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Avusturyanın 

İktisadi kalkınması planı 
A.ı 

~ ı IXılnya' 'lh k d ' •" ti ya ı a ın an sonra Avusturyayı birinci defa o· 
lı~ Pl~ııret eden Mareşal Göring. Almanyanın malum dört 

~ııı .~n~nın tatbikine memur genel komiser 11fatile, Avustur-
~ 9~ hsa~i " ka!kınması hakkında neler yapılacağmı 26 

~ı4lh, ~ gunu ~ı~en~.da söylediği büyük bir n~tukta iz.a~ 
~ıtı.1 nreşal Gorıng ın 17 muhtelif noktnda hulasa eyledığı 
1 tya fkti11adi Kalkınma Proğramını kısaca aşağıya yazıyoruz: 

~ ~~\'Uıturya parası Schiling şirketinde derhal yeniden 500 
tııııdaaıb . Par~sı Reichamnrk amele i_,e alınmış ve yakın bir 
~lir, (B ır nısbct tesbit edile- zamanda ayrıca 1000 amele da-
~ tb,rrı u nisbet şu sırada 2 ha alınması da kararlaştırılmış· 
~•bit d ark - 3 Schilling olarak ter. ·-Almanya'da dört yıllık 
t,.~~ g~ ılmiştir. Bir Türk Lira- l d h r d k :"_ttııı~ n .. takriben 2 Mark ol- P an a i ın c urulmuş olan 

.. go ve devlete ait bulunan "Her· 
I Q~'i d re, 3 Avusturya Sc h· 
lutk e . bu hesapla takriben mann Göring müesseseleri"' A· 

~lıt). lırası karşılığı sayıla· vusturya'da başka . demir ıha· 
, denleri b.ılunup bulunmadığını 

~~1~\'usturyn'da Almanya araştırmak üzere derhal faali-
ılto11 a toplanmış olan 60 yete geçmiştir. Mevcut bazı ma-

~tiııg Schilling değerindeki den ocakları büyültülecek ve 
~ tı ltı f~rkı derhal, Avusturya- yenileştirilecektir. Bu işler dahi 
~~ta a 

1
1hraç etm İf olan fahri- ayrıca binlerce ameleye yeniden 

i ht1ı il acakları mukabilinde çalışma imkam bahşedecektir. 
llCak b ttiııe . ve u suretle ken- - Petrol ve Karnten'deki bakır 

\ıı irrık~lerini büyültmek için madenlerinin istihsalatı çoğaıtı-
~ 

26 
anlar b!lhşolunacııktır. lacak ve diger kurşun, magııe-

\ arıya ~art 938 den itibaren zit, manga11ez ve bakır ın aden-
~· İlha1· ıle Avusturya arasın- terinden azami derecede istifa· 
~· •lı11 attan artık gü rük rcs- deye çalışılııcaktır. Diger taraf-
'1ııt .. ıtııyacaktır. Bu sayede ı ""Y tan da yeni madenler aranacak-

' ~Q.l a iktisadiyatı, malları· t 
'i "Cbl'k ır. 

•atab·ı ı Almanyaya kolay- 8.-Viyana civarında bulunan 
,' t\iın ~ ecek, yani bu husus- petrol madenleri istihs:ılatı dahi 
t 'tlıkuk resmi gibi güçlükle- artırılacaktır. Bu husustaki faa· 
~ ~ A. maruz kalma}'acaktır. ı liyele de derhal başlanmıştır. 
~~111111 Vusturya'nın iktisadi 9.-- Avusturya kimya sana-
AJ lqııa.c~ . hususunda derhal yii tevsi edilecektir. Fazlaca 
~~ny a ışlcrden birisi de, kükürtü ve bu suretle daha ko· 
• ~''•danın bu kıımının silah· ... lr s· lay erime hassası ıhtiva eylediğin-
.. ttll'cl • ılahlanma meyanın· >}' 1 en b" k , den Avusturya kömürleri ı;un'i 
t~ -te ır ço itışlalar ve benzin ve teferruatı yağlar ima-
~ t nıeydanları ile tay· 
,>tat fabrikaları ve line pek elverişli sayılnıaktP.dır. 

bir fabrikanın tesisine derhnl 
başlanmıştır. 

u eler · 10. - Sellüloz imal edecek 
~ ~ihi ınşası kararlaştırıldı-
'b .. w· ~'lat ıener Neustadter,, 
~ lıYete Fabrikası da derhal 
~~)ii:· başlayacaktır. Harp 
~" A.ın Yeniden ihyası, bil
~ ~'kı \tusturyanın silahlanma· 
~· .~ın~an gayetle mühim 
\ binıltıdıye kadnr işsiz dola
~~aı111~rce amelenin derhal 
S lıı-. asını mümktlıı kıla· ., 

' 1b llit · ~'t•nd avasıta silahlanma ya· 
~ ~ıııxı:' bir de bilvasıta si- 1 
~, '•liı. nıevzuubahs olup bu ı >, •ııa1. t ' 
~'lı ~flit biİ~ın artırılmasına ya· 
~t t \>1: • Unıum ihtıyat mal
t. \>'~i 1 ınkanlarıo derhal faal 
'il · Yete g t " •1 . . •· lıtjı. e ırı mcsı ve yenı· 
' · lllial • 
6 
'~l&th at vasıtaları tedariki 

~1· A. aneler inşasıdır. 
\tı}'llıtı Yusturya'nın iktisadi 'it tki ası işinde, bu memle· 
\ the~u ~uvv.:tlerine hususi 
~ı,~hl G~~yet atfolunacaktır. 
\'l ltik f ı:>rıng, b 'i I j ~ J ; 

tı. b\41 abrilcaıı tesisine der• 
~I llnltı b

1 
Uit. nıuu şimdiden emr· 

tı .• ~tr l 
"'tıı e ekt 'k ı,1 aı,l\ rı fabrikalarının ku · 
~· nlı t, tanıanla başlanacak
~~~htiş .ere aynızamanda, Tu
ı..,"lı nın A ,~ .ıııl\ t . vusturya'ya düten 
~t rı içi esvıyesi ile gemi seyrü· 
~ l\aııe 11 ç~k daha elverişli 
) ll12ı k &etırilmesi de dahil 
ı~' ~tadır. 

\ il iat1Usturya'daki maden
~'lliy 1 

adeye dahi fevkalade 
~) a1~1ıet Verilecektir. Maden 
ı. t 1 tıı • 
'tl ıı:<ldaı- . Çoğaltmak ve şım-
t~ l'llek ~ ışlemeyen madenleri 
~ 111llişt·U~ere derhal faaliyete 

'dl ır, Al · ı b~ pınen Montanver· 
llyük demir madeni 

11.- Ormanlardan ve bilhas· 
sa Alp dağlarındaki ağaç zen
ginliklerinden daha fazla istifade 
edilebilmesi için kereste işleri 
maksada elverişli bir surette 
teşkilatlandırılacaktır. 

12. - Avusturya' da duhi o
tomobil yolları inşasına derhal 
başlanacaktır. München ile Salz· 
burg'u bağlnyan otomobil yolu 
Salzburg v e Liıız üzerinden Vi· 
yana'ya uzatılacak ve diğer bir 
yol da eski hudut üzerindeki 
Passau ile Linz'i birbirine bnğla· 
y:ıcaktır. Ayrıca Viyana-Greiz 
-Radstadt-Salzburg otomobil yol
ları yapılacaktır. 1100 kilome~

relilı: yolun inşasına derhal baş· 
lanacaktır . Ayrıca Avuşturya'da 
mevcut eski şoseler tamir ve 
ıslah edilecektır. 

13. Derhal birisi Linz'de 
diğeri de bilahare tesbit edilecek 
mahalde olmak üzere, Tuna ü
zerinde derhal iki büyük köp· 
rünün inşasına da başlanacak
tır. Diğer iki yeni köprünün de 
projeleri yapılacaktır. 

14.- Avusturya'dn demir
yo\lar dahi tevsi, imar ve ıslah 
edilecektir. Bu meyanda mevcut 
dar hatlar normal hat haline ge· 
tirilecektir. 

15.- Bu sayılan işlerin hep · 
si her ne kadar bi:ızat Avustur
ya toprağı üzerinde başarılma· 
yacaksa da, (yani bir çok mal· 
zeme vesaire Almanya' dan ge
tirilecekse de) neticeden en zi· 
yade Avuıturya'nın fayda ıöre· 

emlek 
Fmdık, ceviz satışı 

Karamürselin 7500 kilo ka
buklu ce\·izin kilosu 15 kuruş
tan: Değirmenderenin 5100 ki · 
lo kabuklu baden fındığı kilo· 
su 34,20 kuruştan, Akçekoca 
26320 kilo sıra tumbul iç fın · 
dığ'ı 72,20 kuruştan ve 1360 
kilo seçilmiş tumbul iç fındık 
kilosu 79 dan v e ve 2960 kilo 
sıra iç fındık 74 den, ve 5040 
kiloluk aynı cins fındık i4,20 
~uruştıın depo teslimi. Ordu
nun 20000 kilo iç fındığı ·r.t,30 
kuruştan, Akçekocadan l 0000 
kilo n, 10 kuruştan, I040 ki· 
lo krible fındık 77 den ve 400 
kilo 74 kuruştan sntılmıştır. 

Şehirimize Alcçekocadan 
43676 Giresondan 501C, Ünye
den 9055, Fatsadan 4240 kilo 
iç ve 3915 kilo kilo kabuklu 
fındık gelmiştir. Kopenhaga 
12480 kilo, Hamburga 7440, A· 
merilcaya I0080, Afrikayn 1250 
kilo iç ve 5000 kilo kabuklu 
fındık ihrac olunmuştur. İstan· 
bulda 5()000 kilo iç ve 4000 
kilo kabuklu fındık stoku var
dır. 

Balık bollastı , 

Havaların -lüı. e l'll - ~İ üz•rirı e 
Karadenize açıln mayan balıkçı· 
lnr faalıyete geçmişlerdir. Dün 
piyasamıza bol b ı lık getirilmiş· 
tir. Lüfer mevsiır.i olduğundan 
bu cins balıklar artmıştır En 
ziyade Boğaz içi koylarında lü
fer tutulmakta v~ kilosu 5(1-80 
kuruş arasında r;ntılm<ılttadır . 
Torik başlamamış, faknt bo! 
palamut tutulmuştur. Palamut
ların tanesi 5-10 kuruştan \"e
ritmektedir. 

Atina Konferansı 
Bu ayın içinde bütün Balkan 

devletleri nin iştirakilc A tinadn 
bir ihracat konferansı yapılacak· 
tır. Bu konferansa Türkiye dahi 
davet edildiğinden, İktisad Ve· 
kiileti nce hazırlıklarcı başlanmış
tır . Konferansın başlıca mevzuu 
arasında Balkan devletlerinin 
ihracatını artırmak, tanzim et
mek ve rekn!:>ete mahal bırak
maksızın arada bir iştiraki me· 
sai tesis eylemektir. Konferansa 
gidecek delegelerimiz bu hafta 

tefrik olunacaktır. 

Mercimek geldi 
Bu sene Orta Anadoluda 

mercimek mahsulu eyi olmuş· 
tur. şehirimiz piyasasına Sivas 
ve civarından bol mercimek 
getirilmiştir. Dünkü piyasa a 

.. b y 
gore u senenin mabsulu kilo-
su 12 kuruştan verilmiştir. 

Daha iri daneli dolgun mallar 
1_2:50 kuruştan ve yerli sarfıyat 
ıçın satılmıştır. Garbi Anadolu 
malları daha ziyade lzmir piya· 
suında satılmakta ve kilosu 
11 12 kuruşa verilmektedir . 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHiRE BORSASI 
-- - 3ö:9fils-- --

Fi ati ar 
CiNSi Aşağı 

Kr. Pa 
Yuknrı 

Kr.Pn. 

Buğday yumuşak 5 20, 5 27 1/2 
,, sert 5 2 50 -
,, kızılca 5 12, - 5 27,50 

Mısır sarı 4 2 50-
Kuş yemi 5 ., 
Ketentohumu 9 35 -
Su-.ıu:ı 

Ceviz kabuklu 

iç fınclık 
· Keçi kılı 

Peynir beyaz 
,, kaşar 

18 ;l(),-- -,-

15 - .- -

73 - - -
50 20 
37 20 38 9 
60 

Gelen Ton 

Buğday 

Arpa 

Un 

Yapak 

Çavd ar 

Mısır 

Sunm 

B Peynir 
P. Yağı 
Fasnlye 

905-
109-
90-
42 

15 

38 
84 25 
14 
11 
8 

1 --
c--'--~~~~~~~~~~ 

Giden Ton 
, İç c ındık ~-- 33 50 

1 
Dış Fiatlar --·---Buğday 

" 
" Arpa 

Mısır 

Keten T. 
Fındık G.: 

,, L.: 

LiYerpul 
Şikago 

Vinipek 
Anvers 
Londrn 

,, 
Hamburg 

" 

mahsulleri ofisi Toprak 
Toprak mahsulleri ofisi bütün teşkilatım tamamlamıştır. Ofisin 

idare meclisi azaları seçilmiştir. Ofis nam ve hesabına Anadolu· 
dan lııuğday satın nlınm sına d~vam edilmekt~dir. Alınan buğday
lar silolara toplanmakta ve piyasaya nrz edil.nenıektedir. Ofisin 
buğdaylara verdiği fiatlar her mıntıkanın buğday piyasasını canlı 
olarak tatmakta ve satışları normal bir halde kalmasına yardım 

etmektedir. 

ceği şuphesiz sayılmaktadır. Fil 
hakika, bu işlerin bir ıın evvel 
başarılması, yıllardan beri tasav-

vur edilegelen Rhein·Main-Tuna 
kaıınlınm inşası planının derhal 
tatbikmi imkan dahiline alacak-

tır. 

16.- Viynna'da bilnhııre bü• 
yük ve modern bir Tuna limanı 
inşa olunacaktır. 

17.- Zirai sahada yapılacnk 
işler arnsmda, bilhassa sulama 

ve kurutma meseleleri, batak
lıkların ve yamaçların istihsalfıt 
yapılacak bir hale getirilmesi 
vesaire bulunmaktadır. Avustur· 
ya'daki müstahsillere ucuzca 
sun'i gübre teminine hususi e
hemmiyet verilecek, ziraatin 
kalkırımasma yardım için köy
lüye kredi açılacak, bir çok 
hangarlar, ahırlar, silolar vesaire 
inşn olunacak ve köylünün borç· 
lan meselesi de esasından hal· 

olunacaktır. 

Harici Etonomit Ha~erler 
Dövizle satıs • 

Yugos1avya hükümeti ıon 
bir kararname ile memleketten 
ihrac olunacak buğdayların ıın
cak döviz mukabilinde ihrac 
edilebileceği karar altına alın· 
mışhr. Ahnan bu tedbir dün
ya piyasalarında akisler yap· 

mıştır. 

ltalyada sermaye 
kaçakcıllğı 

Sermayenin memleketten giz 
1i bir şekilde çikmasına mani 
olmak üzere hükümet badema 
kliring veya benzeri anlaşmalı 
memleketlere yapılacak ihracatı 
milli bankanın veya &air 1&la
hiyetdar bir bankanın vizesine 
tabi tutacaktır. Diğer memle
,ı;:etlere yapılan ihracat ise ,im · 
diye kadar esasen sıkı bir kont 
role tabi idi. 

1 
1 Hahlar hakkmda 
Belçika· Lüksenburg ikfüadi Bir-

liğl Gümrük tarifeıinin 5?3 a :ve 

523 a2poziıyonlarına giren düğüm· 
lü ~ark halıları ve bunların tak· 
litlerioden metre bsşına atkı 
( chaine) cihetinden azami 200 
düğüm sırasını ihtiva eden ha
lıların ithalleri 23 ağustos 938 
tarihli bir kararname ile lisan· 
sa tabi tutulmuştur. 

Binııenaleyh işbu kararname· 
nin resmi gazetede neşrinden 
iki gün sonra yani 29 atustoı 
938 tarihinden itibaren yukar· 
da tarif edilen ıeyrek dokuma 
şark halılarının ithil edilebilme· 
si için muhtelit idari komiıyon · 
dan lisans alınması lizımgele· 

cektir. 

Kanunlar, f(ar arnameler, Ticaret muahedeleri 

T A M M 
19·9·93S tarih ve 40lj N > lu R:sm'i Gazeteden: 

İkti sad Vekaletinden: 
ô z o. 

Makine ve ham madde gümrük re
simlerinin indirilmesi ve muamele 
vergisinden istisnası hakkında. 

3537 sayılı kanunla, şimdiye kadu teşvikı sanayi muafiyet ruh· 
sntnamesini haiz müesseselerin istifade etmekte oldukları makine 
ve ham matlde muafiyetleri bu müesseselerin şimdiye kadar tabi 
oldukları formalitelerden kurtarılması için kaldırılmış ve bunların 
yerine kaim olmak üzere muafiyet ruhsatnamesini haiz olsun olma· 
sın umuma şamil olarak bu maddelerin gümrük resimleri asgari 
bir hadde indirilmiştir. Aynı zamanda 3535 sayılı kanunla makine, 
alat ve bunların yedek ve tecdid parçaları ile bazı ham maddeler 
muamele vergisinden de istisna edilmiş ve bu muafiyetten istifade 
edecek maddeler 2 9383 ve 2 9:l08 sayılı kararnamelere ilişik cet· 

vellerle neşredilmiştir. 
Gü:nrük resimleri asgari hadde indirten makine, alit ve bunla· 

rın yedek ve tecdid parçaları 2 9406 sayılı ve ham maddeler de 
2 9160 sayılı kararnamelere merbut cetvellerle neşredilmiştir. 

Bu listelerde yazılı maddelerin memlekete idhali (umumi idha
ıat hükümleri dahilinde) muafiyet ruhsatnamesini haiz olsun olma
sın herkes için serbesttir. Bunların idhali için İktisad Vekaletinden 

müsaade istihsaline lüzum yoktur. 
Ancak 2'9161), 2 9406 ve 2 9408 sayılı kararnamelere merbut 

cetvellerde münhasıran sınai müesseselere tahsis edilmiş olan bazı 
maddeleri tenzilattan islifad~ ederek getirebilmek için İktisad Ve

kaletinden müsaade almak lazımdır. 
Müsaadeye tabi ham maddelerle makine ve atatın cinsleri aşa-

ğıda gösterilmiştir. Bunlar için müsaade talebi aşağıda yazılı şe
kilde olacak ve müracaat evrakı doğrudan doğraya lktisad Vekale· 

tine gönderilecektir. 

1. İbt:dai maddeler 
t. 2 9160 sayılı kararn:ımcye göre İktisad Vekaleti müsaadesine 

bırakılmış olan ham maddelerin tnrife numaralarile nevileri ve 

hangi sanayie tahsis edildiği aşağıda gösterilmiştir: 
Tarife No. Maddenin cinsi Tahsis olunduğu sanayi 
-~- ~ 98'A 1 Yalnız kirli merinos ya- Kamgarn fabrikası için. 

282 

412 A 1 

pağısı 

Odun 

Yalnız jüt ipliği 

Dt·vamı var 

Yalnız kağıd ve karton 
fabrikası için. 
Yalnız dokuma fabrika
ları için. 

Paris Borsası 
- 30 Eyliil 938 -

Par is borsasının bugünkü kapanış fiatları şunlardır: 

Londra 178,70 Kurşun 15,13. 1 1/2 

Nevyork 36,85 Bakır 47, J0-48, 10 

Brüksel 623,50 Kalay 196,17,16 

Amsterde m 2008.50 Altın 144,01 

Roma 194,40 Gümüş 19, 1/4 

C enevre 842,- Çinko 14,5 
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Bu gün ii&n olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Lise'tsi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a Münakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harita 

Dörtyol gümrük muhafaza karakolu inf. (temd) 
Edincilc-Gönen yolunun arasında yap. tamirat 
BalılcesirŞamlı yolunda yap. İn.J. 
Konya mrlc. Meram deresinde su veren Fındık

lı pınar sularının beton borular içinde Me
ran deruine akıtılması ve bu işi için icap 
eden tesisat 

Başdurak camiinin tamiri (lemd) 
Klüb binası ve spor salonu inş. 
Yerköy yolunda yap. silindiraj işi (temd) 
Okul binası inş. (1 kı11m) 
Orta okul ile istasyon yolunun ara1ında blo

kaj v .s. ameliyatı 
lıkele inşaah 
Mecidiye köyü civarındaki Dumlupınar yatı 

okul binahırı tamiratı 
Galatasaray liıeıinin Ortaköy şube1indeki bi· 

naaı dahilinde yap. tamirat 
Harbiy~de teıis edilecek ordu evi inş. hart. 

25 kr) (temd) 

Demir kapı, parmaklık ve ihata dıvarı inş. (temd) 

pa:ı:. 

aç. eka. 

" kapalı z. 

kapalı z. 

" 
pu. 
aç. ekı. 

• 
pa7... 

aç. ekı. 

3979 -
1919 34 
3601 62 
9432 98 

19750 35 
3871 75 

12000 -
2578 03 

161 11 
1703 57 

2439 71 

4913 31 

824 87 

llAçlar, Klinik va İspençiyari alSt, Hastane Lev. 

ilaç: 12 kalem 
Digalcn: 36 le. 750 gr. 

aç. ekı. 
,, 

2l13 10 
2817 so 

Elektrik · Havagazı ·Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Ampul Osram marka: 555 ad. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Çanta bezi: 400 m. 

Kereste ·Tahta v.s. 

Beyaz köknar tahtıısı: 257 ın3-9ıralı çam tahta· 
sı: 10 m3 

Nakliyat· Boşaltma -Yüklvtme 

Maden kömürü nakliyata 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Sömikok: 80-100 t. 
Lavemarin kömürü: 78 t. 
Odun, ıömikok ve ~ıra 

MDteferrik 

İspirto tankı: 10 ad. (şart. 163 kr) 
Türk ve Kmlay bayrağı ve tabut örtüsü: 250 ad. 
Bayrak bir yapraktan 4 yaprağa kadar: 1029 ad 
Bardaklı ve kılıflı aleminyom oıatra: 10000 ad. 

(yerli) 
Sinop motörü tekııcsi tıımiri {şart. 5 kr.) 
Binek nakliye ve mekkarı hayvan 
Fırın dereccıi: 3 ııd. 
Filtre istasyonu için malzeme: 55 kalem 
Hamur makinelerinin frenlerinin tamiri 
Etüv makinesi: 30 ad. 
Dizel motörlü pompa 
Kireç: 225 t. (temd) 
Marsilyıı tipi kiremit: 23500 ad. (tcmd) 
Mahyalık kiremit: 1600 ad. (temd) 
Birinci nevi tutla: 95000 ad. (temd) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Arpa: 14,6 t.· uman: 14,6 t. (temd) 
Kuru ot: 120 t. 

,, ,, 5.32 t. (temd) 
Sadeyağ: 19,7 t. (temd) 
Un: 701 t . (temd) 
Arpa, yulaf ve zeytinyat 
Saman: 257,9 t . 
Suleyağ: 140 561 k. 
Arpa ve yulaf 
Sabun: 2,5 t. 
Tavuk: 3650 ad • piliç: 1825 ad. (temd) 
Sığır eti: 113 t . 
Sadeyağ: 5.4 t.· pirinç: 18360 k. · ekmek: 324 

t.· sığır di: 54 t. 
Sadeyağ: 5 t. 
Sebze: 22 kalem 

o• 

aç. elta. 320 50 

paz. 2200 -

kapah :z. 11461 50 

paz. 
kapah z. M36 -

kapalı z. 32500 -
paz. 912 50 

" 
4305 05 

kapalı z. beh. 1 80 

11çık eka. t75 
pa:ı . 

" 
açık eks. 324 -
paz. 
aç. ek•. 3750 -
kapalı z. 16000 -

paz. 

paıt. 

" ,, 
paz. 

" 

1410 -
112 -

1140 -

28305 -
1871S -
94635 -

kapalı z. k. 1.05 -
paz. 
paz. k. O 31 -
açık eks. - -
kapalı z. 30510 -

" 

• le. 1 10 
açık eka. 

AK ASALA 
İnşaat - amirat · Nafta işleri ve Malzemesi-Harita 

Yo:ı:gad Nafıa Müdürlüğünden: 

Sorgun kaza merkeı.indc inşa edilecek 27014 lira 6 kuruşluk 
keşif tutarlı ilk okul binasııın 12 bin liralık kıamı kapalı zarf 
usutile eksiltmeğe çıkarılmıştır. 

Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
8 - Mukavelename projeıi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Yapı işleri umumi fenni şartnamesi. 
E - Hususi şutname. 

270 12 
270 12 

900 -

128 -

183 -

369 -

61 i7 

158 48 
211 31 

24 -

330 -

859 73 

262 50 

407 70 

2437 50 
136 87 
64S 76 

1350 -

13 13 

24 30 

281 25 
1200 -
202 50 
105 75 

8 40 
85 50 

225 
2123 -
1404 -
5981 -

S86 -
586 -

58 12 

2289 -

412 50 
356 75 

Seyhan Nafıa Müd. 
Balıkeair Villyeti 

• ,, 
Konya ,, 

lzmir Vakıflar Müd. 
TSK lzmir Bö•gesi Başkan. 
Yoza-at Vilayeti 

" Nafıa Müd. 
lıparta Belediyesi 

Trabzon ,, 
lst. Nafıa Müd. 

Galataaaray LiHıi SAK 

lıt. Komutanlıfı SAK 

Aokara Belediyesi 

latanbul Belediyesi 
Tophane Lvz. SAK 

Ankara Belediyesi 

Tophane Lvz. SAK 

Kızılay Cem. U. Mrk. Ank. 

Ankara Lva. SAK 

Konya Lisesi Dir. 
Ankara Lvz. SAK 
ADkara Belediyeıi 

inhisarlar U. Müd. 
Tophane Lvz. SAK 

" " ,, 
M. M. V. SAK 

25-10-38 
15-10-38 10 -
15-10-38 10 -
11-10-38 ıs -

6-10-38 16 -
6-10-38 17 -
5-10-38 10 -

20-10-38 14 -
10-10-38 15 -

ıalı ve cuma 
20-10-38 15 -

17-10-38 14 30 

S-10-38 14 -

18-10-38 10 30 

17-10-38 14 30 
18-10-38 14 -

14-10-38 10 30 

6-10·38 15 30 

8-10-38 11 -

17-10-38 15 -

10-10-38 14 -
4-10-38 15 -

18-10-38 11 -

18-11-38 15 -
4. 10-38 15 30 
4-10-38 15 -

20· 10-38 11 30 

lst. Liman Sahil Sıhhiye Mrk. SAK 18-10-38 14 -
lıt. Komutanlı2'ı SA f( 

,, 
Ankara Belediyeıi 

,, Lvz SAK 
Orman Kor. Gen. K. Ank. 
Ankara Belediyesi 
D.D.Y. Ankara 

,, . 
" n 

" ,, 

Trabzon Beled. 
Çorlu Kor SAK 
lslahiye Tutay SAK 

., 
,, 

Isparta Aık SAK 

" 
• .. 

İat. Univeraiteıi SAK 
lıt. Komut. SAK 
Bayramiç Aık SAK 

3-10-38 
18-10-38 

3-10-38 
SAK 15-10-38 

18-10-38 
4-10-38 
4-10-38 
4-10-38 
4-10-38 

14 -
10 30 
15 -
11 -
11 -
ıs -
15 -
15 -
15 -

salı ve cuma 
14-10-38 15 -
12-10-38 15 30 
12-10-38 15 30 
12-10-38 15 30 

3-10·38 15 -
4-10-38 11 -
7-10-38 11 -
3-10-38 14 1 

Orman Koruma Gen. Komut. 

11-10-38 ıs -
6-10-38 11 -

14-10-38 14 -
17-10·38 16 -

Topçular cad. H. 176 
Emniyet U. Müd. Ank. 

" n " 

11-10-38 ıs -
17-10~3& 16 -

F - Ketlf huliaa11 tahlili fiyat metraj cetveli. 
G - Proje 
istekliler bu evrakı nafıa müdürlütünde ıörebilirler. 
20.10.938 perıembe günil aaat 14 de tlaimi encümen odHında 

yapılacaktır. 

Ekıiltmete rirebilmek için iat:•klilerin yüzde 7,5 heaabile 900 
lira muYakkat teminat vermeleri ve ihale gününden en az 8 fÜa 

evvelki tarihte vilayet nafıa müdürlüğüne müracaat etmek şar
tile bu ite mah•ua müteahhitlik veaikaaı ibraz etmeıi Jilımdır. 

Yozgad Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Yerköy yolunun 19-128, :l0-47 4 kilometreleri arasında 

3871 lira 75 kuruş keşif tutarlı silindiraj işine talip zuhur 
etmediğinden eksiltmesi on gün müddetle temdit edilmiştir. 

k• 
Eksiltme 5.10.938 Çarşamba günü saat lO da yapılaca 

br. d~. 
.. p eu 

Bu husuıa ait şartnameyi daimi encümende hergu 

rebilirler. osi· 
Taliplerin tayin edilen gün ve saatte yüzde 1 5 te 

b' uluolll9' nat akçelerile Vilayet Daimi Encümeninde hazır 
lan ilin olunur. -

İzmir Vakıflar Müdürlüjüodne: . . J ıi· 
Başdurak camiinin hsmiratı 26.0.938 tarihindekı ~ha 'er· 

nin ayni şerait dahili nele 6 . I0.938 tarihine müsad~! J tle 
fembe günü saat 10 da yapılmak üzere on gün aıud e 
temdid edildiği ilan olunur. 

Seyhan Nafia Müdürlügünden: )(o· 
13.9.938 tarihinde iha!e edilmek üzere eksiltaıeye ~ 

nulan ve istekli çıkmadığınean eksiltme müddeti 23-9·tyol 
tarihine kadar uzatılan 3979 lira keşif bedelli ~ör d•" 
gümrük muhafaza karakoluna yine iıtekli çıkmadıgıo bur 
25.9.938 den 25.10.988 tarihine kadar bir ay içinde ıu 
edecek istekliye paıarhkla verilecektir. ·ı;ıı 

Talip olanların. Nafıa Müdürlüiüne müracaatları 1 

olunur. 

T. S. K. İzmir bölgeai batkanhtından: ıoııll 
Kartıyakadaki stadyumda yapılacak klüp binaaı ve spo;;; p•'' 

inşaatı 19752 lira 35 kuruşluk kesifnameai üzerind~n 6. tO. k p•"' 
şembe günü aaat 17 de Beyler aokağında Cumhurıyet H~l ib•'' 
tiıi binaaı dahilindeki bölge merkezinde açık ekailtme ıle k il''' 
edilecektir. Talip olanların keşifname ve şartnameyi görPle 
re bölge batkanlığına müracaatları ilan olunur. 

latanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyonundan d"le''~ 
ihale günü talip çıkmayan Pangaltı Harbiyede tesiı e ~er•· 

olan ordn evinin pazarlığı 3. 10.938 pazarteei günü aaat •:ık teısti• 
pılacaktır. Muhammen keşif bedeli 4913 lira 31 kuruştur. 
natı 369 liradır. bilit• 

Şartnamesi 25 kuruş mukabilinde inşaat şubesinden alın• 

İstanbul Nafıa Müdürlügündeo: Nafi• 
20.10.938 perşembe günü saat 15 te lstanbulda. "e' 

Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasında 1703.57 }ır~di1e 
şif bedelli Erkek Öğretmen okulu ittihaz olunan Mec\r,t• 
köyü civarındaki Dumhpunar yatı olrnlu binaları tafl'I 

açık eksiltmiye konulmuştur. 
Mukavele, ek!iltme, Bayındırlık işleri genel, 

fenni şartnameleri, proje keşif hülasasile buna 
diier evrak dairesinde görülecektir. 

. "e 
husus• · 

rr• ınntefe 

Muvakkat teminat 128 liradır. . tıi'' 
İsteklilerin en az 1000 liralık bu işe benzer ış y~P deli 

!!• d ~ ir idarelerinden almış olduğu vesikalara istı~iyet 
lstanbul vilayetine 8 gün evvel müracaatle alınacak e . 
ve 938 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile gehneler•· 

Galataıaray Lisesi Alım Satım Komisyonu 
Başkanlığından: 

Keşıf bedeli İlk teminatı 
Lira K. Lira d"lit 

2439 71 183 Tamirat ve ta 'dır" 
Galatasaray Lisesinin Ortaköy şubesindeki binası . 011 tı 

bilinde yapılacak olan ve ke~if bedeli ve ilk te 011 te•i 
yukarıda yazılı tamirat ve tadilatın 17.10.938 P3~8:0de 
günü saat 1-4.30 da Kültür Direktörlüğü binaıı ıÇ 
Liseler Muhasebeciliğinde acık eksiltmesi yapılacaktır~ık"' 

İsteklilerin en az 1500 liralık bu işe benzer iş yııPjstİ' 
larma dair idarelerinden almış oldukları vesikalara bir 
naden Nafıa Direktörlügünden eksiltme tarihinde~ 

8
ret 

hafta evvel alınmış ehliyetname ve yenı sene rıc atte 
odası vesikası ve teminat makbuzile belli gün ve 

58 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari ,,!llat: 
lstanbul Levazım Amirliği Satın Alma Ko.dan 

,,ıı 

Ordu ııhhiyesi için 36 kilo 750 iram diialen ıs.ıo.938 jıO" 
ıünü uat 14 de Tophanede İıt. Levazım amirliği satın~l;;ı7 li' 
miayonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeh i ı.:o· 
ra 50 kuruştur. İlk teminatı 211 lira 31 kuruştur. ŞartnaPlel bel· 
miıyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni veaikalarile birl:e ,L 

li saatte komisyona ğelmeleri. ~· 

- . -- . .) 
Elektrik, Havagazı, (Kalorıfer Tesısat ve~ 

Ankara Belediyeainden• ~il 
l 15 Jr 

Sular idare.ine alınacak 555 adet Osram marka ampu 
müddetle açık eluiltmiye konulmu,tur. 

Muhammen bedeli 320,60 liradır. 
Muvakkat teminat 24 liradır. . I ,i tı•' 
Cina ve nevilerini görmek isteyenlerin her gün yazı ıŞ eciJıSI,. 

lemine ve iıteklilerin de 14. 10.938 cuma iÜnÜ belediye ell 
nine saat 10,30 da müracaatları. ,/ 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v.s. 
d .,: 

İstanbul Le~azım Amirliği Satına ima Komisyonun •'il d' 

400 metre çanta ara ltezi 6.10.938 per,embe günü saat 15~,,r 
Tophanede iıt. Levazım amirliği aahnalma Komiayonunda 1~,.dı': hkla alınacaktır. Tahmin bedeli 2200 lira teminatı 330 1 tı• 
Şartname ve nümunesi Komiayonda iÖrülebilir. iıteklile~ill 
nuni veaikalarile beraber belli aaatte komi•>·ona gelınelerı· 



~il ~ ı ı ~ t ~ ş rln 1938 
tas 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Ankara levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
~, -'1ılrara garnizon birlik ve müesseseleri için Ankara istaayonu
li kielecek maden kömürünün muhtelif birlik ve müesseaelere nak
' ~Palı zarfla eksilimeye koDulmuştur. İhitlesi 17.10.938 saat 15 

Pıt. nkara levazım amlrliğı sahnalma komisyonunda yapılacaktır. 
~ uhaınmen bedeli 11461 lira 50 kuruş ilk teminatı 859 lira 13 
tııttur. 

Kızılay Cemiyeti Umum Merkezinden: 

3o ~aınakda Maske fabrikası için 1,5X25X400 ebadında 
lb Ve 2X25X400 ebadında 27 ki ceman 257 metre mi· 

1 beyaz Kökner tahtası ile 3X25X400 ebadında on 
etre nıikabı çıralı çam tahtası satın alınacaktır. 
b l'ahtaların evsafını havi şartname umumi merkezden 

11tı:ıaladır. 
il l alipler, teklif mektublarım 8. t 0.38 tarihine müsadif 
t~artesi günii saat l I e kadar Yenişebirde umumi mer
ııınize verilmelidir. 

~ Ankara Vilili~inden: 
ı İdtıhaınmen bedeli 2832 lira 50 kuruştan ibaret bulunan ve hu· 

l'lre ihtiyacı için satın alınmasına lüzum iÖrülen 70 ton sömi
d \'e 35 ton Gürgen odunu ve 1500 kilo çıranın 13/ I0/938 tari

ltllıe \'İJayet daimi encümeninde ihalesi yapılmak üzere açık P.k
l' eye konulmu,tur. 
iy~li~lerin muhammen bedelin yüzde 7,50 nisbetinde teminat ak· 
iy e •hale günü vilayet daimi encümenine ve şartnameyi ıörmek 
il;•ılerin de her gün hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatta-

n olunur. 

Ankara Levazım Amirligi Satınalır.a Komisyonundan : 

~llkara garnizon birlik ve müesseseleri için 78 ton lavemarin 
tıUrG pazarlıkla 4.10.9$8 saat 15 te Ankara leuzım amirli~ı 
ıılına komisyonunda mübayaa edileceklir. 

S Ankara Belediyesinden: 
Q 

11 İdaresine alınacak saç, çelik, yuvarlak demir vesaire on beş 
~tııtlddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
~ llbaınmen bedeli (257,50) liradır. 
c·ll\'•kkat teminatı (19,27) liradır. 
~;~sl~rini görmel-. istiyenlerin her a-i1n yazı işleri kalemine ve 

~t 1 trın de 18 te,rini evel 938 sah günü saat on buçukta bele-
'tııcüınenine müracaatları. -

~d"' Su idaresine alınacak demirboru ve teforrüatı on beş gün 
~ t~le kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
~ ll lltnınen bedeli (7269,30) liradır. 
Ş~\'a.kkat teminatı (545,20) liradır. 
'c lııaınesini görmc-k istiyenlerin her gün yazı işleri kalemine 
ltd~lltları. Ve ihale 18 teşrinievvel 938 salı günü ıaal on birde 

t Ye encümenintle yapılaca~ından isteklilerin o gün saat ona 
\> leıııinatleriy{e birlikte teklif mektuklarını Bele.tiye Encüme-

,, trıneleri. 
1ı..,; Su idaresine alınacak 500 ndet su saati on beş gün müddet 
>ıt\ıhlı Zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
t,ıll aınınen bedeli 9690 liradır. 
ş,t~llkkat teminatı 756, 75 liradır. 

ijt'ea llıı.nıesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kalemine 
di lltları, Ve ihale l·l teşrinievvel 938 euma iÜnÜ saat 11 de 
t {~ ~ncümeninde yapılacağından isteklilerin tem\natlariylc bir· 

t lıf ınektuklarını o gün saat ona kadar Encümene vermele· 

'' 
t ~Su .~da resine alınacak 1000 torba Yunus marka çimento on 
~\ı~ ıtıuddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
t\ı., ltıınen bedeli 1550 liradır. 
ş,tt'ltlcat teminatı 116,2~ liradır. 
~tt~~ıneaini görmek isteyenlerin her gün yazı işleri kalemine 
)t •lerita de 18 teşrinievvel 938 salı günü aaat h),30 da Be· 

tııcu~ . - l rncnıne muracaat arı. 

\'tdı . Dcnizbank İdaresinden 
ı ' 111 istanbul ve birisi Trabzon limanı için tip ve evHfı 
~ b•ttnamesinde yazılı sekiz adet vinç satın alınacaktır. Şart

'till ilnlcaınız Materyel dairesinden ücretsiz olarak alınır. Tek· 
'lı~tt tn geç 7 11.938 pazartesi ııünü saııt 12 ye kadar müdürlü· 

~eriloıiş bulunması fartlır. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Orman Koruma Genel Komutanliğı Satınalma Komisyonundan 
Orman koruma genel komutanlık kıtaatı ihtiyacı için üç adet 

Etüv makinaaı açık eksiltme ile ihalesi 15.10.938 cumartesi günü 
saat 11 de Ankara'da Yenişehirde komutanlık sabnalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli üç bin yedi yüz elli lira, muvakkat temina
t} 281 lira 25 kuruştur. 

Şartnameşi . her gün parasız olarak komisyonda iÖrülebilir. 
lst~ktilerin muvakkat teminat makbuzu ve aartnamesindeki 

vesikaile müracaatları. 

trzak, Zahire, Et ve Sebze : 

Erzincan Jandarma Er Okulu Satınalma Komisyonundan: 

Eratın 1938 yılı birinciteşrininden 1939 yılı eylul ayı aonun7 
kadar iaşesi için ihtiyac olan iki yüz kırk bin kilo ekmeklik unun 
beher kilosu on üç kuruş elli santimden otuz iki bin dört yüz lira 
muhammen bedel ve 2430 lira teminatı muvakkete ile 30 eylül 938 
15· I0~938 cumartesi gününe kadar 15 gün müddetle kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuftur. 

Eksiltmeye aid zarflar 15 birinciteşrio 1938 cumartesi günü 
saat 13 te açılacaktır. 

Eksiltme 2490 numaralı arttırma kanununun buna aid maddele
rine göre yapılacağmdan talihlerin mektublarını hazırlayarak iste
nilen gün ve saat ve şekilde Erzincandaki Şarbaylık salonunda 
bulunacak Komisyonda bulundurmaları. 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere okul Satmalma Komisyo
nuna müracaatleri ilan olunur. 

Ormım koruma genel komutanhtınJan: 
t- Zeytinburnundaki orman koruma genel Komutanlığı talim

rahı için 0720 kilo makarna, 1250 kilo şehriye açık eksiltme ile 
salın alınacaktır. İhalesi 15 10 938 cumartesi günü aaat 15 de Ga· 
latada Topçular caddesinde 176 No. do orman koruma ambarı 
binasındaki komisyon tarafından yapılacaktır. 

2- Her iki cinsin muhammen bed•lleri yekünu 2576 lira 10 
kuruştur. Muvakkat lemi o ah 193 lira 21 kuru,tur. 

3- Şartnamesi her gün komisyonda gl>rülebilir. 
4- İsteklilerin teminat makbuzlarile beraber belli gün ve sa· 

atte komisyona müracaatları ilAn olunur. 

• • • Zeytinburnuodaki orman koruma genel komntanhk talım
glhı için 16200 kilo fasulya, 5400 l<ilo nohut, 5400 kilo mercimek 
açık eltsiltme ile satın alınacaktır. ihalesi 15 te,riaievvel 938 cu· 
martasi günü aaat 10 da Galatalla Topçular caddesinde 176 No. 
da orman koruma ambara binasındaki komisyon tarafından yapı· 
lacakhr. 

Her üç cinsin muhammen b~delleri yekOnu 3942 liradır. Mu· 
vakkat teminat yekunu 293 lira 65 kuruştur. 

Şartnamesi her 1rün kemisyonda görülebilir. 
İsteklilerin muvakkat teminat makbuılarile beraber belli gün 

ve saatte ksmisyo:ıa müracaatları ilin olunur. 

Kars Aıkeri Satınalma Komiıyonundan : 

Karsın 450000 Ardahanın 200000 kilo unlarınm kapalı zarfla ek
osiltmesinde talik çıkmadığından pazarlığı 6, 10.1938 perşembe günü 
saat JO da Karıta Srıtınalma komisyonunda yapılacaktır, İlk teminatı 
1560 liradır. Karsın tahmin bedeli 68.500 liradır. Teminat 4175 liradir. 
Ardahanm yirmi ıekiz bin lira, ilk teınioatı 2100 liradır. Şartname
si Karata görülebilir. İsteklilerin belli ıanlte komisyona gelmeleri. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden] 
1- İdaramızin Cibali fabrikası ıçm şartnamesi muci· 

bince satan alınacak 1 adet planya açık eksiltmeye kon · 

muştus. 

ll- Muhammen bedeli ~500 Hra ve muvakkat teminata 

187.50 liradır. . 
111- Eksiltme 24.X.938 t arikine rastlıyan pazartesi gü· 

nü saat 1 l de Kahataşta Levazım ve Mubayaııt Şubesio· 
deki Alım Komisyonunda yapılr. caktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

Şubeden alın abilir. 
V Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız fen-

ni tekliflerini ihale gününden en az bir hafta evveline 
kadar inhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şu
besine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın 
vesika almaları lazımdır. 

Vl- İsteklilerin kanunen kendilerinde arandan vesaik 
ve yUzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Komisyo-
na gelmeleri ilan olunur. (6218) 3-4 

• • • 

Muhammen bedeli 
Beheri Tutarı Muvakkat T. Eksiltme 

Cinsi Miktarı L. K. S. L. K. -- L. K. saati 

• saat 21,30 da 

y l l ljj KOMEDİ KISMI 

~~%şlıklar Komedisi 
~t\ 11 , 3 Perde 
~ili~ Türlıçeai 

Avni Givda 

Lastik hortum 180 metre 1 50 1350 
ı Sicim 5000 ki) o 7 4 3700 
İnce kınnap 300 ,, l 08 324 
Zamkı arabi 450 ,., - 76 342 
Mühür kurşunu 1500 " - 27 50 4 l 2 50 

l- Şartname ve numuneleri mucibince satın alınacak yukarıda 
malzemeayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 

101 ~5 
211 so 

24 30 
25 65 
30 95 
beş kalem 

14 
14 30 
14 45 
15 -
15 30 
yazılı 

11 - Muhammen bedellerile muvnkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
Ill- Eksiltme 13.X.938 tarihine rastlayan perşembe günü hizalarmda yazılı saatlerde 

Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lV - Şartname parasız olarak her giin sözü geçen şubeden alınabileceği gibi nümu· 

nelerde görülebilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 güvenme pa· 

ralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona• gelmeleri iliio olunur. (6886) 2-4 

Sayfa 3 

KIŞ GELİYOR 

Sayın müştel'ilerimize müjde 

Ankara 1937 Enternasiyonal Kömür Sergisinde 

Jüri Hey'etince AL TIN madalya verilen yerli 

EKONOMİK ve ŞIK 
markalı sobalarımızı her yerde arayınız 

FiatJar ELVER İŞ L i D t R 

En son model Avrupa Kromeli Ye 
Emayeli sobalarımız da gelmiştir. 

Temina'tll ve uyu çabuk 

ısıtan Termosifon Hamnm kazan· 
larımızı markamız.la her yerde 

arayımz 

Her nev'i BANYO, LAV AB01 Mus

iuki Hava Gazı ocakları ve sıhhi le

vazımınızı mağazamızdan satın alınız. 

ŞIK soba mağazası 

M. Şirakyan 
İstanbul, Büyük Postane karşı.unda, Türbe sokak. No. 6 

,._.mm ... -. ...... _. .... ._ ....... ,, 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1- idare ihtiyacı için satın alınacak on ton nı'adır açık ek· 

siltmeye konmuştur. 

2- Muhamme11 bedel 2000 lira muvakkat teminat 150 liradır. 
3- Eksiltme 7.11.938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te 

Ankarada P. T. T. Umumi Müdürlüğü binaundaki Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 

4- İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu ile kanuni vesaiki 
hamilen mezkür gun ve saatte Satınalma Komisyo~una müracaat
ları. 

5- Şartnameler Ankara P. T. T. Levazım İstanbulda Beyoğlunda 
P. T. T. Levazım Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden parasız verilir. 

(6619) 2- 4 

(Suite dt"I la 4me page) 

Chargeur de radıum, chlorure d'E.thyl et medİC.lment (lnt. Top~ane) 
No 823 

Coton hydrauphile (Dır . Vakoufa lstanbul) No 823 
lnstruments de chirurgie et procluits pharmaceutiques (Vil. Eskiche· 

hir) No 823 
lmpression de rovue {Mun. lstanbul) No 823 
lmprimees (Dir. Valcoufs lst.) No 823 • 
Coke (Com. Ach . Pıcsid. Conseil de l'F.tat) No 823 
Rep. pont (Oir. Monopoles Ank .) No 823 
Constr. pavillon (Dir. Trav. Pub. Dıyıırbalcir) o 823 
Rep au penitencin d'lstıınbul (Dir . Trav. Pub. lst.) No 823 
Constr. bat . halle {Mun. Nazili,) No 823 
Chauss1.1res pour ch111seurs (Com. Ach. Command. Gen . Surveil. 

Douan. lst.) No 523 
Essuic-mains et mouchoirs (Min . Def. Nat.) No 823 
Canevaa (Dir. Gen Monopoles) No 824 
Bııncs (Dir. Ecole Normale de Jeune5 Filles) No 824 
Constr. hangar (lnt. lzmir) No 824 

• vespasienne (Vil. Samsun) No 834 
Provi~ion (Dir. Gen. de Surete) No 834 
Materiaux de constr. et fer pour fabrication de fer a cheval (Comm. 

Ist.) No 835 
Conslr. cliniquc (Mınisl. Hyg. et Assis. Soc.) No 835 
Foin (Vil. Kocaeli) No 831 
Ürfe (D ır . Hnra Çıftelc.r) No 831 
Coıııtr. konl\k gouvcrncmental (Dir. Trııv. Pub. Samsun) No 831 
Farine (Com. Ach . Milit. Birecik) No 823 
A•oine (Oiv. Çatalca) No 824 
Riz (Div. Kirklareli) No 8 ~4 
Baııcules (Dir. G ·n. Monop.) No 824 
Constr. hangar (Co m. Ach. Mil. Balikcsir) No 824 
Etolfe, clıaussu re , sntin ete. ( Dır . F.o Normale Jeunes Filles) N. 824 
Costumes, casquettes , moııchoirs, flınelles ete. (Dir. f.cole Commer-

c..ı Maritirue) No 824 
Farioe (Corps Armee Konia) No 824 
Oressement carte etat actuel ville Eskichehir (Mınist. de l'lnterieur) 

No 825 
Orgc (Dir. Bacteriologie Etlik) No 825 
Huile d'olıves et olives (Dir. Hara Karacabey) No 825 
Rep. bat. (Min. Trav. Pub.) No 825 
Constr. route en asphalte (Ch. de Fer Etat) No 823 
Orge ou avoıne (Com. Ach . Milit. Aydin) No 826 
Macaronis (lntend. lzmir) No 826 
Bois (Com. Ach. Milit. Samsoun) No 826 
Bles concasseıı, orge et nvoine (Com. Ach. Mil. Mu2'la) No 829 
Pommeı de terrc et oignons (Corps Armee Kayseri) No 829 
Constr. bit. Maison du Peuple ( Pr. Maison du Peuple Kayıı.eri) 

No 829 
Const. bat. Prefeclure (Dir. Trav. Pub. Balikesir) No 829 
Coke, bois et bancs (Vıl. Çorum) No 830 
Fournıture de bureau, costumcs, pantoufles, coke, motorine ete. 

(Municip. lstanbul) No 836 
Oiv. rep. bit Universite {Cam. Ach. Univcrsite lııt.) No 836 
Coınbustıbles et p:ovısion (Oir. Culturc Eskichehir) No 836 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication Mode 

d'adjudicat 
Prfx 

estimatif 
Caution. 
provisoire 

A) Adjudications au Ra~ba_i_s-----------·--

Lieu d'adiudıcation et du 
__f ahier des Cbargeı 

Jours Heure 

Constructlon- Reparation-Trav. Publ ics-Materiel de Construction-Cartographie 

Constr. bit. surveil. douan. iı Dörtyol (aj.) 
Rep. a(route Edincik·Gönen 
Constr. s,route Balikesir·Şamlı 
Rep. a la moıquee Ba~duralc (ıj.) 
Constr. club et salon pour sport 

• debarcadaire 
Operation l:;locage et pose de pierre 
ÜperAtİOD cylindrage a Y crkeuv (aj.) 
Con•tr. bat. ecole Primaire a Sorgun (1 

partie) 
Rep. bit. ecole interne Dumlupıaar a Meci· 

diyeköy 
Rep bit. Lycee Gnlatasaray a Ortaköy 
Constr. maison pour armee a Harbiye (cab. 

eh. P. 25) (ıııj.) 

Travaux de construction et d'inatallat1on pr. 
faire couler dan• la riviere Meram, au 
moyen dea tuyaux en betoa, lea eaux de 
Fındıklı Pınar 

Gre a grc 
Publique 

• 

Gre a ırre 
Pli cach 

Pli cach 

Publique 

" Gre a gre 

3979 -
1919 24 
3601 62 

19750 35 
161 11 

2578 03 
3871 75 

12000 -

1703 57 

2439 71 
4913 31 

9432 98 

270 12 
270 12 

900 -

128 -

183 -
369 -

Dir. Taav. Pub. Seyhan 

" 
Balikeair . " 

Dir. Vakoufa lzmir 
Presid. R. R. l:tmir 
Municip:ılite Trabzon 
Municipalite Isparta 
Vilayet Yozgat 
Dir. Trav. Pub. Yozırl\t 

Dir. Trav. Pub. lıtanbuJ 

25-10-38 
15-10-38 10 -
lS-10-38 10 -

6-10-38 10 -
6-10-38 17 -

Mardi et V endredi 
10-10-38 14 -
5-10-38 10 -

20-10-38 14 -

20-10-38 15 -

Com. Ach. Lycee Galatasaray 17-10-38 14 30 
Com. Ach. Command. lat. Fındıklı 3-10-38 14 -

Bureau AH. Hydrauliqueı Vilayet 11-10-38 15 -
Koniı 

Conıtr. porte en fer, parapet et mur (aj.) Publiquo 824 87 61 87 Municipalite Ankara 18-10-38 ıo 30 

~ duits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitalres- Fournlture pour Hôpitaux 

Oigaliıı: 36 k. 750 gr. 
Meclicaments: 12 lotı 

Publique 

" 

2817 50 
2113 10 

Electricite-Gaz-Chauffage Cantral (lnstallatlon at Materiel) 

Ampoules marque Osram : 55S p. 

Habillement - Chaussures - Tissus 

Publique 

Cuira 

320 50 

211 31 
158 48 

24 -

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 
Com. Perm. Munieip. lst. 

Munici palite Ank. 

18·10-38 14 -
17-10-38 14 30 

14-10-38 10 30 

Toile pour ucs : 400 m. Gre a gre 2200 - 330 - Com. Ach. lntend. lst. Tophane 6-10-38 15 30 

~port - Chargement- D6chargement 

Transport charbon de terre Pli cach 11461 50 859 73 Com. Ach. Intend. Ank. 17-10-38 15 -

Bols da Construction, Planchas Poteaux ate. 

Plaache de sapin : 257 m3- Planche de ıa· 
pin resineu:r : 10 m3 

Combustible Carburant-Huiles 

Scmi-coke: 80-100 t. 
Bois, semi-coke et bois resineux 
Charboa lavemarin : 78 t. 
Dlvers 

Tanks pr. alcool or. la fabrique Paşabahçe: 

10 p. (cıah. eh. p. 163) 
Orapeaux de 1 jusqu'a 4 feuilles: 1029 p. 

,, et couverture pr. corbillard: 250 p. 
Gourdes en aluminium avec housse et verre 

10000 p . (marchand. indir) 
Machine a etuve : 3 p. 

Pompe a moteur Diesel 
Chaux : 225 t. (aj.) 
Tuilcs type Maraeillc : 23500 p. (aj.) 

,, pour Mahya: 1600 p. (nj.) 
Briques lre qualite : 95000 p. (aj.) 
Rep. coqu~ du mt>teur Sinop {cab. eh. P. 5) 
Chevaux de monture tranaport ete. 
Thermomctre de four : 3 p. 
Materiel pour la station de filtre : 55 lota 
Rcparation frein des machines de pite 

Provisions 

Bles concasses : 71,4 t. 
Haricots aecs : 70,6 t. 
Pain, viande, farine, 1avon, olives ete. 
Paille : 38 t. 
Orre : 200 t. 
Yoırhourt : 19640 k. 
Oiırnonı : 4,5 t. · Olives : 2160 le.- Fromaıe 

blaac : 1620 k.- Raiain ıec : 6480 k.- Su· 
ere en poudre : 5980 k.· Huile d'olives : 
1890 le.- Savon: S,4 t.· Foin pour matelas : 
24 tonnea 

Haricots : 16,2 t. · Pois·chicbe : 5,4 t.· Len· 
tilles : 5,4 t. 

Macaronis : 9720 k.· Vermicelles : 1250 k. 
Ble concaıae : 18360 k . 
F arine : 240 t. 

,, pour pain 240 t. 
leurre : 5 t. 
Legumes : 22 lota 
Orıre, avoine, huile d'olrves, paille, beurre ete. 

B) Adjudications a la surenchere 
Tronc de sapin ; 1884 p. ( 1122 1113 707) 

Pli cacb 5436 -
Grc a ırrc 

Pli 
1

cach. 32500 -

Gre a 2're 4305 os 
., 912 50 

pli cach. la p. 1 80 

Publique 

Pli cach 

Publique 
<..irc a gre 

" Publiquo 
Gre a gre 

Pli cach 

" Publique 
,, 

Pli cach 
Publique 
Gre a grc 

Publique 

• 
" Pli cach 

3750 -

16000 -

1410 -
112 -

1140 -
975 -

324 -

7140 -
7413 -

475 -

3928 -

3942 -

2576 10 
2126 80 

le k. O 13 50 

262 50 
407 70 

2437 50 

645 76 
136 87 

1350 -

281 25 

1200 -
202 50 
105 75 

8 40 
55 50 
73 13 

24 30 

535 50 
555 98 

35 63 
675 -
294 60 

295 65 

193 21 
159 51 

" 
32400 ~ 2430 -

Pli cach 
Publique 
Gre :a gre 

le le, 1 10 412 50 
356 75 

Publique lo m3 14 60 

Comite Central Croissant Rouge 8-10-38 11 -
Ankara 

Dir. Lycc'e Konya 
Municipalite Anlı:ara 

Com. Ach. lntendance Aokua 

10-10-38 14 -
18-10-38 11 -

4.10-38 ıs -

Com. Ach . Econ. Monop. K.tache 18-11-38 15 -

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 4-H 38 lS 
4-10-38 ıs 30 

20-10-38 11 30 " Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

Command. Gen. Protection Foreta 15-10-38 11 -
Ankar:ı 

Municipalitc Ankara 
2 me Expl. Ch. de Fer Etat Ankara 

18-10-38 11 -
4-10-38 ıs -
4-10-38 15 --
4 10-38 ıs -
4-10-38 15 -

18-10-38 14 -

" ,, 
" Com. Ach. Office Sanit. Port Ist. 

Com. Ach. Command. Findikli 
,, 

Municipalite Ankara 
Com. Ach. lntend. Ankara 

Com. Ach. Div. Manita 

" Dir. Cultur• Eskichchir 
Com. Ach. Milit. Kırkaghatch 

,, Teltirdaıh 
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 
Command. Gen. Prot. Foreta 

Galata, Topdjular Cadesıi 

idem 

,, 
" 

13-10-38 14 -
18-10-38 10 30 
3-10-38 15 -

13-10-38 16 -
• 14-10-38 16 -

3-10 38 9-11 -
12-10·38 15 -
12-!0-38 19 -
14-10-38 15 
3S-10-38 10 

17-10-38 10 

15-10-38 15 
15-10-38 11 

Com. Ach Ec. Gendar. F.rzindjan juıqu'au 15-10·38 

" " ,, " " Dir. Gen. Surete Ankara 17-10-38 15 

" 17-10-38 16 
Com. Acb. Mil. Isparta 

E.xpl. Foretı Etat Chef Revire 14-10 38 15 -
Kr.rabük • 

Pasarteai 3-10-38 

Demir levha yap. (Kayseri Vil.) .\~ 831 
Cıf hayvanı (lıparta Vil.) .\; 831 
Sargılık bez (MMV) Z\: 788 
iç ve dı~ kamyon li tiği (MMV) JY• 788 
Başmüd. binaııı inş. (lnhis. U. Müd.) A! 803 
Sığır eti (Giresun Ask. SAK) ,,-; 813 
Su tesisatı için proje tanzimi (Konya Vil.) .\~ 816 

Soğan (Vize Ask. SAK) .\: 817 d.)818 
Elektrik tesiaatr için alternatör, tevzi tahlo!lu v.ı. (Aydın Bele 
Sadeyağ (Vi:ze Aslı:. SAK) ~\: 820 
Bez hortum (DDY) .\! 821 
Doktor evi ile mektep binuı inş. (lnhiı. U. Müd.) .\~ 822 
Soba (lst. Beled.) .. \! 822 
Un ve buğday öğ-ütülmesi (Konyıı Kor SAK) ,\; 822 • 

3 Radyon imlahı, chlorure d'ethyl ve ilaç (Tophane Lvz.) .\~ 82 
Ned idrofil pamuğu (lst. Vakıf. Oir.) .\~ 823 
Alitı cerrahiye ve eczayı tıbbiye (F.slcişeh{r Vıl.) ~\~ 823 
Mecmua tabı (lst. Beled.) .\~ 823 
Defatır ve evrakı matbua (lıt. Vakıf. Oir.) ~\: 823 
Yerli sömikok (Şurayı Dev. Mübay. Kom.) .\~ 823 
Köprü tamiri (Ank. lnhis. Müd.) .\! 823 
Lise pavyonu inf. (Diyarbal::ır Nafıa Müd.) .~! 823 
lst. tevkif evi tamiri dtıt. Nnfıa Müd.) •'~ 823 
Ha\ binası inş. (Nazilli Beled.) .\'! 823 
Avcı yemenisi (Gümr. Muh. Komut. SAK) ~~ 823 
Havlu ve mendil (M MV) .Y: 823 
Kanavıçe (lnhis. U. Müd.) .\! 824 
Dershane aırası (lıgt. Kı.ı: Ôg-r. Ok.) .\! 824 
Hangar ikmali inş. (İzmir Lvz.) X 824 
Heli inş. (Samaun Vil.) .\! 824 
Erzak (Emniyet U. Müd.) .\~ 834 
Yapı malzemesi ve nalhlc demir (lst. Komut.) .\! 835 
Telsiz malzemesi (lst. Komut.) .\~ 835 
Klinik iıış. (Sıh. ve içtim. Muav. Müd.) X• 835 
Kuru ot ve yulaf (Kocaeli Vil.) .\':• 831 
Beyaz arpa (Çifteler Har. Müd.) .\: 831 
Hükumet konağı irış. (Samsun Nafıa Müd.) ,\' 831 
Fabrika unu (Birecik Ask. SAK) • ~ 823 
Yulaf (Çatalca Tüm.) K! 824 
Çorbalık pirinç ıKırklareli Tüm.) .~-:. 824 
Haıkül (lnhis. U. Müd.) .\~ 824 
Hangar in~. (Balıkesir Aslı:. SAKt .\! 824 
Elbiselik ve ipekli kumıış, ayakkabı, siyah aaten 

~m ~ 
Un (Konya Kor SAK) .. \~ 824 ft'il~s' 
Elbise, kasket, gemici elbisesi, fanil~, mendil, gömlek v.ı. 

Deni7. Tic. Müd.) ~\! 825 \! g25 
E.skitehir kaaabaaı halihazır hııritnsı tanzimi (Dahiliye Vele.) • 
Arpa (Etlik Bak. ve Sereol. Müd.) .\; 825 . 

2
5 

Zeytin yağı ve :zeytin tanesi (Karacabey Harası Müd ) .\! 8 
Bina tamiri (Nafıa Vek.) .\! 825 
Asfalt yolu inş. (DDY) .\! 823 
Yulaf veya arpa (Aydın Ask. SAK\ .ı\! 826 
Makarna (İzmir Lv:z.) .\! 826 
Odun (Samsun Ask. SAK) .\~ 828 
Bulgur, arpa ve yulaf (Muğla Ask. SAK) .:\: 829 
Palates ve kuru ıoğ'an (Kayseri Kor SAK) x~ 829 
Halkevi binast inş. (Kayseri CHP) .:\! 829 
Liman dairesi inş. (Balıkesir NAfıa Müd.) .\~ 829 

Kok kömürü, odun ve sıra (Çorum Vil.) .\! 830 (!ıl· 
ııı Bina aııka:r.ı (Konya Bölge Sanat Okulu) !\! 830 ., 5• 

Madeni levha, kurşun mühür, sahtiyan. mahrukat, kutııııi ye 
Bcled.) .\? 836 

Elbise, terlik, gömlek. (lst. Beled.) .\~ 836 • 836 
Üniversite binasında yap. tamirat tÜnivera. Paz. Kom.) ~\. 
Mahrukat ve er:ıak (Eskişehir Kültür Dir.) .\: 836 

Lundi 3· 10·938 

Fabrication de plaquea en fer (Vil. Kayaeri) No 831 
Animaux de labour (Vil. Isparta) No 831 
To'ıle pour pansement (Min. Def. Nat.) No 788 
Chambre a air et pneux ( ,, ) No 788 
Constr. bat. a Diarbakir (Dir. Gen. Monopoles) No 803 
Viande de boeuf (Com. Ach. Mıl. Guircson) No 813 
Projet pour adduction d'eau (Vıl. Konya) No 816 
Oignonı (Com. Ach. Mil. Vi:zt) No 817 
Matericl pour instal. electrique (Vil. Aydin) No 818 
Beurre (Com. Ach. Mil. Vi%c) No 820 
Trompe (Ch. de Fer Etat) No 821 
Constr. bit. ecole et habitation pour medecin 

No 822 
Poeles (Mun. ll'tanhul) No 822 

(Lire la ıuite en 3eme page) 


