
ÔÇÜNCO SENE No. 854 

......................................... ~ 

~ ABONE ŞARTLARl : ~ 
• Türkiye için Kuruş ~ 
• 3 A YLIGl 450 
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Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbQl değildir . 
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Hindistan pamuk rekoltesi 
liindistan pamuk ekim sahası hakkında yapılan ilk tahmin ge

çtıı •ene ilk tnhminilc mukayeseli ve pamuk varyetelerine göre 
tllGfredath olarak aşağıda göıterilmi,tir: 

Oomra 
Be ngal 
Amerikan 
Diğerleri 

Yekun 

Amerikada korent 
s Uzüm istihsali 

ı 0 n senelerde Amerika b ir
~t~lk De vletlerinde Korent Ü· 

~~Qıü i&tihalıne verilen ehem· 
~Y1~tio n eticesi olank bu gün 
,,~. ıfornianın bu ma dde istıh
• 

1 memleket ihtiyacının yarı-
•ııı k 

tıı · ar,ılayacak vaziyete gel· 
lijı4 ~ulunmaktadır. Korent Ü· 
ı llıunün başlıca mustahsili o · 
~? Yunnnistanın Birleşik A -
G ltıık ya ihrac ettiğ i mallar 
~tri d - -k ~· n en alınan gumru res-
t'~ın yüksekliği neti~eai ola· 
t bu malların Amerıkan p ı
ti~•alarında Kalifornia üzümle
~llın iki misli fiatına satılmak
~ 01n:ıası da yerli mallara rağ· 
tlı 
l artırmaktadır. 

ıs~a7 aenesinde K nliforniyada 
td· ton korent üzümü iı.tihsiil 
~ll~lı:tıiştir. 193~ senesi istihsa
~ıı bu ra kamı geçecegi an-
't ' 1ı:tıaktadır. Son altı yedi 
ti~c Zarfında Amerika Birle-
ltL devletlerinin korent üzümü 

Qil) • 
()1 atı 3000· 3400 ton ar:ısın da 
~~Uştur. Kaliforniyadn Zante 
•tu·ltıü ekim sahası 2169 akrı 
()1 ' 1 ınli ve 783 akrı verimsiz 
tıı~ak Üzere 2952 akra var
~~ t.dır. Bu . mikdarın yarısın-

il b· E )ııı ır az fazlası Toreıno • 
ttı da hilindedir. 

41 -manyaya sevkolunacak 
~ cevizlerimiz için 
''\>ıllıleketimizden Alınan ya 'ya 
ttıaı olunacak cevizl er için Yu
llıQb~Y-Alman demiryoll rında 
dı~. 'tn tarife tenzilatı y apılmış· 

(Akr - dört dekar olarak) 
1937-38 1938·39 

İlk tahmin İlk tahmin 
8.781.000 8.796.000 
3.487.000 3.385.000 
2.260.800 2.315.000 

697.000 1.267.000 

15.225.000 15.763.000 

Ounya pamuk piyasasında 
Pamuk tarlaları bazı yerlerde 

kısmen yüzde 50 nisbetinde ıu 
altında kaldığuıdan mühim za-
rarlar kaydolunmuttur. Bu za
rarların neticesi olarak mısır 
pamuğu fintlarında, Amerika 
ve Hind pamuklan fiatlarının 
aksine olarak mühim bir teref
fü rnüşahade olunmuştur. No. 
7 Giza 7,65 den 8,04 kense, 
yukarı Mısır pamuğu da 6, 18 
de 6 ,67 pense fırlamıştır. 

Yunanistanın döviz 
tahdidatı 

Herhangi yabancı bir mem
leketten idhnl olunacak canlı 

hayvanlnr ile bahkların güm· 
rükten çıkarılmasına, bedelleri· 
nin döviz ile tediye edilditine 
dair Yunan milli bankası tara
fından verilecek vesika üzerine 
müsaade olunacaktır. Bu itibar
la fatura kıymeti üzerinden can-
lı hayvanlar için yüzde 30, ta
ze balıklar için de yüzde 100 
olmak iizere ya nakdi veyahut 
banka gara ntisi tanzim oluna
caktır. Milli banka ta&afından 
verilecek vesika alakadar mn
kamnta bir ay zarfında ibraz o
lunduğu takdirde teminat hazi-
neye m atlub kaydolunacaktır. 

Danimarkada döviz 
müsaadesi 

Döviz santralının mühim 
maddeler için dö~iz müsaadesi 
vermek yolundaki kararı üzeri
ne idhalitcılar tarafından birçok 
idh al müsaadesi ahnmıtbr. Ve· 
rilen idhal müsaadeleri arasıo

da ham tütüne, z~ytinyağıua ve 
pirince nid olanlar da vardır. 

'---------------,------------~ 
,'em ek _t_a_b_e_r_le_r_i 
lu \'~~ .. ltalyan anlaşm~sı 
),11 bı imzala nan Türk - Ital
'~\> tııiaşmasınıa metnine göre 
bit tiki anlaşmadaki kayıdların 
)'d Çoğu tebdil edilmiştir. ital· 
lı._ı 'll Yurdumuza ithal e dilecek 
~b;~n mallarının hepsi hiç !>ir 
~~ •ne tabi tutulmadan mem-
~ ttiın · k Gtk· ıze ithal olunaca tır. 
~~ l!eden italyaya ithal edi
~t lJtk malları içın İtalyan
J,~ l'Gkaek niabetlcrde konten· 
~t\ \>t~ıııişlerdir. Bu kontenjan
f.':r, t.orc Türk mallarının ltal
~ll' •hracı artırılmış olacaktır. 
~ ı .. lldan matlubumuz olan 3,5 
~ ıoıı l' 6d ırayıda en kısa yollar-
~~! erneyi İtalyanlar kabul et

trdir. 

... 
re1ımı Yeni zıraat 

Cumhuriyet bayraınından son
ra Anknrada toplanacak olan 
büyük Ziraat Kongresi, yurdu
muzun yeni ve rasyonel bir 
proje ile ziraatımızın yeni reji· 
mini kuracaktır. Konırenin ka
rarı ile bütün ziraat teşkilatı 

tebdil edilecek bütün fenni ve 
idari işler yükıek bir ziraat fen 
heyeti tarafından verilecek di· 
rcktifler dairesinde İcra oluna
caktır. Ziraat Vekaleti Kongre
ye tevzi edilmek üzere projeler 
brotürler, raporlar Ye mütehH· 
sıslar yazdınlan eserleri tab 
ettirmiştir. Kongreye 500 den 
fazla çiftçi ve ziraatçı davet e• 
dilecektir. 

Malta Kıbrısa takas 

İhracat kararnamesinin 9 un· 
cu maddesine göre serbe.t dö
vizle muamele yapan Malta, 

Kıbrıs ve Mııtr hlikômetlerile 
takaa suretile de muamele ya
pılmasına başlanmıştır. 

Alman iktisat talebesi 
geldi 

Almanyanın muhtelif iktisat 
fakültelerine mensup bir talebe 

grubu dün şehrimize gelerek 
iktisadi mahafili ziyaret etmiş
lerdir. Talebe grubu türkofise 
uğrayarak bazi malumat almış· 
lardır. 

IST. MERi\. EZ 11,\1.l 

YAŞ SEHZI·: VI~ Ml~YVE Fi\ 1 l. AR 

17. I0.938 
En n~agı En yilksek 

!lalı fi at ı 
Cım~i l· msalt Kr .~ . hr. S. 

Ham y a 
Sakııknbag ı 

Dcılmalık huber 
Sivri hubcr 
Kı r dcımatcı.i 

Sırık ıloınnlr1> I 

Çalı faı;u 1) • sı 

Yeşil faaulya 
ı\yşekadın 

lfarbuııya k ı rmıı ı 

Lahana 
Japanak 

Kilo 

Kök kı-r cvı z kılo 

l' ırasa 

Asmal.:aba~ı 

l :l ı) ar 

Patlıcan uaş 

adcd 

~) -

6 -

:ıı ı 

10 -

8 -
Ü - il -
4 - 5 -
ti =- ~I 

10 ıa 

ıu 14 
ü- 11 
b .. 6 
6 j 

4 fl -

orıa ~ :.! l>ı l 

ıtf,ık 1 - 1 50 
B o starı pa tlıcanı 

Yc~ıl snlala Adet ~' 

Yeşil •ogan 
,\J;ıy daııoz riı:"ıııct 

l' ancar 
11 ,tvttı; 

Na ne 
ı ... ırını ı;ı lll l f• 
Hayır turp u 

Çavu~ tlzıı ın tl kı lo 

Çekirdeksiz ıl :ııım 
H.cıakı ilıüıııü 

Yapınca !.: 

Muıkıle 

lialbııl uzumu 
::>iyııh fü:Um 
Aın:.ıı;yoı elması 

lnetıolu elması 

ov 
ı . 

•U 

J 

7v 
ı 50 

7 - 8 -
7 - ıu -

10 - 16 -

6 - ll -
15 - ı5 -
:; - to -

lngiHz elması llaraklı) lU J,) 

Günıtişhaııc 

Moılatya armuc..lu 
:;;cfüılı 

Uvez 

Ayva 
Taze incı r 

Ke stane 
Nar 
Ceviz 
Hınnap 

Muı 

• 
• 

:!~ - :ıu 

::ı5 - 45 -

.., - ıu -

4 - li 
5- !0 -
li - 20 
1:! - 15 

40 - ıuo -

Y r:rlı lımon 100 nded 200 - 875 
l~cııchi lınıon 100 a<led 17u - 2.JO-

Karpuz Alaca bn~ • 

orta • 

ufak " 

l\nvun 1\ ırknı;ıır baş • 
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İngiltere takası azaldı 
İngiltereye gönderilen takaslı 

malların prim fiatları yiikseldiği 
için son günlerde takas işleri 

azalmıştır. On beş gün evvel 
prim fiatı yü?de 35 iken son 
günlerde yüzde 76 ya yükaelme
si takas işlerini geriye bırak· 
tırmaktadır. 

Tiftik satışları arttı 
Bir haftadan ber; tifti k piya

sasında canlı itler olmaktadır. 
Düne kadar sahlan 1100 balyadan 
başka dünde yeniden 400 balyıa 
satılmıştır. Verilen tiftikler 
Eskişehir, Bolvadın ayarı 

mallardır. Satılan tiftiklerin kilosu 
115 kuruta verilmiştir. Son 
satışlar piyasada eyi bir tcıir 

bırakmıthr. 

İSTANBUL 

TİCARET ve ZAHİRE BORSASİ 

17.10.938 

Fi atlar 
CiNSi Aşağı Yukar ı 

Kr. Pa. Kr . Pa. 

Buğday yumuşak 5 16 
" sert 4 37,5 

5 30 
5 5 

,, kızılca 

Arpa Anadol 

Çavdar 
Yulaf 

Keten tohumu 

İç badem acı 

5 12,5 
3 38 

3 2,5 
4 

10 
65 

Ceviz kabuklu 17 l O - 17 15 

lç fındık 

Tiftik mal 

Z. Yağı 

Buiday 

Arpa 

Bulgur 
Fasulye 

Un 

Kuşyemi 

Nohut 

Yapak 

Tiftik 

Mısır 

77 -
112 -

41 - 42 

Gelen Ton 

1427 

120 

30 
18 

15 

25 

18 

64,25 
10,5 

26,5 

Giden Ton 
Kuş yemi 30 
lç fındık 2 

Dış Fiatlar 
Buğday Linrpul 3,37 

" 
" Arpa 

Mııır 

Keten T. 

Şikaro 

Vinipek 
Anvers 

Londra 

• 
Fındık G. : Hamburg 

" 
L.: ,, 

3,02 
2,87 
2.90 
3,20 
6,45 

80 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

Gümrilk ve İnhisarlar 
Vekaletinden: 

bir ikinciteşrin 938 tarihin
den 31 ikinciteşrin 938 tarihi
ne kadar itibara alınması lazım 
gelen ve borsada kote olan 
dövidedn vasati fiatları atağı
da göıterilmiştir. 

İlan olunur. 

Borsada kote dövi:ı:lerin eylul 
938 ayına aid vasati çek fiat
ları. 

Lira Kuruş S . 
Sterlin 6. 06 50 

100 Dolar 126. 08 75 
100 Fr. frangı 3 39 875 

Kararname No: 9411 

25 temmuz 1938 tarihinde Ber
linde akd ve iınza edilip Hariciye 
Vekilliğinin 8 8 1938 tarih ve 
16922/408 uyılt tezkeresile gön· 
derilea ilişik Türkiye-Almanya a
rasındaki ticari mübadelelere .ııid 

anlaşma ve Avusturyanın Alman· 
ya tarafından ilhakı üzerine Tür· 
kiye ile Almanya arasında :ıkd 

edilen TiC"ari mübadelelere ve le
diyata müteallik protokol icra 

Vekilleri Heyetince 8 8 1938 ta
rihinde tedkik ve mülalea edile· 
rek 3509 sayılı kanunun verdiği 
'lalihiyete istinaden 15 ağustos 
1938 tarihinden itibar en muvak
kate n mer'iyete girmek üıere tas· 
dikı onanmı~tır . 

Türkiye ile Almanya arasında 
ticari mübadelelere aid 

anlaşma 

Türkiye Ciimhııriyeti Hükıimeti 
ve Alman Hükumeti , iki memle· 
ket ara'lında ki ticari mü'- adelatın 
ınkişaf ettirilmesi arzusile aüte· 
hassis olarak, atıdeki hususları 

kararlaştırmışlardır: 

Madde 1 - Her iki memleket
ten biri menşeli eşya, diğer mem
leket arazisine, idhal anında cari 
olan umumi ahkama tevfikan id· 
hal olunacaktır . 

Madde 2 - Her iki memleket 
menşeli olup, işbu anlaşmanın 

mer' iyete ıirmes inden s onra sev· 
lı::edilecek olan emtiaya . ilişik nü
muneye uygun bir men şe şahadet

namesi terfik edılecektir. 
Türlt ihracatımı nid menşe şa

hadetnamelerine (renkli kağıttan) 

bir "B., nüshası te rfik olunacaktır,· 

Alman gümrük makamatı, Tür
kiye arazisi menşeli mallara, Tür
kiyenin dahili mevzuatına tevfi
kan, terfik edılccek olan menşe 

şahadetnamelerinin "B,, (renkli 
kağıttan) nüshalarını bu malların 

idhali sırasında damgalay .. calcl ar· 
dır. 

Bu şekilde damgalanan ikinci 
nüıhalar, Alman idhalatcıları tL· 
rafıncian bili teehhür Oeutsche 
Verrechnungskasse'ye tevdi olu
nacaktır. Mezkur müessese bun· 
ları, aid olduk ları tahsil ihbarna
melerine terfik ederek Türkiye 
Cümhuriyet Merltez Bankasına 

ıön:lerecektir. 

Alman gümrük idaresince bu 
suretle damgalanan menşe şaha

detnaraeleri "B., (renklı kağıttan) 
nüshaları, Almaıı idhalatcı tara
fından mal bedelinin hini tediye· 
sinde Deutıche Verecbnungsku-

100 Liret 6. 63 75 
100 İsviçre Fr. 28. 52 50 
100 Florin 68. 07 75 
100 Rayışmark 50. 43 

l 00 Belga 21. 30 50 
l 00 Drahmi 1. 10 875 
100 Leva l. 49 875 
100 Çek. kuronu 4 33 25 
JOO Pezeta 6. 06 50 
100 Zloti 23 66 
11)0 Pengö 24 04 50 
100 Ley 91 
l 00 Dinar 2 83 50 
IOO Yen 35 40 25 
JOOlıveçkuro.31 26 625 
100 Ruble 23 62 625 

se'ye ibraz edilemedıti takdirde, 
mezkür müesseıe tahsil ihbarna
melerini bu şııhadetnameler ol
maksızın rönderecektir. 

Şurası mvkarrerdırki, Deulıche 
Verrechnuniskassc . malların te
mamon gümrüklenmesinden sonra 
işbu ıahadetnamelerin idbalatcı 

tarafından Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasına bilahare ibra
zını temin için muktazi tedbirle· 
ri ittihaz edecektir. 

Almanyanın dahili mevzuatına 
göre, menşe şahadetnamesinin 
"B" (ren .li kağıttan) nüshasının 
tanzimi İcab etmediğinden , bun· 
lar Ciimhuriyet Merkez Bankası
nın tah~il ihbarnamelerine leffe
dilmek üzere taleb olunmayacak
lardır. 

Madde 3 - Her iki memle· 
kette, vazifeleri Türk - Alman 
iktisadi anlaşmalarının tatbikatına 
müteallik bilcümle meaaili tetkik 
ve müzakere etmek olan birer 
Hükümet komitesi kurulacaktır. 
Yekd iterile doğrudan dotruya 
ve daimi surette temas halinde 
bulunacak olan bu komiteler, bil
hasGa bu fÜnkü tarihle İmza edil
miş olan Türkiye ile Almanya 
arasındaki ticari tediyelere aid 
anlaşmada derpış edilen A hesap
larının nihai muvazenesinin, Türk 
·Alman emtia mübadelitı seyrine 
nazaran , gayri tabii bir fark ile 
tehlıkeye düşmemesine nezaret e· 
decelclerdir. 

Bu maksatla her iki komite, 
ihracatı arttırıııaya veya Akid 
taraflardan biri veya diğerinin 

ıdhalatını tahdide matuf tedbir
leri müştereken kararlaştıracak· 
lnrdır. 

Her iki Hükilmet yek.diğerine , 
kendi komitesinin kimlerden mü· 
teşekkil olacağını mümkün olan 
ıür' atle bildirecektir . 

Bu komiteler, her iki reisten 
birinin tal ebi üzerine toplanacak
lardır. Bu komiteler, muhtelit tiıli 
komiteler teşkil ve kendilerine 
mütehassıslar torfik edebileoek
lerdir . 

Maade 4 - Bu anlaşma, 15 
a~ustos 1938 tarihinden itibaren 
muva kkaten tatbik edilecek ve 
Türkiye ile Almanya arasında ti· 
cari mübadelita ve tediyata aid 
30 a~ustos 1937 tari bli anlaşma
nın yerine kaim olacaktır. Her 
iki Hükt1met Ankarada bu Anlaş-
mın•n me r'iyete rireceği kati tari· 
hi yekdığerine mümkün olan aür • 

atlc bild ı receklerdir . 

(Devam; var) 



u gün ·ian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Liset:si 

Cansı Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

Münak salar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Kayseri mrk. yap yonca deneme ve ıslah İs· 
tasyonunun bakiye ı ş. 

Hangar ve ambar ınş. 
Hükumet konağında yap. mahzen inş. (temd) 

,, ,, ,, hela ve mahzen (temd) 
Seydiköyde yap. cnn ı duv rı 
Elektrık santral bacası yap. 
Bel cli e binası inş. (temd) 
Babaeskıde yap. barut deposu ve bekçi evi 

inş. (temd) 

rmarıs hükumet kon ğı ikmalı inş. 
Yenice ,, ,, inş. 

Ga ntasaray liscsinın Ortaköy şubesı bınasında 
yap. tamirat (teı:nd 

Erzurumdn gurup inşaatının ikmali işi (şart. 
6.15 L) 

paz. 

" 

paz. 
,. 

aç. elca. 

15e2 99 

3005 
488 38 

1445 80 
934 78 
ı290 -

9836 54 
5304 35 

kapalı z. 15018 87 
,, ı5768 Ol 

ıı.;. elcs. 1669 55 

kapalı z.245983 49 

ilaçlar, Klinik va ispençiyari aUit, Hastane Lev. 

Eczayı tıbbiye: 97 k 1.- meliyathane malze ıe
si: 28 kalem- laboratuvar malzemesı: 113 
kalem (temd) 

Mualece ve fenni lit: 12 kalem 
Amel"yat masaları ve cerrahi aletler 
Manisa Memleket hast. ıçın otoklav ve tefer

rüatı, cerrahi alet tepsileri, elektrikle ısınan 

sıcak hava dolabı, sıcak hava ve su iııtirili· 

zat örü 

ç. eks. 300U -

kapalı z. 13890 -
aç. elcs. 4737 67 

9690 -

Elektrik - Havagazı - Kalorifer (tesisat ve malzmesi) 

Kablo ırtibat k tusu, izole mayi tevzi kutusu, kapalı z. 18807 75 
kurşun kapla tel, •Ö._lrü raptiyesi, direk, lcan· 
ca ııyağı, lastikli tel v s. : 19 kalem 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Arka çant lık ara hezı: 30 000 m. {tart. 825 kr) 
Avcı yeleği: 1600 ad 

kapalı z. m O 55 

Mobilya ve büro eşyası, Muşamba-Hali v. s. 

Soba il" okullar ıçın 2 N.: 120ad. 3N.:80ııd aç. eh. 4760 -

Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Muhtelif eb'adda koçan: 26000 ad.-bez k:ıplı 

defter: 650 ad.-cetvel: 4000 !'d. (temd) 

Nakliyat - Boşaltma -YOklvtme 

(.hisarlar mamulatı nakli 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Gaz. yağı. 5,6 t. 
Vakum yağı: 1,5 l.·motörin: 45 t. 

Müteferrik 

Buharlı vago vınçı 6 tonluk: 3 ad (şart. 350 kr) 
Kalbur makinesı tamiri: 10 ad. 
Beya:ı:, boz ve haki renkte makara: 404700 ad. 

(temd) 
Ekmek torbası: 425 ad.-kilim: 350 ad -koşum 

hayvanı: 15 ad -araba koşumu: q ad. 
S cı : t. (temd) 
Mühur !turşunu: 1,5 t (temdr 
Tekne ıçin makine: 1 ad {t md) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sığır eti• 40 t. 
Nohut: 6 t. (t md) 
Arpa: 200 t. • 
Nohud: 30 ., 11 

Sadeyağ: :.!2 t. 
Çorb lık ve 1 palık. pirınç: 36760 k. 

f ılavhk pirınç: 17960 k. 
Şehriye: 3,6 t . 
Kuru erik: 7 ,3 t. 
Beyaz peynir: 5,6 t. 
Halis inek sütü: 9400 k. {temd) 

Müzayedeler 

Köhne fotin: 800 çift 

İn aat - fc 

aç. eks. 1S43 29 

aç. ekil. 

ııç. eks 

kıp.ılı J; 

aç. eks. 
paz. 

" 
aç. eks. 

,, 
,, 

kavalı z. 
paz. 

,, 

kapalı z 

• 
" 

aç. cks. 

• 
• ,, 

paz. 

762 01 

10 8 -

70000 -
400 -

30352 50 

3700 -
412 50 

4300 -

9200 
315 -

2~000 

8112 93 
5oı9 62 
720 
197ı -
2800 -
940 -

K y;:)eri Nafıa Mıid rluğunden: 

~ k ltıney konulan i Kay eri m rkezindr yapılacak olan 
ve 1502 lira 9Q kuruş k if tutarı bulunan yonca deneme 
H' ı 1 ... h btasyorıunun l akiye inşaatıdır. 

E :;J t 26.10.938 çar ımb giınü b .. t 14 de n fıa da-
İrt'-.İnc' paz 1 kla ) ap·lacaktır. 

Bu ışe ait ck ... iltuı şartnan~e ı. keşif. plan, proje ve sa
ııe nafıa dain indr pnrnc::ız ~örül~hilir. 

k"-ı eme} e bıı ~bıln k ıçin nafı ınudürluğunden bu ışc 

113 -

226 -

70 11 

397 83 

1126 42 
ı 182 60 
126 -

13549 17 

225 -

1042 -
355 33 
726 75 

1411 -

9500 -

337 

116 -

54 14 

75 60 

4750 -
30 

2276 44 

277 50 
30 94 

322 50 

690 
25 63 

675 --
126 -

1650 -
608 46 
376 47 
54 -

147 83 
210 -
70 50 

Kayıeri Nafıa Müd. 

" .. 
Giresen Defterdarlığı 

• • 
Seydiköy Belediyesı 
Bayramiç Belediyesi 

" ,, 
inhisarlar U. Müd. 

Mu~la Nafıa Müd. 
Çanak. ,, ,, 
Galatasaray Liıeıi SAK 

Nafıa Vekaleti 

Çaukkale Vilayeti 

Ziraat Vekaleti 
Manisa Valiliii . ,, 

lıt. Telefon Müd. 

M. M. V. SAK 
Ormaıa Kor. Gen. Komut. fst. 

lıtanbul Belediy ui 

26-10·38 14 -

26-ı0-38 14 -
19-10-38 15 -
19-10-38 15 -
28-10-38 16 -

ı ay ıı:arfında 

" 24-i0-38 14 45 

3-11-38 14 -
7-11 38 15 -
2-11-38 14 30 

2-11-38 ıs -

21- 10-38 ıs -

3-11-3S lS -
3-11-38 11 30 
3-11-38 11 -

/ 2-1 2-38 15 -

5·11-38 11 -
20-10-38 11 -

2-11-38 14 30 

Maliye Vekaleti İat. Dolmabahçe '.l·ll-38 ı5 -
Evrak Ambarı 

Eskişehir lnhiıar. Başmi.id. 

Çanakkale Jandarma SAK 
Aryonkarahiur Beledıyeıi 

D.D Yolları Ank. ve H. paşa 
Aydın Vilayeti 
Tophane Lvz. SAK 

Orman Kor. Gen. Komut. lst. 

inhisarlar U. Müd. 

" " ,, . 

Kirazlı J. l nci Tb. Komut. 
Diyarbakır Ln. SAK 
Balıkesır Ask. " 

" " • 
Bayramıç • ,, 
Edirne Tu~. SAK 

,, " 
Çanakkale Jandarma SAK 

,, " 
.. ,, 

lat. C. Müddeiumum. 

lıı:mir Lvz. SAK 

20-ıu-Js ıs 

28· lU-38 lS -
25-10 38 14 -

1-12-38 15 
27-10-38 ı5 -
20-10 38 15 -

. 
20-10 38 1ı -

22-10-38 10 30 
22-10-38 ı 1 
2-12-38 H -

'21-10-38 15 -
27-10-38 10 -

1-11-38 ıs 

20·10-38 11 
2-11-38 14 

31-ı0-38 16 
31-10·38 16 
28-10-38 15 -
2s.ıo-38 ıs 

28-10-38 15 -
27-10-38 14 -

19 10-38 1 o -

1 mah::;us ehliyet vejkasmı hamıl olma" şarttır. 
Talip olanlarırı 113 liradan ibaret olan muvc1kkat temi

natla Nafıa müdürlüğüne miiracaatları ilan olunur. 

* • • Eksiltmeye konulan iş Kayseri merkPziııde yapıla
cak olan ve 3005 lira keşif tutarı bulunan yonca clenerne 
lslah istasyonurıun Pİvarındaki hangar ve anlıa•· inşaatıdır. 

Eksiltme 26.10.938 Çlrşamba günü saat 14 de nafıa da· 
iı esin 1e pazarlıkla yapılacaktır. 

Bu işe ait eksiltme sa tname i, keşif. plan, proje ve S!\İre 
Nafıa dairesinde parasız göriilelıilir. 

Eksiltmeye girebılmek için nafıa müdli rlüğündrn bu i~e 
mahsus ehliyet ve8ikası almak veyhut vekaletııı ehliyet ve
sikasına hıımil olmak ~arttır 

Talip olanların 226 !ıradan ibaret olan muvakkat temi
natla nafıa ınüdürlüğiıue müracaatları iJan olunur. 

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
,v,~--.~.._,,.__..,__......,.....,_..,._.._...,...._~~ 

• 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

,, 
" 

krible 

" " 
marinlave 

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

Erzak 

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

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 

" .. küp 
Yumurta iri 
Limon İtalya 

,, Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

,, " 2 ci 
Zeytin tanesi dubie (936 mahsul) 

" ,, " (937 ,, 

" 
,, l ci ,, 

" 
" " 2ci " " 
,, n 3 CÜ ,, " 

Sade yağ Urfa (birinci) 

,, • (ikinci) 
., Kars (erimiş) 
,, ,, (erimemiş) 

" 
Trabzon 

., Vejetalin 
Çay Cava 

,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham va işlenmiş 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 
,, ,, manda 
,, ,, sığır 

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

Tula keçi 
,, koyun 

"alamura kuzu 
,, ınanda 

,, s1ğır 

Kösele sığır 1 ci 
,, man~a 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Pamuk ipliği 

Valcr yerli 4 Adana 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 6 ,, 8 
,, IO 
" 12 
,, 14 

" 
" ,, 
,, 
" ,, 20 Yedikule 

,, ,, 24 ,, 
Ekstra ,, 6 ,, 

" " 8 ,, 
" " 10 ,, 
" " 12 ,, 
" ,, 14 ,, 

Vaterecnebi 4 Hindiye 

" " 6 ,, 
.. " 8 " 
" ,, 10 " 
" ,, 12 . ., 

Ekstra yerli 14 lngiliz 

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

" 15 
" 18 
" 20 
,, 22 

" 
" ,, 
" 

" 24 ,, 
,, 15 İtalya 

" 18 " 
,, 20 " 

" 22 
" 24 

" 
" 

1 
kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

,, 
" 
" ,, 
,, 
" 

kilosu 
,, 
" 
" ,, 
" 
" 
" sandığı 

b. sandığı 

" 
kilosu 

,, 
" ,, 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" ,, 
, ' 

çifti 
kilosu 

,, 

" çifti 
kilosu 
çifti 

,, 
., 

" 
kilosu 

,, 
,, 
,, 

tanesi 

" ., .. 

paketi 

'. ,, 
,, 

" ,, 
,, 

" 
" 
" ,, 
,, 

" ,, 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 

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

En az-En çok 

-14,75 
-15,20 
-7 
-16.00 

14.50 15.00 
12.00-12.50 
ı 1.00- ı ı.50 

-16.50 
- 21,50 
-26,00 

21.50 - 24 
;v:, 

25 - - ~ 
52 

1
30.00-. 31 
28.00-. 29 

19:_ 20 
- 25 
- 28 

20 -21 
-900 

8 50 9.-
- 5,50 

45- 48 
32- 36 
22 -- 26 
18- 21 

15 
-105,-

100 
80- 88 

- 68 
_77,50 
- 46 

295- 600 
300 500 
295- 360 

101.25-102.25 

160- 165 
40 42 
50- 55 
55 - 60 

110- 155 
48 50 

125 130 
105 - 110 

34- 35 
40- 42 

155 - 165 
125- 130 
100- 120 
·su- 90 
100- 135 
90- 120 

Kş.S. Kş. S· 
321.46 
342.06 

-362.66 
- 383.26 
- 424.46 
-470.81 
_ 538.81 

- 539.31 

490.~ 

330 340, 
360 365 
370-375 
390 400 
430 440 
650-725 
670-730 
680 750 
700-775 
730-815 
780-830 
630-635 
670-675 

690 
-730 
-780 

r 

,, 



"-.- 18 Birinci teşrin 1938 

Seydiköy Belediye Riyasetinden: 

d Eksiltmeye konulan iş: Seydiköyde yapılacak cami 
U\'arı. Keşif tutarı: 93 ı lira 78 kuruştur. 

Bu işe ait evrak: 
A- Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
E- Belediye işleri genel şartnamesi 
Bu şartname ve evrakları Seydiköy belediyesinde gö· 

tcb·ı· "k 1• ırler. Muvakkat teminat akçesi 70 lira 11 kuruştur. 
~ Sıltıncye müracaat edeceklerin 28.10.938 cuma günü 
••at 16 da Sediköy belediyesi encümenine müracaatları. 

Bsyramıç Belediyesinden: 

\if Kazamız belediyesinin elektrik santral bacasının 26 metre ir
llı '•nda .rı şrısı için uı.a ~ılan müddetin hitamında talip zuhur et~ 
•b~diğinden bilahara yapılan tadilat üzerine baca 30 metre irtifaa 
ht t edilmiş ve o •uretle 1290 lira bedeli lıteıfi olan inşaatın ar· 
ııı~llla ve eksiltme kanununun 43 ncü maddeıine tevfikan bir ay 
~1

11ddet1e pazarlığa çıkarıldığı cihetle talihlerin belediye encümc· 
llt '1liiracaalları ilin olunur. 

d,f' • • Eksil tmeye konulan belediye binasının intaatı için ikinci 
ı,1.' Uıatılan ve 21.9.~ ıününde hitam bulan müddet zarfında 
lı.'P çıkmadığından bilihara yapılan tadilat üzerine 9836 lira 54 

1111 rı.ış bedeli keşifJi olan inşaabn arttırma ve ekıiltme kanunu· 
•ıı: 43 ncü maddesine tevfikan bir ay müddetle pazarlığa çıka· 
'lıı •tı cihetle taliblerin belediye encümenine müracaatları ilin 

llı.ır . 

Çanakkale Nafıa Müaüriügünden: 

c:ıJ~ 1 ~ Eksiltıwiye konulan iş: Yenice hükümet konatı intaab 
~ keşif bedeli 15768 lira 1 kuruştur. 

- Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
~ - Eksiltme şartnamesi. 
t Mukavele projesi. 
l> - Bayındırlık işleri genel ıartnarnui. 
F: - Yapı itleri umumi, fenni şartname.i. 
~ Husuıi şartname. 
G - Keşif cetveli, metraj cetveli, fiat bordro•u. 
1 - Proje. 

''t;liyenler bu şartnameleri ve evrakı Çanakkale Nafia Müdür
d nde bedelsiz olarak görebilirler. 

~'f - İhale 7 .11.938 tarihine musadif pazartesi ıünü uat l 5 te 
~l Müdürlüğü binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
S - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

~,k~ - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1182.60 liralık mu· 
~~ 1~t teminat vermeleri ve ihale gününden nihayet sekiz gün 
lt11 ' .

1ne kadar Vilayet makamına müracaatle alacakları ehliyeti 
'~:'{'~ . vesikasıle 938 yılına ait Tica ret Odaıı vesika11nı ibraz 

erı lazımdır. 

G•latasaray Liaeai Alım Satım Komisyonu Başkanlığından : 
Keıif bedeli ilk teminatı 

Lira K. Lira 
1669 55 12S 

~tt~-lataıaray li•eıinin Ortaköy şubesi binasında yapılacak olan ye 
t\lbb bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı tamiratın 2.11.938 çar· 
"' ~ a günü saat 14,30 da Kültür Direktörlüğü binuı içinde Liıe· 
~) llhasebeciliiinde toplanacak olan Komiıyonda açık eksiltme· 

~S>ılacaktır. 
1 ltb~ · işe nid keşifname ve şartname evrakı lise idare.inde rö~ 
~~ ~ 1~· isteklilerin en az 1000 liralık bu işe benzer iş yaptıkla
'r~kt~·ır .. id~relerinde~ almıt ~l~ukları ~e•i katara istinaden Nafıa 

tttıı, 0rluğunden eksıltme tarıhınden bır hafta evvel alınmış ehli
,~~.llıe ve yeni sene Ticaret makbuzlarile belli gün ve uatte 

'•Yena 2'elmeleri. 

Muğla Nafıa Müdürlüğünden: 

~,~~•iltnıiye kenubn iş: 15018 lira 87 kuruş keşif bedelli Mar
\)t• khükumet konağı ikmali inşaatı kapalı zarf u•ulile eksilt-

1,t 0nulmuştur. 
'bıı'kliler eksiltme, fenni genel ve husuıi şartnameleri proje 
lifi tıa rnüteferri diger evrakı Muğla Nafıa Müdiirlüğünde göre· 
~ tt. 

•\ı11~~ltnıe 3.11.938 perşembe günü •aat 14 de Muğla Naha Mü
~k ~ binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
>,ı 11 ••itme kapalı zarf uaulile olacaktır. 
1,ı "kkkat teminat 1126 lira 42 kuruftur. 
1\ ~ lileria aşüğıda yazılı veaaiki ibraz etmeleri lazımdır. 
~ Ticaret Odasına kayıtlı bulunduklarına dair veaika . ....... . 
ti, \/.'hale gününden sekiz gÜn eYvel re1men mÜracaat\e 
~İt. •layet makamından alınmış ehliyet ve•ikaaı ibraz edecek-

Nafıa Vekaletinden: 
ıL. tkq 
"'ı· l tnıcye konulan iı: Erzurumda gurup inşaatının 
v ~~ !şidir. Keşif bedeli: 245.983 lira 49 kuruştur. 
~~~ 1:1!trne 2.11.938 çarşamba günü saat 15 te Nafıa 

~~f 11"tı Yapı işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı 
~~~lile yapılacaktır. 

~~ ~ll lltrne şartnamesi ve buna mütefferi evrak altı lira 
~4dcruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlü

' ~~ 11
• alınabilir. 

~t~,t11trneye girebilmek için isteklilerin 1 J.549 lira 17 
~ ~1"k nıuvakkat teminat vermeleri ve nafıa vekaletin· 
\ ~ktl?1ış ehliyet vesikası göstermeleri lazımdır. Bu ve· 

~t bir 8•1lt~enin yapılacağı günden en az sekiz gün ev-
tı~\ lstıda ile nafıa vekaletine müracaatları ve istida

tıa az bir kalemde 150 bin lira kıymetinde bu işe 
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benzer bir iş yaptığına dair işi yaptıran idarelerden alın· 
mış vesika iliştirilmesi muktezidir. Bu m&ddet zarfında 
vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremiyecek
Jerdir. 

• • • 
Babaeskide yap. buut clepo•u ve bekçi evi inşaatı. Bak: in

hisarlar U. Müd. ilanlarına. 

••• 
Uzunköprii tiitiln hakımevind~ yap. hela ve köınürlgk ı~ı 

i~i, Bak: lnhi arlar U. ı\1üd. ilan l arına. 

•• * 
Konya Ilgın kazasında maruf kaplıca binasında yap. \liveyi in· 

saat. Bak: Konya Vakıflar Direk. ilinlarınıt. 

f açlar, Klinik ve ispençiyari ~lat: 

ManİH Valilitinden: 

Manisa Memleket Hastaneıine mecmuu 4737 lira 67 kuruş mu· 
hammen kıymette muhtelif ameliyat masaları, •İyalitik lamba, ta
kım cihazı, cerrahi projektör ve muktelif aletleri açık ek•iltmeye 
konulmuştur. 

Şartnamesi Memleket Hutaneai Baıhekimliğinden parasız ol•
rak alınabilir. 

İhaleai teşriniHninin Gçüncü perşembe giınü saat 11,30 da Vili· 
yet Daimi Encümeni önunde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 355 lira 33 kuruıtur. 

•"' • Manin memleket haıtaneıine 9690 lira muhammen kıy· 
mette Otoklav ve teferruatile cerrahi alet tepıileriJe elektrikle 
ısınan •ıcak baya dolabı ve sıcak laava istirilizatirü ve •u istiri
lizatörü alınacaktır. 

Bu malzemeye aid şartname paruız olarak Mani.a memleket 
hastanemi başhekimliğinden alınabilir. 

ihalesi TeşriniHninin üçüncü pertembe günü .aat 11 de Ma
niH Vilayet daimi encumeni önünde yapılacaktır. 

Ek•iltme açık surette yapılacaktır, 
Muvakkat teminat 726 lira 75 kuruttur. 

Zirut Vekaletinden: 

Hayvaıı hastalıkları mikadelesinde kullanılmak üzere kapalı zarf 
uıulile 12 kalem mualece ve fenni alat satın alınacaktır. 

Muhammen fiat 13890 lira ve muvakkat teminat 1042 liradır. Şart
name parasız olarak vekalet levazım müdürlü~üııden verilir. 

Münakasa 3-11-38 tarihine müaadif perşeaıbe rünü aut 1~ de ve
kalette müteşekkil satınalma komisyonunda yapılaca\c:fır. Taliblerin 
mezkur tarihte teminat mektublarını ve 2490 aayılı kanunun 2, 3 ün· 
cü maddelerinde yazılı vesikalarını havi olan teklif zarflarını saat 14 
e lı.:adar satınalma komi•y<> nu başkanh~ına teslim etmeleri ve saat 15 
te de komisyonda bazır bulunmaları ilin olunur. 

••• 
238 kalem eczayı tıbbiye ile amelyathane Ye laboratuvar mal

zeme<;i alınacaktır. Bak: Çanak vilayeti ilanlarına. 

EJektrik,_!!a!ag_azı,_~Kalorifer Tesisat ve Malzem.) 

••• 
Haydarpa~a limanıntla bulunan ve mütemadi ceryanla ça-

lışmakta olan vinç ve transbordörlerin bütün elekrik tesisa
tını miitı~n.ıvip cereyan tesisatına tahvil işi. Bak: D.D.Y. ilan· 
larına . . . "' 

19 kalem telefon malzeme•İ alıaacaktır. Bak: İ.t. Telefon Müd. 
ılanlarına, 

Mensucat-t:lbise·Kundura-Çamaşır v .s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Beher metreıine tahmin edilen fiy.t 55 kuruş olan 300,000 
metre ıuka çantalık ara bezi kapalı zarfla ek•iltmeye konulmut· 
tur. İlk teminatı 9:;()() liradır. İhalesi 5.11.938 cumarteıi günü 
saat l 1 dedir. Evsaf ve şartname•İ 825 kuruş mukabilinde M. M. 
Vekaleti Satınalma Komisyonundan alınır. . ... "' 

1600 adet avcı yeleği alınacaktır. Bak: Müteferik sütununtla 
Orman koruma renel komut. ilanlarına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Maliye VekAletimien: 
Aded 
26.000 Muhtelif ebadda koçan 

650 " ,, bez keplı defter 
4.000 ,, • cetvel 

1513 lira 29 kuruş muhammen bedelli yukarıda yazılı enakı 
matbuanın müteahhidi taahüdü ifa etmemPaine mebni 18.10.938 ta
rihinden itibaren 15 gün müddetle tekrar açık eksiltmey~ konul· 
mu,tur. 

Malzememi Vekaletten verilecektir. 
İhale 2.11.938 çarşamba rünü Hat 15 te lnazım müdürlüğün

de müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
Şartnamesi levazım müdürlüğünden İatanbulda Dolmalıtahçede 

vekalet matbu evrak ambarı memurluğundan alınabilir. 
İhaleye iştırak etmek i.teyenlerin belli rün ve saatte 116 li

ralık muvakkat teminatları ve kanuni belgelerile birlikte komi•· 
yonda hazır buluDmaları. 
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Sayfa 3 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Eskişehir lobi.arlar Başmüdürlüğünden: 

Eskişehir Inhiurlar başmüdürlüğü merkez anbarı ve ' barut de
poıu ile şimendüfer istasyonu arasında bir yıl içinde yapılacak 
mamul tütün, müskürat vf! patlayıcı m&ddeler ile uir mevad nak
liyatının ücreti nakliyesi mevcut şartnamesi mucibince 30 9.938 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık ekıiltmeye konul

muştur. 

Eksiltme 20.10.938 gününe müıadif perşembe günü aaat 15 te 
Eıkişebir İnhisarlar başmüdürlüğünde teşekkül edecek komiıyon· 
da yapılacaktır. 

Nakliyat için muhammen hedel 782 lira l kuıuş muYakkat 
terninat 54 lira 15 kuruştur, kat'i ihale Umum müdürlüğün mu
vafakatına bathdır. 

İsteklilerin eksiltmeye girmezden evvel muvakkat teminati in· 
hisarlar başmüdürlüğü vezne•İne yatırmaları ve ,artnameyi gör· 
mek ve daha fazla malumat almk için her gün Eskifehir inhisar· 
lar başmüdürlüt\i ıatış şubesine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yağian v.s. 

AfyonkarahiHr Belediycainden: 

Belediye elektrik aantralını:a altı aylık ihtiyacı için mubayaa 
edilecek olan 1500 kilo vakum yağı ve 45 ton motörin 15 gün 
müddetle münakasaya konmuştur. 

ihalesi 25. 10.938 tarihine musadif salı günü uat 14 te dairei 
beladiyede müteşekkil encum t'ni belediyece icra kılınacaktır. 

iğreti teminat verilecek bedelin yüzde yedi buçuğudur. 
Şartlarını vesair hususatını öğr.enmek iıtiyealer hergün Bele· 

diyeye müracaat:a öğrenebilirlf!r. isteklilerin belli gün ve saatte 
Dairei Belediyede hazır bulunmaları ilan olunur. 

M üt ef errik 

Aydın Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Aydın .ıiraat müdürlfitünde mevcut Mar? ve Mayar ~ohum. kalbur 

makineleriıı.den 10 adedı Aydında tamir edılıaek ve tamır edıldıkten 
sonra mahallerine rönderilmek şartile ve 27 .10.938 tarihli perşembe 
rünü Hat 15 te vilayet daimi encümeninde ihale edilmek ür.ere 15 
müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Tamir için muhammen bedel 400 liradır. Muvakkat teminat akçası 
30 liradır. Fazla malumat almak ı•teyenlerin encümen kalemine mü· 
racaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

404700 aded beyaz boz ve haki renkte makaranın kapalı zarfla 
eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlıkla eksiltmesi 20.10.938 per· 
şembe günü saat 15 te Tophanede latanbul levazım amirliği sa•ınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 30352 lira 50 ku· 
ruttur. İlk teminatı 2276 lira 44 kuruştur. Ş:'rtname ve nümıınesi ko
misyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vemikalarile beraber belli ıaat
ta komisyona gelmeleri . 

Devlet Demir Yolları ve Limanları İşletmesi Umum 
İdaresinden : 

İlk ek•iltmesi feıhedilen 70,000 lira muhammen bedelli 3 adet 6 
tonluk buharlı vagon vinci &j ni şerainle 1.12.938 perıeembe günü 
.aat 15 de kapalı zarf uıulü ile ankarada idare binasında utın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenler 4750 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin etttği vesikalıırı ve tekliflerini ayoi gün •&at 14 de 
kadar Komiayon Reisliti ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 350 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. 

Orman Koruma Genel Komutanlığından: 

Orman koruma talimğahi ihtiyacı için pazarlıkla 1600 avcı yeleği 
425 ekmek torbası, 350 kilim, 15 adet koşum hayvanı ve dokuz 
araba koşumu satın nlınacaktır. Taliplerin evsafı görmek üıere 
20 birinciteşrin 938 günü saat 11 e kadar Galata Topçular cad 
desinde 176 No.da Orman koruma genel komutan!ık ambarı bi
nasındaki .alınalma komisyonuna müracaat etmeleri. 

• • • 
5 t. sicim 15. t. mühür kurşun ile tekne için makine alına· 

caktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Polatlı A•keri Satınalma Komiıyonundan: 

Erzakın Bedeli Teminatı Miktarı ihale tarihi 
cinsi Muh. Lr. Kr. 

Açık eksiltme Yulaf 5,25 700 170 ton ı. ı l.938 
,, 

" 
Sabun 45 51 1,5 ,, ,, 

" " 
Patates 6 27 6 ,, ,, 
Arpa 4,25 702 220 ,, 
Ot -4 810 270 • 

" " 

Kapalı zarf ,, 
,, 

,. • Un 11,25 507 60 ,, ,, 
Polatlıdaki topçu alayı ihtiyacı için yukısrda cins, mikdarı ve 

muhammen bedelleri ve teminatları yazılı erzak münakaaaya kon· 
muştur. ihale günü 1.11.938 salı günü saat 15 dedir. 

İhale Polatlıda alay satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Teminat mektup ve paralarının Polatlı mal undığına yatırılma· 

•ı, şartname ve evsafı görmek iıtiyenlerin her iÜD Öğleden evvel 
satınalma komisyonuna müracaatları ilin olunur. 



Sayfa 4 

Etlik Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji 
Müessesesi Direktörlüğünden : 

Müe sesede mevcut tecrübe hayvanları için altmış bin kilo 
pancar açık eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 3 bin liradır. 
Muvakkat teminatı 225 lira olup banka mektubu veya vezne 

makbuzu ve hnzine tahvili teminat olarak alınır. Yalnız tahville
rinde makbuz mukabili hazineye teslimi şarttır. 

İhale 30.X.938 p zartesi günü saat on beştedir. Buna ait şart
name müessese direktörlüğünce bedelsiz olarak verilir. 

2490 sayılı kanunda yazılı şartlar haiz olan iatekliler muayyen 
olan gün ve saatte Ziraat Ve:kiileti muh&1ebe müdürlüi"ünde 
toplanacak olan komisyona müracaat etmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonuadan : 

Ankara garnizon birlik ve müesseseleri icin 6000 kilo zeytin 
tanesine açık eksiltmesinde teklif edilen fiat pahalı görüldüğün

den tekrar açık eksiltmesi 21.10.938 saat 15 de Ankara Levazım 
amirliği satınalma komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 1800 lira ilk teminatı 135 liradır. 

• * • Ankara garnizon birlik ve mÜeHeseleri eratı için 54000 
kilo nohudun knpnlı zarfla eksiltmtsi 7 2 ci teşrin 938 saat 15 de 
Ankara Lv. amirliği aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 7020 lira ilk teminatı 526 lira 50 kuruştur. 

• • Ankarada garnizon birlik ve miiesıeseleri eratı için 60.000 
kilo bulgurun kapalı zarfla elcıiltmeııi 8·11 938 1aat 15 de Ankara Lv. 
amirliği ııatınalm komisyonunda ynpılacaktır. 

Muhammen bedeli 7200 lira ilk teminatı 540 liradır. 

Balıkesir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Balıkesir kor merkez birliklerinin senelik ihtiyacı elan 520 ton 
un kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konıılmu~tur. 

Eksiltmesi 3-11-938 perşembe günü saat 16 da Balıkesir kor 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. Mezkur unun muvakkat te
minatı 4110 liradır. 

Talihlerin muayyen olan gün ve saatinden bir saat evvel ka
nunun ikinci Ye üçüncü madd terinde yazılı be1ıelerle birlikte 
teklif mektublnrmı kor satınalma komisyonuna vermeleri. Evsaf 
ve şartlar Ankara, İstanbul ve İzmir levazım amirliklerile komiı
yonda J'Örülebilir. 

Deniz Levazım Satınalma Komiıyonundan: 

Tahmin edilen ltedeli 36.114 lira 13 kurut olan 107!900 kile 
1&bun, 1.11.938 tarihine rastlayan sah günü saat 1 1.30 da kapalı 
zarfla alınmak üzere eksiltıneyo konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 2708 lira 56 kurut olup şartnamesi Ko
misyondan 181 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede· 
cekleri kapalı teklif m ktuplarını en geç belli gün ve saatlea 
bir saat evetine kadar Kaaımpaşada bulunan Komisyon Batkaıa· 

lığına •ermeleri. 

Orman Koruma Genel Komutanhğından: 

Orman koruma genel komutanlığının Zeytinburnunda leşekkul 
edecek talimgiihı hayvanatı ihtiyacı için 8190 kilo yemeklik ot 
24 bin kilo yataklık kuru ot 8190 kilo saman 12285 kilo arpa 
21.11.38 günü saat IO da pazarlıkla mübayaa edilecektir. Şartna· 
me ve vasıfları hergün Galatada Topçular cac:lde1inde 176 No. da 
orman koruma genel komutanlığı anbar binnıında g .. rülebilir. 

İstıınbul Komutanlıgı Satınalm Komisyonundan: 

26 ılkteşrin 938 çarşamba günü saat 11 de kapalı zarfla ihale· 

sı yapılacağı ıliin edilmiş olan komutanlığın 844 bin kilo kuru o• 
tun İstanbul komutanlığının 6.10.38 gün ve 24820 sayılı emirlerile 
evrakınd yapılacak tadilat dolavısile şimdilik Alınma ındarı ı: rh· 
o z r cdilmıştir. 

1 te.nbul Levu•m Amirliği Satınalma Komi11yonundan: 

Harp al ademı ı ualı içın 9 bin kilo bulgurun açık eksiltme"i 
2 11 çarşamba gunu saat IJ d.. Tophanede İet nbu! levazım 
amırlı:ı satınalma komınyonunda yapılacaktır. 1' hmin bedeli 1035 
lira, ilk teminatı 77 lira 62 kuru9tur. 

• • • Harp akademisi eratı için 8400 kilo nohudun açık eksilt
mesi 2.10.38 çarşıımba günü saat 14,30 da Tophanede İıtanbul 
levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 882 lira, ilk teminatı 66 lira 15 kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. 

Konya Kor Sabnalma Komisyonundıın: 

Konyadaki kıtı:ıatın ihtiyacı olan 500 bin kilo yulaf ve arpaya 
1. I0.38 günü yapılan kapalı zarfla eksiltmeıinde verilen fiyat pa· 
halı görüldüğünden I0.10.38 pazarteıi gönünden itibaren bir ay 
zarfında pazarlığa bırakılmıştır. Birinci pazarlık 19.10.38 çarfam· 
ba günü saat 10 da yapılacaktır. Şartnamesi Konyada kor satına}· 
ma ko. da Ankara, İstanbul levazım amirliti satınalma komiıyo
nunda görülür. Muhammen tutarı 22 bin lira, ilk teminatı 2062 
lira 50 kuruştur. İsteklilerin 19.10.38 çarşamba günü saat 10 da 
Konyada kor satınalma komisyonunda bulunmaları. 500 bin kilo 
arpa alınmıyacaktır ve münakaı sı yapılmıyacaktır. 

Edremit Tümeni Sntınalma Komisyonundan : 

Tüm birliklerinin ihtiyacı için 27600 birliklerinin hayvanatı 
için 430 ton yulaf kapalı zarfla alınacakhr. Tahmin bedeli 22575 
liradır. Eksiltmesi 7.11.93 günü saat 14 dedir. iştirak edecekler· 
in teminat mektubile birlikte teklif mektuplarını muayyen aaath•n 
bir ııaat ev~ el Edremit Tüm. satınalma komisyonu reisligine ver
miş olmaları. 

MÔNAKASA GAZETESi 

• • • Tümeaia Berııamadaki birliklerinin hayvanatı için 315 ton 
yulaf kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 16537 lira 
50 uuruştur. Ehsiltrnesi 7.11.938 ıünü 1aat 16 dadır. iştirak ede
cek taliplerin teminat mukbuzlarile birlikte teklif mektuplarını 
muayyen saatten bir saat evvel Edremid Tilm. Sabnalma komis
yonuna yerilmiş olmahdrı 

Bornoya Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Tüm birlihleri için 430 ton yulaf kapalı zarfla eksiltmeye ko· 

nulrouştur.İhalesi 3.11.930 perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. 
Tahmin tutarı 22.145 lira ilk teminatı, 1,661 liradır. Şartnamesi 

herııün komiıyonda görülür. İsteklilerin belli caatten bir ıut ev
vel teklif ve teminat mektublaranı makbuz karşılığı İzmir Borno
ve A..keri aatınalma komisyonuna vermeleri. 

• •., Tüm birliklerinin ihtiyacı icin 17600 kilo sadeyağı kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 3.11.938 pertembe günü 
günü saat 15 de yapılacaktır. Tahmin fiyatı 24840 lira ilk temina
tı 1863 liradır. Şartnamesi hergün Ko. da fÖrulebilir. isteklilerin 
ibate günü ve taatinden bir saat evveline kadar teklif mektupları
nı makbuz karşılı!lı İzmir Bornava aakeri satınalma kımisyonuna 
vermdleri. 

Lüleburgaz Tilmen Satınalma Komisyonundan : 

İhale ıanü talip çıkmadığından Tüm birliklerinin ihtiyacı olan 
29,999 kilo sade yağının tekrar kapalı zarfla ihalesi 3-11-938 per· 
şembe arünü saat 15 de yapılacaktır. Muhammen bedeli 30,450 
lira, ilk teminah 2283 lira 75 kuruştur. Şartnamesi herrün Ko da 
görülebilir. 

Kirazlı J. l nci Tb. Komutanlığından: 

Cinai Miktarı Tahm. 8. MYk. T. İhale İhalenin 
lrilo lira lira Ta. Gün saat şeklı 

Sığır eti 40000 9200 690 21. I0.38 cuma 15 kapalı z. 
Biri•ci J. alayına bağlı kirazlıda bulunan birinci J. talturun 

l.10.938 rününden 31.8.938 günü sonuna kadar bir yıllık ihtiyacı 
olan 40000 kilo ııju etinin karşısında yazılı ırün ve saatte Kiraz
lı nahiye merkezinde tabur mahfelin.le J. satınalma komiayonu 
tarafından ekıiltmeai yapılacaktır. 

Edine Tufay Sat. Al. Ko. Batkanlığından: 
Mikdarı M. bedeli ille tem 

Kıtuı Cinsi kilo lira kr. lira lcr. 
Tuğay Çorbalık ve li.palık 36760 8112 93 608 46 
birlik.len pirinç 

" ,. Pilavlık pirinç 17960 5019 62 376 47 
ihaleleri 31.10.38 tarihinde saat 16 da kapalı zarfla yapılacaktır. 
1- Tuğay birlikleriai• ihtiyacı içiıt yukarıda yaı:ıll pirinçler ek· 

siltmeye konulmuştur. 
2 - Şartnamesini ~Örmek isteyenler her gün iş aaatında tul!'ay sa

tınalma komisyonuna müraeaat edebilirler. 
3- lıteltlilerin belli fiin ve saatinden bir saat evvel kanuni ve• 

.. ile ve teminatlarile birlikte komisyona müracaatları. 

(Devam) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

MKN 3!)2.i KS 25 K 300 G 19 L 50 KD kuaraız p. mensucat 
MKN 4423 KS 13 K 16 LD 63 adet müstamel yelek MKN 4156 
KS 15 K 600 G 23 L 40 KD ltoyalı p. mensucat MKN 4154 KS 
19 K 500 G 20 LD kasanız p. mensucat ihale günü 18.11.3S MKN 
4327 KS 12 K 800 G 20 LD pamuk basma MKN 4324 KS 50 K 
50 LD kasanız p. mensucat MKN 4321 KS 37 K 600 G 37 L 60 
KD kasanız p. mensucat MKN 4264 KS 22 K 113 LD 24 adet 
debatlanmış boyalı videla deri MKN 4252 KS 36 K 800 G 38 
LD kaaarsız p. mensucat MKN 4251 KS 45 K 52 LD kaaarlı p. 
mensucat MKN 4257 KS 16 K 21 LD 84 adet müstamel yelek 
MKN 425t KS 37 K 37 LD kasanız p. mensucat MKN 4243 KS 
42 K 53 L 72 KD kaurh p. mensucat ihale günü 21.11.3R MKN 
4310 KS 34 K 32 LD 114 adet müıt~mel yelek ve çeket MKN 
4309 KS 25 K 900 G 32 l..D ipliği boyalı p. menıucat MKN 4308 
KS 43 K 3 LD kaıı rlı p. m~nsuc t MKN 357 KS 65 K 59 LD 
-~ •ıı. p. enıucal MKN 4356 K 4.f K 500 G 42 LD ipliği bn· 
yalı p. mensucat MKN 3622 KS 41 K 12 LD mült mel asker 
ayakkabısı MKN 4271 KS 65 K 700 G 46 LD e ki ceket "c ye
lek müstamel ihale günii 23.11.38 MKN 3926 KS 35 K 17 L 50 
KD ıpliği boy 1ı p. men!!ucat MKN 4367 KS 57 K ';OO G 47 ı 50 
KD 250 dat müstamel yelek ve e~ket MKK 4376 KS .5ıt K 00 
G 80 LD pamuk basma MKN 4365 23 K 500 G kasarlı p. mensu· 
cat MKN 4364 KS 209 K 200 LD kasarsız p. mensucat MKN 4363 
KS 147 K 500 G 180 LD ipliği boyalı p. mensucat MKN 4361 
KS 28 K 31 LD ipliği boyalı p. mensucat MKN 4360 KS 35 K 
31 L 50 KD kasarsız p. n1enıucat ihale arünü 25.11.38 MKN 3482 
KS 20 K 800 G 15 LD 32 adet müstamel yelek ve ceket MKN 
4382 KS 38 K 600 G 38 L 60 KD ipliği boyalı p. mensucat MKN 
4381 KS 100 K 200 G 90 LD kuanız p. menıucat MKN 4386 
KS 51 28 LD 143 adet müstamel yelek ve ceket. 

(Devamı var) 

İ:ımir Müstahkem Mnki Satınalma Komiıyonundan: 
Miktara 

çift 
800 
1- Güzelyalula tayyare alayı karargahında mevcud 800 çift 

köhne fotin pazarlık suretile satılacaktır. 
2 - Taliplerin ihale günü olan 19.11.38 çarşamba günü saat 

10 da güzelyalıda tayyare alayı kararıahında müteşekkil komi s 
yona müracaatları. 

Ankara Belediye lmar Müdürlüiünden: 

Cebecide Siyasal okulu civarında kadastronun 522 inci adası · 

nın 170 numaralı parselindeki ahşap ltaoenin enkazı muhammen 
bedeli olan 20 lira muhabilinde 19-10-1938 çartamba günü imar 
müdürlütünde ihale edilmek üzere GD beş gün müddetle müzaye· 
deye konuldutu ilin oluaur. 

18 Birınciteşrln 

İzmir Vilayeti Muhasebei H susiye Müdürlüğünden: 
Muhamm n satış 

bedeli 
lira kr. 

1137 50 
Cinsi Yeri . 

12-14-16 sayılı İzmir Memleket ha tanesi 
evlerin enkazı yanında . 

12
. 

Memleket hastanesinin tevsii için satın ahnan bitişiğindekı o• 
14 ve 16 sayılı binaları yerine yapılacak pavyonun yeri hazır~; r 
mak üzere mezkur binaların yıktırma ve nakil masraf müşterı ~ 5 
ine ait olmak üzere ankazın satışı 6.10.5l38 gününden itibaren 

1 
gün müddetle yeniden açık artır aya çıkarılmıştır. Satış ıar_t1:U-~ı 
Öfrenmek iltiyenleria her gün Muhasebei husuı'ye müdurı~ 

11 
varidat k lemine v~ pey sürmek iıt!yenlerin de ihale günü . ~·~· 
20. I0.938 peşembe günü saat 1 1 de depozito makbu:ıılariyle i.ır 1 

te Vilayet Daimi eacümenine müracaatları ili1a olunur. 

l_!nhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Muham. B. Muvak. e 

Miktarı Beheri Tutarı teminatı Eksiltal 
Cinsi kilo L. K. S. L. K. L. Kr. ~ 

Sicim 5000 - 74 - 3700- 277 50 10 
Mühür kurşunu 1500 27 50 41 ı 50 30 94 1 ~ ·aı 

1- Yukarıda cins ve miktarı yaz.ılı 5000 kilo sıc~i· 
ile 1500 kilo mühür kurşunu l 3.X.938 tarihinde ihale ~ 
lemediğindeo çık eksiltmeleri on gün temdit edilıııişt~r~. 

il- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları bıı 
larıoda gösterilmiştir. " 

· ailtıil 
lll- Eksiltme 22-X-938 tarihine rastlayan cumartesı "'l\ftl' 

hizalarında yazılı saatlerde Kab taşta Levazım 'iC 

bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktı~: e· 
iV - Sicim şartnamesi hergün parasız olarak sözll ·~ir· 

çen Şubeden alınabileceği gibi nümuneler de g"rülebı 
11

, 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün "e :dı 
ate yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7601) 

Cinsi Miktarı 

Matba levazımı 206 kilo 
(IO kalemde pi· 
rinç çızgı •esaire) 

* * • 
Muhammen 

bedeli 
L. K. 

800 -

% 7,5 
teminat 

L. K. 

60-

16 / 
Boy levazımı 22 kalem 400 - 30 - 58ı1ıı 
l - Nümunelik resimleri ve şartnamesi mucibince j~' 

alınacak matbaa levazımı ile listesinde cins ve ~çı~ 
tan yazılı 22 kalem boya levazımı ayrı ayrı 

eksiltmeye konmuştur. . al' 
l - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları bıı 

rında gösterilmiştir. uoD 
lll- Eksiltme 20.10.938 tarihine rastlayan pazartesi g ~1tJ 

hiz larında yazılı saatlerde Ka ataşta Levazım ve ~ııt· 
bayaat Şubesiı deki Alım Komisy munda yapıtac9 10ııı 

iV-Boya malzemesine it listeler matb a levaıılll SıJ~ 
şartnameleri parasız olarak her gün sözü geçeO 

beden alınabilir. ılr( 

V- İstekiilerin eksiltme için tayin ~dil~o .giin ve s~: 11d1 

de yüzde 7,5 güvenme paralarıle bırhkte yukar , ...... ı 
geçen Komisyona gelmeleri iliin olunur. (713~ 

b~ 

L• oı1'diJbD' Muhammen bedeli 22000 lir ol n H ydarpa~a una JI' 
lunan ve mütemadi cereyanla ç lışmaltta olan vinç ve tr:l4'tı~ 
dorlcrin butürı elektrik tc iıı tını müten vip cereyen ttııte >-
tahvil işı 2.12.938 cuma ünü aaal 15 l kapah zarf ııet.l it 

• t 1 
karada idare binasında eksiltmeye konmuştur. iJI' ıl 

Bu işe girmek isteyenlerin 1650 liralık muvakkat. t~"' .,ıııı~,ı 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve buna benzer işler ıçıt1 e Jc' 
Nafıa ehliyet vesiknsı ve tekliflerini aynı gün saat 14 ,~ 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. ·r•si"' 

Şartnameler pnrasız olarak Ankarada Malzeme Da• t• ) 

Haydupaşada Tesellüm ve Sevk Şdliğônden dağ•tol(;;v 

Edirne Nafıa Müdürlüğünden: l' 
1- Trakya Umumi Müfettişliği Dairesinin 16473 lir• lc5!:ı'.;~ 

keşif bedelli buharlı kalorifer tesisatı ile binada yapılaca 11~,ıt' 0ıı 
dilat ve inşaat işleri kapalı zarf uaulilc ekıiltmeye çık.tl~e fel 

2 Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi busu•• ri tJı" 
tartname, keşif evrakı ve projeler Ankarada yapı işle ,,ı 
Müdürlüğü ile Edirne Nafıa Müdürlüğünde görülebilir· iiJla '

1
11 

3- Bu işin ihalesi ikinci Teşrinin ikinci çarşamba g >''f 
15 te Edirne Nafıa Müdürlüğü odasındaki Komisyond• 1' " 
caktır. etı1t 

4- Eksiltmeye girmek için 1236 liralık teminat " 
aşağıdaki vesaiki haiz bulunmak lazımdır. 

A - 938 senesine ait Ticaret oda11 kağıdı ·tıı' ıı 
8 - ihaleden en az sekiz gün evvel bu işe gireb\

1 
i''" ~ı 

Nafıa Vekaletinden alınacak ehliyet vesikası 2490 s 11Y1 ıA ~.,ı" 
göre hazırlanmış teklif mektubları mezkur günde sa•t.

11
def1S J 

dar Komisyon Başkanlığına verilmiş olması ve;ya g-~351) 
lazımdır. Postada gecikmiş mektublar k bul edihneZ· l 



MÔNAK ASA GAZETESi 

tinhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
---~---------------------·-----------------------------------------~tll- İdnremizin Uzunköprü Tütün bakımevi dahilinde 

Gt~llrn~ ve planı mucibince yaptırılacak belalarla kö
IIuk ışi pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

-36 - Keşif bedeli 791,45 lira ve muvakkat teminatı 
'I liradır ·!..... . 
•a Pazarlık 2.Xl.938 tarihine rastlayan çar,amba gü· 
i at 14 de Kabataşta levazım ve Mubayaat Şube in· 
ıV Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
i,- Şartname ve planlar 4 kuruş bedel mukabilinde 
lu~r!ar Levazım ve Mubayaat Şubesile Edirne Başmü· 
vıunden ve mahalli İnhisar idaresinden alınabilir. 
tu' İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
~de .7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge· 
0ınısyona gelmeleri ilan olunur. {7531) 1-4 

* * "' 
Tartma Muhammen B. % 7,5 tem. 

Miktarı Kabiliyeti Lira Lira Kr. 

1 adet 200 kiloluk 128 

" 
JOO n 128 

., 500 ., 133 

- " 1000 " 248 

1 4 adet 637 44 78 
'Ilı • Şartnameleri mucibince satın alınacak yukarıda 
ııı~~ kabiliyetleri yazılı muhtelif çekerde yerli mamulatı 
~ baskül heyeti umumiyesi birden açı!t eksiltmeye 

~ Şlur. 

\~ l\1uhammen bede'i ve muvakkat teminatı yukarıda 
lıı ı Ilı iştir. 

14 
Eksiltme 25.X.938 tarihine rastlayan salı günü 

1\ de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
~ oınisyonuuda yapılacaktır. 

ile Şartnameler parasıı olarak heı güu sözü geçen 
y tı alınabilir. 
~' ~ksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 206, 300, 
ti~ kıloluk basküllere ait fiatsız fenni tekliflerini ln
~kt' 'fütün Fabrikalar Şubesi ~üdürlüğüne ve 1000 
t basküle ait fenni teklifi de Inhisaı-lar tuz fen Şu-

Vı "erı:rıeleri lazımdır. 
lt .. lsteıdilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
tt Yuıde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 

Çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7269) 3-4 
1 ••• 

~d·~artname ve numunesi mucibince satın alınacağı 
~:d~?. 18000 kilo baş ipi 26.IX 938 tarihinde ihale 
~t. •gınden yeniden pazarlık usulile eksiltmeye kon· 

1.~uhammen bedeli beher kilosu 60 kmuş hesahile 
1 ıra ve muvakkat temina tı 8IO liradır. 
ıs tksiltme 25·X·938 tarihine rastlıyan 
~I te Kabatuşta Levazım ve Mubayaat 
V 'lll Komisyonunda yapılacaktır. 

sah günü 
Şu besin-

'ıt~ Şartnameler parasız olarak her gün sözii geçen 
V tı alınabilir. 
~d İsteklilerin eksiltme ıçın tayin edilen gün ve saat· 

'!\ ~ 7,5 güvenme paralarıle birlikte yukarıda adı 
0ı:tıisyona gelmeleri ilan olunur. (7530) 2-4 

• • • 
~ X.938 tarıhiııde ihale edilect'~İ i!an edilen ç şit

~ L 11nc ıne ~kli listede vazılı :JSO kilo lııınıfot kfwt 
~ ılrnış yazı ve h.ırf niiınunelerine uvgun vı· yerli 
Eltnulatı olmak şartile yeniden açık eksiltmeye koıı · 

~5\t~ha111ınc"l heJeli halıcr kilo u 250 kuruş hrsa-
tlır~ ve muvakkat teminatı 65,63 1ir<1 d. r. 

1
J t k ıltıne 24 X 938 t<ıritıine ra tlıyan p nzartesi gunii 
ı~. Kahıtaştı Levazım ve :\lubayınt ~ulwı.;iııdeki 

1 Yonun, la yapılacaktır. 
artnaıneler para ız olarak her giin sözü geçen 

t1ıııabilir. 

1 

5 te~lilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
~il guveııme p:.ıralariyle birlikte yukarıda adı 

gelmeleri ilan olunur. (7270) 

·aatte 
geçeıı 

3-4 
~t' .. .. 
•· ~rtıiz' G · t f b "k · · t · · "lı ın azıen ep a rı ası ıçın şar namesı mucı-

~q_t'~ alınacak 500 ton Rekompoze maden kömürü 
~~h Uaulile eksiltmeye konmuştur. 
1? 1 .anı:nen bedeli beher tonu Mersinde Vagonda 
lıt-~~ra hesabile 8500 lira ve muvakkat teminatı 
~ ~ır. 

~,lk~~hne 20/X 938 tarihine rastlayan perşembe 
'<l <'\ı .3() da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu

t ş •nı Komisyonunda yapılacaktır . 

~b ·ıaı ttnaıneler parasız elarak her gün sözü geçen 
tıab·1· % ı ır. 

\ ~ I> Urlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile °!o 7.5 
~~c:kası makbuz veya banka teminat mektubunu 
~·ı_, ka olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç 

1tıtt dar yukarda adı reçen Alım Komisyonu 
il makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(7179) 4-4 

l- İdaremizin Edirne Başmüdürlüğüne bağlı Babaes· 
kide şartname ve projesi mucibince yaptmlacak barut 
deposu ve bekçi evi inşaatı her iki iş birden 14.X.938 
tarihinde ihale edilemediğinden açık e~siltmesi 1 O gün 
temdit edilmiştir. 

il- Keşif bedeli barut deposunun 3142.27 lira ve bek· 
çi evinin 2162.08 lira ki ceman 5304 35 lira ve muvakkat 
teminatı 397.83 liradu', 

111- Eksiltme 24.X.938 tarihine rastlıyan pazartesi gii· 
nü saat 14,45 de Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şu besin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartname ve projeler 27 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Umum Mudiirlüğü Levazım ve Mubayaat Şube
sile Edirne Başmüdiirlüğünden ve mahalli İnhisar idare· 
sinden alına bilir. 

V- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Komisyo-
na gelmeleri ilan olunur. (7599) 

• • * 
1- Yeni yaptırılacak çektirmeğe "tekne,, ye konmak 

üzere satın alınacağı 8.Xl.938 tarihinde ihale edileceği 
ilan edilen bir adet makina şartnamesi değiştirildiğinden 
yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

11- Montajda dahil olduğu ha!de muhammen bedeli 
4300 lira ve muYakkat teminatı 322.50 liradır. 

lll - Eksiltme 2.Xll.938 tarihine rastlayan cuma giinü 
saat 1 t de Kabataşta LeYazım ve Mubayaat Şubesind~ki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Muaddel şartnameler parasız olarak hergün sözü 
geçen Şubeden alınabilir. 

V- Mak:na 30 ton hamule ile tekneye 7 mil sürat te
min edecek kuvvette tam dizel olmak şartile Şulster, Vi
dop, Doyç, M. V. B. Doyçe Verker Emayen, · lrnndiya, 
El va markalarından biri olacak veyahut ayni evsafta bu· 
lunan muhtelif mark alardan mevaddı ınuharrike sarfiyatı 

en az olanı tercih edilecektir. 
Vl- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 

ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatta yukarıda adı geçen Komisyo 
na gelmeleri ilan olunur. (7GOO} 1 4 

* * • 
1- Şart11ame ve numunesi mucibince satın almacak 

90.000 metre kırmızı çizgili kanaviçe 3.X.938 tarihinde 
ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksilt-
meye konmuştur. • 

11 Muhammen bedeli 9,25 kuruş hesabile 8325 lira ve 
muvakkat teminatı 624.38 liradır. 

111- Eksiltme 2 t.X.938 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 15 tc Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu

beden alınabileceği gibi numune de göl'ülebilir. 
V- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 

te yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7 433) 3-4 

* • * 
1- İdaremizin Paşabahçe fabrikası için satın alınaca

ğı ve 29. IX.9.JS tarihinde ıha le edil ece· i ilan edilen 2000 
kilo toz şekerin muhammen bedeli dcğıştirildiğinden ye· 
niden açık ekı;iltmeye konulmuştur. 

11 - Muhammen bedeli beher kilosu 26 kuruş hesabile 
520 lirn ve muvakkat teminatı 39 liradır. 

ili t~ksiltme 24.X.938 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü saat 15.30 da Kabataşta LevQzım ve Mubayaat Şubesin 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün 
ta yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yulcarda 
çeu komisyona gelmeleri ilan olunur. (7322) 

• • * 

ve saat
adı ge-
3-4 

[ - l(lareınizin Y, y~an ve Çaınaltı tuzlaları için memur, 
anwle ve lüziiınunda hafif yük naklinde kullamlınak üzere 
~atın alınac . ğı v<:> 27.IX.938 tarihinde ıha le t·dileceği 
ilan Pdilcn 2 adet kamyonetin şartnemesindc tadilat ya
pıla.;ağından yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 

il- Muhammen bedeli hehni 2400 lira hesahil · 4800 lira 
ve muvakkat teminatı 360 liradır. 

Hl- Ek:;iltrne 26.X.938 ta~ihine rastlayan çarşamba günü 
saat 1 1 de Kal ataş Levazım ve Muhayaat Şuhesind~ki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

l V MuaddP.} gartnaıneler paras~z ol.trak h•!rgün ::ıözii ge ·en 
Şubcdım almalıilir. 

V - Eksiltıneve iştirak etmek islt.:}t'nlerin katuloğlarilc ka

roseri, şekli ve dahili tak!'irnatını gösterir lıir plan ile 
• benzin arfıyatını gösterir fonni tekhflerini ihale günün . 

deıı 5 gün evveline kadar İnhisarlar tuz fen ~ubesine 
vermelni ve teklifleriııirı kahııliitıü mutazamınııı vesı 

ka almaları lazımdır. 

Vl - isteklilerin eksiltme ıçın tayin edilen giin ve aatte 
yü;ı;dı· 7,5 giivennıe p.ııalarile birlikte yLıkarıda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7312) 3-4 

Sayfa 5 

M Ü t e a h h i t l e r i n T a k v i m i ·~~ 

Ça rşam ha 19· IO· 938 

Fincan (PTT Lvz. Müd.) \' 806 
Su tesisatı için font boru dobis. U. Müd.) .\; 807 
Çıplak alüminyum matra (MMV) .\~ 808 
Arpa veya yulaf (\slabıye Tu~.) .\~ 808 
Yulaf (lzmir Veter. Dır.) .\~ 829 
Elektrik tesia. (Ulukışla Beled.) _\: 830 
Hangl\r ve garaj inş. (lst. Komut.) .\! 835 
Hükumet konağı inş . (Denizli Nafıa Müd.) .\~ 836 
Menfez iıış. (Afyon Vil.) .\! 839 
Baca inş. (Aak. Fabr.) .\ ; 839 
Samın (Tophane Lvz) .~! 838 
Pirinç l:öşe (lnhiıı. U. Müd.) .\! 840 
Krible madeıı kömürü lnbıs. U . Müd.) X• 840 
Bez. ve meşin (lnhia. U. :\oiüd.) .\~ 840 
Ameliyat masaııı ve lambaeı (Antalya Val.) .\! 840 
ilaç ve sıhhi malzeme tl~t. Sılı. Müeu.) .\~ 840 
Dcfatır ve matbu evr.:ık (İst. Beled ) J\! 840 
Patates. lahanıı, prasa ve ıspanak (Orman Kor. Gen. K.) ~\! 841 

,, ve kuru soğan (Kaetamonu Aslc. SAK) .ı\! 841 

Sadeyağı (Vize Tüm.) X 846 
Kok kömürü (İzmir İthalat Gümr. Müd ) .\! 843 
Odun Kastamonu Ask. SAK ) .\! 845 
Umumi bela inş. (Kayseri Beled.) ;\~ 847 
Menfez inş. (~fyon Vil.) X 846 
Gres, silindir yağı, lavcmıırin kömürü v.s. (Tophane Lvz.) .\: 849 
Makkap ve tezgah (İst . Komut.) X 819 
• Ahşap evi enka:u (Ank. Beled.) \! 849 
TereyaR" tlst. Komut.) .\! 849 
Mangai kömürü ' e odun (Tekirdağ' Aık. SAK) ~\~ 849 
Arpa, ot, saman (Nığde Vil ) .\ ; 850 
• Ma•baa makineleri (Beyoğlu 4 cü Sulh Hukuk Hakim.) .ıY 852 
• Ekınek kırıntısı ve yecnelc artıkları (lst. Liseler Mubae.) J\! 852 
Tıbbi ilaç ve soba boru•u (Tophu1e Lvz.) .;\! 852 
Yulaf ve nrpn (Konya Kor) .\! 852 

Konya Vakıflar Müdürlüğünden : 
Kapall Zarf Usulile Tamirat ve ilaveyi 

inşaat Eksiltme İlanı: 

1 - Konya Ilgın kazasında maruf Kaplıca binasında yapılacak 
tndilat tamir t ve ilaveyi inşnat keıfi mucibince kapalı zarf uau
lile eksiltmeye konulmuştur. 

2 Keşif bedeli (249-16) lira (01, kuruştur. 
3- Bu işe nid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Fenni ve hususi şnriname 
B- Mukavele projesi ve hulnsni keşif cetveli 
C- Eksiltme şartnamesi 
D Proje 
4- Yukarıda yazılı evrak Ankarada Vakıflar Umum Müdür· 

lüğü İnşaat Müdürlüğünden i!'ltanbulda İstanbul Vakıflar Başmü
dürlüğünden Konyada Konya V, kıflar Müdürlüğündt:n alınabilir. 

5 ~ Eksiltme 2().10.938 tnrihine rastlayan çarşamb.ı günü saat 
15 te Konya Vakıflar Müdürlüğünde toplanacak inşaat Komiıyo· 
nunda yapılacaktır . 

6- Muvakkat teminat (1870) lira 95 kuruştur. 
7- Bu eksiltmeye girecek olanların 1938 senesine aid Ticaret 

Odası vesikası ve Nafıa Vekaletinden bu işe girebileceğine dair, 
nlınmış vesika ve en aşağı (10.000, liralık bir bina !nşaatını yap· 
ınış ve muvaffak olmuş bulunduğunu bildirir vesaik göetermesi 
ve bizzat yüksek mimar veya inşaat mühendisi olması veya bun· 
lardan biris ile müştereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte imza 

eylemeleri lazımdır. 
8 Teklif mektubları 26.10.938 çarşamba günü saat 14 e ka· 

dar Konya Vakıflar Müdürlüğünde toplanacak İnşaat Komiıyonu 
Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

9 - Kapalı zarfları ı ihzarında, teklif mektublarının yazılışında 
ve bu urfların tevdiiııde ve posta ile gönderilmesinde talihlerin 
(2490) sayılı kanunun 34, .12,33 Üncü maddelerine harfiyen riayet 
eylemeleri lüzumu ilan olunur. (7209) 

Çanakkale Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Alınacak eşyanın cinsi 

ITT kalem eczayı tıbbiye 
28 kalem ameliyathane malzcmcıi 

113 kalem Laboratuvar ,, 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 
Lira Lira 

3000 225 

Çanakkale memleket hastanesinin 938 yılı i~tiyacı olan ve 
muhammen bedeli üç bin liradan ibaret bulunan 238 kalem eczayı 
tıbbiye ile ameliyathane ve laborotuvar malzemeainin açık eksilt
mesi 17.10.938 tarihinden itibaren on gün müddetle uzatılmıştır. 
İsteklilerin 27.10.938 perşembe günü saat 15 te kanuni vesaikle· 
rini hamilen Çanakkale vilayeti daimi encümenine müracaatları 

ilin olunur. (7594) 

İstanbul Telef on Müdürlüğünden: 
idare ihtiyacı için, 19 kal ,..mde demir kablo irtibat kutusu, 

izole mayii, tevzi kutuııu, kurşun kaplı tel, köprü raptiye, direk 
kanca ayağı, lastikli tel ve sair malzeme kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli (18307.75) lira, muvakkat teminatı ( 1411) 

lira olup eksiltmesi 2 12 38 cuma günü saat 15 te Müdürlük bi· 
nasındaki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Talipler muvakkat teminnt makbuz veya Banka mektu
bu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 e 
kndar Komisyona vereceklerdir. 

4- Şartnameleri her gün Levazım Amirliğimizde görülebilir. 
(7602) 1- 4 
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Achevement construction etation essai et .ıme· 
lioration de trefle iı Kayseri 

Construction hangar et depôt 
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Cor.structıon mur mosquee a Scydiköy 
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Conslr . d ·pôt pour poudre et babitation pr. 

gardiens iı Babaeski (aj. , 
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9836 54 
5304 35 

15018 87 

15768 01 
1669 55 

245983 49 

113 -

226 -

70 11 

397 .133 

1126 42 

1182 60 
126 -

13549 17 

Dir. Trav. Pub. Kayseri 

" Defterdarat Gireaon 

,, 

Municipalite Seydıköy 
Municipalite Bayramiç 

" 

26-10·38 14 -

26-10-38 14 --
1~-10-38 15 

19-10-38 15 

28-10-38 16 
Dans un mois 

" 
,, 

Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 24-10-38 14 45 

Dir. Trav. Pob. Muğla 

,, Çanalclcale 
Com. Ach. Lycee Galatasaray 
Minist. Trav. Pub. 

3·11-38 14 --

7-11-38 15 -
2-11-38 14 30 
2-11-38 15 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires- Fourniture pour Hôpitaux 

Produits ph. rmaccutiques : 97 lots· instru· Publique 
ments de cbirurgie : 28 lots- ld. pour 
laboratoire : 113 lots (aj.) 

Medicaments et instruments mr dicaux Pli cach 
T ablcı d'operations et instruments de cbirurgie Publique 
Autoclaves avec acccssoires, plateaux pour 

inıtruments de chirurgie, sterilisateurs d'air 
et d'eau cbauds, armoire a air chaud clectri-
que 

3000 -

13890 -
4737 67 
9690 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallatlon et Materiel) 

Boite en fer de cible de liaison, boite de 
distribution, fil en•eloppe de plomb ete. : 
19 lots 

Pli caclı 18807 75 

Habillement -. Chaussures - Tissus - Cuirs 

Toile pour havre.sacs : 300000 m. (cah. eh. Pli caclı . le m. O 55 
P. 825) 

Gilets pour chasseurs : 1600 p. 

.,Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete • 

Poeles pour ccoles Primaires No 2 : ll:!O p.
ld. No 3 : 80 p. 

Travaux d'lmprimerie-Papete':!! 

Souches de diff. dimensionı : 26000 p.- Ca· 
hıers avec couvertures entoilecs: 650 p. re
levc : 4000 p .(aj.) 

Transport - Chargement - ~chagement 

Transport articles monopolises 

Combustlble- Carburant- Huiles 

Publique 4760 -

Puhlique 1543 29 

Publique i62 01 

Petrole : 5,6 t. Publique 1008 -
Huile vacoum : 1,5 t . • Motorine : 45 t. 

Divers 

Grue a vapeur de wagon 6 t. : 3 p. (cah. 
eh. P. 350) 

Reparation cribleuse : 10 p. 
Bobines de couleurs blanche, grise et baki : 

404,700 p. (aj.) 
Saca pour nourrit1.Ke: 425 p.- Kilicıs: 850 p.· 

Chevaux de trait : 15 p ld. pour voiture: 
9 P· 

Ficelle : St. (aj.) 
Plomb pour cacheter : 1,S t. (aj.} 
MoteurDiesel pr coque narque Chilster, Vidop, 

M.V.B. , Dotch , Werkcr, Enayen, Skandiya 
ou Elvıı : 1 p. (aj.} 

Provisions 

Riz : 36760 k. 
,, pour pilnf : 17960 k. 

Viande de boeuf : 40 t. 

Pois·chiche : 6 t. (aj.) 
Orge : 200 t. (aj.) 
Pois-chiche : 30 t. (aj.) 
Beurre : 22 t. 
Lait de vache : 9400 k. (aj .) 
Vermicelle, prunes sccbe et fromage blanc 

B) Adjudicatmns a la surenchere 
Bottines camelotes : 800 paires 

Pli cach 70000 

Pu blique 400 
Grc a gre 30352 50 

Gre a gre 

,, 
Pablique 

" 

Pli cach 
,, 
,, 

Gre a grc 

" 

3700 -
412 50 

4300 -

8112 93 
5019 62 
9200 -

315 -

Pli c eh 22000 -
Publique 940 -

" 

Gre a grc 

225 -

1042 -
35:; 33 
726 75 

1411 -

9500 

357 -

116 -

54 14 

75 60 

4750 -

30 -
2276 44 

277 50 
30 94 

322 50 

608 45 
376 47 
690 -

25 63 
675 -
126 -

1650 -
70 50 

Vilayet Çanakkale 27-10·38 ıs -

Miniılere Agriculture 3-11-38 15 
Vilayet M.uissa 3-11·38 11 30 

,, 3-11-38 11 -

Dir. Telepboneı lstanbul 2-ıı-3s ıs -

Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. Ank. 5-11·38 11 

Comm. Gen. Prot. Foretı lıt. 20-t0-38 11 

Com. Perm. Municipalite Jstanbul 2-11-38 14 30 

Min. des Finances Depôt Archives 2-11·38 15 -
Dolmababçc 

Oir. Principale Monop. Eıkişehir 20-10-38 15 -

Com. Ach. Comm. Gend. Çaaak. 28-10-38 15 -
Municipalite Af yon 25-10-38 14 -

Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ank. 1·12-38 ıs -
Cai1Ses Haydarpaşa 

Vilayet Aydın 27-10-38 15 -
Com. Ach. Intend. Jst. Tophane 20·10-38 lS -

Co111•and. Gen. Prot. Foret11 lat. 20·10·38 11 -

Com. Aoh. Econ. Monop. K.tache 22-10-38 10 30 

" 
• 

22-10-38 11 -
2-12-38 14 -

Com. Ach. Brigade Edirne 31-10 38 16 -
" 31-10-38 16 -

Command. ler Bataillon Gendar· 21·10·38 15 -
merie Kirazlı 

Com. Ach. lntend. Oiyarbakir 27-10-38 10 -
Com. Acb. Milit. Balilcesir 1·11-38 ıs -

" 20-10-38 11 -
Com. Ach. Milit. Bayramıç 2-11-38 14 -
Procureur Gen. lstıı.nbul 27-10-38 14 -
Com. Ach. Comm. Gend. Ç.kale 28-10-38 15 -

Coın. Ach. lntend. lzmir 19·10-38 10 -

Avis fficiels 
Du Minister des 

ublics 
Travau~ 

tıoif 
Le construction, le transport et le montage de 

0 
et 

ponts metalliques, d'un ecartement de 1 x 60, 4:><6 .. e5 

5X ıoo metres respecti vement, a cgnstruire sur les rh·~~r e; 

de Kuruçay, Salatçayı et Batmançayı, sis aux kilooı~ :r 
39+ 650, 67+ 450 et 77+700 de la ligne ferroviaire Dı~ 
bakir-Cizre, sont mis en adjudication sous pli cacbe~; 

1- L' adjudication aura lieu le Vendredi, 11.1 ı .9 eot 
15 heures dans le Bureau d' Adjudication du DeparteJJJ 
des Constructions F erroviaires de notre Ministere. eJI' 

2 Le prix estimatif global des trois ponts susJJJ ~ 
tionnes, y compris les frais de transport, est de t.100 

~· ~ 
3- Le cautionnement provisoire est de 46,750 ~ 
4 - On peut se procurer les documents y reis gel 

con istant en un projet de contrat, en cahiers des chıır 011• 

de l'adjudication, en cahiers des charges geuerau1' .~,~ 
cernant les affaires de Travaux Publics; en trois scbt de' 
des ponts, en un scbema des dispositifs de dilatati°Cbe' 
rails, et en schemas indiquant le type de rail des te'r 
mins de Fer de l'Etat et des consoles des lignes. jreS 

graphiques, au Departement des Constructions Ferrovı 9

5 
du Ministere des Travaux Publics, moyennant 50 ~tqt;"~ 

5- Ceux qui veulent participer a cette adjud1'
9p,e

doivent remettre, contre reccpisse numerote, a ıs ,,,eol 
sidence de la Comwission d' Adjudication du Oeparte 9 ıJ 
des Constructions F erroviaires, jusqu'au 11. 11.93Sd

0
c( 

heures, leurs plis diiment cachetes contenant leS t ~ 
ments et les certificats qu'ils sont tenus de prese~teti'f 
conformite de la loi sub. No. 2490 sur les adjud1'

8 
1 

en hausse et en baisse, leurs certificats de competenceı ,f 
si que Jeurs offres de prix, elaborees conformeaıe~l ~ r 
dispositions des cahiers des charges d'adjudiczıtıo 
de la dite loi. . ,e 

6- il sera exige de ceux qui participeront 4l ,tıol' 
adjudication la condition d'a oir accompli la const~~el 
et le montage d'un poııt metallique de 50 metres 
tement au minimum. ,o~ 

7- Ceux qui desirent obtenir un certificat de ~. ıd 
petence pour participer a cette adjudication, doi\fe: i 
minimum huit jours avant la date de l'adjudicatİ~ I/ 
resser une requete a notre Ministere, en y joigns0j,

0
ct 

references et leurs autres documents, sollicitant 
d'un certificat de competence. t ~ 

·eıı ı 8 - La demande de ceux qui ne s'adresseraJ ı'ıo 
dans les huit jours au minimum avant la date dt ce 1 
dication pour demander un certificat de competeı> ' 
sera pas prise en consideration apres cette date· 3 

-=~"=!'~~~~~~--~(3~9-37~)~ 
1\-M;mento des Fourni~ 

Mercredi 19· 10-938 
lıolateur (Dir. Economat P. T. T.) No 806 'ol' 
Tuyaux en fonte pour adduction d'eau (Dir. Gen. Monopole• 
Gourdea en aluminium (Min. Def. Nnt.) No 808 
Orge ou avoine (Brıgade Iılahiye) No 809 
Avoine (Dir. Vetcrinaire h:mir) No 829 
lnatallation electrique (Mun. Ulukışla) No 830 
Constr. ~arage ~t hangar (Command. lst.) 83S I) ~ 

· ıı 1 ,, konak gouverncmental (Dir. Tra.v. Publics Den' 
,, dalots (Vilayet Afyon) l' o 839 
,, chemince (Fabr. Militnires) No 839 

Pnille (lnt. Tophnne) No 838 
Houille (Dir. Gen. Monopoles) No 840 ı;~O i 
Table et lampc pour salle d'operation (Vil. Antalya) No so' 
Medicament11 et articles sanitaires (Dir. Hyg. et Assist· 

loğlu) No 840 
lmpressio• de registro (Mun. Iatanbul) No 840 541 
Legumcs et provision (Dır. Gen. Prot. Forets Ank.) No ,,,ıı 
Pommeı de terre, oignons et bois (Com. Ach. Milil· ~ 

No 841 
Beurre (Com. Ach. Milit. Vize) No 846 
Coke (Dir. Douane lmportation lzmir) No 843 
Constr. vespasiennc (Municipalite Kııyseri) No 847 ıı 

,, dalot (Vilayet Afyon) No 846 &f 
Graisse, buile pour cylindre, coke ete. (lnt. Tophane) rJo 
Forreuse et oıachine-outil (Command. lst.) No 849 4 
Beurre (Command. lıt.) No 849 f\IO fA 

Charbon de bois et bois (Com. Ach. Milit. Tekirdağ) 
Orgc et paille (Vilayet Niğde) No 350 S5~ 
Medicnments et tuyaux pour poeles (lnt. Tophane) N° 
Orge ou avoine (Corps Armee Konya) No 852 


