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~H_a_ic_i _H_a_be_rl_er ____ I Yeni ~amga Resmi hnunu 
~ille "k · i rı ada bakır fiattarının Irak - ran hududundaki petrol 

yilksellfi satıhları müatesna olmak üzre 
8 İrak petrol sahalarıoın monopo-

ltrd İrfqik Amerikada bu gün· lüne bilfiil sahip bulunmakta-
... ~ bakır natlarının yüksel- d 
""Cıın . . ır. 
h k e ıntızar olunuyor. Hurda 

1

. 
a ır f' h b 1 d y(jı_ ıa ir ibra a 1/8 sent 
l(&eldi. 
lan le . 1 eden bazı maden sahib-

trı t~ tekrar madenlerini işlet
lı t fikrinde oldukları anlaş.· 
~~r, fakat piyasada mevcut 
~ik ır ınilctarını tetkik ve tah
İılib:tıneden daha ziyade bakır 
di l al etmek arzusunda değil· 

ter, 

lrand 
a yeni keşf olunan 

Petrol kuyuları 

1ıa!:,hra~dan ihbar edildiğine 
tııa an Iran petrolll•rini i•tis
~a r. eden lngiliz İran (A nglo-

lltan o·ı c Pctr 
1 

1 ompany) Şirketi 

lso ~· kuyuları merkezinden 
Cl\

4 5•1onıetre m safede olan 
•iıtı h·ara dertilen mahalde ce· 
ttıi4tı ır Petrol madeni keşfedil
lla~ r. Ehli vukufun beyan:ıtına 
lar f:0 keşfolunan yeni kuyu· 
'-tın •ııın bütün petrol istihsa
)oll ~n bir &ülüsüoü, yeni 3 mil· 

oıı lemin edecektir. 

ıa,,,. 
• petrol madenleri 

I ~fletme imtiyazı 
'ak h-k~lld 

1 
u umeti, Basra petrol 

.... en er' •. 1 
"'lfti •nı ış etmcğe karar ver-
'4.tih:· Bu işletmenin imtiyazı 
Ş,llı :Ztrda Hayfa ve Tarabuluzu 
llıı ti~ketrollerini işletmekte ol-

ete vermittir. Bu şirket 

~ -

~Piyasa 
'• Yenı Et Tarifesi 
''it .. . 

ttı· ... ,1?1 • 
1.>'e b •cabı fazla hayvan gel-

' lı4 f~tladığından belediye et 
ltı'L •atla d . • 
f ·11:d11 rın a yemden bır 
t r le ·ı diiıı n:zı at yaptı. Yeni tari· 

~dil .... ıı. 5•bahtan itibaren tatbik 
1\' .,. 450C b 
b 1b ~ıı aşlanmıştır. Dünden 
t 1ta ill\· 11

1
ahiye müdürleri ve za-

tJr ır eri k l t'f 14ler ınınta a arı içinde 
1 y . 

" '}'c r' apıyor yenı ta-
"ilııt ''Yet t tr e mcden sahş ya-

\'"' Ccı-alandırılacaktır. 
C>lıı ı et f' 11 ~u ıa arı şöyle tesbit 

ı.- thır. ı 
<\t • t5 "•re,-

~ e, dağ~ın kilosu 50 kuruştan 

Fransa Bulgaristana 300 
milyon franklık bir kredi 

temin ediyor 

Sofyadan bildiri) iyor: 

Bulgaristanda menfaatleri o
lan bir çok Frnnsız bankaları

nın mümessilleri pazartesi günü 
buraya geleceklerdir. Bu mü
mesıiller, Bulgaristana takriben 
300 milyon franklık bir ticari 
kredi açılması için Bulgar hü
kümetlerile müzakelerde bulu
nacaklardır. 

Macaristanda mahsul 

Macaristaııııı bu yılki hnbu
b<lt mahsulu için re:; mi yeni tak
dirlere na:ıarım bundan evvel tah
min olu"a.n mikdarlarda atideki 
tashihat yapılmıştır. 
Buğday - Bundan evvel tah

min olunan 24 milyon kentaln 
mukabil, yeni takdirlere göre 
25.3~0.000 kental olacak, ge
çen yıl 19,flOO,OOO kental mah
sul olmışdı. 

Çavdar - geçen yılın 7.230.000 
kentalına mukabil bu yılın 
mahsulu 9.700,000 kt>ntal. 

Arpa - geçen yılm 6.700.000 
kentalına mukabil bu yıhn mah
ıulu 7.900.000 kental. 

Yulaf - geçen yılın 2.700.000 
kenlalıııa mukabil bu yılın 
mahsulu 2.800.000 kentaldır. 

havadisleri 
saat 12 de tatil yapılacak
tır. Öğlenden sonra saat 13 de 
başlayacak olan mesai saat 16 
ya kadar devam edecektir. 

Bankalarda mesai saatı 

İstanbul bankaları, kı\Sa ve 
gişelerinin atide gösterilen saat
te açılıp kapanmasınıt mütteh i
den karar vermişlerdir, 

Adi günler : Saat 9,30 dan 
14 e kadar. 

Cumartesi : Saat 9,30 dan 
11,30 a kadar. 

Bu evkat 1 ağustos pazarte
sinden başlıyarak 15 eyliil per· 
şembe (dahil) gününe kadar de· 
vam edecektir. 

as"ıı 40 d ıç 47 den 40 a, kara

"- t, '•ğıra~ 38 e, dana 40 dan 
tiJ ~t keçi : den 32 ye, man- ı Sandal Bedesteninde mezad 
~ llıı4tir e 35 den 25 e indi- 1 saatleri 
''ttı· . 1 1 daıreı Resmi devairde çalışına saat-

erde yeni mesai 
l}(i saatleri 1 !erinin değişmesi yüzünden İ:stan-

tcı ilden ·r ı bul Belediyesi Mezad idaresinde 
t1h 'tile he 

1 bıbaren Devlet dai- de dünden itibaren Sl\at dokuz-
"1 l " er . : "'ıı ._tbik Yaz m saı saa- dan on ikiye keder kayid mua· 

" etrni• 1 " 1 ildi! Yeni 
1 

., 0 an muesse- melesi yapılacak, müzayedeye, 
l(I llıeğe ç.b 1fma şekli tatbik : hali ve eşya kısımlarında saat 

~•ireler ~~::~•ttır. B•ına bir buçukta, mücevherat kıs-
} • ~da açılacak, mında ikide başlanacaktir. 

l1~ --------
Q,,. "••an haraketı• 1 ler arasında birinci mevkii 

,. 2.601.497 tonluk 1195 gemiyle 
'rı ••rı --...__ lnriliz bandrası almaktadır. 

'"" rıııı • limandan 12 ku- ı 2.167.779 ton ve 1050 ıremi ile 

Q )on tonajlık 5806 İtalyan gemileri ikinci gclmck-
•trıı d F 19

3
., Qeçrnittlr te ir. akat transit olarak geçen 

dllıı ' ıene . ingiliz gemileri 814 olmasına 
tt~.a1 tçll\it •ı 12•rfında botazlar- mukabil İtalyan gemileri 627 dir. 
b• 1 tr' 0 an •c b" · ı· t b l l. d l lt i ı hakk '" ne ı tıcaret s an u ımnnın a muame e ya-
~ı_ll~lllati11titeın~ıı tutulmuş olan pan gemiler arasında 423 ünite 

\ll bot iOre a-cçen ıene ile itRlyanlar başta, 381 ünite 
•:tından geçen ge~- ile İngilizler ikinci gelmektedir. 

(Dünkü nushamızdan devam) 

Birinci ve ikinci fıkradaki i
linnameler mÜtl'addid müessese 
ve şahısların ilanlarını muhtevi 
olduğu takdirde her şahis ve 
müesseseye müteallik olanları 
da bu numara mucibince ayrı 
ayrı resme tabidir. 

71 - Kağıd veya mukavva ü
zerine tertib olunarak umuıni 
mahallere asılan veya yapıştın 
lan veya başka suretle teşhir , 
dilen ilanlar ve oynanan ve oy
nanacak olan filimİere aid sine
ma fotoğrafları : 

a) Bir metre murabbaının ya
rısı ve ondan aşağı olanlar l ku
ruş 

b) Bır melre murnbbaının ya
rısından bir metre ınurabbaına 
kadar (dahil) olanlar 3 kuruş 

c) Bir metre murabamdan faz· 
la olanlar 20 kuruş 
Ayrı ayrı şahıslar tarafından 

mütenevvi maddeler hakkmda 
tertib edilip aynı kağıd veya 
mu kav va üzerine dercoluna n i
lanlardan her biri dercolunduk
lari kagıd veya mukavvanın eb'a· 
dına göre bu numara mucibince 
ayrıca resme tabidir. 

72 - Kigıd ve a mukavvadan 
başka madddn üzerine tertib 
olunarilk u nuıni mahallere ası

lan veya yapııtırılan veya baş
ka suretle teşhir olunan ilanlar: 

Bir metr~ ınurabbaının yarısı 
veya bundan aşağı olanlar 30 
kuruş 

Bir metre murabbaının yarısın
dan bir melri! murabbaın'l ka
dar (dahil) olanlar ~o lruruş 

Bir metre murabbaından 2 
metre murabbaına kadar (dahil) 
olanlar 3 lira 

İki metre murabhaından sonra 
her yarım ır.etre murabbaı ve 
küsuru için 30 kuruş 
(Kiğıd veya mukavva üzerine 

lertib edilip bez, kontrplak, cam, 
madeni levha vuaire gibi daya
nıkiı maddeler üzerine yapıştı

rılan veya bu maddelerden biri
le çerçevelenerek mahfuz bir 
hale getirilen ilanlarla oyma ve
ya resim!erden t erekküb eden 
ziyalı ve ziyaı-ız ilanlar da bu 
numara mucibince resme tabi 
tutulur). 

Üçüncülüğü yunan bandrası, 
1,6 ~8.211 tonluk 1128 gemi ile 
almnktadtr. ,Bunlar içinde yalnız 
161 gemi lıtanbulda muamele 
yapmıştır. f ransız bandruı 158 
gemi ve 1.26L999 tonla dördün
cü mevkii işgal ediyor. Bundan 
sonra 1.111,351 ton ve 407 ge
mi ile sovyetler birliği, 959,658 
ton ve 301 gemi He Norveç 
754.43 t ton ve 467 gemi ile Al
manya, 702,536 ton ve 345 ge-
mi ile Romanyıı gclmcktP.dir. 

İstanbul limanında muamele 
yapan gemiler Romanya 181 
Almanya 158, Rusya 88 ve Nor· 
veç 46 dır. Bundan sonra sıra

sile Holaoda, Amerika, Polonya, 
· Bulgaristan ve ispanya mevki 
almaktadırlar. \ 937 senesi zıu
fında boğazlardan geçmiş olan 
ecnebi tüccar gemileri tonaj ye
kunu 12.957.364 dir ki 5806 gemi 
tekabül etmektedir. Bunlardan 
3873 Ü transit suretiyle durma
dan geçmişler, yalnız 1933 ü 
İstanbul limanında muamele yap
mıştır. 

Mücessem ilanların resmi bi
lumum satıhlarının mecmuu ü
zerinden hesap olunur. Doğrudan 
doğruya mağaza vitrinleri veya 
otomobil .. kamyon, tramvay ve 
saire gibi nakil vasıtalarının 

camları veya cidarlar& üzerine 
tertib olunan ilinlann resmi, i
lan kısmının iıgal ettiti sathın 
eb'adına gclre hesap olunur. 

74- Gazetelere ve mevkut 
risalere dercolunan ilanlar. 

a) Küçük ilanlar (bir gazete 
sayfasının bir sütunda en çok 
120 harfi geçmiyen ilanlar).2 kş. 

b) Bir gazete sayfasının dört
te birine kadar yer işgal eden 
ilanlar). 20 kuruş 

c) Bir g.ızete sayfasının dört
te birinden yarııına kadar (da
hil) yer işğal eden ilanlar 50 
kuruş. 

d) Bir gazete sayfasının yarı
sından fazlasını itgal eden ilan
lar l lira. 

Mevkut risalelere. de re edilecek 
ilanlar bu resmin yarısına tabi
dir. 

Resmin tayinine ilanı havi ga
zete veya mevkud risalenin say
fası esas1ır. Resim asli nüsha-
Iardan alınır. 

76 - Takvimler : 
İlansız duvar takvimleri ve i

lanlı ilansız ceb takvimleri 1 
kuruş 

İlanla duvar takvimleri 5 kuruş 
84. - Su, gaz, elektrik ve te

lefon abonman mukavelenamele· 
ri 1 O kuru~ 

Madde 2- Aynı kanunun 11 
inci maddesine aşa2ıdaki numa
ralar eklenmittir. 

86 - Ödünç para verme işle
rile meşgul olan hakiki ve bük- j 
mi şahıslara verilecek izin vesı
kaları 1 kuruş 

87 - Ödünç para verme işle
rine tavassut edenlere verile· 
cek vesikalar 25 kuruş 

88 - 86 ncı numarada yazılı 
şahısların kendilerinden ödünç 
para alanlara vercçekleri vesika
lar 5 kuruş 

89 - Bankacılık yapmak üze
re teşekkül edecek limidet ve 
hisse senedli komandit şirket

lerle ecnebi şirketlerin Türkiye
de açacakları şubelere verilecek 
izinlere müteallik İcra Vekilleri 
Heyeti kararlarının bu şirket ve 
şubelere verilecek suretleri 5 
lira. 

(lfankacılık yapmak üzere te
şekkül eden anonim şirketlerin 

Ticaret Kanununun 280 inci 
maddesi mucibince alacakları i-
zinlere aid karar suretleri de bu 
numara mucibince resme tabi-
dir.) 

90 - Protesto edilmek üzere 
ı.oterlere ıönderilecek st'nedle
re aid talebnameler veya bu ma
kamR kaim olmak üzere yazıl.
cak ınektublar 5 kuruş 

91 - Tabib ve kimyagerlerle 
dişçiler•, ebe ve sünnetçilere 
huı.usi hastane, eczane, ceza de
posu, laboratuar açacak olanla
ra, hususi kanun ve nizamname
leri mucibince verilecak ihtısas 
vesikası ve ruhsatnamelerle Sıh
hat ve İçtimai Munenet Veka
letince açılacak tekamül tedri
satı ve alelumum meıleki kurs
ları ikmal edenlere verilecek 
sertifikalar, kilçük sıhhat memur-

Kayseri ~ez fa~ri~asmrn 
Geçen yılhk faaliyet bilançosu 

Beş yıllık endüstri programı
mız.ın başlıca hedeflerden biri 
de pamuklu meosucat için her 
sene dış memleketlere akan ve 
milyonlara baliğ olan ithalatımı
zm önün.! sel çekmek, ihtiyaç
larımızı dahilde inıal elım:kti. 

1933 seııesind.! kurul. n Kay
seri Bez fahrika!ı seııed •n se
neye randımanını artırıp bu da
vayı kökünden halletmek üzere 
bulunuyor. 
Aşağıdaki satırlar fabrikanın 

inkişafını gösterir. 
32.500 iğle yalmz Türkiyenin 

değil, yakın şarkın da en büyük 
pamuklu ünitesi olan Kayseri bez 
fabrikası 1936 da 3.766.325 kilo 
pamuk satın almışken ham pa· 
ınuk mübayaasını geçen sene 
4.246.830 kiloya çıkaımıştıı. 

Bu pamuklar fabriknya geçen 
sene içinde vasati 45 kuruştan 

mal olmuştur. 
171.000 iğden ibaret olan Tür

kiye pamuklu endüı,trisinin gece 
gündüz çalışmak suretiyle sene 
lik pamuk sarfiyatı ancak 17 
milyon kiloya baliğ olduğu göz 
Ö-tünde tutulursa, tek baştna 

Kayseri fabrikasının, milli fob
rikalar pamuk istihlakinin dört· 
te birini teşkil ettiği farkedilir. 

1936 yılında yalnı7. 1.910.850 
metre siparış almış olan Kayse
ri bez fabrikası 1937 senesi için
de devletten ve piyasadan müş
tereken 32 milyon metre bez 
sıparışı alpııştır. Aradaki nisbet 
farkı ~barüz ettirilmeye hacet 
bırakmayacak kadar beliğdir. 
İşcilerin teknik kabiliyetlerinin 
artmasile fabrikanın randımanı 

da yükselmiş ve bu sayede iplik 
imalatı 1936 da 2 .716.390 kilo
dan 1937 de yüzde 18 artarak 
3.215.997 kiloya ve bez imalatı 

yüzde 10 artarak 18.353.575 met
reden 20.224.947 metreye yük
selmiştir. Bütün iğleriyle gece
li gündüzlü faaliyette bulunan 
Kayseri fabrikasının umum ima 
latı bu suretle bir sene içinde 
5.195.850 kilodan 6.078.000 ki
loya çıkmıştır. 

1937 senesinde vasati olarak 
2452 işci 765.000 :saatlık iş çı· 

karmışlardır. 

ları mektebinden mezun olanla
rın şehadetnameleri, tıbbi ve 
ispençiyari müstahzarlar için ve
rilecek ruhsatnameler ve bu v e· 
sika ve ruhHtuamdere yazıla· 

cak şerhler : 
a) İhtisas vesiknları ; 
Birinci sınıf 2 lira 
İkinci sınıf 1 lira 
Bu vesikaların imtihan mazba· 

taları 1 lira 
b) Dişçilere, ebe ve sünnet

çilere verilecek ruhsatnameler 
50 kuruş 

c) Gemi tabibliği ruhsatname· 
leri 2 lira 

d) Hususi hastahane açacak O· 

!anlara verilen ruhııatoameler : 
20 yatağa kadar (20 dahil) 

olanlardan 2 lira 
20 yataktan yukarı olanlardım 

6 lıra 
Yatak hadleri dahilinde olmak 

üzere ruhsatnamelere tezyid 
veya tenkiı için verilecek şerh
ler 15 kuruş 

Fabrika ma.mıillninin sa.tııları 
da ayni yük!teliş seyrini takibe· 
derek 937 de bir sene Öncesine 
nazaran yüzde 35 artmıştır · 

Fabrika imalahmn tandard 
liplere inhisar eltirilınesi ve bu 
tiplerin alıcılar ta rafından tecrü· 
be ile kalite ve kıymetlerinin 

benuri mallardan yüksek oldu· 
gunun anlaşılmış olması Kayse
ri mamullerine karşı rağbeti 

çok arttırmıştır. Fabrika malla· 
rının fiatları ecnebi benzerleri
nin ithal fiailarınn göre hesabe· 
dilmiş olduğundan bu sene faz• 
la miktarda yapılao idhalat 
Kayseri fabrikaaının mamulleri 
üzerinde makus bir tesir .rop· 
mamışhr. 1937 senesinde G. İ. 
R. rejiminin tntbikine ve ~hima
yeyi artırıcı mahiyette bir deii· 
şiklik olmasına rağmen satışla
rın bu kadar ehemniyetli nisbet
te artmış o~ması, fabrika ma· 
mulatımıı mü .. tehlikler arasında 
ne kadar büyük bir itibar ve i
ti ınada mazhar o!duğuııR en a· 
ç•k delildir. 

1931 senesi sou üç ayı zarfın· 
da stok muvazenesinin bozulma· 
sı yüzünden kaput bcz.lerindeki 
anormal yükselişe Kayseri fab
rikası iştirak etmemiftir. Bili
k is müşteriler üzerinde tesir ya· 
parak ve kaput bezi tevziatını 
kontrol altına alarak buhranın 

izalesine ve fiatların indirilme· 
sine gayret etmiştir. Bu suretle 
piyasadaki tüccar satış • fiatları 
26 kuruştan 21 kuruşa kadar 
indirilmiş ve yeni fiatlar gaze· 
teyle neşir ve ilan olunmuştur. 

Ekonomi Bakanlığı yaplıit tet
kikler neticesinde bez fiatlarına 
Kayseri fabrikasının tesbit ettiği 
hadler dahilinde narh koymuş· 

tur. 
Kayseri Bez fabrikası, bu ha

ra.ketiyle, Devlet endüstrünün 
piyasada nazim bir rol oynamak 
hususunda ne mühim imkanlara 
sahih olduğunu i~bat etmittir. 

Kayseri fabrikası, halktan gör
düğü büyük rağbete d ayanarak 
1938 senesine daha geniş bir 
istihsal programile girmiş ve i
malatını arttırmaya karar ver
miştir. 

Evvelce verilen ruhsatname 
üzerinde yapılacak değişiklik 

yatak haddi olan 20 yi tecavüz 
etliği taktirde yazılan şerhlerden 
20 yatağa kadar olan ruhsalnn · 
ınelerle 20 yataktan fazla ruh· 
satnameler arasındaki resim far· 
kı istifa olunur. 

e) Eczane a~caklara verilen 
ruh'latnameler : 

10 lira ruh&at harcına tabi o

lanlar 1 lira 
25 lira ruhsat harcına tabi o· 

lanlar 2,50 lira 
50 lira ruhsat hıncına tabi o· 

lanlar 5 lira 
f) Ecza depo~u açacaklara ve

rilen ruhsatnameler 20 lira 
g) Laboratunr açacaklara ve

rilen ruhsatnıııneler 2,50 lira 

h) Tıbbi ve ispençiyari müs
tahzarlar için verilen ruhsııtııa

meler 5 lira 

(Devamı var) 



Sayfa ~ M0NAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

Cinıi Şekli Mabm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün 

a) MOnakasaıar 
İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malıeme, Harita 

Kadılcöyünde inşı edilecek maliye şubHi (şart 4 ve 
413 kr.) 

Fenni Mezbaha inşeatı (temd.) 
lımir - Karşıylllta yolunun arasında fOH tamiri 
Kemalpaşa ille okulu heli yapısı 
Ôdeıaiş hususi muhasebe binasının ilcmıli İDfaatı 
ilk okul bin111 inıaatı 
Umumi hell İnfHtı 
Su süııreçi bahçe yollarının acıfalt olaralt kaplan· 

ma11 
Elmalı htılcOıaet lcona~ı inşaatı {şart. 10 kr. ) 
Leyli tıp talebe yurdu 1 inci şube yemekhanesi üze

rine yap. derabane 
Boyabat kazasında hükumet konatı inıaah 
Aydın·lımir hattının Selçuk ve Çamlalc ist&1yonları ara

sında inşa edilecek 7350 m. uzunlufuada bir var• 
y:ınt ile 12 kim. lilc ray ferşiyatı (şart. 29,40 L.) 

Severek kHabuıaı meskan ve gaynmeskOn barituı. 
alımı 340 bekt. 

Bireceik ka1abuının meskOn ve fayrımeskun 270 
hektar olmak üzere halihazır haritasının alımı iıi 

Beyşehirde yap. Beled. Binası infaah 
Akköprüde sıhhiye depolarında yap. su teıiıAh 
Bahçe tanzimi ve ihata davarı inşaatı {şart. 49 kr.) 
lnönü Etımeıut tayyare meydanlarınd.ı yap. birer 

tane hani'ar binuı ve müştemilatının inşaatı (şart. 
ıs L.) 

Tuzlucada inşa edilecek hük.Oaaet koutı (şart. 1,46 
L.) 

kapalı •· 82661 81 

kapalı z. 
açık ekı . 

,. 
,, 

kapah s. 
açık eltı. 

28781 33 
1886 13 
1360 30 
1129 88 

13432 -
8960 -

kapat. z. 22651 23 
açık ekı. 9607 91 

• 11152 73 
kapalı a.588000 -

7500 --

6000 -

kapalı z. 11108 07 
açık ekı . 2493 72 

" 9859 48 
kapalı a. 72070 60 ve 

145948 -

28658 73 

Matbaa işleri • Kırtasiye - Yazıhane Levaıımı 

Okul kitablırı ba11lması ve cildiyHi 
Fiş: 50000 ad. • Bando 1000 m. 
Muhtelif eb'adda koçan 2600 ad. · bez kapaklı def

ter: 650 ad. cetvel 4000 ad . 

Mecmua tabetttirilmeai 

Nakliyat - Boşaltma · Yükletme 

Posta nakliyatı 
Bilecik ile Bilecik iıtuyonu arasında: posta ~ ürücü· 

lüfü 

Malatya · Arapkır arasında posta nakliyatı 
Kömür nakli: 18500 t. 
Malatya iıtuyon arası posta nakliyah 
Malatya • Kemaliy~ arasında posta nakliyatı 
Malatya- Dareııder ,, • ,, 

Kereste-Tahta v.s. 

Kestane, gürgen ve rneıe lc:uı' (3 m boyunda): 
15000 ad. 

Çıralı çam: 18, 784 m3 

Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, ı. 

Odun: 345,2 t. 

" 
150-175 t. 

Odun: 1090 t. 
" • 121 t. 

Tayyare benzini: 160 t. • otomobil benzini: 30 t. 

Lavamarln kömürü: 6415 t. (şart. 4,17 L.) 
Çs'11ışır Ye t ııtu,tıırına o:I ın ı: 75 t.-fırın odunu 144,4 t. 
Somikok: 250 t. 

Müteferrik 

Kalorifer kazana maateferrauat 
Demir su l:.oruları 1600 m. 
Tu~la: 40000 ad. çalı kireç: 10 t. · çimento: (yu• 

nuı marka) 2,5 t. - kiremit: (ıaar1ilya benzeri) 
4000 11d. - ta~: 200 m3 

Keser: 5 ad: Balta: 5 ad. • çelik kürek: 300 ad. • 
çelik kazma: 300 ad. ·demir el arabası: 100 ad. • 
yaba: 20 ad • tırmık: 28 ad. 

Hortum: 800 m. 
Çamaşır yıkattırılması: 2600 parça 
Çinko: 8 No lu 30 t. 
Mahruti çadır: 30 ad. - portatif çadır: 416 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Yulaf: 127 t. 
Samın: 69 t. 
Yulaf: 264 t. 
Saman: 138 t. 
Yulaf: 103 t. 
Saman: 278 t. 
Saman: 17,5 t. 
Yumurta: 50000 ad . 
Ekmek: 4,5 t . - francola 
Sebze: (temd.) 
Pirinç v. ı. (temd.) 
Sadeya~: 214 t. 
Kuru ot: 670 t. 
Sığir eti 74 t. 
Sebze: 3 kalem 
Sadeyağ: 18 t. (temd.) 
Nohut: 20 t. 
Kuru ıofan: 10 t. 
Sadeyağ: 33 t. 
SıQ-ır eti: 145 t. 

150 k. 

pas. 
açık ekı. 

" 

• 

açık eks. 

" 

" pu. 
açık elts. 

• 
" 

2880 ve 1152 
250 -

1543 29 

2000 -

480 -

600 -

2796 -
9250 -
1590 -
3540 -
1000 -

açık ekı . 1800 -

• 770 14 

açık: ekı. 5178 -

" 
paz. 8720 -
açık ekı. 1512 50 
kapalı z. 54070 -

n 83395 -
açık eks. 2424 32 

kapata ı, b. t. 26 -

açık ekı. 

" 
" 

" 

" 
paı.. 

kapalı 1. 

,, 

açık eh. 
,, 
" 
" 

.kapalı s. 
açık elts. 

" 
" 

paı. 

,, 
" 

500 -
~080 -
1171 50 

1290 70 

1200 -

9000 -
5012 -

6350 -
862 50 

13200 -
1725 -
5150 -
J.i50 -
218 75 

1000 -

kapah s. 21400 -
24120 -

kapalı z. 
açık eks. - -
kapat. s. 17100 -
açık ek. 

" 350 -
lcapala :ı. 31350 -

" 21750 -

5384 

2159 -

84 74 
1007 40 
672 -

1698 85 
720 60 

836 -
27?70 -

833 -
187 05 
739 '46 

2149 41 

18 75 
116 -

lıt. Defterdarlıfı 

Kadmhan BelediyHi 
lzmir Yiliyeti 

" 
" Tecde köyü ihtiyar Heyeti 

Ank. Beled. 

• 

Antalva Nafıa Müd. 
lıt. S;hhi Müe•. SAK 

Sinop Nafıa Mfid. 
Nafıa Yek. O.Yol. in,. D. 

Dahiliye Vele. 

Dahiliye Yek. 

18-8-38 
18·8-38 
18-8-38 
5-8-38 

12-8-38 
12-8-38 

25-8-38 
10-8-38 

13-8-38 
18-8-38 

17·8·38 

17-8-31 

Beyşehir Bcled. 16-8-38 
M. M. Y. SAK 17-8-38 
Ank. P.T.T. Lvz. Mnd. 19-8-38 
Türkkuşu Gen. Direk. Ank . 20·8-38 

Tualuca Kayınakamlığ-ı 

Devlet Bası mevi Direk:. 
Anlt. Belediyeııi 

Maliye Vekaleti 

18-8-~8 

4-8-38 
12·8-38 
15-8-38 

150 - Anlc. Mrk. Hıf.11hha Müea SAK 20-8-38 

36 -

45 

693 75 

227 50 
19S 30 

1'5 -

58 -

389 -

654 -
113 44 

3954 ·-

5419 75 
182 -
487 50 

31 50 
156 -
88 -

96 81 

90 -

675 -
37S 90 

476 25 
64 69 

990 -
129 37 
386 25 
258 7S 
16 41 
75 -

1605 

1487 50 

1283 -
180 -

26 25 
2352 25 
1632 -

Bilecik Posta Müd. 

" 
Malatya P.T.T. Müd. 
O. D. Yol. Malatya 
Malatya P.T.T. Müd. 

,, 
• 

Aak. BelediyHi 

11-8 38 
11-8-38 

13-8-38 
3-8-38 
6-8-38 

13-8-38 
13-8-38 

12-8-38 

lzmir Liıe ve Or. Ok. SAK 16·8·38 

Menin Aık. SAK 15-8-38 
Çocuk Eı. Ku Gen. Mrk. 15-8-38 
Edremit Tüm. SAK 20.8-38 
Çatalca ,, ,, 8·8·38 
Devlet Havayolları U. Müd 15-8-38 

Karaköy P.T. T. Binası 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank.20·8·38 

lst. Komutınlıfı SAK !3·8-38 
Adliye Vek. 20-8-38 

Kütahya Lisesi Direk. 16·8·38 
Çine Belediyeıi 15-8-38 
hmir Li. ve Or. Okul. SAK 16-8-38 

Bilecik Nafıa Müd. 

Zonruldak Urbaylığı 
Ankarı Lvz. SAK 

10-8-38 

Aık . Fabr. U.Müd. SAK 

15-8-38 
5-8-38 

18-8-38 
18-8-38 

" 

Manisa Ask. SAK 

" 
" 
" 
" 
• 
" 

Bursa Ttımen SAK 
Ankara Belediyesi 

n 

" Manisa Tümen SAK 
Konya Lvı. SAK 
Çanak. M•t. MYk. SAK 
Kırklarrli Tümen SAK 
Vize Aık. SAK 
Çorlu Kor SAK 
Çatalca Tümen SAK 
Lüleburgaz Tümen SAK 
Merıin Ask. SAK 

17·8·38 
1-8-38 

16-8-38 
16-8-38 
15-8·38 
15-8-38 
15-8-38 
19-8-38 

cuma ve salı 
cuma ve aalı 

" 19-8-38 
22-8-38 
18·8-38 
16-8-38 
15-8-38 
10-8-38 
8-8-38 

18-8-38 
17-8-38 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Saat 

14 -

11 -
11 -
11 -
12 -
11 -
10 30 

11 -
10 30 

12 -
11 -

11 

11 

14 -
10 -
12 -
10-ıl 

14 -

10 -
10 30 
9 -

11 -

15 
15 

11 
10 -
11 
11 
11 

10 30 

12 -

16 -
10 -
10 -
11 -
10 

11 -
10 -
10 -

10 -
11 
12 -

15 -

11 -
11 -
11 -
15 -

17 -
16 -
17 -
16 -
17 -
16 
11 
11 

17 
10 
17 -

15 -
11 -
13 -
15 10 
16 -
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Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyetı . 
,..,..AAAAAAAAAA"-"""-""""'--."""~~~"-"~~ 

lnfaat malzemesi 

Alç• yerli 
,, alman 

Asfalt ecnebi 
Çimento yerli 
Çini yerli 
F ayaos ecnebi 
Su kireci 
Kiremit (Bakırköy) 

n (Eskişehir) 
Künk (dökme boru) 

,, (ecnebi) 
Mermer yerli i,lenmiş 
Tutla (Büyükdere preıe) 

,, (Feriköy deliksiz) 
Ateş tutlası yerli 

,, ,, ecnebi 
Kereste dötemelik köknar 

" 
tavanlık kCiknar 

Demir va Madanlyat 

Bakır 
Demir putrel 
Yuvarlak çubuk 
Saç ıalvanizli 

" " 
oluklu 

Karfiçe 
Çinko 
Kalay çubuk 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzia 
Motorin 
Maden kömürü yeni blok 

n n krible 
,, ,, marinlave 
,, ,, tuveman 

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

Erzak 

Pirinç Tosya 
n yerli Bombey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 

" " 
n Pirina 

Şeker yerli toz 

n " ~Üp 
: ,Yumurta iri 

Patates Adapazar 1 ci 
n n 2 ci 

Zeylin tanesi duble (936 mahsul) 
n n n (937 n ) 

n n 1 ci n 

n n 2ci n 

,, n 3 CÜ n 

Sade yağ Urfa (birinci) 

n ,, (ikinci) 

" 
Kara (erimiş) 

" 
,, (erimemi•) 

,, Trabzon 

,, \Tejetalin 

Çay Cava 

,, Çin 

,, Seylan 

Kahve muhtelif 

n 

n 

n 

Deri ham va ı,ıanml• 

Tuzlu kuru keçi 

,, ,, koyun 

" 
" 

Hava 

" 

Tula 

,, 

,, manda 

,, srtır 

kunuu kuzu 

,, koyun 

,, oğlak 

keçi 

koyun 

Salamura kuzu 

" 
" 

Köıııele 

" 
Meşin 

" 

manda 

sığır 

sığır 1 ci 
manda 1 ci 

elvan 1 ci 

beyaz 1 cf 

Sahtiyan elvan 1 ci 

,, beyaz 1 ci 

Mikdaro 1 En az. En çok 

50 kgs. 300- 400 

50 " 
kilosu 
50 kas. 
taneıi 

,, 
tonu 

taneai 

" kilosu 

" 
m2 
bini 
,, 

taneai 

" .m3 

" 

kilosu 

" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 

kilosu 
litresi 
kiloau 
tonu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

kilosu 

n 

n 

n 

n 

" 
n 

" sandığı 

kiloıu 

" 
" 
" 
" 
n 

" 
kilosu 

,, 

" 
" 

" 
,, 

" 
" 
" 

çifti 

kilosu 

" 
,, 

çifti 

kilosu 

çifti 

" 
" 
,, 

kilosu 

" 
" 
" 

taneai 

,, 

" ., 

• 

400- 500 
11- 12 

95 
5- 7 
5- 7 

800-1000 
7 

8- 9 
17- 18 
19 - 20 

- 800 
2500 3000 
1100 1200 

10- 13 
21- 28 

3900-4800 
4200 - 5200 

- 88 
10,50- 11 

11-11,50 
20- 24 
21 - 21,50 
16- 18 
24- 26 

2M- 210 

-15,50 
-15,50 
-7 

1550-1600 
1425-1475 
1200-1250 
1 000-1050 

-1500 
-2150 
-2600 

22- 24 
26 21 
50 - 52 
26- 27 
24- 25 
18 - 19 

25 
28 

1700 . 1750 
6 
5 

4!S- 48 
28- 30 

18 ·- 20 
16 - ıs 
13- ıs 

g6 

93 
~ 
68 
1' 
45 

285- ~ 
280- 1flJ 
290- 360 
101- ıO'J 

160- 165 
40 .. ~ 
so- 5S 
55- 60 

110- 155 
48- 5(J 

125 130 
105 1 tO 

/ 

""" ~ 
34- ~ 
40 4 

155- I~ 
125- !ıtı 
100- ~ 
so- ~ 
ıoo- 1~ 
90- 1 
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12 .. .. 1500 
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MARDI 

Quotidien des Adjudicationı 

•• 
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ADMINISTRA1'1Uf\ 

Yoghourtehou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Percbembe Bazar 

Pou1' la P11bHciH •'adreHer 
1 I' Adminiatratioa Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

T 'lfphone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adre•ae T ~"rrapblque : 
lıtanbul - M0NAKASA 

!54 

T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 1 
......____---~~~~~~~~~~~~~~~~~------..,,..-----------------:-":-~~~,,..._'"""'!" __________________ __ 

Objet de l'adj'udic:ation Made 

-----

d'adjudicat. Jours 
Prix Cautioa. Lieu d'adjudieation et d• 

Heure 
-------------------------------------- eslimati f proviııoire Cahier des Cbarre• 

--------~~----------~--------------------~ 
A) Adjudicalions au Rabaıs 

~tnctien-Reparation·- Trav . Publica-MaterieJ _.e Coostruction--Cartographie 

Conatr. bureau fiıcal a Kadikeuy (cah. eh. L . 4 et Pli cach 82661 81 538'4 - Oir. Bieoa Nat. lataabul 

• 
413) c . 

0 •struction abattoir (aj.). 

" veapaaıenne 

• ronte en aaphalt et rrillage passoır eau 
• konak rouvernemental a Elmalı (cah. 

~ .cb. L. lOJ. 
c:P•r. chaussee sur route lzmir-Karşıkaya 
A ~str. vespasienne eeole Primaire Kemalpacha 
~ .. evement constr. bitiase comptabilite particu

C •tıre Ôdemiş 
C 0•atruction bitiase ccole Primaire 

Onatr. claaa• au·desaus du refectoi!"e de la 1re 
Ac~~tion du club des internata de nıedecine 

Q evenıent conıtr. konak gouvernemental Kaza 
C 0 Y•bad 

onstr. Qne variante d'une lo•rueıtr de 7350 •· 
erıviron et poae de rails d'une lonıueur d'enYİ 
~0" 12 kim. entre les atations de Selçuk et Çam· 

D ık de la ligrıe d'lzmir-Aydın (eah. eh. L. 29,40) 
reaıeıaent carte etat actuel des lieux babit~ı et 

() "
0

• habitea de 340 hectarrs du bouri Slverelc 
'"8eınent carte etat actuel dea lieux habitea et 

C '°- habite• de 270 hectarea d• bourg Birecik 
ıQ0"•tr. bitisse Muaicipale Benehir 
A •taU. deau aux depôts aanitairea a Akşehir 
Co"'-nreaaent jardin et conatruction aıur 

.ılletr . de deux hanrars aux placea d'aviatioa 
q•ı ~ C. lloan et d'Etimeıut (cah . eh. L. 15) 
t,•tr. ltoaak rouvernemental a Tuzluca (cah. eh. 

. 1,46) 

~ux d'lmprimerie-Papeterie 
'•b •ı: SOOOO p .- BHde: H 00 m. pour •acbine 

I._ '"tO..atique 
Preasıoa souches de dıfferentea dimenıions: 2600 r· Livres avec couvertures en toile: 650 p.· Re· 

1-.~"~· : '4000 p . 
"""' . l11ıı ••ion revues 
llteıaion et reliure de livres classiquelJ 

"1t .... h_ 

't ~ort- Chargement - Dechargement 
talla 

Port postaux entre Malatya et Arapkir 
" cbarbon : 18500 t. 

" postaux entre Malatya et la atation 

" • ,, r et Kemaliye 
l' " et Darende '•ne " " Port poıtaux 

• 
it 

a.i. d " s ~ Construction, Plancheı Poteaux ete. 
•sıi, 
fl~tt reıine11x : 18,84 m3. 

ile 
3 

•n boia de chataigne d'orme et de ebene 
~ "· de lonrueur : t5000 p. 

~ible - Carburant-Huiles 
~: 1090 t. 

~. : ~~1 t. 
calll, : --,s,2 t. 

"~i~ lS0.175 t. 
~ t~ Pour avions: 100 t .· ld. pour aulomobilee: 

iL~ boıı l•ve · ~A 15 ( b h L 17) 

'
~ et• 

1 
mann : U"I t. ca . c . . ı 

•huna 75 Jd f 114 4 1 c k re : t.- . pour our : ' t. 
~ 0 

e : 250 t. 
t~ .. 

~•en • 
' ta • 5 ~L. to11e; p.. Pellea : 300 p.· Pioche1 : 300 p.· 

't"lıdro~es: 300 p.· Vana: 20 p.- Rate111: 28 p. 
~'lııı Pour chauffage central . 
-~Uıtı ~n fer pour adductio1' d'eau : 1600 m. 

Y1.ı 111 ,; 'IOOoo p.· Cbaux: 10 t.- Ciment muque 
~il .• Pi 

1
": 2,5 t.- Tuiles imitation MaHeille: 4000 

~-~ '.''eı : 200 m3. 
~ Iİ"'t • 80o m. 
~ ıııı, N' de lurea: 2600 p. 
'-t._ o 8 : 30 t.-
~ Co11 · 
•~l' . ıqueı : 30 p.- ld . portativeıı : 416 p. 

~ •sıons 
~ ,iı, 
~I e 127 ~ le: 69 t . 
~ 'iıı,, t. 
~ "11,. • 26'1 t 
"~· . 138 . 
~ ''e· t. 

Pli caeh 
Publique 
Pli cacb 

,, 
Publique 

,, 

• 

,. 

Pli cacb 

Pli cach 
Publiqu• 

,, 
Pli cach 

• 

Publique 

" 

• 
Gre a ıre 

Publique 
Gre a rre 
Publique 

" 
• ,, 
,, 

Publique 
Gre fi rrc 

Pli caeh 
Publique 

• 

Pli cach 

13432 -
8960 -

22651 23 

28781 33 
1886 13 
1360 30 

1129 88 
9607 91 

11152 37 

588000 -

7500 -

6000 -

1007 40 
672-

1698 85 

2159 -

&ı 74 
720 60 

836 -

27270 -

11108 07 833 -
2493 72 187 05 
9859 48 739 46 

7'.l070,60 et 145948 

28658 73 2149 '41 

250 - 18 75 

1543 29 116 -

2000 - 150 
2880 et 1152 

2796 -
9250 -
1590 -
3540 -
1000 -
600 -
480 -

770 14 
1800 -

8720 -
1512 50 
5178 -

54080 -

693 75 

227 30 
195 30 
45 -
36 -

58 -
135 -

654 -
113 44 
389 -

3954 -

" 83 95 - 5419 75 
182 -
487 -

Publique 2424 32 
Pli cach la t . 26 -

Publique 

,, 
,, 
,, 

.. 
Gre a re 
Pli cach 

,, 

Publique 
,, 

" 
" 

1290 70 

500 -
2080 -
1171 50 

1200 -

9000 -
5012 -

6350 -
862 50 

96 81 

37 50 
156 -
88 -

90 -

675 -
375 90 

476 25 
64 69 

..... 103 
~Qı •: ı18 t. 

"": 1'1 t. 
,5 t. 

Pli cach. 
Publique 

13200· -
1725 -
5100 -
3450 -
218 75 

129 37 
386 25 
258 75 
16 41 

" 

Muaicipalite K"dınhan 
,, Ankara 

,, " 
Oir. Trav. Pub. Antalia 

Vilayet lımir 
,. 
,, 

15-3-38 

12-8-38 
12-8-38 
254-38 

lU-38 
l&-8-38 
1&8-38 

Conaeil des Aaciens Villaie Tecde 5-8-38 
Oir. Hyr. ~ .. iat. Soc. Ojaralorhlou 10-8-38 

Dir. Trav. Pub. Sinop 13-8-.33 

Min . Trav. Pub. Dep. Conatr. Voies 18-8-38 
Fereea 

Min . lnter. Dir. Restaur. Murıicipaliteıı 

• 
Municip. Beyşehir 

Com. Ach . Min. Def. Nat. A1tk. 
Dir. Economat P.T.T. Aakara 
Dir. G eneral Türk.kutu Ank. 

Kaymakaıaa t Tuzluca 

Municipalite Ankara 

17-8-38 

17-8-38 

16-8.38 
17-8-38 
19-8-38 
2<h8·38 

18-8·38 

12-8-38 

Min. Fin. Oepöt Papeteri• Dolma bahçe iS-8-38 

Com. Acb. Etablia. H1r. Aakare 
Dir. lmprimerie de l'Etat 

Dir. P. T. T Malatya 
Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Malatya 
Dir. P. T. T. ~alatya 

• 
" 
" 

Hileejik 
,, ,, 

20-8-38 
4-8-38 

13-1-38 
3-8-38 
6-8-l8 

13-8·38 
13-8-38 
11~38 
11-8-38 

Com. Acb . Lyceea et f.c. Second iz mir ) 6-8-38 
Municipalite Ankara 12-8-38 

Com. Ach. Division Edremit 20-8-38 
,. Çatalca 8-8-38 

Com. Ach . Mil. Mersine 15-8-38 
Dir. Gen. Ligue Prot. Enfance Ank. 15-8·38 
Dir. Gen. Voies AeriennH Ank. et 15-8-38 

Dir. P.T.T. Karaköy 
Com. Ach. bir. Gen . Fab. Mil. Ank. 
Com. Ach. Commaad. lat. Fındikli 
Min stere Juıtice Ankara 

Dir. Trav. Pub. Biledjik 

30-8-38 
13-8 38 
20·8-38 

10-8-38 

Dir. Lycee Kutahia 16-8-38 
Municipalite Çine 15-tı-38 

Com. Acb. Lyeeeı et Ee . Second. bmir 16·8-38 

Municipalite Zongonldak 
Com. Acb. lntend. Milit. Ank . 
Com. Ach. Oir Gen F ab. Mil. Aak . 

.. 

Com. Aeh. Mil. Mania& 
,, 
" ,, 

.. 
" 
" 

(Lire la ~•it• .. 5me p•r•) 

15-8-38 
5-8-38 

18-8-38 
18-8-38 

17 8-38 
17-8-38 
16-8-38 
16-8-38 
15-8-38 
15-8-38 

15 8-38 

14 -

11 -
10 30 
11 

11 
11 
11 

12 
10 30 

12 -

11 -

11 

11 -

1'4 
10 -
12 -

14 -

10 30 

9-

11 
10 

11 -
10 -
11 -
11 -
11 
15 -
15 -

12 -
10 30 

10 -
11 -
16 --
10 -
10 -

11 -
10 -
10 -

15 

10 
11 
12 

11 
11 -
11 
15 --

17 -
16 -
17 -
16 -
17 -
16 -

16 -

iste Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul 

1 - 8 - 1938 

FiATLAR (Courı officiela) 
Afioa (Opium) 

Atatı ( Moina) Yukan (Pi 

Bufday yumuıak (81' teodre) 
Butdey aer• (Ble dur) 
Butday luıılca (Ble roux) 
Bakla 
Kut yemi çuvalh (Millet) 

,, dökme 
Peynir beyaz (Fromare blaac) 

• ~er 
ÇaYdar (Seiıle) 
Suaam (Seaame) 
~111r aarı (Mai• jaune) 
Azpa Anadol (Orıe Aa.) 
Arpa yemlik 

• 

5 28 
5 10 

4 24 
6 14 50 
s ao 

30 22 
55 -

4 20 

4 10 
4 15 

6 5 
5 30 

4 26 
6 18 

32 31 

4 25 

Zeytin yatı l.ei yemel..lilr (Huile d'ol.) 
Fındık kabuklu (Noiaettea) 
Glı YCinl 
Ceyiz içi 
Tiftik mal 

,. otlak 
Pamuk yatı (Huile de coton) 
Suaam ,. ( " aeaame) 
Badem içi 
Darı aarı (millet j.une) 
Keçi lulı (Poila de Chhre 
Keten tohumu (Gr. de Un) 
lç fındık (Noiı. decor.) 
Nohut iri(Poia cbiche) 
Kaplıca 

Yulaf (Avoine) 
Faaulye ufak (Haricot aec) 
Burcak 
Merc:im~k (Leotiile) 
Yapak Anadolu (Mobaire) 

,. Trakya ,, Thraee 
Sanau deriıi 
TaYtan • 
Varıak ,, 

Porauk " 
KuadH 

GELEN- ARRlVAGE 
Afion (Opium) 

Butday (Ble) 
Arpa (Orıe) 

108 -

4-

GİDEN-EXPORTATION 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Yulaf 

Çndar (Seirle) 

1065 -
47 -
34 -
84 -

Kut yemi (millet) 
Nohut (Pois chiche) 
iç fındık (Noia dee.) 

30-
Uu (Farine) 
Mwr (Maia) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Faaulye (Harieot aee) 
Pamuk (Cotou) 
Yapak (Moh~ire) 
Yulaf (folu) 
Suıam (aeaame) 
Kuı yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Poia Chicbe) 
Zeytin yatı (Huile d'ol.) 
8. Peynir (Fromare 8.) 
Kaıer 
Tiftik 

103 -
15 -

15 -

~-
3-

59 -

Ua (fariae) 
Suaam 
Yapak (Mohaire ) 
iç eniz 
iç badem (amanda) 

DIŞ FIATLAR 
(Marclaea Etranıera) 

Butday (Ble) Liverpul 

• " Şikaro 
,, ,, Vioipek 

Arpa (Orıe) Annra 
Mwr (Mai•) Londra 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 

4 13 
3 15 
4 ao 
3 38 

iç fındık (Noia. dee.) 
Rumol 

I Fındık (aoia.) G.Hamburır 46 -
,, L. 4: 45 -

"DEVRİM '' 
Tercüme Bürosu 

Her liııandan ve her türlü tercüme işleri ve bil· 
hassa münakasa ve müzayedelere müteallik ıartna
melerin tercümesi derühte edilir. 

Aıami ihtimam ve sürat 

Fiyatlar gayet mütedlidlr 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılır 

Adres: Galata, Perşembe Pazan, Yoğurtçu Han, N. 3-4 
Telefon : 49442 

• • • • • ., 
• • • ı • • • • • 



Sayfa 5 

ne: 12 t. 
rre: 8,6 t. 
le: 912 t. 
ile. 2~4 t. 
le: 52.3 t. 
ade de boeuf ou de chevre: 48,5 t. 
nde de mouton: 60 t. {aj) 
'Um es. 
.alı, oignonı, lentilles et autreı 
rumes : 3 lots 
ırre : 18 t. (ai.) 
a chiche : 20 t. 
:nona : 10 t. 
ırre : 33 t. 
nde de boeuf : 145 t. 
ırre: 21400 it. 
n : 670 t. 
nde de boeuf : 74 t 
ınde de mouton : 17 t.· ld. de veau : 15 t.· 
ieurre : 800 k.· Pain : H t. 

Pli cach. 

• ,, 
Publique 

n 
Pli cacll 

" 

Publique 
Pli cach 
Publique 

., 
Pli cach 

• ., 

PJi cach 
Publique 

11976 -
8600 -

18240 -
4680 -
1307 50 

23400 -

17100 -

350 -
31350 -
21750 -
21400 -
24120 -

4025 -

lrre : 21,4 t. Pli cacb 24100 -

ınde de boeuf : 50\ t . • le k. O 25 

Ankara Merkez Hıfzıssıha Müessesesi Satmalma 
Komisyonundan: 

Muhammen bedeli 2000 lira olan müesaeıe tarafından 

J 938 senesi Mayıs sonuna kadar tabettirilecek olan mec· 
mualar 20 ağustos 938 cumartesi günü saat 1 t de açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat 150 liradır. 
Eksiltme müessesede toplanan satınalma komisyonu 

huzurunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat mukabili nakit ve nakit mahiyetin

deki evrak kabul edileceğinden taliplerin daha evvel ko · 
misyona mürccaatla birer irsaliye alarak Sıhhiye Vekaleti 
muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olunur· 

••• 
İlk okul kitaplarının bastırılmaaı ve ciltlenmeıi. Bak: Devlet 

Buımevi Dir. ilinın a: 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v.s. 
f • • • 

700 ton kok kömürü ile 400 ton krible maden kömürü 
ahn.ıcaklır. Bak: lstanhul Sıhhi Müesseseler AEK ilanlarına. 

Odun alı naca dır. 

laıına. 

Müteferrik 

• • • 
Bak: Harici Ask. kıtaatı ilan · 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
Tahminen 2600 parça talebe çamaşırı yıkattırılacaktır. 

Pazarlık 5 ağustos 938 saat 11 de Ankara Lv.amirliği sa· 
tanalma komisyonunda yapılacaktır İzahat almak istiyenlerin 
hergün, pazarhk için belli günde komisyona müracaatları. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhtı İstanbul Satanalma 
Komiıyonundan 

50 tnne yangm söndürme makinesine istekli çıkmadığın
dan 4.8.938 perşembe günü saat l 1,30 da yeniden eksilt
mesi yapılacaktır. Tasınlanan tutara, 900 lira ve ilk temi· 
nab 68 liradır. Şartname ve evsaf komisyonundadır Görü
lebilir· 

Erzak, Zahire, t:t ve Sebze : 

Yozgad Jandarma Efrad Okulu Komutanlığından: 
Erzakın muham. erıakın çotunun bedeli O/o 7,5 cinıi 

fiatı azı ~oğu teminat 
kr. san. kilo kilo lira lira 
13 50 180000 200000 27000 2025 ekmeklik un 

Yoza-adda j9ndarma okulunun 31.8.938 tarihinden 1.8.938 ta
rihine kadar bir ıenelik yukarı.la miktarı yazılı ekmeklik unu 
6.~.938 tarihinden itibaren on beş gün müddetle ve kapalı zarf 
ueulile eksiltmeye konulmuş ve n.8.938 pazlrteai günü ihalei 
katiyesi icra edileceğinden talihlerin ıözü geçen günde muvakkat 
teminat pualarını malsandığına yatırarak makbuzla birlikte Yoz· 
gad.:la Jandarma okut eatınalma kl)~İayonuna milracAat eyle neleri. 

Ka1tamonu Ziraat Müdürlüğünden : 

Meyvah ataçlar fidanhj"ındaki, hayvanların iaşeıine mukte.zi 
22000 kilo arpa ile 10000 kilo saman, 2000 kilo yulaf mübayaa 
edilmek üure açık eksiltmeye konulmuttur. Eksiltme ve ihale l O 
atuıtoı 938 çarşamba günü 1aat 11 de Vilayet Ziraat müdürlü· 
ğündeki komisyon hururiyle yapılacağından talip olanların tart· 
nameyi öğrenmek üzere 9 ağ'uıtoa 93!i tarihine kadar ziraat kale
mine müracaatları ilin olunur. 

Afyon Kor. Satmalma Komisyonundan 
Afyon garnizonundaki kıtaat hayunatının yıllık ihtiyacı olan 

120 ton arpıı veya takarrür edecek arpa fiyatından 50 aantim faz. 
lasile ayni miktarda yuf f ile 5i ton saman ayrı ayrı ekıiltmeye 
konulmuştur. 

899 -
645 -

1368 -
351 - -

98 -

1755 -
160 -
165 -

1283 -
180 -
26 25 

2352 25 
1632 -
1605 -

1487 50 
303 

1605 
1106 25 
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Com. Ach. Co:ıımand. Mil. lıt. Findik. 19-8-38 
., 
• 
" ., 
n 

19-8-38 
22·8-38 
22-8-38 
22-8-38 
17-8-38 

,, 20-8-38 
Dir. Lirue lnstr. Turque Nurosmaniye 9-8-38 

n 
Com. Ach Oivision Kirklareli 
Com. Ach. Milttaire Vize 
Com. Ach. Corps d' Arm,; e Çorlu 

., ,, Oiv. Çatalca 
., ., ., Lulebourgaz 
, . ., Milit. Mersin 
,, ,. Div. Manisa 
,, ,, lnt. Koni• 
., ., Place Forte Çanakkale 

Dir. Hyg. et As11i11t. Soc. a lzmir 

Com. Ach. Div. Manisa 
• ., Place Forte Çanakkale 

9-8-38 
16·8-38 
15·8-38 
10·8-38 
8-8-38 

18-8-38 
17-8-38 
19-8-38 
22-8-38 
18-8-38 
17-8-38 

19-8-38 
17-8-38 

10 30 

11 -
10 30 
11 
11 30 
11 -
11 -
10 -
11 

15 
11 
13 
15 30 
16 -
17 -
10 -
17 -
10 -

17 
12 

Arpa veya yulafın 8.9.938 pazartesi ~nü saat 14 de ve samanın 
16 da eksiltme yapılacaktır. 

Arpanın beher kilosuna 4 kuruş ve samanın 90 ıantim değer tah· 
min edilmiştir. Arpa veya yulaf ile saman evsaf ve şeraitini gör· 
mek ietiyenler her gün iş saatinde ve isteklilerin de ihale günü 
balli ııaatte teminat makbuzlarile komisyona müracaatları. 

• • • 
7,5 ton lcaşer ile 12,5 ton bey:ız ı•eynir a lınacaktır. Hak: 

lst. Lvz. amirligi SAK ilanlarına. 

. .... 
Kuru ot arpa bulgur ve yulaf alına('ak tır. 

ask kıtaatı ilanlarına. 

* * * 

Bnk: Harici 

Sadeyat, aığır eti, ıogan ve sebze alınacaktır. Bak: Harici 
kıtaati ilanlarına. 

il M em e n t o de s F o u r n i s e u r s il 
~~~~~~~~ 

( 

Mercredi 3·8·938 

Acide sulfurique (Fab. Mılit . ) No 727 
Monte charge (Oir. Gen. Monop.) No 732 
Tuyaux de cbaudicre (Com. Ach. lnt. Marit. MinietDeLNııt.) No 732 
Provi•ıons et combuıtible (Com. Ach. Ecoles Ank ) No 753 
Benıine (Fabr. Milit.) ~ o 755 
Beurre (Coıa. Ach. Milit. Tekirdagh) No 756 
Dessechement maraiı Erzindjan et constr. canaux et cascades (Min . 

Trav. Pub.) No 756 
Conıtr. batisse garag-e et deµôt a Adana (lng. Sce Eau 6me Sect. 

a Adana) No 759 
Tub .. d'eesai, centrifugu, vento\ıseı et verrerie (Com. Ach. lote'ld. 

Tophane) No 759 
lrrigateura, entonnoirs et casıeroles (Coın . Ach. lnt. Tophane) 760 
Foin et l cgumeı (Com. Ach . Milit. Ourfa) No 761 
Farine, macaroni ete. (Com. Aciı. Ecole Sup. Gcnie) No 761 
Censtr. bitisse Oir. Princip . Diyarbakir (Dir. Gen. Monop.) 761 
Bois de charme (lntend. Ankara) Nu 761 
Dreu~ment carte emplacement IPstitut A~ric. Ank. (Min. 'frav Pub ) 

No 762 
Legumeı (Com. Ach. Mil. Selimiye) No 762 
Fer a cheval ete . (Com. Ach. Command. Gend. Ank.) No762 
• Locomobile et accessoires (Dir. Trav. Pub Kodjaeli) No 762 
Boiı, charbon (Com. Acb. Etabliss. Hyg. lıt . ) No 763 
Boiı (Com. Ach. Milit. Vize) No 763 
Semi coke et charbon recompose (Dir. G en. Monop.) No 7b3 
Tôle ondulee (Fabr. Milit .) No 763 
Orge, P'ille, son (Com. Ach. Etablie. Hyg. lst.) No 763 
lmpression livreı (Dir. E.cole Com. Marit.) No 763 
Constr. batisse adm. (Dir . G en. Monop.) No 763 
Bu, mouchoin, cravatea et autree etoffes (Cooı . Ach . Etablis . Hyr. 

lst.) No 758 
Beurre (Min . Def. Nat .) No 758 
• Canevas camelotee, jute (Dir. Gen. Monop.) No 759 
Fromage blanc et kacher (Dir. Prevent. et Sanat.) No 763 
Botteı en feutre et en laine (Ch. de Fer Etat Afyon) No 764 
Motorine, mobiloil, graisee, benzine ete . (Station Am r lioratio11 Se-

mt-nece a YechilkPuy) No 764 
Habits pour upeur.s pompiers (Mun. Balikesir) No 764 
Viande (Com. Ach. Mil. Nighde · No 764 
Constr. mur (Mun . Kai11eri) No 767 
Rep. ecole Güneş (Vıt. Çankırı No 767 
Madriers et planches (Ch. de Fer Etat lzmir) No 769 
Gourde1 en aluminium, baı en coton et bottes en caoutchouc (Com. 

Aclı. Command. Gen. Surv. Douan. lst.) No 770 
Legume1 (lnt. Tophane) No 772 
Beurre (Com. Ach. Mil. Kars) No 772 
Tranıport tabaca en feuilles (Oir. Monop. Princip Samıoun) 773 
Conıtr. depôt munitions (Com. Ach. lnt. Eskichehir) No 775 

" pave a Gölcük (Municip. Gölcük) No 775 
Paille (Com. Ach. Place Forte lzmir) No 775 
Ble concasse (Com. Ach. Place Forte lzmir) No 775 
Pain (Proc. Gen. Tekirdağ) No 776 

* Le1 a1teriıqueı indıquent uDe venle par voic: de ıurencbeıe 
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L' E T 1 - B A ·N K 
Qui jouera le premier rôle 

dans l'industrialisation de la Turquie 

(Suite du numero d'hier) 

Le cuivre ciennes inıtallationa maintenant 
renovees - et i. Moraul, en 
Anatolie occidentale. La mine 
de Kuvarahan peut produire 
annuellement 20.000 a 25.000 
tonneı de cuivre. 

Le Souffre 

Les mineı de cuivre d'Erıa· 
ni, qui ıont parmi leı pluı ri· 
ehe• du moode etaient juıqu'a 
pr~ıent exploitees en partie 
par un rroupe allermand. Maiı 
la production ~tait loin d' at
teindre la proportion que l'on 
etait en droit d'attendre. Les 
90 p. 100 des actions de ceı 
minH ae trouvent aujourd'hui 
achetees par l'Eti Bank. Leı 

mineı d'Ergaai, dont l'impor· 
tance eıt accrue par la conı
truction du ebemin de fer qui 
a •tteint cette ville pourront 
bientôt fournir une abondante 
production de cuivre et la Tur· 
quie pourra exporter annuel
lement pluı de 6.000 tonnes de 
de ce minerai. Ceci rapportera 
au payı un revenu annuel de 
2 millionı de livreı. 

Leı mineı de aouffre de Ke~ 
çiburlu sont parmi lea pluı ricbes 
du monde eatier. La fabrique 

L'exportation du chrome d'Er 
raoi commencera dans l'annee 
1938. 

D'importante miııeı de cuivre 
ıe trouvent egalement a Ku
varJhan- ou existaient d'•n 

qui y • ete conatruite etı a meme 
de produire aujourd'hui le souffre 
neceuaire iı. la coosommation 
interieure. La mine en activi
te de cette fabrique fait eco· 
nomiser au payı, aonuellement 
la ıomme de 400.000 livre1. Leı 
installatiooı modernes dont on 
projette l' edification permettra 
iı. la Turquie de devcnir une 
importante exportatrice de 
ıouffre. Telles ıont treı succin
tement exposeeı, leı grandes 
lignes del' activite de l'Eti Bank 
dont l'importance est on la v ue 
preponderant danı la vie eco· 
nomique et induıtrielle de la 
Turquie nouvelle. 

NOTRE ENQUETE 
Nous avions annonce hier que pour ameliorer la pre· 

sentalion et le contenu de notre journal, nous avionı de· 
cide d'y apporter certaines ınodifications et innovations. 

Avant de s'engager dans cette voie, nouı avoas vou· 
lu consulter nos lecteurs, pour recueillir leurs idees, et 
avons ouvert la presente enquete. 

Nous les prions done de remplir le questionnaire cı
bas, et apres l'avoir decoupe de le remettre a nos fac
teurs qui assurent quotidiennement le service de notre 
journal, et qui viendront le chercher. 

Ceux des abonnes qui reçoivent leurs journaux par 
poste peuvent nous faire parvenir leurs reponses de la 
meme voie. 

Participez iı l'Enquete de no~re journal et faites 
carremcııt vos propositions , 

Feuille d'Enquete 
1 - Etes·vous content de la presentation actuelle du 

journal? 

2 - Que proposez- vous pour le modifier ou l'ame 
liorer ? 

3 Avez·vous d ' autres reclamations ou suggestions? 

Quelles sont les innovations que vous voudrieZ 
voir dans le "Münakasa Gazetesi,,? 

1 - Lois, Decrets·lois, Traites de Commerce, interes· 
sant le monde des affaires ? 

2 

3 

Mouvement du port ? (Complet et au JOUr ıe 
jour). 

- r Les nouvelles du marche? (lnformations com01e ) 
ciales, financieres, economiqne et industr~' 

? 
4 - La Bourse de Changes et Monnaies d' AnkartJ 

.. J')6 
5 - La Bourse du Commerce et des Cereales 0 

tanbul ? 

6 - La Bourse des bestaux ? 

7 - Les prax de gros des articles qui ne 
pas a la Bourse du Commerce ? 

----------------~-_____,/ de noue faire part ıeparement de voa autr•5 (Priere 
ıugıeatiooı eventuelleı) 

' 1 
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t. kapalı z. 11976 - 899 lıt. Komutanlı~ı SAK 19-0 -38 10 30 
t. 8600 - 645 • 19-8-38 :u -• t. 18240 - 1368 " 22-8-38 10 30 " 

~· açık ekı. 4680 - 331 " 22-8-38 11 -
t. (temdit) 

" 
1307 50 98 " 22-8-38 11 30 

ıçi eti: 48,5 t. kapalı z. ,, 17·8-38 11 
D t. 23400 - 1755 - ,, 20-8-38 11 -,, 

160 - Daruşşafab Dirk. 9 8-38 10 -
ant tan, mercimek, un v. ı. 165 - 9·8·38 11 " en 7 t. - dana eti: 1,5 t. 111deyat 800 k. açık ekı. 4025 303 - lı:mir Sıb. ve İç. Muv. Müd. 17-8-38 10 
ne ,4 t. 
ire l t. kapalı z. 24100 - 1605 - Manisa Tümen SAK 19-8-38 17 
000 t. ,, Beh. ki. 50, 25 1106 2~ Çanak. Mst. Mevk SAK 17-8-38 12 
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"I .. NAKASAL AR 

amirat·Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Nafıa Vekaletinden: 
:ye konulan iş: Aydın bataklığı kurutma amel· 
>edel 47250 liradır. 
~ 20.8 938 l:uıhine rastlıyan cumartesi günü saat 

Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme 
odastnda kapalı zarf usulile yapıl~caktır. 
r eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, lıayın-
genel şartnamesi fenr·i şartname ve projeleri 2 
1ş mukabilinde sular ıımum mijdürlüğündPn ala
iİltıneye girehilmek için isteklilerin 354·1 liralık 
ıminat \.·ermesi 20 hin liralık nafıa su i5lcrini 
nııa<lil nafıa işlerini taahhüt edip muvaffakiyetle 
ıe hu kahil nafıa i~lnini ha~:ırmRkta kahili\<·ti 
.tir nnfıa vekaletinden alınmış miilP.<: hhitlik vcsi
·tme .. i. 

Karayazı Kaymakamlığından: 

Karayazı kazasında yeniden yapılacak 
konağının on beş bin lira bedeli kesifli 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

olan hükumet 
inşaatı kapalı 

Eksiltme 19 8-938 cuma günü saat 15 de Karayazı hü· 
kfımet konağı içinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 1125 liradır. 

İstekliler bu işin evrakı fenniyesini Karayazı kayma· 
kamlığı ve Erzurum Nafıa müdürlüğünde okuyabilirler. 

İstekliler resmi gazetenin 7 5·936 gün ve 3297 sayılı 
nüshaımda intişar eden talimatnameye gdre ,938 takvim 
yılına mahsus eh!iyet vesikası, Ticaret odası vesikası ve 
teminat mektuplarını mühür mumu ile ıı ıce kapatılmış 
zarfla yukarda yazılı güıı ve saatten bir saat ev· 
vel komisyon riyasetine vermelerı mecburidir. Postada 
vuku bulacak gecikmeler kabul edilm.ez. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden 

. ~rin teklif mekıublannı yukarda yazılı santten bir 
ınc kad ·ır sular umum nıüdürlü~iiıH• m ıkhıiz mu- 1 

Vermeleri lazımdır. 

Üsküdarda Açıbadem de Faik paşa camiinin na tamam minareıi 
nin ikmali inşaatı 30.7.938 tarihinde 19.8.938 tarihine kadar yirmi 
gün müdetle açık eksiltmeye konulmuştur. Minarenin ikmali inşaat 
keşif bedeli 1563 liradır . 

Teminatı muvakkale 118 liradır. Eksile 19.8.938 cuma günü sa
at 11 de Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü ihale konisyonunda yapıla· 
cakbr. Eksiltmeye gireceklerin. bu ribi minare inşaatı yapmış mü· 
teahhitler olması meşrut olup lstanbul Vaklflar Başmüdürlüğü baş· 
mimarlığından alacakları vesikalarile eksiltmeye ırireceklerdir. 
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lada olan geı·ikmdcr kahu I Pdilmt>z. 

.. Ankara Belediyt>sinden: 
.. Uzgeci bahçf! yollarının a -!'alt olarak kaplnnması 1 S 

0~ddetel açık eksiltmeye korınlmuştur. 
,' ıf lıedeli 8960 liradır. 
UVıtkkat tenıİllatı 672 liradır. 

~şifo · · .. . . .. . . AP. arnesını gormek ısteyenlcrın her guıı yazı ışlen k:ı-
di, Ve i teki ilerin l2 ağusto.; 938 cuma günü s ıal 10,30 ta 

Ye eııcümenine mura~ısatları 
• 

~İa' Şehrin muhtelif mahallerinde yapılmakta olan umumi 
te r~n ikmali in~ac:ı 15 gün müddetle k,ıp1Jı zarfla ebill· 

ı... 0ntılmu~tur. 
l\e ·r ı. M §ı lıedeli 13 ı:~ .! lıradır. 
((:~akkat teminatı 1007,<10 liradır. 
· Şıfnaın · · .. k · t 1 · l .. · l · k ille .. ~sını gormc · ıs eyen crın H~rgıın yazı ış nı ·a· 
ı ı d ınurRcaatları ve ihak 12 ağuslot-i 9:m cuma giinii sa
a ·k e helediye encürncniııde yapılacağındıın o giin :,Mt 

tı111 ~dar isteklilerin tı!ıninatlarile birlikte teklif ınektub
elediye encümenine vermeleri. 

s· Dahiliye Vekaletinden: 
t I\'trk k 
ilt ()1 asabasının meskün ve gayrimeskun 340 hek· 
ilttla.~~k ?~ere halihazır haritasının ahını işi aşağıdaki 

İşi ahıhnde eksiltmiye çıkarılmıştır. 
lsı:k~uharnmen bedeli 7500 liradır. 

~'•ı~ 01,•ler bu i~~ ait şar~tna~e, pr~je, vesa.ir evrakı pa
s? tıı ştf)'~~k Uahıhye Vekaleti Beledıyeler imar Heyeti 

~ka· •gındeo alabilirler. 
~ilat 01111~~e 17-8·938 tarihine raslıyan çarşamba günü 

ı 'di>'cl tde Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak Be 
tr rnar Heyetinde yapılacaktır. 

Je 

I• 

~t . Antalya Nafia Müdürlüğünden: 
ll•ılt 

l\.cfif ~eye _kanulan iş: Elmalı hukfımet konağı inşaatı. 
alt ı' edelı: 22651 lira 23 kuruşluk kısım inşaat. 

Şe . 
.\) Ek .aıt şartnameler ve evrak şunlardır: 
Q) ~ Stltoıe şartnamesi, 
C) a Ukavele projesi, 
D) 1-1"Y1tıdırlık işleri genel şartnamasi. 
~) l(:•~fi fenni şartnameler, 

~) l>r ~1 cetveli 
far OJe,ı 

~il d'~crııer bu 
d ••re . evrakları 10 lira mukabilinde Antalya Na-
~ ıö Stnden aldırtabilirler. Bu evrak bila bedel daire-

bi ~k.;ı~:bi~r. i 
~ ;d, A te 5-8·938 tarihinde perşembe giinü saat on· 1 
1 'c•ktrı alya Nafıa dairesinde eksiltme komisyonunda ya- /

1 

~k . •r. 
~, •ıltrn k 1 
~dacak: •palı zarf usuliyle ve vahidi fiyat üzerinden / 
c:.ka·ı ır. 

~\( 1 l t il • 1 d,ı~k rn eye gırebilmek için isteklilerin 1698 lira 85 ku· 
~· "tsi~Vakkat teminat vermelt:ri, bundan başka aşağı· 
l'~fıa ,, ~~rı ~aiz olup getirmeleri lazımdır. 
y'clltet e aletı umumi müteahhitlik vesikası, 

a ... tı· odası vesikası ... ıı . ı ' 1
f ere ait bonıervisler. 

Bur•a Nafia Müdürlüğünden 
Eksiltmiye konulan iş (Bursa Nt-catibey Kız Enstiltüsü dershane 

ve atölyeler kısmı ikmala inşaatı) dır. 
Muvakkat teminat 926 lira 34 kuruştur. 
Muhammen mikdar, ketifte yazılı olduğu veçbile 12351 lira 23 

kuruştur. 

İstiyenler evrakı 62 kuruş bedel mukabilinde Bursa Nafıa dai
sinden alabilirler. 

Eksiltme 17.8.938 tarihiM müsadif çarşamba günü saat il de 
Bursa Nafıa Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf llsulile olacaktır. 

Van Defterdarlıtından 
Ba,kala merkezinde yapılmaktıJ, olan Hükümet konağının baki

y~i inşaat bedeli mevcud keşifnamesi mucibince 40246 liradır. Bun
dan 11748 lirası 938 seneıinde ve 29498 lirası 3420 numaralı ka
nun mucibince 939 senesinde tesviye edilmek üzere mezkur inşaat 
bakiyesi eksiltmiye konulmuştur. 

Taliblerden yalnız 938 yıllına aid on bir bin yedi yüz kırk se
kiz liralık kısmı deruhte etmek istiyenlerin talebleri de nazarı iti
bara alınacaktır. 

Ancak ayni zamanda her iki kısma birden talih olanlarla yal
nız bir kısma talih olanlar bulunursa bunların yapacakları tenzilat 
farklarile mukayyet olmaksızın işin tamamını veya 938 senesine 
aid kısmını ihale etmekte Komisyon muhayyerdir. 

Eksiltme 12 Temmuz tarihindeu bir ay müddetle 12 ağustos 38 
cuma günü saat 11 de Van Defterdarlık odasında yapılacaktır. 

Münakasa pazarlık suretiyle olacaktır. 
Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin tamamına talip olanların 

üç bin doksan üç lira 45 kuruş. l 1748 liralık kısmına talih olan
lar 881 lira l O kuruşluk muvakkat leminat vermesi ve bundan baş
ka Nafıa Vekaletinden alınmış fenni ehliyet vesikaları ibrazı şart-

' tır. 
I .!!!!!!~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!~~~~'!!!!!'!! 
1 
1 Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
l -~~~~~~~~ - -

Aded 
26000 

650 
4000 

Maliye Vekaletinden: 

Muhtelif eb'adda 

" " 
" ,, 

ko~an 
Bez kapakh 
Cetvel 

defter 

Malzemesi Vekaletten verilerek acele bastarılacak :olup 
1543 lira 29 kuruş muhammen bedeli yukarıda yazılı 
matbu evrak açık eksiltmiye konulmuştur. İhale 15 8-938 
pazartesi günü saat dokuzda Levazım Müdürlüğünde mü· 
teşekkil komisyonda yapılacaktır. 

Şartnamesi Ankarada Levazım Müdürlüğünden ve İs· 
tanbulda Dolmabahçede Vekalet Matbu Evrak Ambarı 
memurluğundan alınabilir. 

İhaleye iştirak etmek istiyenlerin mezkur gün ve saat· 
te 116 liralık muvakkat teminatları ve kanuni belgelerile 
konıisyonda hazır bulunmaları. 

Ankara Belediyesinden: 
Mezbahada bulunan otomatik kantar için 50,000 adet 

fiş ile 1000 metro bando on beş gün müddetle açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

Muhammea bedeli 250 liradır. 
Muvakkat teminatı 18, 75 liradır . 

Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri 

kalemine ye hteklilerha de 12 Ağustos 938 cuma gunu 
saat oo buçukta belediye encümenine müracaatlars. 

(Oenmı 6 ıncı sahifede) 

Sahife 3 

, ,.N afla ·· Ve kcilelindent. il 
12 ağuıtos 938 cuma günü saat l l de Ankarada Nafıa Vekl

[eti binasında Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme 
ıkıiltme komiıyonunda ceman 4500 lira muhammen bedelli Ve
<alet binasında perakende teslim şartile 25.000 litre benzinin ta
libi çıkmama11 yüzünden yeniden açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 337,50 liradır. 
Ekıiltme .şartnameıi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Vekaleti 

Malzeme Müdürliiğünden parasız olarak alınabilir. 
İsteklilerin muv._kkat teminat ve şartnamesinde yazılı veaaikle 

birlikte aynı l'Ün saat 1 J de Komisyonda hazır bulunmaları lazım· 
dır. (2644) (4833) 3-4 

_ !J!S!1 SZRi 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Haydarpaşa Nümun~ Hastanesinin azı 600 ton çoğu 700 ton 
kok kömürü He azı 300 çoğu 400 ton krible kömürü için kapalı 
zarfla yapılan eksiltmede teklif edilen fivı.t fazla rörüldütün
den yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. 

J - Eksiltme 10.8.938 çarşamba günü saat 1 l de Cağaloğlun
da İstanbul Sıhhat Ye İçtimai Muavenet Müdürlüğü binaıında ku
rulu Komisyonda yapılacaktır, 

2 - Muhammen fıyat: kok kömürü için 172~ krible kömürü-
nün tonu 1274 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti: 121\7 lira 30 kuruştur. 
4 Şartnamesi 472 kuruş mukabilinde Komisyondan alınabilir. 
5- İstekliler cari ııeneye aid Ticaret odası vuikasile 2490 

sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz. veya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarfları 
ihale saatinden bir saat evvel Komiıyona vermeleri. (46691 

-~ IE'I~~.: _ ..... Deniz Ley~zım ·:'$a. At. İla':ll~~'~· ~;;.~.~~~·~- ıc'~ 
.-.~·: •• ..ı\ ... . .. r~~~ .• •. 

1-Tahmin edilen bedeli 16.640 lira olan 160,000 kilo kuru 
fuulya 13.8.938 tarihine rastlayan cumartesi ~ünü saat 11,30 da 
kapalı zarf usulü ile almmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2-Muvakk3t teminatı 1248 lira olup şartnamesi her gün Ko· 
misyondan parasız olarak alınabilir. 

3-fıteklilerin 2490 aayılı kanunun tarifalı dahilinde tanzim 
edecekleri kapAh teklif m<'ktuplarını en geç belli gün ve sutten 
bir ıaat evveline kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkan-
lığına vermeleri. (4838) 2-4 

• * * 
1 - Tahmin edilen bedeli 16200 lira ol n 6000 metrl! elbiııe · 

lik kumaş 8.8.938 tarihine rastlıyan pazartui günü saat 14,30 da 
kapalı zarf usulile alınmak üzcrıı münıo .casaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (1215) lira up şartnamesi Komisyon · 
dan her gün parasız olarak alınabilir . 

3 ·- isteklilerin 2490 sayılı kanu un tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektublırnnı en geç belli güu ve saatten 
bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon başkan 
lı ~ına vermeleri. ( 4719) 3-4 

İdareleri İstanbul Leva:ı1m Amirliğine bağlı müesseaat ıçın 
7500 kilo kıt.sar peyniri 18 ağust~s 938 perşembe günü saat 10,30 da 
Tophanede istanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda 
açık ekıiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 4875 lira ilk temina-
tı 365 lira 62 kuruştur. Şartnamesi Komiıyonda jlÖrÜlf'bilir. İs
teklilf'rin kanuni vf'ıikalarHe beraber belli ıaıııtte Komisyona gel-
meleri. (106) ,4970) 1- 4 

• • • 
İdareleri İstanbul Levazım Amirliğin~ bağlı mÜe!'lseaat için 

alınacak 12500 kilo beyaz peynir 18. ağustos 938 perşembe günü 
saat 11,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyo
nunda kapah zarfla ekıiltmesi y1.pılacakhr. Tahmin bedeli 5376 
lira ilk teminatı 403 lira 20 kurıı,tur. Şartnamesi Komisyonda 
görülebilir. isteklilerin kanuni \'esikalarile beraber t~klif mek
tublarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona ver-
meleri. (107) (4971) 1-4 

... .. 
Harp akademiıi eratı için 46()!) kilo patlıcan, 4600 kilo kabak, 

4600 kilo ayşe kadın faıulya, 3200 kilo tl\ze bamya, 1500 kilo 
kırmızı domates, 1200 kilo yeşil, büber, 3 ağuıtoı .938 çarfamba 
günü uat 10,30 da Tophanede lstanbul Levazım Amirliği Satın 
Alma Komiıyonunda açık ekıiltme ile nhnacaktır. Hepsinin tah· 
min bedeli l 13 i lira ilk teminatı 85 lira 20 kuruştur. Şartnamel'li 
komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli uatte komisy<-na gelmeleri. (85) (4574) 4-4 .... 

Ordu ihtiyacı için 5000 kutu kaşe 4 Ağusto .. 938 per,embe 
günü saat 1 t de Tophanede Levazım amirli ti Satınıılma Komi<· 
vonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
3000 lira .ve ilk teminl\h 22..'l liradır. Şartnamesi Komisyonda gÖ· 
rülebilir. lateklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte ko-
miıyona gelmeleri. (b5) (4612) 4-4 ..... 

Ordu Sıhhi ihtiyacı için 500 kilo Sous Nitrate de Bismouth 
2 Eylül 938 cuma günü sant 11,30 da Tophanede Levazım amir-
Jiği Satına ima Komiıyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 3~75 lira ilk teminat 290 lira 63 kuruştur. Şartnamesi Ko· 
misyonda görülebilir. isteklilerin kanuni ve'likalarile beraber bel-
li aaatte Komiıyona gelmeleri. (86) (4613) 2-4 . . ... 

İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müesıesat için 104000 kilo pat
lıcan 39800 kilo kırmızı domates, 10300 kilo bamya, 1350 kilo in· 
ce bübcr, 3400 kilo dolmalık bübt.>r, 9700 demet maydanoz kapalı 
zarfında teklif edilen fiatlar pahalı görüldüğünden pazarlıkla eksilt· 
'!lesi 3 ağustoı 938 çarşamba günü sant 10,30 dn Tophanede Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır Hepsini n tahmin be· 
deli 7339 lira ilk teminatı 550 lira 42 kuruştur. Şartnamesi Komis
yonda görülebilir. Anadolu ciheti ayrı İstanbul ciheti ayrı ihale edi· 
lebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatta Komis
yona gelmeleri. (100) (4868) 2 2 
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Ça nakkRle Mst. Mevki birlikleri için kapalı zarf uıulile 74000 
kilo sığır eti satın alınacaktır. Sığır etinin beher kilosu 25 kurut· 
tan. İhalr.si 18.8.938 perşembe günii saat 17 de Çanakkale Mst. 
Mevki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin ihale· 
den bir saat evvel teminat akçaları olan 1487 lira 50 kurut Ye 
ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki veHik ile bir saat 
evveı Komiıyena müruaat etmeleri. (5011) (193} 1- 4 

• • • 
Tümen birlikJerinin ihtiyacı için 33 ton udeyagı kapalı zarfla 

ihale edilecektir. ~halesi 18.8.938 perşembe günü saat 15.30 dadır. 
Muhammen bedeli 31350 lira ilk teminatı 2352 lira 25 kuruttur. 
Şıırtnamesi hergOn Komisyonda görülebiJir. lateklilerinin 2490 sa· 
yılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla ihale günü 
ihale ~antinden bir saat evveline kadar teklif mektublarını Lüle· 
burgnda Tümen Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

(5005) (189) 1-4 
• • • 

Menin garnizonunda&..~ kıtaatın ihtiyacı olan 145 bin kilo aı· 
ğır etinin kapalı zarf uıulile eksiltmeye konuldu . Eksiltme 17.8.938 
çarşamba günü saat 16 da Mersin A. Satınalma Komisyonu tara· 
fından yapılecaktır. Zarflar ayni günde açılış saatinden bir saat 
e.veline kadar kabul edilir. Muhammen bedeli 21750 lira ve mu· 
vakkat teminntı 1632 liradır. Fazla bilgi edinmek iıteyen istek
liler A. Satınalma Komisyonunda mn·cut olan şartnameleri her 
zaman görebilirler. (5007) (187) 1-4 

• •• 
Maniuda Tümen lutaatiyle hariç garnizonlardaki kitaat ihti

yacı için 21400 kilo sn deyıığı kapalı zarf usulile münakasası 
19.8.938 cuma günü uat 17 dedir. Tahmin bedeli 21400 lira il~ 
teminatı 1605 liradır. Sadeyağ şartnamesi hergün Tümen Satınııl· 
ma Komisycnunda görülebilir'. istekliler artırma ve eksiltme ka· 
nununun 2 ve 3 cü maddelf'rinde istenilen vesaiki haiz olmakla 
teklif mektublarını kanunun tarifatı dairesinde hazırlayarak ihale 
saatinden bir ıaat evvel ManiHda Tümen Satıoalma Komisyonu· 
na vermeleri. (5010) (192) 1-4 

••• 
440 bin kilo kuru otun kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuştur . 

Muhamm~n bedeli 15Hl0 lira, ilk teminatı 1155 liradır. Kapalı 

zarfla eksiltmeıi 19.8.938 cuma günü saat 16 da Erzincanda Tü
men Askeri Satmalma Komiıyonunda yapılacaktır. Şartnameıini 
görmek isteyenler hergün Komisyondan parasız olarak görebi
lirler. İstekliler teklif mektublarını belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar 2490 sayılı kanunun 32 ci maddesine uygun olmak 
şartile Erzincandan As\\eri Satınalma Komisyonu Başkanhtına 

verilmi' bulunacaktır. 
660000 kilo arpa kapah zarfla ekıiltmeye konulmuttur. Mu· 

hammen bedeli 39600 lira, ilk teminatı 2970 liradır. kapalı zarfla 
eksillme6İ 22.8.938 p< :ıartui gür.ü uat 16 da Erzincanda Tümen 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameıini ıörmek iı· 
teyenler bir adedini 198 kuruş bedelle Komisyondan alıp göre· 
bilirler. lı.tekliler teklif mektublarını belli gün ve saatten bir aaat 
evveline kadar 2490 sayılı kanunun 32 ci maddesine uygun ol· 
mAk şnrtile Erzincanda Tüınen Satınalma Komiıyonuna vermiş , 
bulunacaklardır. ( 176) (4972) 1-4 

* * • 
Kor Merkez. Birliklerinin i htiyacı ıçın 25,000 kilo bulgur açık 

eksiltme suretile alınacaktır. İhalesi 9.8.38 salı günü saat 16 da 
Çorluda Kor Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. İlk pey para· 
ıı 243 lira 75 kuruş olup beher kilosuna tahmin edilen bedel 13 
kuruştur. Evıaf ve şartnamesini görmek isteyenler hergiin lııtan· 
bul Levazım Amirliği Setınahna Komisyonunda ve Çorluda Kor 
Satınalma Koınisyonundn görülebilir. Tali\tler kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerindeki belgelerile birlikte belli saatte Kemisyona müra· 
caatları. (183) (4976) 

* * • 
Sivas Merkez kıtaatı için 1, I00,000 kilo odun kapalı zarf uıu· 

Jile eksiltmeye konulmuttu . Bedeli 24750 lira ve ilk teminatı 
1856 lira 25 kuruştur. İhalesi 24 ağustos 938 çarşamba günü saat 
15 te Sivasta Tug~ Komutanlık binasındaki Komisyonda yapıla-

• 1 
caktır. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir isteklilerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 mad deleri daireıinde hazırlanmış 
teklif mektublarını ihale ıRahndan en az ltir saat evveline kadar 
Komisyona vermiş bulunmaları. (181) (4974) 1-4 

• • • 
Bursa garnizonu için 480 ton yıılaf kapalı zarf ile 23 ağuıtos 

938 salı günü saat 11 de eksiltmeye konacaktır. ilk tutarı 25·H O 
lira ilk teminatı 19)8 liradır. Şartnameyi 128 kuruşa Bursa Aı· 1 

keri Satınnlma Komisyonundan alınır. Ekıiltmeye gireceklerin 
kanl'.ınun 2 ve 3 üncü madd~lerinde istenilen vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektub\arını ltelli saatten bir saat evveline ka
dar Bursa Askeri 

0

Satınalma Komisyonuna vermeleri. 
(178) (4973) 1-4 .... 

Kırklareli Tümen Birliklerinin günlük ıebze ihtiyaçlarının te· 
mini için 40000 kilo patlıcan ve 25000 kilo kırmızı domates, ve 
5000 kilo yeşil büber nçık eksiltme ile alınacaktır. Muhammen 
bedeli 10 kuruş olup ilk teminatı 30 lira yeşil büberin muham· 
men fiatı 8 kuruş olup ilk teminatı 30 liradır. Ktrmızı domateıin 
muhammen fiııtı 10 kuruş olup ilk teminatı 187 lira 50 kuruştur. 
İhaleleri 16 ağustos 938 salı günü patlıcan saat 10 da, yeşil bii· 
ber ile kırmıu domates ayni rün saat 11 dedir. istekliler şartna· 
melerini hergün Tüm. Satınalma Komisyonunda görebilirler. Ta· 
libleri kanuni vesaik ve teminatlarile belli gün ve saatte Kırk· 
larclinde Tümen Satınalma Komisyonuna müracaatları. (185) (5003) 

• • * 
Kor Merkez Birlikleri için 20000 kilo nohut açık eksiltme ile 

alınacaktır. ihalesi 10.8.938 çarşamba günü saat 11 de,dir. Beher 
kilosuna tahmin edilen bedel 12 kuruş olup ilk pey parası 180 
liradır. Evsaf ve şartnamesini görmek iıteyenler hergfin İstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda ve Çorluda Kor Sa· 
tınalına Komiıyonunda görebilitler. Talihler kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerindeki l:ıelgclerle birlikte belli gün ve ıaatta Çorluda 
Kor Satınalma Komisyonuna müracıı.atları. (188) (5006) 

MUNAKASA GAZETESi 

* •• 
Pınarhisar garnizonu ihtiyııcına ıı :ırf edilmek ijz · r~ lR ton sa· 

de yağı kapalı zarfla ekııilt~cye konulmuşs a dn isteldi çık •nadı· 

ğından yeniden açık olarak eksi tmesi 15 ağu tos 938 pazartesi 
günü saat 15 te yapılacaktı :-. İtaya tnlip olacakların bildirilen g ün 
ve saatte Vizede Askeri Sahnalma Komiıyonuna müracaatları. 

Muhammen bedeli 17100 lira ilk teminatı 1283 liradır. (18F>) (500-*) 
• • • 

Edremit garnizonu için 1090 ton odun kapalı uırfta alınac,.k · 

tır. Tahmi.n edilen bedeli 8720 liradır. Şartnamesini görmek is· 
teyenler hergün Komiıyonda gör~bilirler. Eksiltmeııı ! 20.8.938 saat 
10 dadır. İştirak etmek iıteyenlerin 654 lira teminat mektublarile 
birlikte teklif mektublarını muayyen saattan bir saat evvel Edre· 
mit Tüm. Satınalma Komiıyonuna verilmiş olmalıdır. (191) (5009) 

Kıtası -
Münakuanın 

şekli 

Çatalca Çer· açık eksiltmP. 
kez köy P. A· on gün uzaııl-
larına mıttır 
Çatalca Çerkez 
Hadımköy Piya· 
de A. larına 

• • • 

Cinsi Miktarı 

ton 
....-~~-

"Fırın,, 121 
odunu 

kuru ıoğan 10 

Münakasa tarihleri Gün Saatı 

11 
13 

8.8.938 
8.8.938 

Pazartesi 

" 

Mu ham. İlk 
bedeli teminatı 

lira kr. lira kr. - .,_,___ 
1512 50 113 44 

350 26 25 

1- Tüm. birliklerinin ihtiyacı için kuru bO(an ve odun alına· 
caktır. Miktarları ve muhammen tutarları ilk teminatları müna· 
kaaa günü ve aaatı ve münakasa ,ekli yukarıda 1rösterilmiştir. 

2- Şartnamesi hergün Çatalca Tüm. Satınalma Komisyonunda 
görülebilir. 

3- Talihler belli gün ve sllatle teminatı muvakkate makbuz
ları ile birlikte Çatalcada Tüm. Satınalma Komisyonuna müra· 
raca atları (191) (5012) . . .. 

fzmitte ve Gebze.le yaphrılacak iki pavyon ile Gebzede bir 
hangarın ikmali inşaatı ayrı ayrı kapalı zarfla ekıiltmeye konul
muştur. Eksiltme 5 ağustos 938 cuma günü saat 11 de Eskişehir 
Levazım Amirliğ-i Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İzmit
deki bir pavyonun keşif bedeli 43,023 lira 78 kuruştur. Gebze · 
deki bir pavyonun keşi fbedeli 15,5{)() lira muvakkat teminatı 

1162 lira 50 kuruştur. inşaatı ikmal edilecek Gebzedeki hırngarın 
keşif bedeli 24329 lira 02 kuruştur. Muvakkat teminatı 1825 li
radır. Bu işlere ait resim keşif ve şartnameler Ankara İstanbul 
ve Eskişehir Levaz:im Amirliklerine ve İzmitteki Askeri Satınal· 
ma Komisyonlarında görülebilir.İsteklilerin her üç kııım inşaat İ· 
çin ayrı ayrı teklif mektupları verebilecektirler. Bu inşaat işlerine 

Sahôfe 4 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne lüzumu olan 5500 actet •~ 
pul eksiltme suretile sabo alınacağıodan 26 temmuz 938 ~en t1• 
ağuıtos 938 tarihine kadar münakasaya konulmuştur. Talı1' 0

41 
müesseselerin fenni şartnamelerini almak ibere herfün saat 1 

I' 
kadar İstanbul Vakıflar Başmüdürlüj'ü Başmimarlığma mür•c•' 

ları: k.•ıe 
Bu ampullerin keşif bedeli 1732,5 lira ve teminatı muyalt 

130 liradır. kıf 
Eksiltme 16 ağuıtoı 938 aalı günü saat 13 de !ıtanbul V• 

lar Başmüdürlüj'Ü ihale Komisyonunda yapılacaktır. (-488~ 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
,,< 

Ofıet usulile basılacak 68x 100 1/ 16 kıt'asında 100.000 ve. dl 
nı kıt'ada 40,000 iki renkli iki okul kitabının bu aayılar üıerıl1 ~ 
baaım ve cilt işi her iki kitap ayrı ayrı iş olarak pazarlıkla '' 
ekıiltmeye konulmuştur. ~ 

Bu kitapların kiğıt ve cilt malzemeıl Basımevimiıce teaıl; 
olunacaktır. Ekıiltme ve ihale 4.8.938 perşembe günü saat 1~ 
Devlet Basımevi .D.ir~ktörlüğünde birbiri~i müte~kip !ap~la.ca ~ 
Bu kitaplardan bırının muhammen bedelı 2880 lıra dıterının b 

1 hammen bedeli 1152 lira ve muvakkat teminat miktarları ve 1 
bedellerin yüzde 7,5 .ıi~betinde olup usulü d~ire1inde iıteklile~ 
ekıiltme zamanından hır saat evvel bu temınatları Devlet 
sımevi veznesine yatırılmış olmaları lhımdır. 'ti' 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2259 sayılı kanunun 2 1 ~ 
maddesi gereğince 1izııngelen teknik ehliyeti haiz bulunduklar:~ 
dllir mahalli Ticaret Odasından alınmış bir mektup getirme fi 
ve Ofssotte muvaffakiyetle basılmış bir eser ibraz: etıııe 
şarttır. 

Genel şartname Devlet Baaımevi 

olarak alınabilir . 

Direktörliltünden 
(5017) 

l D D YOLLAR! İSLETME u. ~1ÜOÜRLÜGÜNDE~ 
ı .. -- . ~ 

Devlet Demiryotları 9 ncu işletme MüdürlOGOnd•". ~ 
Oevair iş saatlerindeki son değişiklik münasibetile Sirkecı "",~ 

Çekmece banliyö hattındaki 15, 32, :i9 N. trenlerin varıf ve "ti 
kış saatlerinde 11 temmuz tarihinden itaba ren yapı lmıt ola"~ 
dilat iptal edilmiştir. Mezkur taenler 3.8 938 tarihinden itibll 
eski saatlerinde seyrüsefer edeceklerdir. (4998) 

girecekler 2490 sayıh kanunda yazılı vesikaları ve bu miktarlar- ~=~~~==~~~=~~=~~======~~~~ 
da bu itlere benzer iş yaptıklarınu dair vesikalarını ve Nafıa ıO l • T k • • 
Vekaletinin 938 yılile beraber bu işlere ait teklif mektuplarını ll MÜ t e ah h it e r 1 n a v 1m1 ~ 
havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 10 na kadar '"'"""""" ___ .___,.,..., • ..,,,..-.:>_,,. ..... _ w 

Mezkur Komiıyona vermelidirler. (125) (4610) 4- 4 

Miktarı 

kilo 
2200000-

Cinai 

Od~ 

• "' * 
Tahmin bedeli 

Lira 

33()00 

kuruş 

000 

hk teminatı 
Lira kuruş 

~2475 000-

1- Elazığ merkexi için ahnacak miktar, cina tahmin bedeli 
ve ilk teminatı yukarda yazılı Odun Elıızığ Tüm Satınalma Ko
misyonunca 5 Atustoı 938 cuma günü saat 10 da kapalı zarf ek
ıiltmeaile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Komiıyonda görülebilir. 
3 İsteklilerin ekıiltme günü ıııınt 9 a kadar kanun ve 4art· 

nameıine göre haıırlıyacaklara teklif mektuplıırını makbuz muka-
bilinde Komiıyona vermeleri. (123) (4608) 4-4 

• * * 
Kırklareli Tümen Birliklerinin ihtiyaci için 4,000,000 kilo o-

dunun kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. Beher kiloıu· 
nun muhammen fiyatı bir kurut 25 santimdir. lık teminatı 3756 
Hradır. İhalesi 4 Ağuıtoı 938 Perşembe günü saat l ! efedir. İs
tekliler şartn11mesini 250 kuruşa Satırıalma Komi11yonundan alınır. 
Talipler kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki ve aik ile teminat 
mektublarını havi zarflarını belli gün ve saattf'n en az bir saat 
evveline kadar Kırklarelinde Tümen Satınalma Komisyonuna ver· 
meleri. (117) (4577) 4 - 4 

• $ • 

Kar~köse Garnizonu için R10 bin kilo arpa kapalı zıufla ek
siltmeye kondu. Tahmin bedeli J84~0 lira ilk teminatı 1386 lira, 
ihalesi 4.8.938 Perşembe ~ünü saat IO dadır. İhalesi Karaköse de 
Satınalma Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesini görmek isteyen· 
ler Komisyondan alıp görebilirler. fsto!kliler ihale günü ve saat 
9 dan bir saat evvel Ticaret odası vesikasıle birlikte teklif mek· 
tubunu Karaköıede Askeri Satınalma Komiıyoouna vermiş bulu-
nacaklardır. (113) (4522) 4-4 

••• 
Susnrluktaki Topçu alayı için 280 ton y u lafı kapalı zarfla ek

ıiltmeye konmuıtur. İhalesi 5.8.938 Cuma günü saat 11 de Balı· 
ke1irde Kor Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 
1260 liradır. Evsaf ve şartlar İstanbul Levazım Amirliği ve Kor 
Satınalma Kornlayonunda görülebilir. isteklilerin muayyen günde 
ihaleden bir 1aat evveline kadar Balıkesirde Kor Satınalma Ko-
misyonuna vermeleri. ( l 10) (4474) 4-4 

Çarşamba 3.8.938 

Kıhr ı t antimon (Askeri Fabrikalar) .\: i27 
Yük ;uıansörü \lnhiı . Um. Müd.) .\~732 
Kazan borusu ( MM V Deniz: S .\K) .\~ 73'l 
Mahrukat ve erzak (Ank. Okullar Sak) .\~ 753 
Benzin (Ask F11hrikıılnr) .\~ 75'• 
Sndeyağ frekı. clnğ- Ask. Sak) .\! 756 
Şüt inşaatı (N a fı n Vele) X 756 
Gııraj, hi nı ve depo inşıatı (Adana su iş. 6 cı şub.) .\! 7 59 
Tüb vnntuz ve cam malzemesi (Tophane Lvz. ) .\! 759 
Sırlı iı :gatör huni ve kaçar ola ( ,. } .\~ 760 
Kuru ot (Urfa Ask . Sak) .\~ 761 
Sebze (Tophane Lvz.) .\ 0 761 
Un. rnabrna, şehriye vs (Yüksek Mühendis Mekt. Sak) .\! 761 

Diyarb:\kır başmüd. binası inşal\tı (ldhiaarlaı Uw. Müd .. \~ 761 
Gürg-en odunu (Ank . Lvz.) .\; 761 ılf 
Ank. Zir:ıat enatitiisü bin l\larının yapılaeağ'ı hudut dahilinde ıır' 

haıilı azır haritaaı taıı:ıimı (Nafıa Vek.) .\; 762 
Sebze (Selimiye Aık. Sak.) .\~ 762 
Geyim ve nal {j:ınd . Gen. Aıık . S:ık.) X· 762 
$ Lokomobil ve te'errüatı (Kocaeli Nafıa Müd. X. 762 
Kömür ve odun (lst. Sıh . Müeııseseler Sak) .\! 76il 
Odun (Viz .e Ask. Sak.) : 763 
Sömikok ve rekompoze kömürü (inhisarlar Um. Müd.) J\'• 763 
Baklavalı saç (Ask. Fabrıkalar Um. Müd.) .\! 763 
Arpa, saman ve kepek (lst. Sıh. Müoueler Sak) .\~ 763 
Kit<ıp tabiye"i ( Yüksek Deniz Tic. Mekt . Müd.) ;\~ 763 
idare bınası inşantı (lnhisarl:ir Un. Müd .• \! 763 (~ 
Çorap, mendı l, gr.wat patiska amerikan bezi ve paltoluk kurJ>"~ 

Sıh . Müess. Sak) .\~ 758 
Sadeyat (MMV} .\! 758 
• lskartıl kanaviçe ve çu\ (lnhis. Um. Müd. 
Kaşar ve beyaz peynir. (Prev. ve Sınat Dır . ) N. 763 
Yün keçe çizme (0. D. Y. Afyon) .\~ 764 
Motori ıı , mobioil, 2'rea benzin v.s . (Yeşilköy Tohum lslah 

!-;tas.) .\~ 7 6 1 

itfaiye efüi5esi (Balıkeııir Beled .• \~ 764 
Et (Nigde A<ık . Sak) .\~ 764 
Oıvar inşaatı (Knyıeri Beled.) .\~ 767 
Güneş Oku\u tamiri (Çankırı Vil.) .\~ 767 
Dilme kalas ve tahta (D. D. Y. İzmir) .\~ 769 
A\eminyum matra, pamuk çorap ve lastik çizme (Gümrük 

Kom. lıt. Sak ) .ı\: 770 
Sebze (Tophane Lvz:.) .\~ 772 
Sadeyağ- (Kars Ask Sak) .\~ 772 
Yaprak tütünleri nakli (Samsun lnhis . Başmüd ) .\! 773 

Cephanelik inş ıatı (Eskişehir Lvz) N. 775 
Gölcükte hldırım inşası (Gölcük Beled.) N. 775 
Saman (lzmir Mst Mv1' Sak) N. 775 
Bul~ur ( " ) N . 775 
Ekmek (TekırdaR" C . Müddeiumum.) N. 776 

Onlerinde yıldız: işareti olanlar 

imtiyaz sahihi ve yuı ıı!eri 
Direkt•irii : l ı rn.tJ il Giri• 


