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~Umum Tüccarların 

HARICi EKONOMiK 

ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

HABERLER 

Avrupada hayat pahalılığı 
. ~t 

tıb •eneden fazla bir va· Bu yükselmenin sebebi pata-
t tri btitün memleketler- ' tes ve sebze için olan fazla 
i~ltn satışlarda fiyatlar 1 mesariflerdir. Geçen seneki 
· r. Halbuki bu senenin 

1 

devirden patatesin mevcudu 
d tlç ayı zarfında gıdayi az olduğundan bu sene fi. 
t •lerin fiyatları yüksel- yatl~rı vasati fiatlardan ytık· 

llıtyl tt• F d seldı. 
t e ı. ransa a, h . 1 d 
Çte 1 t M . Mayıs, azıran ay arın a 1 sveç e acarıs- B "k d d o / 150 le Bi . ' . elçı a a geçensene en / o , 

t 
1 2 

rleıık Amenkada Fransada % 85, Macaristan-
' ~· Fu· ' Çekoslovakyada da % 51, Norveçde % 30, 

iter tnıenkte % 4-4 ve lngilterede % 16, fazla fiyat-
tde % 6-6 yükseldi. larla .satıldı. 

Türkiye-Yunan ticareti 

"ti \itila 23 ağustos - Tür· ı dirler. Bu yeni teşekkül eden 
· ' '( unanistan beyninde şirketi milli bankadan M. A. 
~ ltıübadelesine kuvvet Koı:onis, ve "Office Gr~co
ltıaksadile Yunanistan Türk,, den M. Fr. Fufas ıda
•~ın teşebbüsile Atina· re ed~ceklerdir. 

• h lırket t kk""l t · Atına - Romanya ve Yu-
c:iıt eşe u e mış· . .b .1 1 

firk tl y - t nanıstan ı racatı e meşgu 

Yapağı 

Piyasa iyi gitmf'ktedir. Sa· 
tışlar devam etmektedir . Ka
ra yakalar 44/46 kuruş· Ana
dolu sıralar 47 /48 kuruş A
nadolu incelc.ri 49/53 kuruş 
ve yıkanmış yün]er 67 /70 ku
ruş üzerinden muamele gör· 
mektedir. 

• .... 
İngilizce •· Financial Timee,, 

gazetesi bir ba~ınak le~inde ka
ıilerinin nazarı dikkatini bu 
gOnhrde Avus!ralyadıı baolaya
cak olan yün münakasaJarı "en
chere,, üz~rinc celbediyor. Ge
çcm seneki münakasalarda fıat 
tar düıkün olıiu~und:ın satılan 
yünlerin bedeli noksa11 olup e•· 
velki senerıia (19n6-1937) 60 
milyon 500.000 lngiliz liralık 
meblağına karşı 40,000,000 lir& 
oldu. Mal sahipleri fiatları daha 
ziyade düoürmemek maksadile 

bilyiik •iktarda mal çıkarmadı
lar ve bu sebepten evvelki eene 

için 47000 balya kal:nış iken hu 
sene 225700 balya devrolun
muştur. Halbuki bu son aylar
da yapağı piyaeası oldukça me-

l 
tindir. Bu sene koyun]ardan aı 
kırpma olduğu görii lüyor. Bana 
mukabil tem~uz ayıuda yüıı 

mensucatı i9fori canlarıd ~ bu 
ıebeplerle münakasada yün f•
vatları sağlam olacak. 

Mötehass1sların kanaatın:ı 

nazareıı Avustralyada yapağı 

satışı olan Sidney §f'.hriade ge· 
lccek pazartesi günü münaka· 
sıı.Jarda fiya1Jar yüzde 5-10 
zammile a9ılacaktır· 

Piyasaya çıkarılan euni yiir.
lere gelince, tabii yünler daha 
nefis olmakla beraber onlarla ı e
kabet edebileceklerdir. 

r unanistan Ticaret Bilançosunun açığı 

l'flda e e unanıs an 150 den fazla Rumanya fir· . ~.n: m!ada. Yunan maları bu sene Selanik fua- Atina 23, ağu .. st~s ~h~- vaıene hasıl olacaktır. 

(Oriental Carpet) şirketinin vaziyeti 
lngilterede temyiz mahke· ı geçtiği paralarla 764.493 lira 

mesinin geçen sene ikinci kl- borcuau tediye etmiş ve yalaız 
nu~un 19 tarih~nde. vermiş ol- 14.493 lira borcu kalmıştır. 
dugu .kara~l~ Orıenta~ Car- Şirket fevkalAde bir içti· 
pet,, .şırketımnıermayesı 1,250 . . . . 
000 İngiliz lirasından :500.000 mada ~ İngılız. l~ralık h.ıe11 ae-
lngiliz lirasına inmiş olup, şir- ned.l~nne. 10 tılın. yanı yar~m 
ket sermayesinin bu tenezıü- lna-ılız lıraıı tedıye etm•ı• 
lünden istifade ederek eline karar vermtştir. 

Berlin Borsasındaki fiyatların son 
sukutu hakkında izahat 

Alman milli İktisad Nazırı 
Dokt. Funk Königsberg ıehri 
fuarının küşade dolayısile 
söylemiş olduğu nutkunda 
Berlin Bor.sasındaki fiyatların 
son sukutu hakkında ecnebi 
gazetelerde yapılan mülaha· 
zaları tekziple şu izahatı ver• 
miştir. 

Borsada fiyatların dUşdü
ğünün sebepleri şunlardır : 

İstihsalitın artmaaile nakıd 
paraya hiss olunan Ubum, 

-

yahudilerin birarada külliyet
li ıatı.1 u ı hükumetin Y•rai
lerin cibayeti hususunda itti
haz ettiği yeni usul, ve tir· 
ketler üzerine vaz olunan 
munzam vergiler. 

Alman "iktisat Nazırı bu 
izahatı verdikten sonra bun· 
dan iki sene evvel fiyatların 
Londra ve Newyork borsala
rında daha ziyade sukut et· 
miş olduğunu zikr ve illve 
etmiştir. 

Kanunlar, Kararnameler, 
Ticaret muahedeleri 

Müteahhitlik vesikası usulünün 
ilgasına dair 

~t. a.91, Socıete des rına iştirak ediyorlar. Roman- susi). - Yunan hukumetının Aşağıdaki rakkamlar itha-
~ "-G tt Engranis Ch~mi- yanın ekmeklik buğdayı fu. 1 sarf ettiği say ve gayretine latın ihracatdan fazla olan Nafıa VekAletinden : 
fitı.ı:~•es~si, vesayir bü · arda husu .. si bi~ sur~tte ve 1 rağmen ticaret bilançoıunun ıniktarını g6stermektedir. T . N 

67 

3 - Ehliyet vesikaları, Ve· 
kAlette teşkil edilecek lausaıi 
bir komisyon tarafından ve
rilecektir. 

llr ıştırak etmekte· ı mahalde gosterılecektır. açağı kapanmak şöyle durıun Sene Drahmi' amım 0
• 

bilakis artmaktadır. Memle- 1933 fazla ilhalAt 3.112.21 O 1 - Müteahhidlik v~ıikvıı 

Yugoslavya'nın 

Afyon mubaayası 

keti fazla sanayilettirmek için 1934 3.318.188 hakkında 1/7/ 1937 tarıh ~e 
fevk Ala de lüzumu olup hariç- 1935 3.580.009 3645 ıayılı Resmi Gazete ~le 
ten getirtmeğe mecbur oldu- 1936 4.437.741 neırolunan talimatname ıle 
ğu mallardan dolayı ithalatı 1937 6.649.070 bu talimatnameye göre Nafıa 
artmaktadır. Mamafi ileride 1938 2.578.407 J veklletince mUteahhidlere ve-

~ ( ) · rilmekte olan daimi ve mu· 
l 

· memleket ıanayileıtikçe mü- 5 ay zarfında 
C vakkat (Mliteahhidlik vesika-

yll f{A..D 23 ağustos (hu· · viçden 11.90 derece ve en aı) uıulü mtll&adır. 
, bıı lloıı•vya'nın"Prizred,, 1 adi nevi Strumniza'dan 0.291 
~~ ~tılerde cenubi Ser- j derece morfin istihsal o- ı 
.~ı.ı 'fYon mübayaa işi-

1 
lundu. 

bili ltrdi, Bu sene tem- r Ticaret Neı:aretinin kara· m il m lı E v ET 
t 9,a;c;'n ağustos 13üne rıyla morfinin gramına 20 di· I \ ~ 
)' •ı. 10342~ dinar kıyme- ı na~ kıymet va.z olundu. ~akat ıJ AB E O J .. E O ı 

'td· kılo afiyon mü- 1 Prızrad bu fıyatdan hır az ~ j 1\ Ll 1"'\ 
·~~it ~· Şu halde afyonun fazla verdı. 

·~~----·--~~~-
r:ldıı. 28 dinar tetiye et- 1

1 

Mübaayat ticaret Nezardi 
\ to,ı, tarafından tayin olunan ko-
. 'tlll\t?a'nın bu seneki·, misyonlar vasıtasile oldu. 

, ~ ~ •• ,:.ulunda bulunan köylü bu seneki fazla fiyatla
İran Halıları (transit fiyatlar) 

~ 

')' 
1 olarak % 10.91 ' rından memnundur. 

1 
lltvi afyon Rado- j (bir dinar 115 paradır) 

Yunan is ta• nın 
kuru üzüm mahsulü 

il- 13 , .. 
\~''il hiuıtos (huauıi).-

1 bll 
8 

aber verildiğine 
tne y 

miktardan 
noksandı. 

15 milyon kilo 

~'-tıı unanistan'ın 
kil lllahaulü 276. 

0
>'• balii olmuş· 

"-a,_. 
il lllabıuUi bu 

Taze llıümiln ilk partiıiai 

Almanya çekdi. B• gtlnlerde 

lngilterede ldilliyetli miktar-

da tue Oztim m11baaya •t-
moktedir, 

Erdebil kenarı 
Karaca ,, 
Karaca ,, 
Keşan ,, 
T ebriz saccade 
Şirvan 
Karaca 
Kirman 

,, 

" 

eski 

Horasan metre murabbaı 

Keıan ,, ,, 
Kirman 

" 
,, 

Hemedan ,, ,, 
Tebrir ,, ,, 
Şiraa ,, " Buhara 

" " 

Liraya kadar 

taneıi 15/17 

" 
15/18 

" 
22/30 

,, 50/55 
,, 30/35 
,, 60/130 

" 18/20 
,. 50/55 
,, 8/10 

15/18 
14/18 
14/lO 
10/14 
7/10 
2o/SO 

2 - Bundan sonra in,aat 
ekailtmelerine girmek isteyen 
müteahhidlerden 2-490 numa• 
ralı Artırına Eksiltme ve İha· 
le Kanununun ( 10) uncu mad
desinin (F) fıkrası mucibince 
işin ınahiyet ve ehemmiyeti
ne göre taleb olunacak vesi· 
kalar arasında taamülü veç• 
hile (Ehliyet vesikası) arana
caktır. 

Her iş için bir defaya mah· 
sus olmak üzere verilecek o
lan işbu ehliyet vesikası, 
Yilksek BaşvekAletin 6/2/ 1936 
tarih ve 6/488 numaralı ta· 
mimi mucibince vekAletçe ek
ıiltmeye çıkarılmıı olan han
gi iş için istenildiği açıkça 

yazılmak suretile eksiltmenin 
yapılacağı günden en az (8) 
gün evvel bir istida ile Nafıa 

VekAletinden istenilecek ve 
bu zaman zarfında vesika ta
lebinde bulunmayanların ek· 
siltmelere ııirmiyecekleri ek
siltme ıartname ve ilAıılarına 

derç edilecektir. 

Bu komisyon , eksiltmeye 
girmek iıteyen müteabhid
lerin yaptıkları itlerde (Tev
di edecekleri referans ve ve
sikalara göre) variyet, tarzı 

hareket, dereceyi muvaffRki
yet ve hüviyetlerini tahkik e
derek hasıl olacak neticeye 
göre ehliyet vesikalarının ve
rilip verilmemesine karlr ve
recek ve bu karar Vekiletin 
tasdikine arz edilecek ve taı· 
dike iktiran eden ehliyet ve
sikaları müteahhidlere veri
lecektir. 

4 - Şimdiye kadar veril
miş olan bfttlin (MtUeahhidlik 
vesikalan) nın hftkumı6zlilğil 
ve bu vesika usultinün istinat 
eylediği talimatnamenin mtU
ga olduğ•, uulü daireaiade 
Gazetelerle ilin olunacaktır. 

5 - Halen illn edilmiı bu· 
lunan ekıiltmeler 1 eylul 1938 
tarihine kadar müteahhidlik 
vesikası hakkında cari uıule 
göre intaç edilecek ve 1 ey
lul 1938 tarihinden sonraya 
ilAn edilmit olan eksiltmeler 
dahi bu emre göre tashih e· 
dilecek ve bu cihet de mü· 
teahhidlik vesikasının ilgası 
hakkındaki il4na ayrıca derç 
edilecektir. 12/8/ 1938 

(3391 No.lı ve 20/8/338 tarih· 

li Reıml Gazeteden) 
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Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v .s 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonundan : 

inşaat-Tamirat-Nafıa işleri vemalzemesiHarita 1 1) 7ooo ilA ıo.ooo çift yün çorap açık eksiltmeye 
konmuştur. 

Nazilli Belediye füyasetindeB: 

Nazillide Belediyece yaptırılacak 14225 lira 35 kuruşluk 
bedeli keşilli hal binası 2490 No.lu eksiltme kanununun hük-

2) Hepsinin tahmin odi!ea bedeli 3400 lira olup ilk 
teminat parası 255 liradır. 

3) İhalesi 12 eyhil 938 pazartesi günü saat 10 dadır. 

müne göre kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Ankara Belediyesinden: 

. l?n.le 1~-9·~8 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 11 ?.e 1 1 - Temiılik işleri amelesi için alınacak olan 34 bat-
Nazıllı Ueledıyesınde yapılacnk tır. Muayyen saatten sonra tekııf 1 taniye ve elişler adet ot, yatak ve yastık ve 20 adet elbise 
mektubu kabul eJilmiyecektir. Mütee.hhitler bu hususta fon- dolabı 15 müddetle açık eksiltmiye konmuştur. 
ni ve mali şartname ile projeyi yedi lira mukabilin fe Nazilli 2 _ Muhammen bedeli 739 liradır. 
Belediye Muhasebesinden tedarik edclıilirler. Müteahitler bedeli 3 - Muvakkat teminat 55.42 liradır. 
keşfin yüzde 7,5 mi~tarı olan 1066lira 90 kuruşu Bele~iye Vezne 3 _ Şartname!İni görmek istiyenlerin hergün yazı iş-
Maklıuzu veya tahvıl veya banka m~ktubu olarak teklıf mektup· leri kalemine ve isteklilerin de 9.9.938 cuma günü saat 
Jarma iiiştirileceklerdir. lhaleye İ§tirak edecekler Ticaret Oda- 10.30'da Belediye Encümenine müracaatları· 
sına kayıtlı olduğuna dair ve ika ile ve bu gibi işleri yapaca
ğına dair resmi maknmattan alınmış vesikalarını da teklif mek· 
tu pların a ili §tiı eceklerdir. 

Bornava Askeri Satınalma Komisyonundan: 
1 - Gnziemirdeki mevcut hangarın ikmali inşaatı kapalı 

• • • 
Bin çift lastik ayakkabı alınacaktır. Bak : İstanbul 

Levazım Amirliği S. A. K. ilanlarına. 

Mobilya vs büro eşyası muşamba halı v.s. 
20 adet elbise dolabı alınacaktır. Bak mensucat sütu-

zarfta münakasaya koumuştur. 
2 - Eksiltmesi 12·9·38 pazartesi günü saat 11 de 

caktır. 

l 
1 nu.aaa Aı:ıLC, Belediyesi ııanma. 

yapı a- • . . 
3 - Ke~if bedeli (14650) lira olup ilk teminatı (1099) 

liradır. 

4 - Kr.~if, proje, resim ve fenni şartname her gün Komi~
yonda görülebilir. 

5 - Bu i~e gir~cek olanlar Nafıa VekAlctinden alınmış ya
pı müteahhidliği vesikası gfütermesi veya bizzat yüksek mü
hr.ndis veya mimar olma~ı veya mühendiş ve minıar olmadığı 

takdirde bu İiİn fenni mesuliyetini üzerine alacak bir mühendis 
veya mimarı inşaatın nevamı müddetince istihdam edeceğine 

dair noterlıkten tasdikli senet vermesi lnzımdır. 

Ankara Halkevi başkanlığından : 

Pencerelere vasistas tertibatı tiyatro salonundaki sabit kol
tukların zemine raptı ve sandal ya, koltuk, ahşap lambri cila 
işleri, kalorifer kazanlarının· yıkanması, kalorifer boruları
nın izolasyonu yaptırılacak ve yeniden su teshin kazam 
alınacaktır. 

Bina yağmur sularının ana kanala bağlanması için 
drenaj yaptırılacaktır. Bu işlel'e talif olanların izahat al
mak üzere her gün Daire Müdürlüğüne müracaatları. 

Kati pazarlık 1·9·938 saat 17. 

Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Nafıa Vekaleti binası da
hiiinde yapılacak muhtelif tamirat ve tesisat işleridir. 

Keşif bedeli 6872 lira 63 kuruştur. 
2 - Eksiltme 12 9 938 pazartesi günü saat 10 da Na

fıa Vekaletinde yapı işleri eksiltme Komisyonu odasında 
açık eksiltme usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve merbutah 18 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri Umum Müdürlüğünden alına
bilir. 

4 - İsteklilerin 515 lira 45 kuruşluk muvakkai temi· 
nat vermeleri lazımdır. 

Hangar ve pavıyon inşaatı. Bak : Harici Askeri ln· 
taatı ilanlarına. 

• • • 
Kartal Merkez okulu tamiri. Bak : İstanbul Belediyesi 

Ders ve etild sırası ile do.!ya dolabı, masa ve tabure 
alınacaktır. Bak: Yüksek Mühendis Mektebi S. A. K. 
ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-rdakina yağları v. s. 

Odun v'e maden kömörü alınacaktır. Bak: Polis Mek
tebi Müd. ilanlarına. · 

• • • 
250 liralık benzin alınacaktır. Bak: İstanbul Levazım 

Amirliği S. A. L. ilanlarına. 

Müteferrik 
Askerj Fabrikalar Umum Mfidürlüğü Satın 

Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli 2300 lir ... bir adet aleminyumdan mamul 

bam111 azot depoıu Askeri Fabrıkıılar Umum Müdürlüğü Merkez 
Sctlınalma. K~ınisyonunca 1~-10-1938 perşembe günü ıaat 10 da ı:~ık 
eksıltaıe ıle ıhale edıl.:cektır. Şartname parasız olarak Komisyondan 
verilir. Muvakkat temioat 172 lira 50 kuruştur. 

• • • 
Tahmin edilen bedeli 25.000 lira olan 5 ton ferro krom Aske

ri Fabrikalar Umum Müdürlüaü Merkez Satını1lma Komisyonunca 
-10-938 cumartesi saat 11 de kapa!ı zartla ihale edilecektir. Şart

name parasız olarak Komisyondan verilir. Muvakkat teminat 1875 
lıudır. 

• • • 

Tahmin edilen bedeli 9:).000 lira oian 500 ton ferro 
mangan Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sa
tın Alma Komisyonunca l2/l0/ı;8 çarşamba günü saat on
bir buçukta kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname l41 
lira (75) kuruş mukabilinde Komisyondan verilir. Talihle
rin muvakkat teminat öOOO lirayı havi teklf mektublarını 
mezkür günde saat lO 30 a kadar Komisyona vermeleri. 

İstanbul Jandarına Satınahna Komisyonundan: 
Miktarı Cinsi •rahmin bedeli · 

Adet Lira Ku. 
15 Tavla halatı 360 00 

İlk teminatı 
Lira Ku. 
27 00 

Tahmin bedeli ve ilk teminatı ~·uknrıda yazılı •15» adcd tavla ha-
ilanlarına. 

• • • 
Çanak. yeniden yap. tamirhane binası in~aatı. l 

latı :u Ağustos 938 Çarşamba günü saat 11 de İstanbul Gcdikpaşadaki 
Jandarma Satmalmn Komisyonunca pazarlıkla satın alıııacaktır. İs

Bak : • teklilerin ilk teminat makbuzlariyle pazarlık vakti komisyona gel-

Harici Askeri kıtaatı ilanlarına. meleı·i. w ..,. •) 

ilaçlar, l(linik ve İspençiyari alat 
IS? W b l'. gı:;rpct= 7-m ...... ·--

10 ton pamuk alınacaktır. Bak : İstanbul Lvz. Amir- Erzak, Zahire, Et ve sebze v.s. 
liği S. A. K. ilanlarına. 

Çatalca müstahkem mevki komutanlığı için 6800 kilo koyun e~i Elektrik,Havagazi,Kalorifer Tesisat ve Malz. 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 

. . I satın alınacaktır. Açık eksiltme ile iJınlcsi 16 eylul 938 cuma eiinü sn-
Ankara M. M. VekAl~tı Satın. Alma Komısyonun~an : 

1 
at 10 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 2380 liradır. ilk teminatı 179 

1) 800 metre yeraltı kablosu ıle 8 kalem elektrık mal- liradır. Şartnamesi her ı;in komisyonda görülebilir. 
zemesi açık eksiltmeye konmuştur, 1 . • • • 

2) Hepsinin tahmin edilen bedelleri 3050 lira olup ilk 1 · . lstanbul .komutıınlığı~a bağlı birliklerle (fümüşsuyu hastanesi 
teminat parası 228 lira 75 kuruştur. •çın_ 50,000 kılo k.?y~n ctı satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi l6 

3
) Ek 'lt · 1 l · 2490 l k 2 3 

.. eylul 938 cuma "unu saat 10 ,30 da yapılacaktır Muhammen tutarı 
. sı m~ye ~ırece < erın . s~yı. ı a~unun . .' cu 21.000 liradır. İlk teminatı 1575 liradır. Şartnamesi her gün komis . 

maddelerınde ıstenılen belgelerıyle bırlıkte ıhale gun ve yonda görülebilir. 
saatında M. M. V. Satın Alma Komisyonunda hazır bu- • • • 

lunmaları. Ekmek ye sadeyağ yaş sebze ~üt yoğurt şeker v.s. alınacaktır. 
4) Yukarıda yazılı yer altı kablosu ile 8 kalem elek· . bak: Polis Mektebi Müd. ilanlarına. 

trik malzemesi hepsi birden bir talibe ihale edileceği gibi • • • 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 669140 kilo arpa alınacakhr. Bak: fst. Belediye ilanlanna. 

• 
Bir adet yük asansörü alınacaktır. Bak : 

Umum Müdürlüğü ilanlarına. 

1 
•• 

İnhisarlar Arpa, yulaf, sığır eti ve kuru ot alınacaktır. Bak : 
ı Harici Askeri kitaatı ilanlarına. 
l 

- -~- ._....,_..,--

' Lois, Decrets - Lois, Traites de Commerces 
--- ~ 
Abrogation du systeme de certificats 

d' entrepreneur 

CIRCULAIRE 
Du Mlnlst6,.e dea Travaux Publlca : 

No. 67 
1. - Le reglemerıt concernant Jes cenifirats d·entrepr: 

neur~. puhlie dans le Journal Officiel en rlate du ı.7.193 ' ~ 
ımb. No. :J6 '15, ainsi que le ısystcme de cr.rtificats d'entrePr'; 
Deurs, permaRcnts ou provirnirs, delivres par le Mini stere dt ~ 
Travaux Pyblics t•n vertu de ce a.eme reglernent ont e 
abroge::. 

2. - Parmi }P.s \!ertifica!s qui, en conformitP. du P .rr 
gr:ıphe (F) de l'ürtide ( lO) de la Loi No. ı490 sur les 8djftdıcJ ~ 
. b . h' · ifS~ tıons au rd aıs "'t an :ıurenc erıssemf'nt, aeront f'Xige3, su 

la nature tt l'importance de l'aJfaires, des erıtrepreneure: qdt 
VOudront participer, a l"avenir, 8UX adjudications &U rabali df 
constructions, il sera exige, comme d'usage, (le Certificııt 
Competence). Ce cer lif ıcat de competenc:e, qııi, ponr ch114 
affairc, ı;;era deline poıır urıe seule fois, sera recJanıe. ~ 
requete, du Miııi-:ıtere drs Travaux Publicı au mi ıimum (8) i011 

a,vnr:;~ le j?ur de l'~dj~ıdi~ation en y ~~ntionnaııt clsire~~ ~ 
l affaırP rnı!'e en ad;udıcatıon par le Mınısıere suivant la cı rl 
b~re en date du 6-2 1936 N.o~ 6/488 de la Presjdena6 du. Cs! 
seıl et pour laqueHe le certıfıcat e!:lt demande. il sera ııı Q 

da~s les ca~iers des charge::s et Av is d·adj udications que ~ 
quı ne feraırnt pas la demande de cerıificat dans Je sıı 
<lelai ne pourront pas participer a l'adjudication. 

3. - Les certifı:>ats d'entrepreneurs seront deHvres ~ ~ 
une commi~sioıı speciale qui sera formee par le Ministert· Y 

Cette commissiom examinera la position, la façon d'~ 
le degre de competeııce et l'identitc des entrepreneurs (d'11, 

les rHerences et les certifıcats qu •iıs soumettront), trntrepre~ 
qui veulent pa::ıticiper a l'adjidication et donnera pa deıı1' f 
sur la necessile de delivrer ou non des certificats de coıı1 
teııce suivant !es resu tats ohtenus do son enquete. Cette 
. . . ' l' l . d l t! cısıon sera soumı::.c a appro latıon u Minislere et es 

ficats <le compl!tence approuves seront delin-es aux eııttCr 
neurs. 

4. - il srrn publie, comme d'usagc, par des Joıır0' 
que ıous les (certifıcats d'entrepreneur~) delivr~s jmqu'8 
scnt, et lee dispositions de reglcment concernant le s}sl 

<le ce cerıificat n'orıt plus de valeur. < 
5. - Les adjudications deja annonr~es comme devan''. 

li_eu jıısqu·an l·er Septemb~e. 938 ~uront lieu d'apres le 1 ~ 
teme en cour sur le8 certıficats d entrepreneurs. Qua11t 
adjudicatior.s qui doivent a\·oir licu apre~ le 1-er Sepıt.ıı' 
938, des redressements seront fail~ en const':queııce et cecı 
separement iuserc~ dans 1' A vis qui sera publie au sujııt 
l'abrogation du certificot d'entrepreneur. 12-8·193B 

(Resmi Gazete No. 3391 du 20-8-938) 
--C!'i53~~~5i:li~!2C!::Z'.i'!JBllllllmllmEI ...... .,, 

Ki GELiYOR 
Sayın müşterilerimize müjde ' 

Ankara 1937 Enternasiyonal Kömür sergisinde JO'' 
· Hey'etince ALTIN madalya verilen yerli 

TEMiNATLI 
VE 

EKON OMiK 
markalı sobalarımızı her yerde arayınız. Fiatları 

keseye elverişlidir· 
En son model Avrupa Kromeli ve Emayeli 

sobalarımız da gelmiştir. 

~, 

~ 

Kesenizi severseniz TEMİNA 1ıJ ı 
suyu çabuk ısıtan Ttrmoaifon ıl•j 
kazanlarımızı markamızla her >' 

arayınız. 

. vJ.e 
Her nev'i BANYO, LA 

i 
Musluk çeşitlerim, Hava gaıı I 

§' ları ve sıhhi levaziminizi rı>9 

mızdan satın alınız. 

ŞIK SOBA MAÖAZ>'
61 

~ M. Ş l R A K V A N 
6 

lıtanbul , Büyük Poshne karşmnda, Türbe ıo!: r:;-; 
·_ . .. .' ~- - - - . ' -



Münakaaa Oazeteııt --------
QUgün ilcin olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 1 

Cinai Şekli Muham.bed. Teminat 

ftQ'4AKASALAR 
l 
!!_aat, Tamirat, Nafia ı,ıerl, Malzeme, Harita 

biııa 
• 91 i•taatı şart 7 lira 
'~•ki mncut banrar ikmali İııfaah 

._1 
111taab : 2 adet 
lıal4 intaalı 

111 boruııı imali ve yerlerine vazı i'\eri 
'-i 1ı''rrı.e tabliyelı menfez intaaı 
\. ~ıt. pavyon tereıeıiae ahıap çatı imalile 

'•ile Kütahya kiremi.li konulmaaı 

Kapalı z, 
,, 

Açık ek. 
,, 
• 

" 
r e . 

•ı intuh ,, ••• 
'' 

111

taa tı ,, :lllatör binası inşaatı Açık ek. 
Yap. hangar intaah (Temd.) Paz. 

14225 35 
14650 -

970 75 
855 62 

8959 86 
1117 97 
3963 3t 

2075 61 
1587 3i 
536 25 

490j3 66 

1066 90 
1099 -

72 81 

671 99 
83 85 

297 -

119 00 

3679 02 

Müracaat yeri 

Nazilli Beled. 
Born:>va Aık. SAK 
Akşebir Beledıyui 

,, " 
Kadınhaaı Belediyeai 
Konya Vil. 
Çankırı Vi. 

Koyunlu Beled. 
Sıvaa Nafıa Müd. 
Sıvaı llektrik İtleri Mütl. 
Eıskitcbir Lvz SAK. 

,, ,, ,, :P· pavyon ve hangar inşaatı (Temd.) ,, 
V erkez Okulu tamiri (Temd.) Açık ek. 1787 31 

6872 63 
134 05 l.t Belecl. 

. eltileti binas ı nda yap. tamirat (Şart. 18 kr.) Açık ek. 
ıııcte . l Jap. tamırat Paz. 

~· Kllnlk ve ispençiyari allt, Hastane Lav. 

515 45 Nafıa Vekaleti 
Ankara Halkevi Baıkaa. 

~ 
at''~u ııbhıyeıi için 10. t. Açık ek. 3300 - 347 50 
b ~·•! aıahemeai 49 kalem ,, 1670 50 125 29 

te ~ 0aı mGcadeleai için 76 kalem ,, 18.13 05 137 47 
._ 1hbi nıalzemeai: 147 kalem Kapah z. 5228 68 392 15 

ldt 1~alzemesi H.paaa but için 10 kalem Açık ek. ~2 :O 2j 242 21 

To;>ha11e Ln. SAK 
lst. Sıhhi Müeıuaeln SAK 

,, " 
• ,, 
,, ,, 

0 ıl 15000 m. Açık ek. 1350 - 101 25 

~rlk - ttavagazı - Kalorlter (Tesisat ve mahemesl) ' ________________________ ,_;..._ 
" " 

''''8CS 't'1tı lc. rü 2 tonluk 1 adet Paz. 
bloıu 803 m. - Elektrik malı. 8 kalem Açık ek. 

.~ 

6000 -
3050 -

4~0 - İabiıarlar U. Mad. 
228 75 M. M. V. SAK. 

Gün 
1 

Saat 
1 

12-9-38 11 -
1!9-38 il- ! 
10-9-38 H> - ' 
9-9-38 1 
2-9-38 (" 12 - 1 

9-~ 10 - 1 
16-9-38 16 -

5-9-38 
1-9-38 
1-9-38 

10-9-38 
3-9-38 

31-8-38 
12-9-38 

1-9-38 

12-9-38 
14-9-38 
14-9-38 
14-9-38 
14-9-38 
14-9-38 

1 

10 - ı 
il - ı 
il -
il - \ 
11 - , 
10 -
17 _ ı 

ıı _ ı __ ı 
IF> - ı 
15 -ı 14 -
14 -

1 

3-9-38 il ---' 
Açık ek. 
Açık ek. 3490 -

Sıvu Emniyet Direk. 
2.55 - M. M. V. SAK 

18-8.33 iübaren 15 gün 
12-9-38 10 -

Yazıhane Levazım 

tlıttbua Açık ek. 18-8-38 itib 15 gün 

~ve bUro &fyası, Mutamba-Hah v. •· 
- - Sını Emoi1et Direk. 

-..-.1 30 
' adet - Etüt ııraıı 50 adet 
'e lllataaı 25 adet - Reaimhane maıaıı 
~ Cai 75 adet - Doaya dolabı 3 adet 

~•t-Botanma-YUklatm• 
"' . •tacir nakliyatı 

Açık. ek. 
,, 

Açık ek. 

~ııkat, Benzin, Makine veaelre 

"tıı odunu 50 ton 

. ~ 
'd .. l 

" ' '-tikleri 8 adet 

'
~l ~~ 1•ana demiri, poyra daire deıtereıi, Öra 

. •rıı 
'tli '•f Pulluk 140 adet 
Çitıı lllt 35 ton (Temd.) 

eaato Q.Q,,, t 
" Gatu ou.J OD 

'-l, 8 kbtci 252 k. - Agriboz nafta 50 k. -

Açık ek. 
Paz. 

Açık ek. 
,, 

Paz. 
Açık ek. 
Kapalı z. 
Paz. 

5000 -

750 -
250-

544 50 
2683 75 

249 -
109-

56 2.5 
37 50 

Yilkıek MGhendiı Mek. SAK. 
,, 

" " 
,, 

lzmir incir ve üzGm Tarım Satı, 
Koperatifleri Birliti 

Çankırı Memleket Ha.tanesi 
Tophane Lu SAK • 

46 84 Balılreıir Villyetl 
201 28 lıt. Beled. • 

14-9-M ıo -
14-9-38 l o 30 

~8~ 12 -

2-9-38 16 -
9-9-38 15 -

8·9-38 10 -
12·9-3i 11 -

t. l 13 - 296 65 
17732 50 1329 94 

Ank. Vitlyeti Pazartesi ve perşembe 9

1

. 
Maniaa \lalıliti 7-9-3~ il -
D. D. Yol. Aak. ve Ho1ydr. 12-9-38 11 

200 - 15 - lıt. Beled. 29 8-58 ı 1 1 

llttı ' - Sikatif 10 k. - lngiliı beziri 100 k. 
'-t• 50 adet 
~,:"• : 50 -60 bat 

Açık ek. Beh. 87 50 3?.8 15 M. M. V. SAK. 

-, 
il -

1 

1
: 15 ad: Pazarlık 

-..~ 
~Zahire, Et, Sebze vesaire 
(~~l -
• '-ld) 
. 3t 
't : t. (teand) 

ta: ~ le. (temci) 
' : t , l t. 'ao s.ı t 

... ıl t .. , . . 
't IQ aQ 1 t. 

812 t. 
't ~· heand.) 
~ t. t. (teand.) 
. ...,_ ('-nıd) 
~İti~~~ keçi eti 145 t 
~.13,a .S t. • keame teker 700 k. 
;"162() t. 
~)._ lttç~ • Yulaf 394, 520 lr: 

'3-1 1 •ti 153 t. 

Kapalı ı. 
Pazarlık 

Pazarlık 

,, 
Kapalı z. 

,, 
" 
" Paı. 

Kapalı ı. 

" Paz. 
Kapalı ı. 

Açık ek. 

" 
,, 

Kapalı z. 
'lı t. 
: ~~ . 
,tQo le · 1 le. hart 180 le. (temd) P.u:. 
; ~~·le· S.kıı kabağı : 480 k. AyF19kad11f Açık ek. 

: ~Ok.·. b patates 600 k. - domatf:ı 810 k. 
~ t. t. (teand•rrıya : 810 k. paUican : 1800 ad. v.s 
't: (t.ıllld) ) Pazarlak 

~ot < " • te11ad) Pazarlık 

360-

5670 -

2805 -
31682 50 
3820 -
3820 -
6020 -
6020 -

18240 -
775;, -

20000-
43500 -

28305 -
38620 -

856 55 

Söke Aak. SAK 
'l7 - l.t. J•ndr. SAK 

425 2.5 Ank L.z. SAK. 

211 -
2376 16 
287-
287-
452 -
452 -

1368 -
582 -

1500 -
3283 -

2123 -
1396 50 
2698 68 

66-

lzmir Veteriner Direk. 
Bornova Aık SAK 

,, 
Çaaak Mat. Mvk. SAK 

,, 
,, 
" lat. lıkia Mild. 

İat. Komuhnhtı SAK. 
,, ,, 

Karalrau Aak. SAK. 
Meraio Aık. SAK. 
Çankırı Memleket H .. t. 
Çanıkrı Veteriner Direk. 
laparta Aık. SAK. 
ialabiye Tuğay SAK. 

,, ,, ,, 
Deniz Lvz. SAK. 
lat. Aık. Fabrikalar SAK, 

860 - Polatlı Aık. SAK. 
5(11 -

477 -
,, 
n 

" " • • 

6-9-38 
~g 

1-9-38 
29-8-30 
10-9-38 
10-9-3S 
10-9-38 
10-9 3g 
'.:9·8-.18 
19-9-38 
19-9-38 

11 _ ı 

1 

1 
12 _ ı 
10 _ l 

10 -
1 

10 -
1 

il- ' 
il -
17 -
17 -
12 -
ıo ao 
11 30 

8-8-38 itib. 1 ay 
12·9-38 16 -
2-9·38 16 -
2-9-38 16 -

14-9-38 10 30 
14-9-38 15 -
14-9-38 14 -
3--9-38 12 30 1 

2-9-38 14 -

12-8-38 
12-9-38 
12.f).JS 

15-
15 _ , 

15- 1 

' 

3 

Toptan Satış Fiatları 

lstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömGrü yeri! blok 

,, ,, 
,, ,, 
,, 

" 

krible 
marinlave 
tuvenan 

Kok kömürü (fabrikada 
S6mükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

Erza K 

Pirinç T oıya 
,, ~erli Bombey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabaa birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
" ,, küp 

Yumurta iri 
Limon ltaJya 

,, Tarablua 
Patat• Adapau.r lci 

" ,, 2ci 
Zeytin tanHi duble (936 mahlul 

,, " ,, (W'T ,, 
.,. 

" 
lei ,. 

,, ,, 2ci " 
,, ,, 3cü " 

Sade yai Urfa (birinci) 
,, ,, (ikinci) 
,. Kars (erimif) 
,, ,, (erimemif) 
,, Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

" 

Deri ham •• lfl•nmlf 

Tualu kuru keçi 
,, ,. koyun 
,, ,, manda 
,, " aıjır 

Hava kuruıu kuzu 
,, ,. koyun 
,, ,, otlak 

Tula keçi 
,. koyun 

s.Jamura kuzu 
,, manda 
,, sığır 

Koıele ,, 1 ci 
,, manda lci 

Metin elvan lci 
,, beyaz lci 

Sahtiyan eJvan lci 
,, beyaz lci 

Pamuk lplljl 

Vater yerli 4 Adana 
,, ,,6,, 
,, ,,8,, 
,, ,, ıo " 
,, ,, 12 ,, 
,, ,, 14 ,, 
,, ,, 20 Y edikule 
" ,, 24 

Elutra ,, 6 
" ,, 8 
,, ,, 10 
,, ,, 12 
,, ,, 14 

Vater ecnebi 
,, 
" ,, 

,, 

" ,, 
,, ,, 

Ek.tra Yerli 

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

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

,, 

" ,, 
,, 
,, 

4 Hindiye 
6 ,, 
8 ,, 

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

00 •• o·-=-· ..•• 

kilotu 
litresi 
kiloaa 
tona 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 

kileau 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 

ıan~ıtı 

b. Hatiıtı 
,, 

kiloıu 

,, 
" ,, 

,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

" 
" ,, 
,, 
,, 

çifti 
kiloıu 

,, 
" çifti 

kUeıu 
çifti 

" 
" ,, 

kiloıu 

"' ,, 
,, 

taneıi 
,, 
" 
" 

paketi ,, 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 
• ,, 
,, 
" ,, 
,, 
" ,, 
" ,, 
" ,, 
" ,, 
" 

En az-En çok 

-15,50 
-15,55 
-7 

-,--16,00 
14,50-10,00 
12,00-12,50 
11,00-11,50 

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

22,50- 24 
26,00- 60,50 
-,-- 52 
27,00- 28 
25,00- 26 

18- 19 
25 

28 
17,-- 18 
800 - 875 
- --1500 
5,50 - 400 

- 3,50 
45- 48 
28-- ao 
18- 20 
16- 18 
13- 15 

100 
96 

81 - 85 
68 
72 
45 

285- 500 
~ 700 
200- 360 

101,~ 102,25 

160- 165 
40- 42 
50- 55 
55 - 60 
il~ 155 
48- 50 

125- 130 
100- 110 

34- 35 
40- 42 

155- 165 
125- 130 
100- 120 
80- 90 

100-..- 135 
90- 120 

Kf.S. Kş.S. 
-321.46 
-342.06 
-362.66 
- 383.2-f 
-:424.46 
-470.81 
-538.81 
-589.31 

-490.3.1 -360-340 
360-365 
370.-375 
390-400 
430-440 
650~-725 
870-730 
680~-7ö0 
700-775 
73~-815 
780· 830 .-630 -635 
670.-675 
-,--690 
--730 
--780 

lmtiyu aabiltl H ,aıı itleri Dlrekt&f ql : lamail Girit 
ltualdı 1•r Markta luı•••i 
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ABONNEMENTS 
Ville et Province 

MOIS 460 

Samedi 

Quotidien des Adjudications 

27 Aout ~ 

Admtmstratlon 

Y oghourtchou Han 
3 
6 

12 
• 
• 

850 
1500 

Etranıer : 12 moiı Ptra ~700 G l IE • 

l 
1 er Etagt, N. 3-4 

Galata, Perşembe Bazar 

Teleplıone : ~9142 
Hoitr. Postal N. 1261 

Le No. Pir• 5 

Pour la Publicite a'adre1ıer 
i l' Adminiıtratioo 

Journal Professionnel des fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Adresse Tclegraphique 
İstanbul - Münakasa 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix 
Objet de l' Adjudication d'adjudicat. eatimatif 

Caution 
proYiıoire 

lieu d·adjudicatioo et du 
Cabier du Cbarges Jour1 Heure 

Con•tructlon-R«iparatlon-Trav. Pubtlca-Mattrlel de Constructton-C•rtographl• 

Conıtr. Bat. Halle (cah. eh. L. 7) 
Acb~vement cooıtr. du banıar ıi Gaziemir 
Coldt. boutiqueı: 2 p . 
Conıt. W .C. public 
Fabricatioa tuyaux d'ea• en beton et 

leur ml1e en place 
Con.tr arch. ano tablier ell bet->• arme 
Coaıtr. toit sar terra11e paYilloo 

nouvel bôp. en le ıouYrant do tuilea 
de Kutabya 

Coa.tr. buaııderie 
Cooıtr . archea. 
Conıt·blti11e tranlforr11ateur 
Conıtr·hanrar a Gebze (aj.) 
Conıtr. pavillon et bana-ar a lzmit 
R~par. Ecole. Centrale Kartal (aj ) 
Repar. a la bitl11e du Miniıt. Tr. 

Pub. (eah. eh. 18 p.) 
R6par. a la Maiıoa da Peuple 

Pli cach. 
.. 

Publiqu 

Publlque 

" 

" 

,, 
Publiqae 

• 

Gre a rri 

14225 35 
14650 -

970 75 
868 62 

8959 85 

1117 97 
3g5:3 84 

2015 6, 
1~87 34 
536 25 

49053 6'5 

1787 31 
1872 63 

1086 90 
1009 -

72 81 

671 69 

83 85 
297 -

119 O.> 

3879 oı 

134 o;; 
615 46 

Municip. Nazilli 
Com. Ada. Mil. Bornon 
Munlcip. Aktebir 

,, 
Municip. Kadınhanı 

Vil. Konyft 
Vıl Çankırı 

Mu11İcip. Koyunlu 
Dir Tr. Pub. Sivas 
Dır. Aff. Electricite Sinı 
Com. Ach. Int. Eıkitehir 

,, " 
Com. Perm . Muoicip. l.taobul 
Mioilt. Tr. Pub. 

Pr6ıid. Partl R. P. Aak. 

12-9 38 11 -
12·9-aS ı 1 -
li·9·38 10 -
2.g..3s 
z.g.38 12 --

1.g.3s ıo -
16-9-38 16 -

1·9-30 
t-9-38 10 -
1-1·38 11 

10-9-3i 11 
3-9-38 '1 

il ·8-ıi8 11 
12·9-33 ıo -

1-9--~8 17 -

Prodults Chlm1que• et pharmeceutlques • lnatt umenta Sanltalraa-Fournltur• pour Hoplt•ux 

Coton pr. le sce Sanit. armee : 10 t. 
Articlu pr. laboratoire : 49 lob 

Publique 
,, 

330e -
1670 50 

347 50 Com. Ach. lnt. Mil. T ophaoe 
125 29 Com. Ach. Dir. Hyg-ilıoe ot 

A11lat Soclale i Catalotla 

12-9-J8 11 -
14-9--38 14 10 

lnıtrumeob cbirurgie pr. lutte contre le 
trachoaıe : 76 lots 

" 
Mediıamenta et art!cles aanit: 147 lotı Pli cach 
Artlcles de Roentgen pr. hop. H. paşa 1 O lots Publique 
Gaı:e llydropbile: 15000 m. ,, 

183.3 05 

6228 68 
3230 2.5 
1350 -

137 47 

392 15 
242 Ti 
101 H 

El6ctrlclt6-0a2·Chauffage Centraı (lnatallatlon et Mat6rlel) 

Monte cbarıe electr. de 2 t. Gr6 a gre 600) - 450 -
CAble ıouterrain: 800 m. matericl ~lectr . : Publique 3'3ö0 - 220 15 

8 lota 

Hablll•m•nt - Chaua•uree - Tlaaue - Culr• 

Habits et bottines: 38 complets Publique 
Chau11etlea en laiDe : 7000 • 1000 paires Publique 1403 - 255 -

Am•ublement pour Habltatlon et Bureaux - Taplaserle ete. 

Bancs de claue: 30 p. Bancs d'etudes 60 p. Publique 
Tables de denin : 2.5 p. taboureta pr. les Gre a ıre 

tablea de dosıin : 75 p. armolreı pr. 
dessiera : 3 p. 

M9-
109 -

Travaux d'lmprlm•rle - Rellure Pep•terl• et artlclea do Bureau 

Jmprimes Publique 

Tren•port - Charaem•nt - Dtchargemant 

Tra81port dt raiıinı et fiıueı Publique 

Combuallble - Cer buranı - Hullle• 

Semicoke : 1 O~O t. 
Petrole: 8 t . 
Bois de ıapin sec : 51 t. 
Benzine 

Dtwr•: 

Cbnaux de montur•: 5~60 tfte. 
Corde1 pr hurie: 16 p . 
lnstromenta pr. vent : 50 p. 
Ferro chrome : 5 t. (rectifie) 
Cbambre ıi alr et pntuıı: : 8 p. 
Fcrı lama et en barre, moyeux de roue, 
ıciea, enclumes : 31 lots 
Charruea a 2 socs: 140 p. 
Aıphalte froid : 35 t. (aj) 
Super ciment : 865 t. 

Pli cach 
Publiquo 
Publıque 
Gre a gre 

Grf a ırr~ 
Publique 

Publique 

" 
Gre 1 gre 
Publique 
Pil cach 

Etoupe de plomb : 232 k. • napbte d 'Agriboz Ore a gre 
50 lı. - fumee: 8 k ıiccatif: 10 k. 
huile peinture Ana-laiıe : 100 k. 

rrovlalon• 

Viande de moutoo ı 618 t. 
,, ,, 

• 
" n 

60 t. 
35,4 t. 
10 t. 

Beurre: 45 t. (cab. eb. 214 p.) 
A•oine: 575 t. (cab. eh. 1~6 p.) 

,, 1200 t. (cah. eh. 330 p.) 
Beurro : 1826 k. 

• 1400 k. 
Viaode de mouton 1200 lr. 
A•oioı: 120,2 t. (cah. eh. 496 p.) 

Publique 
Pil cacb. 

,, 
Publlque 
Pli cacb. 

• ,, 
Publiqae 

,, 
Gr6 a gre 
Pli cacb. 

1000 -

29400 -
1108 -
750-
2.50 -

360 -
·~ p. 87 50 

544 50 
2683 75 

la t. 113 -
17732 50 

200 -

2380 -
21eoo -
14868 -
4200 -

42750 -
3162.~ -
66000 -
2281 !5 
1750 -

6611 -

2205 -
8, -
56 2.5 
37 50 

27 -
328 15 

40 84 
201 28 

296 65 
1329 94 

15 -

179 -
1575 = 
1116 -
315 -

3207 -
2372 -
4950 -

172 -
132 -

496 -

,, • ,, 

• 
• n 

" 
,, 

Com. Ac:h. Econ. Monop. Kab:ttaf 
Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ank. 

14.-9 38 13 -

14·9-38 15 -
14-9-38 14 -
1 t-9-38 1 ~ -

3-9-38 il -

Dir. SGrete Sivas 15 jours apar. du IS..S-38 
Cem· Ach. Mio. Def Nat. Aok. 12-9-38 10 -

Cam. Aeh. lna-6a. Gümilşıayu 
.. ,, ,, 

14 9-38 10 -
14-9-38 1 o 30 

Dir Süret~ Sivas - 15 jours apar. du 11-1-38 

• 
Uoloa Coop6r. V ~ntea Aa-ricolea 

raiıiaı et fiaue i İzmir 

Com. Ach. lnt. Eıkitehir 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabataı 
Hop. Region ıı l Çankırı 
Com. Acb. Int. Mil. lat. Tophane 

29·8-38 12 -

12-9-38 
10-9-lii 
2-9-38 
9-9--38 

18 -
12 -
16 -
15 -

Com. Achat Milit. Soke 1·9 38 
Com.Ach.Command.Gend.Gedikpaıa . 31-8 3:-:s 1 l 
Cem. Ach. Min. Def. Nat Anlr. 14-10-38 il -
Com. Ach. Oir. Gen. Fab. Mıt. Aok. 8 10-38 11 -
Vil Balıkesir 8-9--38 10 -
Com. Perm. Municip. fit. l 2-9-38 11 

Vil. Ank. Luodi et Jeudi i 10 
Vil. Manisa 
Adm. Gea. Cb, Fer Etat Aolc. 
Bur. E:ı.p. H.paıa 
Com. Perm. Municip. lıt. 

Com. Ach. Command. l.t. Fındıklı 
,, ,, ,, 

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

,, ,, 
ti ,, H 

,, 
" H 

,, 
" it 

" ti .. ., .. " 

7938 il 
12-9-38 11 

~-8-l8 11 -

16·9-38 ıo -
ı~9-38 ıo ao 
16-9-38 11 -
16 9-38 11 30 
19-9-~8 11 -
J4.9 38 11 -
14-9-38 10 30 
12-9 38 lO 30 
12-tt-38 ıo -
27-838 11 -
1"·9-38 11 30 

,.._.. __ ...__..,.... url 

Momento des F ournisseurs 
====================================-=---_.-/ 

Lundi 29.8.938 

Comtr. maison du Peuple (Pr. maison du Peuple Ordu) No· 1~ 
lnstalhı.tion dP- placan.b (Vil. Kocaeli) No. 796 
Foin (Com. ach. Milit. Vı ze) No. 798 
Costumes. chaussures et chapeaux (Munic. Samsun) No. 79B 
MP.dicaments (Vıl. amsun) No. 798 
Con~tr. serre (Munic. Sam3un.) No. 798 
Rep depôt de tabacs (Dir. Monop. Balikesir) No. 798 
Constr. gri!les en fer (Dir. Princ. Douane~ l•t.) No. 798 
Constr. paves (Munic. Sanıtıum) No. 798 
Bois u'orrne (lnt. Ankara) No. 800 
Materiaux de constr. (Munic. lst.) No. 800 
Carnet de poches (Dir. Princ. Douancs lst.) No. 800 
Articles lloentgen (Munir. lst .) No. 801 
Vrillcs ( Fııbr. Milit.) No. 755 
Serirıgueıı record, thermometre de mur ete. (lııt Topbs~' 

No. 758 
Autobus (Munir. Bornova) No. 779 

1 
ıd 

ınstal. chauftage central a ı·ııopital reg. Konya (Hop1t• 
Korıya) No. 780 

Foin (Conı. ~eh . Milit. Vize) No. 78~ 
Paillı! (Div. Luleburgaz) No. 784 
lleurre (Com. ach. Mıiit. Vize) No. 781 . ~1r 
InstaJ. electrique a le ville Coruh (Fabrique de Mineterıe 

burt Coruh) No. 785 
Corde pr. eombaHage (Dir. gen. !\fon.) No. 786 
Accumulateur (Ch. tle fer Etat) No. 786 4' 
Tentes.coniqueı et chaussettes de coton (Minis. def. Nat.) N°·' 
Foin (lnt. Tophane) No. 787 
Viande de breuf (Com. ach. Milit. Diyorbakir) No. 787 
Foirı (Com. ach. Milit. Bornova) No. 787 
Flacons pr. medicamerıt~ (lnt. Tophane) No. 788 
Robinsts rouge de precision (Dir. gen Monopoles) No. 7aS 
Produits pharnıaceuıiqııes (Vıl. Ankara) No. ?IS 
Constr. clıaus~ee et pont (Vil. Aydin) No. 788 ı 

Moteur e'ectriques accumulateur en caoutchouc (MunicİP· 
kişehir) No. 788 

Commerce - Economie--
1 ndustrie _____ ,. ______ _ 

Vers un echange plus actif des prodııit' 
turco - roumains 

L• d6part de M. Slavesco 

Apres un sejour dı ciIJq jours chez-nous, leı profq 
Sla vesco, ancien Minis\re deı Finance& et M. Carp oo~11 

6 
ı 

teot ıujourd·hui par ltı s. &. ,.Romania,,. Penderıt qu'ıl ~' 
netre hôte, le President dP. la Cbambrc de Commerce f{O t1 
no·Tuı qııc de Bucare~t a pris coııtact a vec differentrtı pe ııı 
nailites de notrc vie economique rot s'est entretenu nottı~t 
avec M. Kesebir, le Ministrn de l'Econocnie Nationalc , • 
Menemendjioglou, le Secıetaira General du Minisrere d'~P 
faires Etungeresı. M. Sla vesco a insillt6 danı tous st 'b'ç 
tiens sur l'interet qu'il ya A augmenter le volume der Ec{ıil 
ı:ommercfaux entre les deux pays et surtout sur lr. ftOl 
trouver des matieres premiercs lurques a exporter a lıı ! ' 

aie en vue de debloquer lcs creanccs roumaille8 gel~e 
nous et arriver ainsi a uno baİance oonunorciale egale•

1 
~ 

En effet, en echang" du petrole et du bois quc:. 't 
mania nous envoie en gr:ınde quantite, nous n'expor•10:~ 
ee pays que des dcnrees coloniııles, et ce derniır t• f# 
peu de r.oton, ce que ne pouvait pas contrebalancer ıs~' 
deı marchandises mentionnees pluı baut. Aussi, d•, 11 

entretiens M. Slavcıco a montre la necesıite qu'il ya poı\,ııı 
nomie dıı:s ıioux pays a en\'irnger un export vtn la JtO b 
des matiere9 p emiereı turquts comme le cuivre, le '1~ 
le mangınese, le coton ou la laine, matieres en ec:b•tl o~ 
quelles la Roumanio pouvait nous envoyer le petrole ,t p1f 
dont nous avons beaoin, aans quc l'cconomie de de1l$ 
ıouffre. 
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'- M ünaka1a Gazetesi 
"-----------~-------------------------------~----~-

1 
Hepsine tahmin edilen fiatı 12600 lira olan 110 adet büyi.ik, 20 

adet kiiçük çelik e~ya dolabı kapalı zarf usulilc eksilt1niyc konulmuş
tur. Şartname ve niinnınelcr hl'r giiıı :\1. M. V. Satınalnrn J{oınisyo· 
nunda göriilehilir. 

1 
İhalesi 7 eyliıl 938 Çarşamba giiııii saat 11 de yapılacaktır. Eksilt-

miye girmek istiyenler 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde :vazıh 

& Geh2 d k" . . . . . . ki" . k d - d 10 .1. 1 ' belgelerle birlikte ilk teminatlarını \'C teklif mektuhfarı 'lı ihale saa-38 e e ı ıkı hangar ıçın ymc ıste ısı çı mn ıgın an e) u . . 
tunı.a t . k.d d t k .. h .. ı tınden behemehal hır saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalma Ko· 

~ıl l' eı.ı günü saat 11 e a ar evam e me uzere er gun pa- 1 . 
1 

. 
299 511~0 2 .t 

~- ·•tı f:aı.. k 8 . nusyonuna verme erı. .. » • ·..ı:> .. - • 
"'<ıllg •uşehirlv.amirliti ıatınalma Komiı:yonun.:fa yapılaca tır. ır 
19~ atın keşif bedeli 24526 lira 83 kuruş olup iki hangarın keşif bedeli 

'~ifl ~İrct 66 lmr.ışlur. ilk te~ioab 3679 lira 02 kuruştur. Bu. i r, ~a~la 
~ti İı.'e. ~~~nameler Ankara ~stanbul ve E~~i-~ehi~ .lev_azım .amırlık- 1 . Diyarbakır garniıonu iç~u 215 .bin ~ilo sığır e_ti kapalı zarfla eki 

1 

• • • 

3 

• • • 
Bir kilosuna tahmin edilen fiatı 12 kuruş olan 208000 kilo una talip 
çıkmadığrndan yeniden münakasaya konmuştur. Şartnamesini para· 
sı7: nlmak istiyenlerin her gün Safranbolu .P .A. Sa. AI. Ko. na 
müracaatları. ilk teminat miktarı 1872 liudır. ihalesi 3 9 938 Cumar
tesi güoü saat 11,30 dadır. Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı 

kanunun 2-3 cü maddelerinde yazılı vesaikle ilk teminatlarile bir· 
likte teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel Safran· 
bolu Belediye binasında toplanacak A.Sa.Al.Ko.na vermeleri 3-4 

(5494) 

la~11ı lllıt tuın satınalma komısyonlarmda gorulehılır. Istcklıll'r 2490 sıltmeye konulmuştur.Keçı ı çepıç) elı sığır elınden ucıız olduğu 
~ ltanunda yazılı ,·esaiki ve bu gibi işlere henıcr iş yaptıklarm.l ı taktirJe keçi eti ihale edilecektir. Sığır elinin muha ımen bedel· 1 

llı~h'eaaiki ve Nafıa Vekaletinin 938 yılı ehliyet Yesikaları teminat 32ı.50 lira ilk teıninab 2418 lira 75 kur.ıştur. İhalesi ~ c.ğustos 938 
1 

tiiııu tıı. veya mektublarile pazarlık gününün sonu olan 10 eylUl 93~ 1 pazartesi günü saat 1.2 de Diyarbakırda Lv. Amirliği Satın Alma Ordu Sıhhiycsi için 1000 çift lastik ayakkabı 13. 9 . 938 salı günij 
tıe kadar her &iin komisyona gelmeleri. •321» «5862• Ko. da yapılacaktır. Jstekliler şartnamesini her gün Ko. d:. ~örebi- saat 15 de Tophanede ist. Lv. A. Sa. Al. Ko. da açık eksiltme ile alına

lirler. Ve. ihal~ gün ~~ saatinden bir saat ~vvel teklif ın~~tublarmı caktır. Tahmin bedeli 20-10 liradır. İlk teminatı 153 liradır. Şartnaın~ 
• • * ve kanunı tarıfat dahılınde Ko.na vermelerı. (241) (;>~44) 4-i ve nümunesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile bc-

1~ . 1 
iıı •• 1lınit ve Gcb d ·aptırılacak pan-on ile Gcbzcde hangar ikmali • • • - raber belli saatte Ko. na gelmeleri. (164) (5815) 1-4 
-ı<ıSttı ze e ~ • • 1 

tiıtı.. a ~·ine istekli cıkmadığından son pa7.arlığı 3/9/938 cumartesi . . . . . • • • • 
~- ~saat ll d E k" ~h. d 1 • . ı·w• t 1 1 0 ·s ·onun ! Beher melre.sme tahınm edıleıı fıat 88 kuruş olan 80000 ıla 
~ e s ıse ır e evazım amır ıgı sa ın a ma c mı ~ • 1 ~t l'al>ılacakt i · .• k" k "f b d l' 43023 )" 78 k ·t \' 9JOOO metre mahruti çadır bezi kapalı zarf usul ile münakasaya 
•• ~'~t t ır." zm3ı2tte 

1

1
. padvyonG beşı d kie" e 

1 ıra k .1fırbuşdul: ~, konulmuitur. l!ıalesi 29-S-938 pazartesi günü saat 11 dedir. İlk te · 
~s00 cmınat · 27 ıra ır. e zc c pavyonun eşx c (, ı . 

52 0 
. . b' . 

td· lirad ,.1 kk . 116? 1. 50 k t İ t "k } mıuat 1 lıradır. Evsat ve şartname~• 40J kur.ış muka ıımde 
il6_ . ır. n U\'a at temınatı - ıra uruş ur. ıışaa ı ı ına 1 1 nı V K . l E . . . , l . 

ı ~k G '--d k" k 'f b d 1. 24329 ı· 02 k k l\ . ı~ • · satınalma omı.syonunda a mır. ksutmeye a-ıre.:e.;, erm ''t e.,;c,c e ı hangann cşı e e ı ıra uruş, muva • ı • 
L tenı.i11 t 

1825 
. d B l k .f . t l A ı 249D ıayılı, kanunun, i .>eti ınadde:ermde gösterilen ve,aılde te· 

~tı. • a ı lıra ır. un ara a .t e şı resım ve ı::ar name er n- ı . . , . . . 

Bostancı mühimmat deposu için 250 liralık benzin 9-9-938 cuma 
günü saat 15 de Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyo -
nunda pazarlıkla alınacaktır. Teminatı 37 buçuk liradır. 

E\'safı komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
lıeraber belli saatte komisyona gelmeleri. (166) (5866) 1-4 \ ~.., lstanb 1 E k" h. 1 • . 1... t 1 · k · da mınat ve teklıf meKtublarını ıhale :;aatmden en aL. hır saat evvel 

t . u ve s ışe ır evazun amır ıgı sa ına ma omısyonun . . . 1 • • • 
ı, llte T" 1 k . d .. ··ı b"I" 1· t kl"l · 24911 M.M.V. Satınalma Komısyouuna vermelerı (243) (5316) 4-4 
""hlı uın satına ma omısyonun a goru e ı ır. s e ı erın • . . . . . , . . ... 
dq~ ,.konunda yazılı ,·eı.aiki ve bu gibi işlere benzer iş yaptıkların!l • • • 1 Ordu Sıhhıycı.ı ıçııı 10 ton Paıı~uk. 1~:~·9.l8 ımzartcsı g_unu saat 
ıqt esaiki ve Nafıa Vekaletinin 938 yılı ehliyet vesikaları ,.e temi- i 11 de Tophanede İstanbul Levazım Amıı-Jıgı Satınalma komısyonuQda 
~ ll\akhuzu veya banka mektublaril~ pazarlık saatinde mezkur ko- Beher çiftine tahmin edilen fiat 24 buçuk kuruş olan lG0,000 açı· eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 3300 lira ilk temina~ı 347 

~ona &elnıeleri. •322• •5863• çift por~iyoıı çı.;rbalık sebze kapalı zarf usulile ~ünakas.ıya kon· bu{;uk liradır. Şartname ve nümunesi Komisyonda görülebilir. istek-
muştur. ihalesi 2-9-938 cuma günü saat 11 dedir. llk temiııat 1837 lilerin kanuni ve~ikalnrile belli saatte komisyona gelmeleri (167) 

• • • lııa 50 kuruştur. Evsaf ve 1iartııame .;i bedelsiz olarak M.M. V. Sa· : (5867) 1-4 

•~' Çat\ • . . . tınalma Komis!onunda alınır. E~siltmeye iİr~ceklerin .2490 sayılı • . . . . • •: 
~atfla akkalede yenıden yapılacak olan tamırhane bması kapalı kanunun 2-J cu maddelerinde go .. ter,len veiaık ve temmat ve tek· 1 Ordu Sıhhı ıhtıyacı ıçın beş çeşı1 1450 adet Rakor şırıngası 29 1\. 
de ~liheksiltrneye konulmustur. İhalesi 13 Eylfıl 938 salı giinü saat 11 ! lif meldublarını ihale r.aatindeıı en aL. bir saat evvel M.M.V. .• · ~ta.tos 938 pazartesi ~iinii saat 11 de Tophnııetle ist:mb11l Levazım A. 

rd ~alıt l/kkalede Mst. l\levki satın :.ılına ICo. da yapılacaktır. Tamir • tmalma Komisyona vermeleri (244) (5347) 4-4 ııiı liği Satınalma Komisyonunda a~ık eksiltmesi yapılacaktır. Hcpi-
litadır •nasının keşif bedeli 42919 lira 82 kuruş olup ilk teminatı 3219 :.inin tnhmin bedeli 3487 buçuk liradır. İlk teminatı 261 lira 56 kuruş-
~liı.ıa· lıu inşaata aft keşif fenni şartname, umumi şartname, proje ve • • • hu•. Şartnamesi komisyonda göriilehilir. İsteklilerin kanuni vesikaln· 
totUıe~· ~nkara, btanbul Lv. Amirlikleri satın alına komisyonundn _ . . . . 

1 ı·ile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (74) (4435) 4-4 
~ i . ilır. isteklilerin 2490 sanlı kanunda :vazıh veı.ikalarla bu mik- Aşagıda mıktarı tasınlanan fıatlar ve ılk temınatları yazılı 
~-1~1~, rn~vaffakiyetle yapmı; ve yapabile~eklcrine dair vesikalarıa 1 7~.1 ·~0U kilo kuru o :_un ~apalı zarfla eksiltın~si 31-8-938 çaqamba I • • • 

il& ~h ekalctinin ehliyet ve müteahhitlik vesikalarile ilk teminat gunu saat 15 te ızmıt tumen Salmalma komısyanunda yapılacaktır. 
V" ~~alıtı~ veya Banka nıektuplarile beraber teklif mektuplarını haYi Her mev~iin ihtiyacı ayrı a>:_rı _mül_eahhitlere de ~ha~e . ede~ilir. Ordu Sıhhi ihtiyacı için 50 takım İrigatör 300 adet ha\'a derece-
~ C .. llrflarını ihale günü olan l3 eyllıl 938 salı günü saat ona k<t· 1 Şartııamesı Ankara, İs !anbul, fakı~ehır Levazım Amırlıklert ve • i 500 ad t beden derecesi 50 ıı det cam İrigatör 10 bin adet Rexor şı· 
~biü:1akkalede Müstahkem mevki satın alma Ko. na makbuz mu- lzmitte Tümen Satmalma Komisyonunda görülebiler. isteklilerin ~ın[.ta iğnesi 2!) Ağ~st~s ?~~ pazartesi günii s~at 11,30 da T~phane~e 

de te.,ı· 1 . p d k' "k 1 k b l d'l b lli gün ve saatından bir saat evvel teklif mektuplarını Tümen Iswnbul Lc\'azım Amırhgı Satmalma Komısyonunda eksıltme de .. ını etme erı. osta a va ı gecı me er a u e ı mez. e . . · • . . . . . 
(319) (5821) 1-4 Satınalma Komisyonuna vermeleri (254) (5381) 4-4 1 alınacaktır. Hepısının tahmın bedelı 3180 lıra ılk temınatı 238 buçuk 

T l lirndır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin Kanuni ves\-
a.ın anan 

• • • Mevkileri kilo fiatı Tutarı İlk teminatı kalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (76) (4437) 4-4 

K. Santim Lira K. Lira • • • ~ ~'l'tfenn· k , . . . 1 ıtaahnın kılosu 4 kuru~tan 394,520 kılo arpasıle kılosu 
~~~ ·. 
.~tı 

1 
n 394,520 kilo yulafı eksiltmeye konulmuştur. Arpanın fo. lzmıl 69000 2 50 1725 130 50 gramlıktan bin gramlığa kadar 100.000 adet ilaç şi.1esmm 1 l 

1 Ağııstos 93S tarihindeki münakasası gazete idaresince ilanı noksan 
1 yapıld ığından 29 Ağustoa 938 Pazarted günü saat 15,30 da Tophane· 
1 de lstanbul Levazım Amirliği Sataıalma Komi,yflnunda yeniden ka-

ıiı,ı lO 3 
181 lira yulafın 1480 liradır. İhalesi 14-9·938 çarşamba güni.i Adapa.ı.ar 

~. l~t O \~e 10,45 dedir. Şartnamesi İspartada Sa. Al. Ko. da görüle· 1 Bolu 
'liııd ekhlerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale Tuzla 

en h' 

58000 
58000 

39500l) 

2 50 
3 
2 75 

1450 lOB 
1740 131 

10862 50 815 
4427 50 331 ır saat evvel İspartada Sa. Al. l\.o, na vermeleri. (320) Gebze 161000 2 75 palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 6232 lira 

;;o kuruştur. llk teminatı 467 lira 44 kuruştur. Şartname ve nünunesi 
Komisyonda görülebilir. Talipler şartnamesinde istenilen şişelere ar 
rı ayrı fiyat vereceklerdir. lateklilerin kanuni vesikalarile beraber 
teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona ver-

(5861) 1 4.4 

• • • 
~ lsl&h· 
l~tlt lto ·~·cdeki kıtaat için 532,000 kilo kuru ot kapalı zarfla eksilt· 
~.so knulınuştuı·. Muhammen tutarı 38620 lira ilk teminatı 1396 

1 1lııqe tırustur. Şartnnme!-.İ İslahiye tuğay satın alma Ko. dadır. 
lt 14 aıll\!4 e~·lıiJ 938 çarşamba günü ~aat 15,30 da İslahiyedc Tuğay 
(~~ kacı f0 • da yapılacaktır. Ve teklif mektubları 14/9/938 saat 

i) (S~~ slahiyede Tuğay satınalma Ko. na \'erilmiş olacaktır. 
ö>) ı--ı 

~ lıı·ıı· ••• 
~~.'lııı.:c;: kıtasının 153,000 kilo sığır veya ke~i eti k~palı zarfla. sn· 
ı~llttıı tır. Muhammen tutarı 28,305 lira ve ılk temınatı 2123 lır:ı· 
~ il l4.:lltcsi İslahiycde Tuğay Satın Alma Komisyonundadır. Ek
~t 1~. 'l'ckl~38 snnt 15 deİslfilıiyede Tuğay Satın Alma Ko. da yapıln

'4 l\Illl ıf nıcktupları 14-9-938 saat 14 o kadar İslahiyede Tuğay 
a l{o, na vermeleri. (323) (5834) 1-4 

~ . . . 
'il c:Ooo. 
ı ~t •la 25 'llt ~. l'tth . 00 adet portntif çndır kapalı zarfla cksiltıniye konul-
t4~lı.q.. İl ltıın .edilen bedeli 18250 lira olup ilk teminntı 1368 lira 75 
~it (:lt.ıl!ti.ıı ıaıesı 8/9/938 Per~cmbe günii saat 12 dedir. Eksiltmiye 't tl1ı.-ıe t 2~90 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen 

t"\·elitıCtnuıat ve teklif mektublarını ihale gününrlen en geç bir 
e kadar l\t, 1\1, V. Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

6Q. •292• ·5622• 2~4 
~at ) \ • • • • 
lı.'<ltql 0 tl 77 
,~it .ıı tdil oktanlık beıtzin kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuıtur. 
t~ ~1 3ı Q en bedeli 153000 lira olup ilk teminatı 890[) liradır 
~'il 11tu, ~uıtoı 938 çarşamba ııünü aaat 12 dedir Şartnamui 

'~ı_bi~lbth u~•bilindeM .M.V. Satınalma Komisyonundan alınabU r. 
\~ h t1ı beı tırecelderin 2490 aayıh kanunun 2, ~; cü maddelerinde 

ç bir a'elerıe teminat ve teklif mektuplarını ihale gününden 
'••t •vvel M.M.V Satınalma Komiıyonuna vermeleri. 

t~ (231) (521)6} 4 - 4 
~~·~§fi ••• 
~'lı~ll.de l' 48

145 lira 18 kuruştan ibaret olon Bahkesirin Çayırhisar 
'-eaa ıarııa "Ptı~ıJacak iki adet top hangarı ile beş adP.t cephanelik 
~~ l>cı-ş~ eksııtrneye konmuştur. İlk teminatı 4158 liı-adır. İhalesi 
) tı il 1tr. n:~e &:ünü saat 16 da Balıkesir Kor satın Al. J{o. da ya
~-~1~(! ir ~Şc nlt plan, şartname ve birinci keşif ile tediye şart
tı' lı ~a~tır. n °~· Sa. Al. Ko. le Ankara, İzmir ve İstanLul Lv. A. de 
L~llııı~~e ir ~ ışe ait plan, şartname \.'e ~irinci keşif ile tediye şart
~~ t•lır. 'l'at~r. S~. AI. Ko. le Ankara, lzmir ve İstanbul Lv. A. de 
--~ b·eıtlir Ilı 1l>lcrın muayyen ~nde ihaleden bir saat evveline 

'°tt~liltte vcktubiarını kanunun 2,3 üncü maddelerindeki vesika
illeri e(varsa ehliyet ve iktidar vesikalarınıdıı beraber Ko. 

. 294) (5624) 2-4 

741000 20205 00 1516 

• • • 
5000 ili 6 00 metre hava renııi kışlık elbiıelik kumaş kapalı meleri. (135) (5391) 4-4 

zarfla eksiltmeye koDmuştur. Tahmin edilen bedeli 2IOCO lira ilk • • • 

teminatı 1575 liradır . İbalcal '2/'2/!138 cuma günü ı:ıat 12 dedir. Ek· Davutpaşa Askeri fırın için yüz bin kilo fırın odunu Z7 ağustoı 
ailtıneye gireceklerin 2490 ıay'lı kanunun 2 3 cü maddelerinde iste· 938 cumartesi günü saat 11 de Tophanede LevaLım Amirliği Satı· 
nilen bel2elerle ihale günü ve saatinde teklif mektublarile tenıirı at nalma Komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
l, rmı en ıreç bir uat evveline M M. V Sa. AJ. Ko.na v_erıncleri 1 1400 lira, ilk te:ninatı 105 liradır. Şartnamesi Komisyonda görüle· 

(27u) (a163) 3-t bilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Komis· 

• • • 
3000 takım dikilmiş yazlık elbise kapalı 2arfla eluiltrueye 

konulmuştur. Tabmia edilen bedeli 18 t30 lira olup ilk teminat 1 

1383 lira 75 kuru,tur. lhaleai 3, 9/9:~8 cunıarteıi ııaut ~ 1 dedir. Ek11lt· ı 
meye giııceklerin 2490 sayıh kanunun 2 3 cü maddelerinde iatenilen 
belıel~r c teminat ve teklif mektublarını ihale aününde en ııeç bir 
aaat ev.dine kadarM M.V. Sa. Al.Kona vermeleri (271) (5461)3-4 

• • • 
Ankara garnizon birli!t ve mileueıeleri hayvanatı içio 230,000 

kilo yulaf n kapalı zarfla ekailtmcıi 8 Eylül-9:38 aaat 12de Ankara 
LV. Amirliği Sa. Al.Koda yApıl•caktır. Muhammen bedeli 1 ~tOO 
lira ilk teminatı 1380 liradır. Şartname Komisyonda g~rülür. Kanun 
yesikalarda bulunan teklif mektublarını, aaat 11 re kadar Komiı
yona vermeleri (265) (5458) 3-4 

• • • 
Ankarada Cebeci hulabaneıinde yaptırılacak ıu deposu po• 

liltlinik kanıılızaayon ve kömürlük in,aatına eksiltme iÜoÜ idekli 
çıkmadığ-ından yeniden kapalı zarf usulile t:ksiltmeye konmuştur. 
Bu inşaatın heyeti umumiyesinin kefif bedeli 60030 lira 22 kuruşlur 
Eksiltme 5-9 938 pazuteııi günü ~aat ti de Ankarada M.M V. Sa. 
Al. Ko.da yapılacaktır . İlk teminat 4251 lira 52 kuruş olup şa•t• 
name keşif ve sair evrak · 300 kuruş mukabilinde Komiıyondan 
ıı' ı m. Ekıiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2491) sayılı kanu
nun 2 -3 cü maddelerinde ya :r.ılı belgelerle müteahhitlik vesikası ile 
birlikte t eklif mektublr.rıuı ekıiltme aaatinden behemehal bir aaat 
evveline kadu M.M V. Sa. Al. Ko.na vermtleri (274) (5467) 3 - 4 

• • • 
Ankara garnizonu birlik ve müeHeııatı h•yvanah ihtiyacı için 

619j00 kilo arpanın kapalı zarfla ekeiltmui 12 9 93S ııaat 12 de 
Ankara Lv A Sa.Al. K\l da yapılacaktır. Muhammen bedeli 27877 
lira 50 kuruştur. fık teminatı ~090 lira 81 kuru4tur. Şartnamesi 139 
kuruş mu kabilinde Komiayondan alınabilir. Kanuni vesikalarda 
bulunan teklif mektublımoın aaat 11 re kadar Komiıyona verilmesi 

(27 l) (t546~) 3-4 

yona gelmeleri. (129) (5343) 4-4 

1 - Tahmin edilea bıdeli (720l) lira olan (1000) adet battaniye 
U atustos 9 \8 tarihine raıtlayan cumartesi giloa aaat 12,3() da 
kapalı zarfla alınmak üzere müuaka1aya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (540) lira olup tartnameıi her ııün Ko· 
miayondon parasız olarak alınabilir. 

8 - lıteklilcrin 2490 ar.yılı kanunun tarifati dah.iliade tanzim 
edecekleri kapalı teklif meldublarını en geç belli ıün ve aaatten 
bir aaat evveline kadar Ka11mpaşada bulunan Komiayon batk&Dlı· 
tına makbuz mukabilinde nrmeleri. (5336) 4 _, 

.......................... 
Ehemmiyetle Nazarı Dikkata : 

Beyaz ve pırına sabunlarını aıkeri ev~ata uygun her 
yerden ucuz yalım~ aşağıdaki adreste bula'1ileceksiniz 

A. S. TURAN SABUN F ABRIKASI 
İzmir İkinci Mıhcılar sokağı No. 4-6 
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MGnakasa Gazetesi 
\ " 

1 İnhisarlar Umum üdürlüğünden 
Polis Mektebi 

Müdürlüğünden: 

I - İdaremizin Şemsi paşa bakım ve işleme evi çocuk 
yuvası ve dispanse.ri için şartnamesine ekli listede mütredatı 

yazılı 20 kalemde 119 parça eşya açık ek!'i1tme usulile yap· 
tırılacaktır. 

ll - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 2215 lira ve 

muvakkat teminatı \66,12 liradır. 

IIJ - Eksiltme 7.9.9;38 tarihine rastlayan çarşamba güoiı 

aat 10 da Kabataşta Levazım ve Mnbayaat Şubesindeki alım 
Komi;:,yonunda yapılacaktır. 

lV - Şartname ve resimler parasız olarak her tı;ün ~özü 
geçen ıubeden nlinabilir. . 

V - İsteklilerin kanunen keudilerinden aranılan vesaık 
ve· % 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayın edilen 
gün ve saatte yukarıda adı geçen Kombyona gelmeleri il!n 
olunur. (5718) 2- 4 

• • • 
I - İstafo~tik, bilanço ve sair murnasili işlerdr. kulla

nılmakta olup tipometre ölçüsü esasına göre haz1rlanmış O· 

lan ve miktar ve ebad1 listesinde yaz1lı bulunlln 3420 ldet 
garnitür nümuneleri mucibince t-k::ıiltme usuliyle satın alına 

caktır. 
Il - MuhaRımen bedeli 800 lira ve muvakkat teminatı 60 

liradır. 
Hl - Eksiltme 7 .9.938 

11aat ll'de Kshataşta levazım 
komisyonunda yapılacaktır. 

tarihine rastlıyan çarşamba günii 
n mubayaat şühesindeki alım 

iV - Listeler hergün parasız olarak sfüü gefen şübeden a
lınabileceği gibi nümuneler görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin 
yüzde 7,5 gil\ enme paralariyle birlikte 
komisyona gelwdeİi iJAn olunıır. 

• • • 

edilen gün ve taatte 
yukarıda adi geçen 

"5717,, 2 -4 

1 - Şartname ve numuneai mucibince satın alınacak 
46,000 kilo bel ipi kapalı zarf uıulile eksiltmeye konmuı· 
tur. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 58 kuruş he.sabile 
23200 lira ve muvakkat teminatı 17 40 liradır. 

111 - Eksiltme 29.8.938 tarihine rasthyan pazartesi günü 
saat t 1 de Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindek 
Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 1. 16 lira bedel mukabilinde lnhisar
ar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve lzmir Baf Mti
dürlüklerinden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanun! vesaik ile yüz· 
de 1.5 güvenme parası makbuzu veya banka mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü saat 
10.30 a kadar yukarda adı geçen Alım Komisyonu Başkan· 
lığına makbuz mukabilfnde verilmesi lbımdır. 

(5301) 4-4 

• • • 
1 - İdaremizin Paşabahçe fabrikasında şartname ve pro

jesi mucil::ince yaptırılacak kllntar ve itfaiye binaları inşaatı 
ihalesi fesb edildiğinden yeniden aç1k eksiltmeye konmuştur. 

2 - Ke§if bedeli 5253 lira 23 kuruş ve muvakkat temi
natı 394 liradır. 

3 - Eksiltme 2.9.938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
10 da Ke.bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko
mi~ yonunda yapılacakhr. 

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

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve 
vesaikini inhisarlar inşaat Şübe!:>ine ibraz ederek ayrıca ve:ııika 
almaları lazımdır. 

6 - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve!aik 
ile V-ü1ci maddede yazılı eksiltmeye iş•irak vesikası ve % 7,Fı 
güvenme paralariyle birlıkte eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri ildn olunur. 

Cinsi Miktarı 

• • • 
Muhammen be. 
Beheri tutarı 

L. K. S. L. K. 

igara makine 15.000 kilo -20,70 3105.
kolası 

Sigara paket 13.550 ,, -20,70 2804.85 
kolası 

(5532) 3-4 

Muvakkat Eksiltmenin 
teminatı 

lira K. 
232.87 

210,36 

saatı 

10.30 

11.-

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

il - 1\fohamme-n bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 5 IX 938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü hiza· 
Iarında gösterilen saatlerde Kabataşta levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım komisyonunda yapı14caktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün ıözii geçen .şubeden 
alınabilir. 

v - istekl terin eksiltme için tayin edilen rün ve saatlerde 
%7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona 
S'elmelerl ilin olunur. (5508) 3-4 

• • • 
1 - 1703 kilo iskarta çul p:ızarlı~la ~atılacaktır. 

11 - Pazarlık 3.lX .9=18 tarihine rastlıyan cumartesi günü 
saat 10 ela Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Salış 
Komüıyonunda yapıfacaktır. 

Ill - Nümurıeler her gün Ahırkapı deposunda görüle-
bilir. 

IV - Istcklil~ıirı pazarlık için tnyin edilon gün ve Eaatte.· 
% 1,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adl geçen Satı~ 
Komİ5) onırn11 gelmelı·ri ilun olunur. (5590) ~-4 

• • • 
I - Şartnamesi mucibince sıııın alınacak 6 adet tu]ıımba 

açık eksil!mP.ye konmuştur. . 
1l - Muhamen bedeli beheri ·ı 60 lira hesabiyle 960 lıra 

ve muvakkat teminatı 70 liradır. 
Ill - Eksiltme 2.lX.938 tarihine rastlıyan cuma günü 

saat l L de Kııbııta§ta Levazım ve Mubııyaat Şubesindeki Alım 

Kom İS) onunda yapılacaktır. 
lV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

Şubeden ı:ılırabilir. 
V - l teklilerin eksıltrne için tayin edilen gün ve saatte 

% 7,S güvenme paralariyle birlikte yukarda_ ad! geçen Komis· 
yona gelmeleri ilin o]uuur. (:J53j) 3 - 4 

• • • 
1 - Üsküdar depolar gurubuna bağlı Şemsipaşa Tü

tün bakım evi için şartnamesi mucibince yeniden satın alı
nacak 2 tonluk bir adet yük asansörü 3-8-938 tarihinde 
ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksilt
meye konulmuştur. 

il - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat temi
natı 450 liradır. 

111 - Eksiltme 3-9-938 tarihine rastlayan cumartesi 
günü saat 1 1 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 30 kuruş bedel mukabilinde sözü 
geçen şubeden alınabilir. 

V - Asansör Wertheim, Stigler, Schindler, A. T. G. 
Mühleisen Gottscholç Mihhlis, Beck Henkel, Maylauer, 
Hans hann Klockne veya lndustrie electromachine ve 
Polonya "Luuis Neubarer Chemnitz,, markalı olacaktır. 

VI - İsteklilerin tütün fabrikalar şubesinden verdik
leri tekliflerin kabulünü mutazammın olarak alacakları 
vesika ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte pazarlık 

için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı geçen Ko
misyona gelmeleri ilan olunur. (5869) 1-4 

. . ·- • . ~ , . -..,. ... ,,,,_ . '° '• A ·\: ••.. A•J'l~,ı,; ..... ,..,. .• - .. ~ •• ::.l'"rr.,• ·.!rı .. • • - .• • ~:r'!. '· l ........ ·:ı·( :ıı'ı··.··. 
ij,,' ·~J" 'til!'·l.·~-"1; '!\.~.,.,~, .. f•,•:... .... . -..'- .... .., • .. . . .. 

'.- .>-· istanbur Bele.diyesi ilanları · .: 
. ... .. ' . '. 

• 'I' •• • 

Tahmin B. Tutan Teminat:· 
Krş L. K. ~ 

Cinsi miktarı 

inci nevi ekmek 40000 kilo lo 4000 300 50 
Dağlıc koyun eti l ooon " 45 4500 337 , 
Sadeyağ • 3000 " 105 3150 236 ~ 
Kuru erzak 38 kalem 000 4926 369 jJ 
Yaş sebze 33 " 000 3081 75 23I 44 
SOt yoğurt 3 " 000 312 50 23 

7
5 

Odun maden kömürü 3 ,, 000 850 ~ 31 
Şeker ve saire 6 " 000 3'J97 50 23 at 

İhale saatleri 9 dan 10 kuru erzak \'e şekerler 10 dan 11 re kad ıı 
ET 11 den 12 ye kadar sadeyağ 13 ten 14 de kadar yaş sebze 14 de 
15 e kadar süt, yoğurt 15 ten 16 ya kadar ekmek, kömür odun. 

1- Mektebimizin 939 senesi mayısm nihayetine kadar ihtiyacı .. ~ 
lan bu hususa müteallik tanzim olunan şartnamelerde müfredatı ~:e· 
terildiği veçhile ekmek, et, sadeyağ, kuru erzak, yaş sebze ve saı 
nin satınalması için açık eksiltmeye konmuştur. f\I 

2 - Eksiltme 15/9/938 gününe nıüsadü perşembe günü yukard•d• 
saatlerde Yıldızda Polis mektebi binasında Satınalma komisyonuıı 
yapılacaktır. d ğı• 

3 - Taliplerin teminatı evveliye paralarını Beşiktaş Malsan 1 

na yatırmaları. ııı 

4 - Bunlara aid şartnameleri görmek, cins ve miktar, fiyatla11 f• 

öğrenmek istiyen talihlerin mektebimize uğramaları ilan ol~ 
(5763) 1 

Müteahhitlerin Takvimi 

Pazartesi : 29 8· 38 

Makkap (Ask. Fabrikalar) No. 755 

Rekor şiringası hava derecesi v. s. (Tophane Lvz.) No. 758 

Şose tamiri (Aydın Vil.) No. 779 

Otobüs şasısı maa karoseri (Borno\'a Beled.) No. 779 
Konya memleket has. kalorifer tesisatı (Konya Mem. Has.) No. 7SO 

Yulaf (Vize Ask. Sak.) No. 784 

Saman (Lüleburgaz Tümeni) No. 784 

Sadeyağ (Vize Ask. Sak) No. 784 \r 

Bayburt şehrinde yap. elektrik tesisatı (Bayburt Çoruh Un f• 
rikası) No. 785 

Bel ipi (İnhisarlar Umum Müd.) No. 786 

Akümülatör (D. D. Y.) No. 786 

Mahruti çadır ve pamuk çorap (M. M. V.) No. 787 

Sığır eti (Diyarıbakır Ask. Sak.) No. 787 
Kuru ot ('l'ophane Lvz.) No. 787 

Yulaf (Bornova Ask. Sak.) No. 787 

İlaç şişesi (Tophane Lvz.) No. 788 

Kızıl ayar musluğu (İnhisarlar U. Müd.) No. 788 

Tıbbi e<'za ve alat (Ank. Val.) No. 788 

Betonarme köprü ile şöse inşaatı (Aydın Vil.) No. 788 

Lastik akümülatör elektrik motöril v. s. (Eskişehir Beled.) 

Temizlik işleri ve diğer Müesseseler hayvanlarına luzumu 
olan 669,140 kilo arpa kapalı zarf ile eksiltmeye konulmuş
tur. Bir kilo arpaya 5 kuruş 25 santim bedel tahmin edilmiş· * 
:ıir. Listesile şartnamesi Levazım Müdürliiğünde göı illebilir. 
Eksiltme 31-8-938 Çarşamba günü saat 11 de Daimi En· 
cümendt- yapılacaktır. İstekliler 2490 snyılı l. aııun· 
da yazılı vesika ''e 2634 Jira 74 ki.Iruş1uk ilk teminat 
mrıkbuz veya mektubile beıaber teklif mektuplarını havi 
kapalı zarfları ) ukaıda yazılı günde saat 10 nı kadar Daimi 
Erıcümene Vt!rmelidirler. Bu saatten sonra verılecek zarflar 

No. 788 

Tenis yeri yap. (Ank. Val.) No. 788 

Kitap bastırılması (Devlet Basımevi Dir.) No. 788 

Battaniye ayna pantalon \', s. eşya (İst. Beled.) No. 788 

Amele çadırı tamiri (Ank. Vil) No. 790 

Odun \'e kömür (Konya Sanat Okulu Dir.) No. 790 

Yumurta ve kuru soğan (İst. Komut.) No. 790 

Erzak ve mahrukat (Adli Tıp İşleri Gen. Dir.) No. 790 

İnşaat malzemesi (İst. Bcled.) No. 790 

Su tesisatı için proje tanzimi (Karaman Beled.) No. 790 

Çatı tamiri (Adliye Vek.) No. 790 Ji.. ~ 
kabul edilmez (5481) 

• • • 
Keşif bedeli 1787 lira 3 l kuruş olan Kartal merkez oku

lunun tamİli aç1k ek iltmeyc konulmuş isede Lelli ihale gü· 
nünde giren bulunmadığından ehillme 31-8-938 Çnrşamba 
gününe uzntılmı~tır. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Mü
dürlüğündf. görülebiJir. istekliler ~490 N.h kanunda yaıılı 
vesikadan bıışka en az 1000 liralık bu i§c benıer iş yaptığına 
dair Nafia Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve Ticllret 
odası vesikalarile 1:14 lira 5 kuruşluk ilk teminat maKhuı veya 
mektubile beraber yukarda yazılı ~ünde saat 11 de Daimi 
Encümende hulunmnlıdırlar. (5642) 

Yüksek mühendis mektebi satınalma 
komisyonundan : 

Münakasaya konan Miktan Muhammen Pey Eksiltmenin 
eşyanın cinsi bedeli akçesi tarihi saat 

Ders sırast 30 adet 35.50 L. 249.00 L. 14/9/938 19 
Etüt sırası 50 • 45.00. L. 
Resimhane masası 25 • 35.00 L. 

Kesimhane masası 
taburası 75 • 4.00 L. 109.00 L. 14/9/938 10.3 
Proje ve dosya dolabı 3 • 92.50 L. 

1 - :\lcktcbin 938 mali senesi zarfında yaptıracaiı eşya açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Bu eşyaların cins \'e miktarlarilc ıuuhaınnıcn bedelleri ve ilk 
teminatları, eksiltmenin tarih ve şekilleri hizalarında iösterilmiştir. 1 

3 - İstekliler 938 mali senesine aid Ticaret odası vesikalarını eös· 
tereceklerdir. 

4 - Şartnamelerini ve niiınunclerini görmek istiyenlerin her gün 
ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mekteb ı 
binası dahilindeki komisyona müracaatları ilan olunur. •5841• 1--4 

Okul tamiri (İst. Beled.) No. 790 

Temizlik ahırı tamiri (İst. Beled.) No. 790 

Bakırköy 2 inci okul tamiri (İst. Beled.) No. 790 

Bayrak (Gümrük Muhafaza Gen. Komut. İst. Sak.) No. 790 
Elektrik nıalzemcsi (Karaman Beled.) :So. 790 

Kuru soğan (Bursa Ask. Sak.) No. 790 

Süt (Çanak. Mst. Mvk. Sak.) No. 790 
Yulaf (Emniyet l\Iüd.) No. 790 

Koyun eti (Cizre Hudut Taburu Sak.) No. 790 

Toprak hafriyatı (Devlet Havayol. U. Müd.) No. 791 
Elektrik tesisatı (EJaziğ Ask. Sak.) No. 792 

Feriköy 17 inci okul tamiri (İst. Beled.) No. 793 

Elektrolit tutya (Ask. Fabrikalar) No. 794 

Halkevi binası inşaatı (Ordu C. H. P. Baık.) No. 796 

Levha dikilmesi (Kocaeli Vil.) No. 796 

Kuru ot (Vize Ask. Sak.) No. 798 

Fotin elbCıie ve şapka (Samsun Beled.) No. 798 
İlaç (Samsun Beled.) No. 798 

Ser inşaatı (S::ımsun Beled.) No. 798, S 

Tütün ambarı tamiri (Balıkesir İnhisarlar Başmüd.) No· :~o4 
Demir parmaklık korkuluk yap. (İst. Gümrükleri JJıır 

No. 798 

Parke kaldırım inşaatı (Samsun Beled.) No. 798 

Güricn odunu (Ank. L\'z,) No. 800 
İnşaat malzemesi (İst. Belcd.) No. 800 

Tank el deHeri (İst. Gümrükleri Başmüd.) No. 800 

Sabit banko yap. (İst. Gümrükleri Başmüd.) No. 800 

Rontkcn levazımı (İst. Bcled.) No. 801 

Ôoleriade yıldız itıreti olanlar mOzayede1e alttir. 


