ağustos 938 
parşembe günü saat 15 30 da Tophanede Lv. amirliği satınalma Ko. da 
pazarlıkla artırması s apılacaktll'. İ~bu eşyalar Sirkeci Demirkapıda 
Asker konağı binasında görülebilir. İsteklilerin belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (154) (5709) 2-2 

• • • 
Ordu Sıhhiyesi için 80 metre mikabı ambalaj tahtası 6.9.938 

salı günü saat 15 de Tophanede ist. LV. A. SA. Al. Ko.da açık 
eksiltme ıle alınacaktır. Heps:nin tahmin bedeli 3680 l:radır. ilk 
teminatı 276 liradır. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilnin 
kanuni vesikalarile berabtr belli saatte Komisyona gelmeleri. 

(150) (5581) 2-4 

• • • 
2 No.lı dikim evinde birikmiş olan 11000 kilo kösele kırpınbs 

1118 kilo kürk deri kırpıntısı 5-9-938 pazartesi günü saat 14,30 da 
Tophanede i~t. LV. A. Sa. Al. Ko.da açık arttırma ile satılacaktır. 
Hepsinin tahmın bedeli 298 lira 26 kuruş. Teminatı 74 lira 44 ku· 
ruşlur. Şartnamesi Komisyonda Kırpıntılar Tophanede iki No. lı di
kim evinde görülebilir, İsteklilerin belli saatte Ko.na gelmeleri. 

(147) l5578) 2--4 

• • • 
4275 metre çadır bezi 5-9-938 pazartesi günü saat 15,30 da Top· 

hanede İsl. LV.A.Sa. Al. Ko.da açık eksiltme ile alınacaktır. Tah· 
min bedeli ~07 lira ilk teminatı ~18 lira 2 kuruştur. Şartname ve 
nümunesiııi Komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. tl48J (5579) 2-4 

• • • 
İdareleri İstımbul Levazım Amirliğine bağlı müe~sesat için 9749 

kilo tereyağı 2a ağustos 938 perşembe günü saat 15 te Tophanede 
lstanbul Levaı:ıın Amirliği satınalına Komiııyonuııda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli on bin yedi yüz yirmi üç lira 
doksan kuruş ve ilk teminatı 804 lira 30 kuruştur. 

Şartnamesi Komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni ve.ı;ika
larile beraber teklif mektublannı ihale saatinden bir saat evvel Ko-
misyona vermeleri. (125) (5275) 4-4 

• • • 
İsltıhivedcki kıtaatın ihtirncı olan 501600 kilo un kan:tlı znrf u ulile 

chsiltm;s e konulmuştur. ş;rtnamesi İst. Ankara ı,, .. A. Jeri , ·e t~Jahi· 
yede Tuğ Sn. Al. Ko. dadır. İstekliler ve şartnameler 2490 sayılı kanu· 
n m 5 <'İ maddesine tc\'fikan 339 kurıı5 mukabilinde \'r':-ilebilir. Mu· 
lıammen tutarı (67716) liradır. İlk teminatı 4635 fü·a F.O kurn~tur· 
Kapalı zarfla eksiltmesi 12-9-938 Pazarte:.i günü ~aat 1'1 de İslahiye 
Sa. Al. Ko. da ~·apılacaktır. hteklilerin tl'klif mektuplıırmı 12-9-938 
Pazartesi günü saat 13 de İslahiyede fugay Sa. Al. Ko. na göndere· 
cckler veya vereceklerdir. (311) (57<19) 1-4 

• • • 
Viı:e için 41500, Pınarhisar için 58500, Demirköy için 45000, Bs· 

baeski için 39000, kilo bulgur kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş· 
hır. Eksiltmeleri 23.8.938 cuma günü saat 11 de Vize, 15 te Pınar· 
hisar, 16 da Demirköy, 17 de Babaeski, yapılacaktır. Münakas•Y8 

işlirak edeceklerin bildirilen günde ve tayin edilen eksiltme saatin• 
den bir saat evvel teminat ve teklif mektublarile icabeden sair ve· 
saikin Vizede Komisyona tevdii. (219) (5231) 4--4 

• • • 
16000 çift kundura kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur , 
Tahmin bf'ôeli 6720'.l lira ilk teminatı 4610 liradır. Ekıiltıne•• 

26·8-9:18 c:uma RÜDÜ ıaat 10 da Erzurumda Askeri Satınalma J(o
n isyonunda yapılac11ktır Şartnamui her gün Komisyonda ııörüte· 
b·I:r. Tekl if me'<tupları belli gü<ı ve saatten bir sıat evvel KorPis• 
yon Rdcliğine verilmiş veya posta ile a-önderilmit bulunmaları 

(234) (5269) 4-4 

• • • 
800 ton krible kömürü kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur· 

Tahmin edilen bedeli 21)000 lira olup ilk teminatı . 150() liradır• 
İhalesi 1.9.938 perşembe günü sar.t 12 dedir. Eksiltmeye gir~cekle· 
rin 2490 sayı'ı kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenilen belgeleri: 
ve teminat ve teklif mektublarını iha1e gününden en geç bir saa 
evveline kadar M.M.V. Satınalma Komisyonuna vermeleri 

(238) (5304) a-4 

• • • 
Diyarbakır garniıonu için 215 hin kilo sığır eti kapalı zar;la eki 

siltmeye konulmuştur.Keçi 1çepiç) eti sığır etinden ucuz oldu~ 
taktirde keçi eti ihale edilecektir. Sığır etini!1 muhammen be~~Q 
32250 lira ilk teminah 2418 lira 75 kuruştur. ihalesi 29 ağustos lP' 

pazartesi günü saat 12 de Diyarbakırda Lv. Amirliği Satın ;\llll,
11 

Ko. da yapılacaktır. İstekliler şr.rtnamesini her gün Ko. da görebı· 
lirler. Ve ihale gün ve saatinden bir saat evvel teklif mektublat1~ 
ve kanuni tarifat dahilinde Ko.na vermeleri. (241) (5344) 3.,..... 

• • • 
Tümen birliklerinin ihtiyacı olan 103400 kilo pirinç salın ahrı'' 

caktır. Kapalı zarfla ihalesi 5.9.938 pozartesi günü ıaat 15,30 dad~: 
Muhammen bedeli 24816 lira ilk temiııatı 1851 lira 20 kuruştur. şa 1 
name;i her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk teoıi11', 
mel<tuplarile 2490 ıayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazıb "e. 
sikalarile beraber ihale günü ihale saatından bir saat evveline 1'" 
dar teklif mektuplannı Lüleburga1 Tüm. Sabn Alma Komisyo~ 
nuna vermeleri. (290) (5586) 2 

• • • 
ıı''" Kapalı zarf usulile 20000 lıilo Tel irdağ sade yağı ve 7000 '·r 

Malkara garnizonunun sade yağı müııakaaaya koııulmuştur. Telı1 e 
dağının garnizon yağının muhammen fiab 107 kuruş 50 ıantirıJ 'ıı 
temi.ıatı 1612 lira 50 kuruştur. Malkara garnizon yağının muhıııııııı~., 
bedeli J 12 kuruş 50 santimdir. İlk teminatı 592 liradır. Her ikisi;~ 
ihalesi 5 eylul 938 pazarlesi günü Tekirdağının stat 16 da ve 1't 

11
e' 

karanın 17 de yapılacakbr. Kanunun t~ ve 3 üncü maddesindeki " 11 
saik ile teminat mektuplarını havi zarflarını belli gün ve saa~~
en az bir saat evveline kadar Tekir,latında Tümen Sabn A) 
Ko.na vermeleri. (291) (5587) 2 

• • • 
bi~ 

Beytüşşebap Hd. Tb. Hakkari gar.ıizonunun ihtiyacı için ıOI ıe*I 
kilo fabrika unu satın alınacaktır. Ekıiltınesi 5 eylul 938 paz•;ı67 
güuü saat 9 da kapalı zarfla yapılaca 'dır. Muhammen tutar~ . ~si' 
lira elli kuruştur. Eksiltmeye iştirak <'decekler kanunun şeraıtı .. şe' 
olmak üzere belli saattan bir saat evvel kapalı zarflannı BeytııŞ ~e 
bap Hd. Tb. Satın Alma Komisyonunda bulunmaları nüınuııeıı'I!" 

• • • şartnameyi görmek ve fazla malumat isteyenler Sabn Alına " 0

2'.) İdar.:leri İstanbul Levazim Amirliğine bağlı müessesat için beş yonunda bulunmalan. (287) (5583) 
yüz ton yulaf 26 ağustos 938 cuma günü saat 15 te Tophanede İs- • • • 
tanhul Levazim Amirliği Satınalına Komisyonunda kapalı zarfla ek- 0ştıJf 
siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli yirmi beş bin lira, ilk teminatı 80!) ton 87 oktanlık benzin kapalı zarfla eksiltmeye ko11D• 1~ 
1875 liradır. Şartname ve numunesi Komisyonda görülebilir. fstek- ı Tahmin. edilen bedeli 21600() lira <'lup ilk teminat parası J# 
lilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektublanııı ihale saatinden liradır. ihalesi 2.9.938 cuma günü !aııt 12dedi:-. Şartname t>ilif 
bir saat evvel Komisyona vermeleri. (121) (5220) 4-4 kuruş mukabilinde M.M.V. Satmalı .. 1a Komisyonundan alıı1' 1ıı" 

Eksiltmeye gireceklerin 2-190 sayıh kanunun 2-3ıtcü maddele'~'' 
istenilen bclgeltrle teminat ve teklif mektupları :u ihale ~üaı6~-,ı' 
en geç bir s.ıat evveline kadar M. M. V. Sa. Al. Ko.na ~ 
lc.-ri. (239) ~ 

Ilf - Eksiltme 6.9.938 tarihiııe rastlıyan eah gunu saat ' • G • V 1 
10 da Kabataşta Levazım ve Mubayat Şubesindeki Alı!II Ko· ı - Tahmin edilen bedeli (66:>00) lira olan (700.M!l) kilo ekmek, I azıantep İ ayetinden : t~I 
misyonu uda yapılacaktır. 10 cylUI 938 tarihine raslıynn Cumarte-ıi günü saat 11.:lO kapalı zarfla ı ldarei hususiyeye ai~ (~~2) lira (35) kuruş . nıuha?1meıı b~ı 

I V - Şartnameler parasız o] arak her gün ıözü geçen alınmak üzere münakasnya konulmuştur. Evra\n mutbua ve defatır ıkı ay zarfında teılım edılmek 
2 -- Muvakkat teminatı (4575) }ir.ı olup şnrtnamec;i her ~n ko- on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. .J!' 

Şubeden almahilir. 1 ı l · a1''il* 
ı ınisyond~n (:133) kuruş bedel mukabilinde alı~abilir . . . . . T~l~p erin nümwune en görmek ilzere her gün ve miiıı ..11i) l 

V - steklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve s:ıatta 3 _İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarıfatı c1rıhılınde tanzıın ı.,.lirak ıçın de 25 agustos 938 pu~embt: günü saat 10 da fP."','/ 
% 7 ,5 gü vcnme paralar ile birlikte yukarıda adı geçen Komis- edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli glin ve saatten 43) kuruşluk teminatı hamilen Gaziantep Vilayet Daimi Enciirı' 
yona gelmeleri ilan olunur. (5654) 2-4 J bir saat evveline kadar Kasıınpaşada bulunan komisyon başkanlığına nıüracaatları ilan olunur. (5561) 3-4 

. makbuz mukabilinde vermeleri (5662) 1-4 



Mlaakaıa Gaateıi 3 

(2 nci sayfadan devam) 

~li C. H. P. ilyön Kuntlu Başkanlığından: 
lira teminat vermesi ve aıaiıda yazılı vesikaları ibraz et- Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v.s 
mesi şarttır. 

ta..ı~~eli ketifle Kırklardi Halkevi zinaıanm inşası 12 ağuı
~~n itibaren 1 eylul 838 tarihine kadar miinııkasaya ko-

? 'tlfiı fi""- 138 Çarşamba günü saat 16 Ja Kırklareli Cumhuriyet 
ııa.J i binasında ihalesi yapal.ıcağından pey sürrıek ve daha 

lı...~t almak istiyenlerin Cumhuriyet Halk Pö.rtisi İlyön 
-t "1ırmaları ilin olunur. 

llalkevi Başkanlığmdan: 
~binası dahilinde yağlı boya, badana, sı,·a, kara simen ve 
~~-: \'e cephe ve anfilerdcki mermer tezyinatın hmiri pazar
ı....~tır. Talip olanların izahat almak üzt>rt> ht:r giiıı daire 

lbüracaatları kat'i pazarlık 26-8-1938 ailnü saat 17. 

\' aliliğinden: 
>oı ~kez laboratuvarlarında hahçe tesviyesi ve duvan ile 

1~tı 6-9-938 sah günü saat 10 da Vilayet binasında Na

iltunde toplanan komisyonda ihalesi ·tapılmok üzere açık 
ko~uştur. Keşif bedeli (9997) lira (6.i) kuruıtur. 

t teminat 749 lira 82 kuruştur. 

ı, lıtanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
· Aııkarada Osmanlı Bankası ittiıalindeki Vakıf 
"" •ttirilecek Borsa Vakıf Paralar MüdürUlğll ve 

binasının 19/8/938 tarihinde pa:ıarlık suretile 

A - 1938 yilma aid Ticaret Odası vesikası. 
B - 1938 yılına aid olarak Nafıa Vekaletinden alın-1 

mıt en aşağı 100,000 liralık tek bir bina inşaatını yap-ış 
ve muvaffak olmuş bulunduğunu bildiren yapı miiteehhid
liği vesikası. 

8 - İsteklilerin bizzat yüksek mimar veya yüksek in
şaat mühendisi olması veyehud bunlardan birile müştere
ken teklif yapıp mukaveleyi birlikte imza etmeleri. 

Tuzluca İlçeLaylı~ızdan : 

l - Tuzluca kazasında yeniden yapılacak 286~8,75 iira 
he<ldi keşifli Hükumet Konsğı inşaaıı Lapah zarf usulilc iha
leye konmuştur. 

2 - Dosyasındaki projr, keşif ::ıisilei fıat, foııni ~rlna· 
me, busu::.i şarlmune, eksiltme şaıtnamesi, makavde projesi ve 
bayındırlık işleri genel şartnamesi Kars Nafia Direkıörlüğüode 
ve Tuzluca Malmüdürlüğünde göıülebilir. 

3 - Mu\'akkat teminatı 2149,40 liradır. 
4 - Taliblerin Nafıa Vekiletinden 938 takvim senesi için 

aldığı 20 bin lırahk y:ıpı j~Jcrine aid ehliyet vesika:,ile 938 
yılı Ticlfret Odc1b1 veı:ıika~ı. 
5-lhalesi 8.9.938 tarıhine :nusadif Peııeıııbe günü ııaat 12 dr: 
Tuzluoa Hükuınd binasında Maluıüdürlüğtl odasında müteşekkil 
Komisyonda yapılacaktır. 

• • • 
Kaşımpaşa deresinin açık kalan betonarme üst kapa

klarının ınıa v.s. tamın ile Azapkapı temizlık ahır ve a
mele koiuiunun tamırı. Bak: lst, Beled. ilanlarına 

.:lcailtaıeıi netice.inde dermeyan edilen teklifler 
~ rörtilmediğinden bu itin ikinci defa pazarlık 

ı, 11aa karar verildi. ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat 
. 8ıı inıaatın temel kısmı vahidi fiat üzerinden ve ---.-------.. -----------
•kıamı maamtııtemilat götürü olarak yaptırıla- Konya Sıhhat ve İçtimai muavenet müdtirlüfünden: 1 

a '- 1\ 1 - Hususi muhasebe dispanserlei.'i için alınacak 51!7 lira kıyme-
t._ 1'~~ bedeli (220446,54) liradır. Bunun (~ 184, 16) tindeki 46 ecza ile 266 Ura 45 kuruş kıymetindeki 34 kı-!em sıhhi mal· 

.:._:Çın ve ( 192262,39) lirası da diier götürü ak- zeme 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
• llta 1 içindir. · 2 - Muvakkat teminat her ikisi için G4 lira S knruş'ur. 
~ r iıe aid ıartname ve eyrak ıunlardır : 3 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün sıhhat müdürlü-
' •nııi ve hususi ıartname, Jtt iüne ve isteklilerinde 9-9-938 günü saat onda Vilayet Da.imi encüme-

ukavele projesi ve projeye bağlı vahidi fiat nine müracaatları. 

f;Jcai!tme ıartnamesi, 
"i l'OJe. M. M. Vakaleti Satın Alına Komisyonundan: 

'1f•rıda yazılı evr~~ Ankara' da Va~ıflar Umum 1 - Hepsine tahmin edilen fiatı S250 lira olan on tune diş~i Fö-
~-- b.faat Mildiirliigunden, lıtanbul da İstanbul 1 töyü ile on tane Kreşuvar kapalı zarfla satın alınacPkur. 

'd -..ıntıdürlüiünden Ye lzmirde lzmir Vakıflar Mü- 2 - Eksilhne 10 birinciteşrin 938 pazartesi ıünü saat 15 de Anka-
8 prı ( 11,02) lira mukabilinde alınabilir. ra'da M. M. V. satın alma Ko. da yapalacaktır 

ı:ıarlık 27 /8/9'38 tarihine raalıyan cuınarteıi gü- 3 - İlk teminat 468 Ura 75 kuruş olup şartname~i bt-delsiz c:ılarak 
~ da Ankara'da İkinci Vakıf apartmanında Va- komisyondan alınır. 

""".-... lıı.. .'111& Müdürlüiüade toplanacak Komiıyonda yapı- • • • 
' ~ l O bin kutu katküt alınacaktır: Bak. İst. Lvz, Amirli-

iltnıiye iİrebilmek için isteklilerin (122.72,33) ği SAK. ilinlarına. 

Askeri Kıtaat ilanları ___ ... __ _ 
Ci Muhammen bedeli 
~~ Ura Kr. İhale gilnil 

~ '-ulye 12'20 00 8-9-9'l8 

~ =:: 
~ 8400 00 
~tıı •otan 200 00 
.&~ ,, ,, ,, 

~h 200 00 ,, ,, " 

Saati 

15 

" " " " 
,, " " lo.&.9.18 " ,, 

,, 
,, 

ihale tarıı 

aÇ1k ek.Utme 
,, 

" ,, ,, 
kapalı zarf 
8:Çlk ekıiltme 
,, ,, 

Tes1im yeri 

Yozgat için 

" " 
" " ,, 

" ,, 
" 

" " tL- 3528 00 12-9-938 
~ ot 2880 00 ,, "' ,, " " 

MÜTEAHHİTLER ! 
Türkiye Cumhuriyeti hu
dutları dahilinde vuku bu
lacak bütün mllnakasa ve 
müzayede işlerini günü 
gününe, eksiksiz ve tas
nif edilmiş surette ancak 
"Mllnakasa Gazetesi,,nde 
bulabilirsiniz. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhtı lıtanbul 
Satınalma Komiayonunclan : 

- 335 çift kolcu fotinle 15 çift kolcu ka:ho iskarpinlerinin 
7.9.93i çartamba günü saat 11 de açık ekıiltmui yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 1610 lira ve ilk teminatı 121 liradı.1. 
3 - Şartname ve enaf Komisyondadır. Görlll~bilir. 
.f - İsleklileıin gün ve ıaatinde ilk teminat makbuzları ve 

kanuni veaikalariyle birlıkte Galata eski itballt ıümrütl bınaaında
ki Komisyona gelmeleri. 

Kereste Tahta v .s. .. 
6 kalem muhtelif ebadda çam dilme ile 800 demet 

bağdadi1ik çam çita alınacaktır: Bak Muteferrik sütununde 
D. D. Y. ilinına 

Matbaa işleri, kırtasıye-Yazıhane Levazımı 

Ziraat Vekaleti Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Ziraat Vekaleti Akkol Müdürlüğü için nümwıesi veçhile 

ELLi BİN adet levha tab'ı, bunlara mütcullik renkli kili,elerin ima

liyesile beraber açık eksiltmeye konmqtur. 

2 - Eksiltme 7-9-938 çarşamba günü ıı.aat on beşte Vekalet bina

sında yapılacaktır. 

3 - Bu İ§İn muhammen kıymeti 1880 lira ve mu\•akkat teminatı 
141 liradır . 

4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her ,un Akkol Müdürlü

iüue müracaatları \'e isteklilerin 2490 numaralı kanunun hükümleri 

mucibince verecekleri teminat ve şartnomesinde yazılı vesikalarile 

birlikte eksiltme ıünü satm alına Komhyonuna müncaatları ilin 

. olunur. 
• • • 

3 t. sıkışbrılmıt karton alınacaktır: Bak Mllteferrik 
sütünunda D.D.Y. ilanına 

Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 

Fırın odunu ile lavemarin kömürll 
İıt. Lvz. Amirlıiı SAK· illnlarına 

alınacaktır: Bak 

Müteferrik 

M. M. Vekaleti Satan Alma Komisyonundan: 
1 - 100 adet şeffaf ceh·el, 100 adet şeffaf planmfü;iri ve 100 adet 

şeffaf minkale ve hedef murabbalar1 levhası açık ek~Utmeye kon
muştur. 

2 - (Bir cetvel, bir pilanmüşiri, bir minkale ve hedef murabbaı 
levhası) bir takım hesabiyle beher takımıııR 50 lira fiyat tahmin edil
miştir. 

3 - Eksiltmesi 10-10-938 pazartesi günü saat 11 de dir. 
4 - İlk teminat 375 lira olup prtnam" ve nümuneleı· komilyonda 

ıörülür. 

M. M. Vekaleti Satin Alma Komisyonundan: 
1 - 50 adet barometre ve 50 adet termometre açık eksiltmeye 

1 konmuştur. 
Dav .aıaı 6 laci Sayfada 

~ ''i 7600 00 İs .9.ea"s : bpah ;.,, : : 

~ 30800 00 " ,, ,, ,, " ,, ,, inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
147M 00 8-9-938 ,, Kapalı zarf Niğde için 
9349 00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, Bor için 
7800 00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, Nitde için 

Muhammen Muvakkat 5460 00 ,, ,, ,, ,, " ,, Bor için 
2475 00 10-9-938 ,, açık ekalltme Nitde için Tartma bedeli Tutan teminat Ekailtaenin 
2145 00 ,, ,, ,, ~ ,, ,, Bor için 
Ul.18 00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, Niide için 

'-ı~, 975 00 ,, ,, ,, ,, • ,, Bor için 
L... .. 3500 00 12-9-938 ,, ,, ,, Nitde için 
~~ .. ._ 780 00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, Bor için 

ıt 280 00 ,, ,, ,, ,, • ,, Nitde için 
' 

119 42 00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, Bor için 
le~ )at 10520 00 15-9-938 ,, kfpalı zarf Niğde için 
~ .. 3770 00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, Bor için 
~ ıt '--11e 1140 00 ,, ,, ,, ,, aç41 ekıiltme Niğde için 
'8 119 310 00 ,, ,, ,, ,, 9 ,, Bor için 

t,_ ıt 160
40 

00
00 

17-9-9.18 ,, " ,, Nitde için 
,, ,, ,, ,, ,. ,, Bor için 

k~ 4158() 00 ,, ,, ,, : k'palı zarf Nitde için 
-~ ~ 10026 00 ,, ,, ,, ,, ,_ ,, Bor için 

~ G11a 815 00 ,, ,, ,, ,, a~k ekıiltme Nitde için 
~ " 180 00 ,, ,, ,, ,, ~ ,, Bor i in 

~ .. i~lc hizalannda röaterilditi gibi eluiltmeye konulmuıtur. Muayyen olan saatten en u 
~ ltba k.._, teminatlannı ve teklif mektuplannı Nltde, Tllm. SA. AL KO.aa vermeleri 

o.da f6rlllr ve pvuıı ahaabWr, (8) (5585) z-4 · 

Cinsi Miktarı kabiliyeti Lira Lira L. K. Şekli gln Saati 

Buklll 3 adet 2000 kg.lık 324 - 972 - 72 90 Açık ekıiltme 13 
,, 1 ,, 1000 • 285 - 285 - 21 37 Pazarlık 13, 15 

1 - İdaremizin Yavtan Tuzlası için şartnamesi mucibince aabn alınacak yukarda 
tartma kabiliyetleriyle miktarı yazılı 4 adet baakOl bizalannda ~6aterilen uaullerle ıabn 
alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında g&terilmiıtir. 

111 - Eksiltme 12.IX.9'38 tarihine rasthyan pazartui gilnll hizalarında g6ıterilen 
lerde Kabataıta Lev.azım ve Mubayaat Şubeaindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler paraıız olarak her gtın ı6dl geçen Şubeden alınabilir. 

ıaat• 

V - Ekailtmeye İftİrak etmek isteyenlerin fiabız teklif ve kataloklannı mllnakaaa 
pntlnden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Tuz fen Şubesi MGdürltıtGne vermeleri 
llzımdır. 

VI - l.teklilerin eksiltme için tayiıa edilen iln •e saatlerde ytızde 
ralarijle birlikte yukarıda adı ıeçen Komilyona ıelmeleri ilin olunur. 

7,5 gtivellme pa• 
(6246) 3-4 



MüoakHa Oaıet.e!I 
__ ,,.:_ ______________________ ._. __________________________________ ~----~~~~ 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cinai Şekli Mubam.bed. Teminat MGracaat yeri Gün Saat 

A) MÜNAKASALAR 

İnfaat, Tamirat, Nafia lfl&rl, Malzeme, Harita 

Halkevl binası inşaatı 
Çarşı içerisinin karolanmuı işi 
Pazar yeri inşaatı 
Saçak io4aatı 
Paşabahçe fabrikasındaki t::ıhammlu dairesinin 

tevsii ve bodrumtla ambar tesisi (Şart. 75 kr.) 
Etlik laboratuvarlarında bahçe tesviyesi ve duvar 

ile parke yol inşaatı. 

Açık ek. 
Kapalı z. 

Açık ek. 

51970 -
16ıı8 68 
1809 60 

Kuklare•i C. H. P. hyöokurulu 
Afyon Belediyesi 

" " 
" " 15USt 13 1131 15 İnhisarlar U. Müd. 

9997 65 749 82 Ankara Villyeti 

7~ 16-
2-9-38 15 -
2-9-38 15 -
2-9-38 15 -

10-9-38 11 -

6-9-38 10 -

Diyarbakır - Cizre hathnın 85 ile 106ncı kim. ara
sındaki 5ci kıamın inşaat ve ray ferşiyatı(Ş. 50 L) 

Hozat kuaaı hükumet konatı 'ntaab (Şart. 2 L.) 
(Temd.) 

Kapalı z, 1400000 - 5ö750 - Nafıa Vekaleti 1-9-38 il -

Açık. ek. 3561 8 74 267 90 Hozat Malmüdüı lütü 5-9-38 10 -

Ankara Halkevi bioaunda yatlı boya, badana, 
sıva ve •· işler 

Tuzluca kazası Hükumet Konatı inşaatı 
Bor.a Vakıf Paralar Mtid. ve apart. binuımn İn· 

şaatı (Şart. 11,0'2 L.) (Temd.) 

Pu. 

Kapıtlı z. 
Paz. 

Ankara Halkevl Batkanbtı 

28658 75 2149 40 Tuzluca İlçebaylıtı 
2l0446 54 12272 33 l.t. Vakıfln Direk. 

;?6-8-38 ı 7 -

8-9-3~ 12 -
27-8-38 10 -

lllçlar, Kllnlk ve ispençiyari aıat, Hastane Lev. 

Ecza 46 kalem - sıhhi malzeme 34 kalem 
Katküt 10000 kutu 
Ditçi fotöyü 10 adet kroşuvar lO adet 

Mensucat 

Elbiıe diktirilmesi kadın için 5 tbk - Erkek için 
47 takım. 

Yemeni 600 çift 
Kaptan fotini 112 çift 
MnretteLat için fotin 207 çift 
Yazlık elbiaelik bez 30:JOOO m. (Şart. 780 kr.) 
Y aı.lık elbiıelik bez 8000JO m. (Şart. 24 L.) 

Tahta, kereste ve saire 

Açık ek. 
Açık ek. 
Kapalı ı. 

Paz. 

Açık ek. 
Paz. 

" Kapah z. 

" 

Çam dilme muhtelif ebatta 6 kalem - Batda- Atık ek. 
dilik çam çita ,..00 demet. 

8.53 45 
4350 -
6250 -

64 08 Konya Sıh. ve lçt. Mvav. Müd. 
326 25 Tophane Lvz. SAK. 

9-9-38 10 -
8-9-38 15 30 

10-10-38 15 -468 75 M. M. V. S. A. K. 

418 - 31 20 Gümrük ve inhisarlar Vek'leti 31-8 38 10 -

1800 - 135 -
515 20 39 -
515 - 39 -

m. O 52 9050 -
m. O 55 213.50 -

,, 

" 

Muh. Gen. 
,, 

" " M. M. V. SAK. 
,, 

Kom. lat. SAK. 7-9-58 
7 9-38 
7-9-3S 

13-9-38 
12-9-31 

I0-
10 ao 
10 3') 
11 -
il -

2532 30 189 93 D. D. Y. Haydarpaşa 8-9-38 10 30 

Matbaa ı,ıerl - Kırtasiye, Yazıhane Levazım 

Sıkı,brılmış karton 3 ton 
Levha ve klişe 50000 adet 

Nakllyat-Bofaltma-Y Ukletme 

Poıtn nakliyatı (Temd.) 

Açık ek. 
,, 

1710 - 128 2'i D. D. Y. Haydarpaşa 
Ziraat '.'ek. SAK. 

AfyoD P. T. T. Müd. 

9-9-38 10 30 
7-9·38 11 -

{Tashih) 

~6-8-38 J5 -

Mahrukat, Benzin, Makine vesaire 

Odun ve maden kömürü 3 kalem 
Lavemarin kömürü 200 t. 
Fırın odunu 35 t. 

MUteferrlk 

Sivas atölyesi kazan temizleme tesisatı 
Kasa bO adet 
Barometre, 55 adet termometre 50 adet 
Şefaf cetvel: 100 adet pilanmüşiri: IOJ adet, 

şeffaf minkale ve hedef mürabbaları levhası 
100 adet 

Denir.:bank ile Bankaya bağlı mÜeHsesabn yazı 
ve· hesap makinelerinin Lemizlenmeıi ve 
silinmesi işi 

Demir boru galvanizaiz: 500 m. 
Lama demiri 60 X 25 mm 10.8 t 
Grafit köprüler için 3 t . 
Buharlı vagon vinci 3 ad. (şart 350k)J 
Berliye marka silin~ir ve parçaları 39 Hyıh 

motör için (temd) 
Yangın söndürme makinesi 20 ad. balta: 10 

kanca 10 ad. kapaklı kova vs. müteferri 
malzeme 

Atık ek. 
Paz. 
Paz. 

M0-
3100 -

63 75 Polit Mektebi Müd. 

25i - Tophane Lvz. SAK. 

Kapah z. 16000 - 1200 -
Kapah z. beheri 170 - 637 -
Açık ek. beheri 6 , .e 2 ()7 50 
Açık ek. 375 -

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

beher tn. O 50 - -
140-ı - 105 30 
1260 - 94 50 

70000 - 4750 -
2i0 - 21 -

" ,, 

D. D. Y. Ank. ve Hayd. 
M. M. V. S. A. K. 

" ,, 

Denizbank İst. Şub. Müd. 

Seyhan Osmaniye Beled. 
D. D. Yol. Hayd. 

" " " D. D. Y. Ank. ve Haydr. 
Güm. Mub. Gen. Ko. fıt. SAK. 

Açık. ek. 73.3 50 55 20 lat. Belediyesi 

15-9-38 l4 -
31-8-38 15 -
26-8-38 14 -

l~Jg..38 15 -
i-9-38 l 1 -
8-9-38 11 -

10-10-38 - il 

S..9-38 - -

8-9-38 10 30 
9-9-38 10 30 

7-10-38 15 -
27-8-38 11 30 

7-9-38 11 -

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Ekmek 40 ton- Et 10 t. - Sadeyat 3 t. -
Kuru erzak 38 kalem - Yat ıebıe 33 ka~ 
lem - Süt yoturt teker v. ı. 

Un 501,6 ton (Şart. 339 kr.) 
Yulaf 444 ton 

,, 715 t. 
Kuru ot 12,5 ton 
Muhtelif erzak (Tımd.) 

Açık ık. 

KapaJl i. 

" ,, 
,, 

Pas. 

61116 -
k. o 05 
k. o 05 
621'>0 -
'8912 05 

- -
4635 80 
1665 -
2682 -
468 75 

PoUı Mektebi Direk, 15-9-38 

blihiye Tujay SAK. 12..9-38 
Çanak. Mtla. Mvk• SAK. 15-9-38 

" ,, 1 S.9-31 
Ank. Merk. Hıf . M1111. SAK. 10-9-38 

Ankara V alilltl pasuteai •• pertımbe 

9 15 

13 -
17 -
17 -
11 -
9-

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yeri! blok 

" " 
krible 

,, 
" 

marinlave 

" " 
tuvenao 

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

Erza K 

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

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
,, " küp 

Yumurta iri 
Limon ltalya 

,, Tarablus 
Patates Adapuar lci 

" ,, 2ci 
Zeytin taneai duble (936 maluul 

" " ,, (tJ37 ,, 

" " 
lci ,, 

,, ,, 2ci ,, 
,, ,, 3cü· ,, 

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

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

" 
" 

Deri ham ve ı,ıenmlş 

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

Hava kurusu kuzu 
,, ,, koyun 
,, ,, otlak 

TuJa keçi 
,,. koyuu 

Salamura kuzu 
,, manda 
,, aığır 

Koıele ,, 1 ci 
,, manda lci 

Meşin elvan lci 
,, beyaz lci 

Sahtiyan elvan lci 
n beyaz lci 

Pamuk lpllğl 

V ater yerli 4 Adana 
" ,,6,, 
" ,,8" 
" " lO ,, 
" " 12 " 
" " 14 " ,, ,, 20 Y edikule 
" ,, 24 ,, 

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

Vater ecnebi 

" 
" 
" 

" 
" 
" " ,, 

Ekstra Yerli 

" ., 

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

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

4 1-İindiy• 
6 " 8 ,, 

10 " 
12 ,, 
14 İngiliz 
15 ,, 
18 " 
20 " 
22 " 24 
15 ltafya 
18 " 
20 " 22 ,, 
24 " 

kiloıu 

Utreai 
kiloıu 

tonu 

" 
" 
" 
" 
" 

kiloıu 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 

aandıtı 

b. Hndtil 
,, 

kiloau 

" 
" 
" ,, 

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

çifti 
kiloıu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" 
" 
" kiloıu 

" 
" 
" tanesi 

" ,, 
• 

paketi 
,, 
" ,, 
" 
" ,, ,, 
" 
" ,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 

En aı-Eıı ~ 

~J 
22,50- 'l1 
26,50- 5' 
50, - ~ 
27,00- '/J 

ıs-
ı9 
~ - ı5 

17,5°= gJ) 

1200-l~ 
3,50 - 6 

- 45 
45- ~ 
28- ~ 
ıs- ıs 
l6- 15 
13- ~ 

~ 
- sS 
- üZ 
- to 
- 45 

28.5=~ 
280- ~ 

101~ ıttJ. 

-

oırl' 
lmtiyal ıablbl H )'alı itlerl DlrektlSrlGtG : fımail 

b11ıldı r•r Mırkeı Batu:ıa"i 
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5 MünaJl!asa Gazetesi 
-----------------------------------------------------------------------~;;:,.;;:_ 

(3ncll sahifeden devam) 1 (50) elli adet kasa kapalı zarf usulile miinakasaya ktmulınuştur. 
1 2 - İhalesi 8 eylfıl 938 perşembe günü saat 11 dedir. 

2 - Barometrelerin Beherine 16 lira, termometrelerin beherine 
"k· 3 - İlk teminatı (637) altı yüz otuz yedi lira (50) kuruştur. 1 1 lira fiyat tahmin edilmiştir. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak M. M V. Satın Alma 
3 - Eksiltmesi 8-9-938 perşembe günü saat 11 dedir. 

Komisyonundan alınır. 
4 - İlk teminat 67,5 liradır. Şartname ve nümunelt>r komisyon· 

da &örülür. 

Kütahya Lisesi direktörlüğünden: 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma Ko- 1- Sıcak su tesisatına bağlanmak üzere (500) litrelik ve (500) Ji. 

lllisyonundan: ra muhammen bedelle kalorifer kazanma 16-8-:>38 tarihinde kanuni 

1 - 39 sayılı motör için satın aluıacak olan \'e 17 -3-9::8 ~arşamba evsafı haiz talip çıkmadığından temdit edilmiştir. 
günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılan Berliye markn SilinJTr7e 2 - Eksiltme . 27 -8-938 Cumartesi günü saat ( 10) da yapılacak-
llarçalarına istenilen fiat pahalı görüldüğünden 27 .g .. 93g cumartesi tır. 
günü saat 11,30 da yeniden açık eksiltmesi yapılacaktır. 3 - Eksiltmeye iştirak etmek için taliplerin (37.5) lirıı mU\akkat 

2 - Tahmini tutarı 270 lira \.'e ilk teminatı 21 liradır. teminat vermeleri ve bu işe ait kataloğlarla müracaat etmeleri la-
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. zundır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi Umum Müdürlü
i"ünden 

Muhammen bedeli 70,000 lira olan 3 adet 6 tonluk huharh vagon 

~İnci 7-10-1938 Cuma gi.inü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 

idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenler 4750 liralık muvakkat tem:nat ile kanu

tayin ettiii vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Ko-
lllisyon R · ı· ~ · l · l. d cıs ıgıne verme erı azını ır. 

Şartnameler 350 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ve:ı.nelerinde sa
lllnıaktadır. 

Buca Belediye Riyasetinden : 

l - Buca ile İzmir arasında işlemek için altı adet otobülıi •Şası 

lllaakaruscr• satın alınacaktır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma Komisyonun-
dan: 

Tahmin edilen bedeli (800) lira olan on ton gfünüş kumu Askeri 

Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satın alma Komisyonunca 

26-8-9:J8 Cuma günü saat 10 da açık .;!ksiltme ile ilrnle edilecektir. 

Şartname! parasız olaı-ak komisyondan verilir. Talipkrin muvakkat 

teminat olan ( 60) lira \.'e 24!10 numaralı ı.anunun 2 , .,. •t maddelerin

deki vcsaikle mezkur gün ve saatte komisyona müraı·aatları. (318!1) 
••• 

Tipometre garnitürü alınacaktır. Bak: İnhisarlar Um. 
Müdürlüğü· ilanlarına. 

• • • 
Sivas Atelyesi kazan temizleme tesisatı yapılacaktır. 

Bak: D. D. Y. ilanlarına. 

sapart binasının üst katındaki gümrük muhafaza alay ka

rargahında tabur satın alma komisyonuna vermeleri. . 

Harta Genel Direktörlüğünden 

- Harta kıt'aıı eratı için alınacak · 1000 liralık zeytin yapa 
teklif edilen 54 kuruş 48 santim, 1000 iiralık pirince teklif edilen 
25 kuruş, 1000 liralık sabuna teklif edilen 35 kuruı, 400 liralık 
kırmızı ır.ercimeğe teklif edilen 12 kuruş fiat genel dırektörlükçe 
gali görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesine te•fi
kan tekrar açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 26-~-938 cuma günü saat l l de Cebecide Harta 
Genel Drk. binıı sında Sa. Al. Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tutarı 3400 lira olan bu 4 kalem erzakın muvakkat temi
natı 255 lira olup banka mektubu veya vezne makbuzu kabul 
olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte teminatlariyle birlikte Ko
misyona gelmeleri. 

Müteahhitlerin Takvimi 

Peqembe: 25 8-38 

~idrolik horu bükme presi, çentrolama tezgahı mucıJuk alıştırma 
tezgahı (O. D. Y.) No. 771 

Odun (Ba~Tamiç Ask. Sak.) No. 774 

Otel inşaatı (Adana beled.) No. 774 

Yulaf, saman v. s. (Bayramiı; Ask. SPk.) No. 77ıı 

Hükumet konağı inşaatı (Antalya Nafıa Müd.) N<'. 777 

Sabun (Kars Tümeni) :So. 780 

Sadeyağ (Balıkesir Ask. Sak.) No. 780 

Sadeyağ (Edremit Ask. Sak.) No. 781 
Tire çorap (M. M. V.) No. 781 

Kuru ot (Bursa Tümeni) No. 783 

Kaşar peynir (Ank. Lvz.) No. 783 

2 - Muhammen bedel •on beş bin• liradır. - . Muhtelif in~aat malzemesi (D. D. Y.) No. 78:S 

Kanalizasyon işi (Eskişehir L\.'Z.) No.783 3 - Şartnameyi görmek istiyenler Buca Belcdi}e Riyasetine mü
racaat edebilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile 19 Eylul 1938 pa2:.&rtesi günü sa
at ı-

ö> de Buca Belediyesi Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
S - Yüzde yedi buçuk teminat akçesi 1125 bin yüz yirmi beş li

rac1ır. 

6 - Teklü mektupları eksiltmenin acılma saatmdl'n bir saat ev-

d
\'tline kadar Buca Belediye Encümenine -verilecektir. Posta il~ gön
e ·1 rı ecek tekliflerin dördüncü maddedeki yazılı saate k:ıdar gelmesi 

"e d ış zarfın mühür mumu ile kapatılmış olması lazımdır. Postada 

"'&kua &'elecek teehhürler kabul edilmiyecektir. 

1-, T. T. Levazım Müdürlüiünden : 

~ 1 - İdare ihtiyacı için 10 ton 2M/M bronz tel kapalı zadla eksilt
tye konulmuştur. 

•U 2 - Muhammen bedel 10000 muvakkat teminat 7')(1 lira olup ek
'l' l11tesi 6 Teşrinievvel 938 Perşembe ~ü saat 15 de Ankarada P. 

· 'l'. U. Müdürlük binasındaki satın alına komisyonunda yapıla
~tır. 

3 . • -- • . ........ -
" - istekliler muvakkat teminat makbuz veya mektubunu ka-

0 ': ''esaikle beraber teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını 
n saat 14 de kadar mezkür komisyona vereceklerdir. 
4-ş . ~. l' artnameler Ankara P. 'l'. T. Le\azım, lstımbul Beyoğlunda 

' 'l', ayniyat ;iUbe Müdürlüklerinden puasız verilerektir. 

'l'apu ve Kadastro Umum Müdürlüiünden: 
l 

~.. - Umum Müdürlük merkez siciller müdürlü;:-ii mahzeninde 
""'cuı · aa.. htor kapaklı demir dolapla Üzerlerine siırme kapaklı 11 adet 
~ dola 

2 
P Yaptırılacaktır. 

Erzak, Zahire, Et ve sebze v .s. 

Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Dı·k. kıtast eratı için alınacak 16(10 kilo sade yağı

na eksiltme neticesinde talibi tarafından tcklü edilen fi~ at genel di

rektörlükçe gali görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 43. maddesine 

tevfikan tekrar eksiltmeye konulmuştu;. 

2 - Eksiltme 26·8-938 Cu.n.ı günü şaat 10 da Ceheci'de Harta Gn. 
Drk. binasmda Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - lUuhammen bedeli 1631 lira 20 kuruş, muvakk:lt teminatı 122 

lira 34 kuruş olup banka mektubu vey!l vezne makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte teıninatlariy!~ birlikte komis
yona &elmeleri. 

-
Harta Genel Direktörliiğünden: 

1 - Harta kıtası hayvanatı için alınacak 70000 kilo 3rpa, 25000 ki

lo kuru ot, 15000 kilo saman, 200 kilo hayvan tuzuna ck~iltme netice

sinde teklif edilen füıt genel direktörlük~c gali göriildiiğünden 2490 
• sayılı kanunun 43. cü maddesine tevfikan tekrar cksiHmeye konul-

muştur. 

2 - Eksiltıue 24-8-938 çarşamba güuü saat 11 de Cebeci'de Harta 

Gn. Dı-k. Binasmda Sa. Al. Komisyonunda yapılacaktır. z z 

3 - Muhammen hedefi 4351 lira 50 kuruş, muvakkat teminatı 

* 326 lira 36 kuru:i olup Banka mektubu veya vezne makbuzu kabul 
olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte teminatlariylc Mrlikte Komis-
yona gelmeleri. 

Karacabey Merinos Yeti:ıtirmc Çiftliği Müdiirlü~üden: 

K!llorifcr tamiri (Ank. Kız Enstitüsü Dir.) No. 7M 

Snman (Lüleburgaz Tümeni) No. 784 

Arpa, ot, buğday ve sebze (İst. Üniversitesi. Sek.) ~o. 784 
Mühendis çadırı (Nafıa Vek.) No.784 

Kamyon (İst. Beled.) No. 784 

Mahruti çadır (D. D. Y.) No. 784 

Ezine kasabasında yap. elektrik tesisatı (Ezine Reled.) No. 785 
Yerli idrofil Pamuğu (İst. Beled.) No. 785 

T~reyağ (Tophane Lvz.) No.785 

Hükumet konağı inşaatı (Diyarıbakır Nafıa Miid.) :So.785 
Saman ,.e kuru ot (İst. Beled.) No.785 

Ekmek (Silifke jandr. Ok. Sak.) No. 785 
Matbaa mürekkebi (İnhisarlar U. Müd.) No. 785 

Sıeu eti, sa'deya~, bulğur (Silifke jaudr. Sak.) No.787 
Menfez inşaatı (Seyhan Vil.) No. 787 

Kaldırım tamiri (Balıkesir Vil.) No. 787 

Madeni kapı imali (Sivas Beled).) No.788 

Tiransiför enterptümatör (İzmir Memleket flast.) No.789 

Hükumet konağı inşaatı (İsparta Vil.) No.790 

Hizmet otomobili (Diyarıbakır Beied.) No. 791 

Mazut (Sam~un Beled.) No. 790 

Posta nakliyatı (Kırşehir P. T. T. Müd.) No. 790 

Kuru üzüm (Sarıkamış Tümen Sak.) No. 791 

Sadeyağ (Kars Ask. Sak) No. 792 

Çamajacı (Afyon orman İd.) No. 792 

Mercimek, bulıur (Diyarıbakır Ask. Sak.) No, 792 

Enakı matbua \'e defatir (Gazif ntep Vil.) No. 71)'? 

Sadeyağ, ekmek ve pirinç (Gire~on ınemleke~ Hıts.) No. 794 

SUt, yoğurt, ve kesme şeker (İst. Bölge Sanat Okulu) No. 794 

Demir direkler boyanması (Sivrs Elektrik Şirkf'ti) No. 794 

Kurşun tefrişatı (Çorum Vakıflar Di.r.) No.795 

Eczayı tıbbiye (Urfa Vil.) 795 

Elektrik lambası ve alobu, meşe odunu ile başnıiirl. taraçasına tel 
3 

- Eksiltme 5 eylül 938 pazartesi &!iinü saat dokuzdadır. 

4 
- Beherinin muhammen bedeli (200) liradır. 
- ş it "-t.ı.ı. artnamesi umum müdürlük levazım müdürlüğünden alı- a ı 

Mt>rinos Yctişt~rme Çiftlıği hayvanatı ihli}acı için 600000 
yö~ bin kılo yulaf kapalı zarf usulile eksiltmiye konınu~tur. 
lhal~ 7 eylul 9.38 tarihine muiac!if çar§aınba günü ~aat 

örtülmesi (İst. Gümrükler Ea~müd.) No.i95 

Barut deposu tamiri (İnhisarlar Um. Müd.) Ko. 195 
Masa (İst. Gümrükleri Başmüd.) .Nu. 795 

~tır, 

s . 
lıty ak- ~steklilerin tamamının muhammen bedeli üzerinden % 7 ,5 

l~d$esıle ınezkur gün ve saatte umum müdüllük lc'V~zını müdür

e toplanacak komisyona müracaatları. 

-
~akli . 
" l'e koşum hayvanı alınacak 
~sker· 

tlıı._ • ._ 1 Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alm~ komisyo-,...11: 
~~ 

"'aııt •l l:tda Yazılı evsafta olmak üzere bir çift nakliyt' koşum hay
l ınacaktır. 

-11e\.• . l 2 "&ır er yerli olacaktır. 

3 = ;eteriner muayenesinde tamüssıhha bulunm:tsı şarttır. 
4 _ aşları dörtten aıjağı ve 6:7 den yukarı olmı.raraktır. 

\'iiksekl'kl · S _ ı erı 1,42 den aşağı olmıyacaktır. 

~....... 8
" evsafta olmak üzere çiftine 300 lira bedel tahmin edil-

onda Çiftlik merkezinde yapıla11ktır. 

Yulatıo l.P.her kilo 11una dört kuruş seksen santim muham· 
ıııen kıymet takdir edılmi~tir. 

Muvakkat temiııt.l miktarı 2160 iki bin yüz altmış liradır. 
İsteklilerin ihale günö ı:ıat dokuza kadar ınt·ktublarını 

2490 sayılı kanun lıükfmıleri dahilinde Komisyona tevdi etme
leri, ~artnamesini görmek istiyenler Ankara, lstanbul. Bursa 
Veteriner Miidürlülderile Çiftlik Müdürlüğüne müracaat etme
leri ilan olunur. 

İzmir Gümrük Muhafaz:: Taburu Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - İzmir gümrük muhafaza taburu senelik ihfiyacı 
ıçın 80000 kilo un kapah zarf uaulile satın ah nacaktır. 
Eksiltmesi 5.9.938 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilır. 

• 
Patates ve kuru soğan (Ask. Fabrikaldr) No. 797 

İnce ceviz talaşı (Ask. Fabrikah.ır) No.797 

Manisada yap. sinema binasının kaloriler ve sıhhi tesisatı ile e
lektrik tesisatı (Manisa Valiliii) No. 787 

Ôolerinde yıldız ltareti olanlar ıuüıayedeye ait tir. 

Ehemmiyetle Nazarı Dikkata : 

lo lstekliıer· 
d, llletk 11

\ beygirlerini alarak 5 oylül 938 ,azarfosi günü saat 2 - Umum tahmin tutarı 9200 lira olup muvakkat te-
f minatı 690 liradır. 

Beyaz va pırına sabunlarını aaketi evrnta uy~un her 

yerden ucuz yalnı7. aşağıdaki adreste bula'1ileceksiniz ez satın alma komisyonuna müracaatları 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü 

maddelerinde yazılı .. v esikalarla muvakkat teminat makbuz 1 A. S. TURAN SABUN F ABRIKASI 
ve ya banka mektuplarile birlikte teklif mektuplarını ihale İzmir İkinci Mıhcılar eokağı No. 4-6 

ıaatinden bir ıaat evveline kadar İzmir birinci k o r don pa- • •••• ••••••••••••••••••• 

• 
~. r.t. Ve 
~ - Deh kMeti Satın Alma Komisyonundan: z 

er tanesine tahmin edilen !iab (170) yüz yetmiı lira olan 
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Le No. Pir• 6 

Pour la Publıcite s'adre11er 
a l' Adminiılration 

Journal Professionnel des fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Adresse Telegıaphique 

İstanbul - Münakasa 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Mode Prix 

Objet de l' Adjudioatioa cf 'adjudicat. eatimatif 
Cautioa 

proviaoire 
Lieu d adjudleatkoo et tlu 

Calaier de. Charyea Joun Heure 

Coruatructlon-Reparattan-Trav. Publlca-Mat•rtel de Con•trucllon-C•rlographla 

Cooıtr. Maiıoa du Peuple a Kırklareli 
Coaıtl". emplac~nıent pr marche 
Trav. d'ag-randiucment du local de 

Publique 
pli nbc 

51790 -
1809 60 

15082 13 1181 15 

Preıid. Maiıon du Peuple a Kırklareli 7 -9-38 16-
Municip. Afyon ı-9-38 15-
Com. Aob. Econ. Moaop Kabatache 10-9·38 11 

fermantation et de traaıformation 
en dep6t d'ane partie de la cave 
de la Fabrique a Patababçe (cab: 
eh 7ö P.) 

Trn. de peiature a l'huile, badireooJlafe, 
enduit etı:. iı la Maiıoa du Peuple a Auk. 

Poıe de carreauz a la place du marcbe 
Conıtr. aaillii en beton 
'frav. de terrauement jardin et ele eonıtr. 

mur et ebemin en parqueta aux Iabora· 
toireı d'Etlik a Ank. 

Conıt. et pose de railı du Seme tronçoo 
eatre lea kim. 85 et 106 de la voie 
ferrh Oiyarbakır-Ciare oab. eh. 58 ı. 

Coaıtr. Konak ıraovernemental Kaza 
Hozat 

Conıtr. Konak ırouvernemental Kaza 
Tuıı:luca 

Con.tr. blti11e Cir Vakıf P.ıralar d 
biti .. e appartemtntı. (cab. eh. 11 ,02 
l.) (aj:) 

Preaid. Manoo du Peuple Aok. 

Publique 1889 88 Muoicip Afyon 

" 
" 

9997 65 742 82 Vil. Aok, 

pli caell. 1.400 000 55 750 Ministere Tr. Publica 

Pablique 35618,74 21;7 90 Oir. Fiıc Hozat 

pli cach. 28658 75 2149 40 Kaymakamat Tuzluca 

rre a if! 22044654 1227:?ııı..33 Dir. Vakoufı İıt. 

Produlta Chlmlquea et pharmaceutlquea . inalı umanta Sanltalres-Fouraltura pour Hopltaux 

Produitı pbarmaceutiquea 46 lota -
arlicleı eanitaires 31 lob 

Catcute: 10000 Boite1 
Fautcuila de dentiıte: 10 p . crachoira: 10 p. 

Publique 

• 
pli cach. 

Bol• de Oon•tructlon - Planche, Cherpente ete. 

853 45 

43i0 -
62SO -

---------------- ----

64 08 Dir Hyg. Aaııiıt. Soc. K.onya 

326 25 Com.Ach. lnt. lıt. Tophane 
468 75 Com. Acb. Miniıt. Def .Nat. Ank. 

Boiı equarr't en aapin 6 lota Lattea de Publique 2582 30 189 93 lre Exploit Ch. Fer Etat H.pafa 
aapin 800 f aiıceaux 

Travaux d'lmprlm•rla - lt .. lure Pap•tarıe3t arllcla• de au .. a•u 

Carton comprimeı 3 t. 
Tableaux et clicheı 50000 p. 

Publique 1710 -

" 
Tran•port - Chargement - D6charaamant 

Transport poıtauz 

Combu•llble - Carburant - Hulll•• 

Bolı charbon de terre: a lota 
Cbarbon lnemarın 200 t. 
Boiı pr. four ı 35 t. 

Publique 8jl -
gre a ırre 3400 -

" 
Hablll•RMnl - Chaua•ure• - Tlsaus - Cutrs 

128 25 lre Exploit. Cb. Fer Etat H. paşa 
- - Com. Ach. Miniıt.. Agriculture 

- - Oir. P.T.T. Afyoa 

63 1r. 
265 -

Dir Ecole Atent de Police 
Com. Acb. Iat. Mil. lıt. Tophane 

• 
" " 

26· 8-58 17 --

~9~ li-
2-9-38 15-
6-9-38 10-

1-9-JS 11--

5-9-38 10-

8·9·38 12-

27 8-38 10-

9-9- 38 ıo-

8-9 38 15,30 
10 10-38 15 -

8·9·38 10 30 

9-9-18 1 o 3') 
7-9-38 11-
(rectif .) 

26-8-38 ıs-

ı 3-9-J8 14--
31-8-31 j5--
26-S-38 14= 

Pantoufle 600 paire1 Publique 1800 - 13> - Com.Ach. Com.Gen. Surv Douan. lat. 7·9-938 10-
Bottiau p. Capitaiuea J 12 paireı rre a rre 515 20 J9 -
Bottincı pr. pilotu 207 paires ,, ,, ,, 92'l 20 72 -
Toile pour unifcrme d'Cte (cab. eh 780 p.) pli cach le m. 0'52 9050 -

0,55 21350 -Toilepr.uniformed'ete800,000m. (cab.ch24 l.) ,, ,, ,, ;, 
Confection d'habits pr. femmeı 5 complcts (Gre a ııre) 

et pr. hommcı: 47 completa 

Dlv•r• : 

Grues pr. waıon 1 vapeur de 6 t. 3 p. (cah. pli cacb 
eh. pr. 350) 

Cylindreı et accHsoire ıaarque Berliet pr. mo· Publique 
teur No. 39 (aj.) . 

Extincteur d'incendic 20 p. -marteaux 10 p. Publique 
crocbetl ete. 

ln•tal. pur nettoyage de chaudiere a l'atelier pli cach 
Sivu 

Coffreı forts: 50 p. 

416- 31 20 

70000 - 4750 --

270- 21 -

73.5 50 55.20 

16000 - 1200.-

170 637 

" " " 
" " " ,, 

" " 

" 
" 
" 

7-9-~38 10.3'J 
7-9-938 10.30 

" 13-9-938 11.-

" 
" 

,, ,, " " " 12-9-938 1 1 ·--
Miniıt. Douaneı et Monopoleı ' 31-8-9.38 10.-

Administr. gea. Cbemin <le fer 
Eht Ank. Caisses Haydr. 

7-10-38 14 --

ComAch.Com Gen. Surv. Douan lst 27-8-38 11 

Com. perm. Munieip. Iıt. Dir. Economat 7-9-38 11 

Adminatr. gen. Chemin de fer Etat 1().1();.38 15 -
Ank. Bureau Exped: Haydr. 

Baromebes: 50 p. thermometre: 50 p. 
Reg-les transparentea: 100 p. indicateurs de 

pli cacbla P• 

Publique la p. 
Publique 

6 t 2 67 50 Com. Aeh. Mloilt. Def Nat. Ank. 'e ,- , S.9-3S il -
8-9-38 11 

10-10..38 1l -plaDı : UJO p. tableaux de cible 100 p. 
Nettoyage des macbines a ecrire et a calculcr 

ile la Deoizbank et dea etablissements attacheı 
l cette Banquc 

T~aux en fer non g-alvanise: 500 m. 
Fer lama 60Xio m/m : ıo,8 t. 
Graphiques pr. ponta: 3 t. 

PraVl•lon• 

Pata, Tlande, Baan• pro•lıtoa t•ıam•• 
lalt 1olbo11t ıueı• ete. 

le m. 0,50 
Publique 140-t -
Publique 1260,-

Publique ---
8) Adjudications a la surenchere 

Objetı caınelotH : 4'5 lota ,,, . ,,, 97 Si 

375 --

IOft 30 
94,50 

- -

• • " 
" 

Denizbank Oir. Suc. Iat. 

Municip. Oımaniye de Seyhan 
lere Exploit Cla. Fer Etat H,p•ta 

" n 

Dir. Eco1e :aırent de Police 

7 35 VU. Sam .. D 

S.9-39 ıo so 
~ 1030 

15.g..38 g.15 

2Q.ı8.38 12 -

. -

Momento des Foumisseurs 

Jeudi 25.8.938 

Etabli ~e cintrege, presse pr. ointrer les tuyaux ete. (Cbemins 
de fer ~:tat) No. 771 

Bois et provi&ion (Com. aclı. Milit. Bayramiç) No. 774 
Constr. hotel (Minicip. Adana) No. 774 

,, Konak gouvernemental (Dir. Tr. Pub. Antslya) No.777 
Savon (Com. Ach. Milit. Kars) No. 780 
Beurre (Com. Ach. Milit. Balikesir) No. 780 
Beurre (Com. Ach. Milit. Edremit) No. 781 
Foin (Dil'. Brousse) No. 78L 
Clıauısetteı Je ooton (Min. ect. Nıt.) No. 781 
Fromage Kacher \lnt. Ankara) No. 783 
• Materiaux de contruction (Ch. de ter Etat) No. 783 
Tıav. de canalisation (lnt. Eskl~ebir) No. 783 
Rep. chauffage ceotral (Dir. l•stitut Jeunes Filles a Aakar•) 

No. 78.ı 
J:\ıille (Div Lüleburgaz) No. 784 
Orgı, fein legumei bles ete. (Co•. A.ch. Uah·•r. lıt.) No. 784 
fcnteıı pr. iogenieur (Min. Tr. Prıb.) No. 784: 
Camion (Munic· İst.) No. 784 
lnstal. etectrique ville Ezine (Mun. Ezine) No. 785 
Coton hydrophile indigene (Munic. Ist.) No. 785 
Corastr. Konak gouYernemental (Dir. Trav. Puh. Diyarbakir) 

No. 785 
Paille et foio (Mun. İst.) No. 785 
Puio P.t provİ! İ on (Com. Ach. Gendr. Silifke) No. 78S 
Beurre (lnt. Tgphone) No. 785 
Encre pr. imprimerie (Oir. gen. Monopoles) No. 785 
Constr. arches {ViJ, Seyhan) No. 787 
Rcp. pave~ (Vil. Balikesir) No. 787 
Constr. porte wetallique \Municip. Sins) No. 788 
Conslr. Konak gouverııemental (Vil. Isparta) Ne. 790 
* Auto (Municip. Divarıbakir) Ne. 791 
IMazout (Municip. Samsoun) No. 790 
Transport postaux (Dir. P. T. T. Kireehir) No. 790 
Raisins secs (Com. Acb. Milit. Sarikamiş) No. 791 
* Bois de sapirı {Dir. Forets Afion} No. 792 
Lentill~s et bles conc1sses (Com. Ach. Mil. Diyarı bakir) No. 79' 
impression de registres (Vıl. Gaziactep) No. 792 
Bf'urre, paiıı et riz (Hôpitıl reg. Gireson) No. 794 
Lsit, yogourt et sucre (Dir. ecole Metier lst.) No. 794 

4 Coloriage des petaux metallique (Soc. Electr. Sivu;) Net. 79 
Produits pharmaceutiquefl (Vil. Ourta) No. 795 . 
ıl.ampes electrigue~, beis de cbaine, inst. grillt. 6t tables (Dır· 

Douanes lst.) No. 795 
Rep. depôt de poudre (Dir. Gen. Monopoles) No. 795 
Pommes de terre et oignons (Command. lst.) No. 797 
• Scuite de bois (Di . Gen. fabriques milit.) No. 797 . 
lnst. chauffage central, sanitaire et electrique au bat. eine (Vıl· 

Manisa) N.P. 797 

* Les asteri;'quea indiquent une vente par voie de surencbtW~ 

Niğde Tümen Satın Alma Komisyonundan; 

1 - Yozgat garnizonu için bir te§rinden itibaren bir st' 

nelik erzak hizalarında gösterildjği gibi eksiltmeye konulmuıt~r· 
2 - İhale günleri ve muhammen bedelleri gösterilaıişU'' 
;ı - Muayyen olan saattan bir saat evveline kadar t•' 

minatlarmı ve teklif mektup)nrını Niğde Tüm. Satınalma I(O' 
misyonuna vermeleri. . 

4 - Şartname her gQ.n Komi~yonumuzda görülür ye pi 
rasız alınabilir. 

M. Bedeli 
Kilo 

12200 
8000 

29000 

Cin~i Lira K. İhale güan 
K. Fasulye 1220 00 8.9.938 
Pirinç 2000 00 " ,, " 
Bulgur 2900 00 

- --=:---- " " ,, 
46000 
5000 
sooo 

Saman 8400 00 10.9·938 
K. soğan 200 00 
Patates 200 00 

88200 Arpa 
72000 Kuru ot 

7600 Sade yağ 
210000 Un 

3528 00 
2880 00 

7600 00 
30800 00 

,, " ., 
" ,, ,, 

12.9.938 

,, " " 
15.9.938 

" " ,, 

rı• Saati hı le t• 
15 açık ekıiltD1' 
,. " " 
,, ~ _!!f 
,, kapalı "' ~ 
,, açık eksiltP' 

,, ,. _;:_/ 

" " 
.. 

,, ., >1 
kapalc ,.s.t ., 

,, 
" • • • 1'0' 100 ton ekmek alınacaktır~ Bak: Deniz Lvz S. A· 

il Anlarına. ,tı 
601,6 ton un alınacaktır. Bak : Harici Aıkeri kıt' 

ı iliıılanıuı, 


