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a} Münakasaıar 

jqaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita - --
Turgutlu hükumet konağının bir kısmının inşaatı 
Salihli hükumet konatının bir kısmının inşaatı 
lzmird~ Tepecik 1270 nci sokaktan Kamer istaııyo· 

nuna kadar yolun e1aslı tamiri 
Bürhıuıiyede rouhasebei hususiye binası tamiri 
Şükrü Kaya bulvarına kadar iki tarafına kesme kor· 

don çekilmesi işi 

Eminönünde Bektaş hanının yıkılması, anka:ıın kal-
dırılmuı ve arsanın tesviyesi 

Eskişehir·Şehitgazi yolunda büz inş . 
Keıanda tayyare binası inş. (şart . l L) 
Marmara gölü ta~diye kanalı ve sedde in~. 
Kııaovaıının sulanması için Göme•ek regülatörü, 

sulama kanalı inş. ve sınai imalat 
Sarayköy kanalının sulanması için kanal inş. ve sınai 

imalat 
Karacabey ovasının ıulanması için yap. inş. 
Ürfabpı lzzetpaşa cad parke yolunun inş. 
Malatyada yap. meyvacılık istasyon binaları inş . 

kapalı z. 14000 03 
14000 03 

açık eks. 1691 -

,, 

" 
paz. 

aç. eka. 
kapalı z. 

,, 
,, 

" 

.. 
,, 
,, 

1993 81 
1648 50 

3CO 

527 69 
4077 94 

26;09 96 
46'231 23 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
·~--~-------

Elektrik mabemesi 12 kalem (temd.) 
Akkümlatör tamir malzemesi 46 kalem 
E.re2'1i kasabasının mevcut elektrik şebeke.si tadılii.tı 

Yüksek oıuıllim mektebi kalorifer tesis. 

Kereste-Tahta v.s. 

Alc gürgen dilme muhtelif ebatta 500 adet 
Kereste 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Maroken keçi derisi: 400 kg. 
Ceketlik deri: 1460 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaglara v. s. 

Kok komürü; 20 t.· meşe kömürü: 1.5 t.- odun gur
gen: 75 çek .- meşe odunu: 25 çek. 

Mangal kömürü: 106350 k. 
Kesilmemiş gürgen: 977500 le. - kesilmiş gürgen: 

792500 le. - kesilmiş meşe: 562900 k. 

Müteferrik . 
Dizel motörü 150 beygirlik 1 adet 
Muhtelıf cins lamba şişesi 9200 adet 
Hayvan nalı 2 No.h 677 geyım 
Oturak terazi 192 adet 
Bınek hayvana 
Taş, kum, çakıl, beton demiri, çıvı v.s. 
Çelik dolab Kardeks sistemi: 10 ad . 
Kamyon Ford veya Şevrole marka model 937: ı ad 
Font boru 100 m m: 14000 m. 

Erz'lk, Zabire, Et, Sebze v. s. 

Sığır eti veya burulmuş keçi eti veya koyun eti: 
53800 it. 

Sadeyağı: 10 t. 

Elı:mek birinci nevi: 15000 lı:. 

Sadeyağı: 800 k. 
Koyun eti: 1850 le. 
Dana eti: 2000 le. 
Soğan: 600 le.- sakız kabağı: 480 k.- ayşekadın fa· 

sulya: 1260 le .- patates: 600 k.- domates: 810 k.
labana: 270 le.- bamya: 810 k.- patlıcan: 1800 ad . . 
pıra1a: 270 k.- ıspanak: 270 k. semiz otu: 480 k. 

Elemek, et, aabun tereyağ, peynır, un, arpa, saman 
ve sebze: 34 kalem 

Sebze: 14 kalem 
Erzak: 24 lcalem- süt , yoğurt ve ekmek 
Erzak: 25 kal. (temd) 
Yulaf: 360 t. (şart. 126 kr) (temd) 
Tereyağ: 10 t. 
Koyun eti: 26,5 t. - kuzu etı: 500 k. 

b) Müzayedeler 

Muhafaıa kulubesi 

açık eks. 
paz. 500 
lr.apalı z. 13206 90 
aç eks. 864 1 85 

açık eks. 1l11 32 

aç. eks. 
paz . 

açık eks. 

,, 
kapalı z.. 

k. o, 4, 25 

kapalı z. 10800 -
açık eks . 

,, 
,, 

aç. eks. 
~ç. eks . 
paz. 

1025 -
331 73 

2467 20 

1500 
660 

:l5000 -

kapal z. 10760 

" 
QÇık eka . 

" ,, 
,, 

paz . 

açık eks. 

" 

paz. 

" kapalı :ı 

p:ız. 

10500 
1462 50 

800 -
832 50 
600 -
502 50 

4179 25 

_. -
25200 -

k. o 88 

56 04 

ıosı -
1051 -
127 -

149 57 
123 75 

22 50 

39 60 

1958 25 
3467 42 

37 -

980 
649 -

83 35 

331l Y9 
'.ll 13 78 

810 -

76 88 
25 -

186 -

50 
1875 -

807 -

788 
109 70 

60 -
62 54 
45 -
38 -

313 45 

1890 -
660 -

92 -
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Manisa Nafıa Müd. 

• 
İzmir Beledi yeai 

14-7-38 
14-7-38 
5-'l-38 

Balıkesir Vil. Daimi Encüm. 14-7-38 
İzmir Belediyesi 8-7-38 

lstanbul Belediyesi 4-7-38 

Eskişehir Nafıa Müd. 11-7-38 
Türk Hava Kurumu Keşan Ş. 23·7-38 
Nafıa Vekaleti 1-7-38 

,, 7-7-38 

,, 13·7-38 

,, 15-7-38 
Diyarbakır Nafıa Müd. 15-7-38 
Malatya Meyva. latas. Dır. 15-7-38 

Muğla Belediyesi 
Toplıane Levz. Amir. SAK 
Karadeniz Ereğli Be!ed. 
İst. Nafıa Müd. 

D. D. Y . Haydarpaşa 
f.t. Deniz Tıcaretı Müd. 

D . D. yollara Siı keci 
Deniz Lvz. SAK 

Hayvan Sağlığı Küçük 
Sıhlıiye Memurlara ve 
Nalbant Mektebi Müd. 

İstanbul Belediyeai 

" 

lzmir Beled. 
D.D.Y. Haydarpaşa 
Gümr. Muh. G . K . lıt. SAK 

" 
Eskişehir Jandar. K. SAK 
lst. Deniz Ticareti Müd. 
Ank. Beled. Bank. Gen. Dir. 
Trabzon Belediyesi 
inhisarlar U. Müd. 

lzmir Lvz. Amir. SAK 

1-7-38 
6-7.'38 
l~-7-38 

18-7-38 

18-7-38 
5·8·38 

15· 7-38 
5-7-38 

14 7-38 

15-7-38 
15-7-38 

15-7-38 
18-7-38 
15-7-38 
15·7-38 

5·8-38 
15-7-38 
8-7-38 
9-7-38 

14-7-38 

Muğla Ask . SAK 11·7-38 
lzmir Liseler ve Orta Okul- 13-7-38 

lar SAK 

" ,, 
n 

lst. Askeri F:ıbr. SAK 

ı '.!-7-38 
13-7-38 
13-7-38 
15·7-38 

Hayvan Sağlığı Küçük 14-7-38 
, Sıilhiye Memurları ve 

Nalband Mekt. Müd. 
Marmara Üısübahri Kom. SAK 1·7-38 

lzmit Vil. Daimi Encüm. 4-7-38 
Eski5ehir Vilayeti ıı!?-38 
lstanbul Komut. SAK 20-7-38 
M. M. V. SAK 4~~8 
lst. Vakıflar Dir. 15-7·18 

Güm. Muh. G. K. lst. SAK 7-7-38 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lüt:fen iç sayifelere müracaat: ediniz ı 
• 

16 
17 
16 

10 
16 

14 

14 
16 -
12 
12 -

12 -

12 

11 

15 
15 
11 

10 30 
11 -

15 30 
14 -

14 -

14 
ı:; -

16 -
10 30 
10 30 
11 

11 -
10 -
15 
11 -

16 30 

15 
11 

11 
11 
11 
14 -

14 -

10 -
15 -
14 30 
11 
11 
15 

10 30 

a) M ÜNAK ASALAR 
İnşaat· Taınirat-Naf1a işleri ve Malzemesi- Harita 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encumeninden: 
Açık eksiltmeye konulan iş Burhaniyede muhasebei husuai:,.e 

dairisi ittihaz edilecek olan eski Rum mektebin tamiri işi olup 
keşif bedeli 1993 lira 81 kuruş, muvakkat teminata 149 lira 57 
kuruştur. 

Bu işe aid keşifname ve evrak şunlardır: A- Eksiltme şartna
me, B- Fenııi şartname, C - Keşif cetveli, O- Bayındırlık iş
leri genel şartnamesi . 

İstiyenler bu evrakı Vilayet daimi encümen kaleminde göre· 
bilirler. İ'ıale 14 temmuz 938 günune rastlayan perşembe günü saat 
lO da vilayet makamında müteşekkil encü ınen huznrunda yapı· 
lacaktır. İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve saatte muvakkat te
minatlarını malsandığına yatırdıklarına dair makbuz veya banka 
mektublarile Encümeni daimiye müracaatları ilan olunur. 

izmir Belediyesinden : 

2143 lira bedeli keşifli, Eşrefpaşa 747 nci sokak (Kayabaşı) 
kenarında yeniden yaptırılacak is linad dıvarı başmuhendislikten 
bedeli mukabilinde tedarik edilecek ketif ve sartnameai veçhile 
açık eksiltmeye konulmuftur. İhalesi 12.7.938 salı günü saat on 
altıdadır. İştirak etmek istiyenler yüz altmış lira 75 kuruşluk mu
vakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile aöy
lenen gün ve saatta encümenine gelirler 

• • • 2520 lira bedeli keşifli, İki çeşmelik caddesinden Hacıalıefen
di caddesine kadar uzanan 743 sayılı sokakta yaptırılacak 570 
metre boyda kanalizasyon başmühendidikten bedeli mukabilinde 
tedarik edilecek keşif ve şartnamesi vechile açık eksiltmeye ho 
nulmuştur. İhalesi 12.7.938 salı günü sıian 16 tndır. İştirak etmek 
iatiyenler 189 liralık muvnkat teminat makbuzu veya banka te· 
minat mektubu ile söylenen gün ve saatta encümene gelirler. 
• • * 324 lira 16 kuruş bedeli keşifli Karşıyaka 1840 ncı aokakta 

(Meserret) yaptmlacıı.k adi döşeme başmühendislikten tedarik e· 
dilecek keşif ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
ihalesi 12.7.938 sah günü saat on altıdadır. İştirak etmek istiyen
ler 24 lira 50 kuruşluk muvakkat tf'minat makbuzu vey.t ban\ı:a 
teminat mektubu ile söylenen gün ve saatta encümene gelirler. 

•*• 1691 Jira bedeli k eşifli Tepecik 1270inci sokaktan 
itibaren Kemer İstasyonuna kadar uzanan yolun e a::ılı !-ıll
rctte tamiri i~irıin açık ek ilme ile ihale:;i S.7.938 sah günü 
saat 16 ya temdit edilmi~tir. Keşif ve şartname i başmühen
di..,likten t~darik edilir. l~tirak etmek isteyenler 127 liralık 
muvakkat teminat makbuzu veva hanka !eminat mektubu ., 
ile ~iiyleneıı gün ve ~anlte encümene gelirler. 

* * • 16~8 lira 50 kuruş bedeli keşifli hayırıdırl.k -.alıa
~ında ı :m2 sa) ılı cadrlcrıiıı Cumhuriyet cadde inden Şükrü 

1\ aya Bıılvarına kadar iki tarafına ke:ııııe kordon çekilmesi 
ha~ miihr:ndi-:likten tedarik edilecek ke~if ve şartnaıne~i veç
lıile açık ek ilııneye konulmuştur. 

11ıalesi 8.7.938 cuma güııii saat 16 dadır. İ::·tirak etmek 
i--teyenlar 123 lıra 75 kuruşluk muvakkat teminat ıııakhuzu 
veya haııka teminat mektubu ile ~öylenen gün vıı saatte en
cümene g:eli rlcr. 

Edirne Be!Pdiye Riyasetinden: 
' 

Nevi inşaat keşif bedeli İntaat mahalli 
Lağım kanalı t 151 lira 90 kr. Murad!ye küçulc pazar 
1t51 lira 90 kuruş bedeli keşifli açık lağımın kanal haline if

rağ ve uzeri kapanmak şarti le 440 metrelik inşaat 20 gün müd 
detle açık eksiltmt?ye çıkarılmıştır. İsteklilerin eksiltme ve arttır
ma kanununun 2 inci maddesindeki şartlara riayet ederek 15 
temmuz 938 cuml\ günü saat 15 te belediye encümenine yüzde 
7,5 teminat akçelerini iş bankasına yatırarak makbuzlarile bir
likte müracaatları ve fenni şartnameyi yazı ;şleri kaleminde gö
rebilecekleri ilan olunur. 

Ankara Valiliğinden: 
I 

İnşa edilmekte olan Vilayet jandarma komutanlık binaaanın 
noksan kalan işleri ikmal edilmek üze.re bedeli keşfi 14127 lira 
86 kuruştan ibaret bulunan ilavei intaat kapalı zarf usulile ek
ailtmeye konulmuştur. 

İhale 15.7.938 cuma günü aaat on beşte vilayet binasında na
f,a komiayonunda yapılacaktır. 

İstekliler teklıf mektupları, ticaret odası vesikası ve 1059 lira 
59 kuruşluk teminat mektubu veya :nakbuzları ve nafıa vekale
tinden 938 takvim yılana mahsus olarak aldıkları müteahhitlik 
veıikalarile birlikte sözü geçen günde saat 14 de komisyon reis
liğine vermeleri istekliler keşif ve şartnamesi nafıa müdürlüğün-l de he<gün gö.ebifül.r. • • 



Sayfa 2 

Eakitebir Lenzım Amirliti Sahnalma Komisyonundan : 
Eskitehir garnizonunda yaptırılacak olan cUSrt aded cephane

lik kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Beherinin bedeli ketfi 
3351 lira 83 kuruf, ilk teminatı 151 lira 39 kuruıtur. ihalesi 19 
temmuz 938 .... rünil saat 16 da Eskitehir LeTazım imirliti aa
hnalma komisyonuncla yapılacaktır. Ketif, plla ve tartları ko
misyonda röriUebilir. 

Maniaa Nafıa MOdOrlOjilnden: 
33757.10 liralık ketif bedeli Turrutlu hükumet koaatı inıaatı

nın 14 bin lira 3 kuruıluk kısmı kapalı zarf uauliyle ekıiltmete 
çıkarılmıfhr. 

Eksiltme 14.7.938 perfembe gilnü saat 16 da nafıa mldilrliltil 
odasındaki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecek olanların IOSI lira teminat vermeleri llzım-
dır. Projeler, ketif mukavele sureti, eksiltme ıartnameai, hususi 
fartname nafıa n:Odürlujilnde göriUebilir. 

Bu ite girecek olanlann 938 yılına att Ticaret Odam vesika11 
ve 938 yılına ait olarak nafıa vekiletiaden alınmıt yapı mü
teahhitliti vesikası göatermeleri vebiızat yllrsek mOhendia veya 
mimar olm111 veya bunlardan biı inin fenni meauliyete lftirakiy-
le it yapac•tına dair noterliktemenet nrmeai lizımdır. istekli
ler 2490 numaralı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları tek
lif zarflarını ikinci maddede yazılı vaktından bir saat evveline ka 
dar komisyon reialitine makbuz mukabilinde vermelidirler. 

Posta ile ıöndereceklerin yukarıdaki saatte kadar komisyon 
reiıliğine geluıesi lazımdır. Postadaki taahhirler kabul edilemez. 

• • • 33757.10 liralık ketif bedeli Salihli hilkiimet konatı inıaa
tınının 14000 lira 3 kurutluk kıamı kapalı sarf u.uliyle eksiltme 
ye çıkarıl•ıthr. 

Eksiltme 14.7.938 perşembe günü saat 17 de Nafıa müdürliitü 
odasındaki eluiltme komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecek olanların 1051 lira teminat vermeleri li· 
zımdır. 

Projeler, k~tif, mukavele sureti, ekıiltme fartnamesi, hususi 
tartname Nafıa MüdOrlüt'lnde görülebilir. 

Bu ite girecek olanların 938 yıİına ait Ticaret odaıı vesikası 
ve 938 yılana ait olarak Nafıa vekiletinden ahnmıt yapı müteah
bitliti vesikası gCSstermeleri ve bizzat yüksek mühendis veya mi
mar olması veya bunlardan birinin fenni me.uliyete ittirakiyle it 
yapacatına dair noterlikten senet vermeıi lazımdır. 

istekliler 2490 numaralı kanunun tarifatı dairesinde hazırlaya
cakları teklif zarflarını ikinci maddede yazılı vaktından bir saat 
eneline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verme-
liderler. 

Poı1ta lle ıönderecekleri.n yukarıdaki saate kadar komisyon 
reislitine gelmesi lazımdır. Postadaki teahhürler kabul edilemez. 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 

Eskitehir·Seyitgazi yolunun 7 +500 cü kilometreıinde 
527 ,6" lira keşif bedelli bir adet büz intaıı 24.6.938 ta
rihinden itibaren 11.7.938 tarihine müıadif pazartesi gUnü 
saat 14 e kadar açık eksiltmeye k"onulmuştur. Eksiltme 
viliyet daimi encümeninde yapılacaktır. Bil ite ait evrak 
nafıa müdiirlüpnde görülebilir. Muvakkat teminat 39 lira 
60 kuruştur. isteklilerin nafıa müdürlilğilnden alınmıt eh
liyet vesikasına hamil olmaları lizımdır. 

Diyarbakır Nafıa Müdürlütlnclen: 
ihaleye konulan it: Urfakapı lzzetpaıa caddesi parke yolunun 

26109,96 liralık inıaatı kapalı zarfla ihaleye konmuıtur. 
Bu ite ait evrak ıunlardır: A. Eksiltme tartnamesi B. Mukave

le projesi C. Hususi, fenui, bayındırlık itleri genel tartnameleri, 
D. Bu evrak nafıa dairesinden ıörülebilir ve istenebilir. Bu itin 
ihalesi 15 temmuz 938 cuma ıünü saat 11 de kapalı zarf u.ulile 
nafıa mildürlütünde yapılacaktır. Eksiltmeye rirebilmek için 
1958,24 liralık muvakkat cari sene Ticaret odasa vesikuı, nafıa 

müdOrlOtünden ahnmıt 10000 liralık ehliyet vesikaaa. 

Türle Hava Kuruınu Keıan Şubesinden: 
Bedeli ketfi 4077 lira 94 kurut Ketan'da yapılacak tayyare bi 

nası 24-6-938 tarihinden itibaren bir ay müddetle kapalı eksiltme
ye konmuıtur. 

Binaya ait proje Ye ketifnameyi ıörmek istiyenler bir lira 
mukabilinde Ketan taypre cemiyetinden aldırabilirler. 

ihale 25 lemmuz 938 pazartesi günil saat on altıda Keıırn be· 
lediye dairesinde cemiyet heyeti idareai tarafından yapılacaktır. 

Taliplerin ihale gününden bir saat nveline kadar mektuplarını 
Ketan tayyare cemiyeti riyasetine vermeleri llzımdır. Bundan son
ra gelecek ve verilecek mektuplar ve poetada ıecikmel,r kabul 
edilmez. 

Nafıa Vekiletinden: 
Nafıa nklleti su ekıiltme komisyonunca saat 15 te ihalesi 

yapılacatı ilin edilen aıatıda eksiltme ı Cinleri, mnzuları yazılı 
itlere aid ihalelerin icra vekilleri heyetinin yaz çalıtma saatleri 
hakkındaki 2 9067 sayıla kararı ıeregince saat l '1. de yapılacatı 
ve tefdif zarflarının da komisyonca saat 11 e kadar kabul edile-
ceti ilin olunur. 

itin mavauu: Marmara ıölü tagdiye kanalı ba&iyatile aedde in
taab 

lb~leai l.7.9J8 fiinO saat 12 de yapılacaktır. 
Tokadd• Kaz ovasının sulanması için yapılacak rCSmemek 
rerillatirile sulama kanalı in .. atı ye sınai imalit 

ihalesi 7.7.93M ıGnO aaat 12 de yapılacaktır. 
Çürilk1adüm Sarayk6y ovuıaın sulanması için yapılacak ka

nal ve ıınai lmallt, 
ihalesi 13.7.38 filnü saat 12 de yapılacaktır. 

M. Kemalpata deresinden Karacabey ovuının sulanması için 
r ılacak intaat. 

ihalesi 15.7.931 rOnl ~ 12 de yapılacakt1r. 

Malatya Meyvacıhk istasyonu Direktörlüğünden: 
46232 lira 23 kuruş kPşif bedelini havi olup Malatyada 

yapılacak meyvacılık ıstasyonu binaları 29.6.938 tarihinden 
ıtıbaren 15 gün zarfında. kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 15.7.938 gününe mlisadif cuma günü Ma'atya 
meyvacıhk i tasyonu direktörlüğünde yapılacaktır. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel. hususi ve 

fonni şartnameleri, proje, keşif hulAsası ile buoa ait diğer 
evrak hergün M11latya meyvacıhk istasyonu direktörlüğünde 
iorulebilir. 

M0NAKASA GAZETESi 

Muvakkat teminat 3467 lira 42 kuruştur. 
Eksiltmeye girebilmek için bu işe benzer 25 bin liralık 

iş yaptığına dair Nafıa vekaletinden tasdikli teahütlük v"si
kası ve ticaret odaları vesikalarını hamilen Malatya meyva
cılık istasyonu direktörlüğüne müaacaat eylemeleri il!n 
olunur. 

• * * Hozyar tuzlasında yap. idare binası inşaatı Bak: inhisar· 
lar U. Müd. ilanlarına. 

• • • 
Bektaş hanın yıkılması ankazının kaldınlması ve arsa-

nın tesviyesi Bak: lst. beled. ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
lıtaobul Levazım Amirliği Satıoalma Komisyonundan: 

Nakliye ve motödü birlikler okulu için 46 kalem akkü
mülatör tamir malzemesi 6.7.938 çarşamza günü saat 15 te 
Tophanede İstanbul levazım amirliği satmalma komisyonunda 
pazarlıkla eksilimesi yapılacaktır. Hep~inin tahmin bedeli 500 
lira olup ilk teminatı 37 buçuk liradır. lstcklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saa~ komisyona gelmeleri. 

Mu~la Belediyeşinden: 

Elektrik fabrika~;ı harici tesu;atında kullanılmak üıere 15 
gün müddetle açık eksiltmeye kqnulan 12 kalem malzemeye 
müddeti içinde talip zuhur etmediğiııden münakasa 1 O gün 
daha temdit edilerek ihalesi 1.7.938 cuma günü 1 elediye en
cüm ninde icra edileceğindt•n taliplerin yevmi mezkfırda be· 
lediye dafresine müracaatları ilan olunur. 

Karadeniz Eretli Belediyesinden: 
Yapılacak it: Ereğli kasabasının mevcud elektrik tebekesi 

tadilatı 13206 lira 90 kurut keşif bedelile eksiltmeye konulmuıtur. 
Bu iıe aid evraklar şunlardır: Rapor keşifname, fenni fartname, 
mukavele projesi, şehir planı ve ıebeke lokomobil santralı pla
nı, tevzi tablosı ve 1ama direkleri planı, demir pilonlar ve aan
tral çıkıt tertibatı plAnı. istekliler, evrakı Eretli Belediyesinde 
g<Srebilirler. Eksiltme 12.7.938 tarihine rastlıyan cuma ıiinü 1aat 
15 te Eretli Belediye dairesinde ve belediye encümeninde ve ka
palı zarf uıulile yapılacaktır. E'<ailt:neye girebilmek için istekli
lerin aşağıda yazılı teminat vesaikini ayni gün saat 15 e kadar 
Komisyon Reisliğine teslim etmit olmaları lazımdır. 

2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uyıun 980 lira 
17 kuru,luk muvakkat teminat. 

Kanunun tayio ettiği vesikalar. 
Kanunun 4 ncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir 

mini bulunmadıtına dair imzalı bir mektup. 
Nafıa Vekiletinden ekıiltaıeye gnebilmek için alacapları vesika. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 
Gazi Terbiye Enstitüıü Direktörlütünden: 

Talebelerimiz içn numunesine göre (89) takım elbise (kumat• 
malzeme ve itçilik müteahhide aid olmak tartiyle) diktirilecektir. 
Beher takımının talamini fiyatı 35 lira, ilk teminatı 233 lira 63 
kuruıtur. 

ihalesi açık eksiltme ile 14.7.938 pertembe günil saat il de 
Mektebler Muhuebecilitine yapılacaktır. isteklilerin yukarda yazılı 

j teminatı mezkur muhasebe veznesine ihale saatinden evvel yatır
ı mıt olmaları lizımdır. 

1 Elbiıe numunesiui görmek istiyenler her ıün Enstitilı 
törlüğüne müracaat edebilirler. 

Deniz Levazam Satınalma Komisyonundan: 

Direk· 

Komiıyonumuzda her ıün görülebilecek olan numunesi ne göre 
1460 aded ceketlik deri 5 temmuz 938 tarihine raahy~n aala ıünü 
saat 14 te pazarlıkla alınacaktır. 

isteklilerin belli ıün ve ıaatte Kasımpaıada bulunan komis· 
yona müracaatleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden 
Beher desimetre murabbaı 4,80 kuruş olan400 kiloıram viıne 

renri yerli maroken keçi derisi açık eksiltme usulile 15-7·93H Cu
ma ıünü ıaat 15,30 da Sirkecide 9 lıletme binasında satın alana• 
cakhr. Bu İf• girmek isteyenlerin O O 7,5 nııdetinde teminat ve 
nizami vesikalarile beraber komisyona müracaatları lazımdır. Şart 
nameler paraıız olarak komiıyondan verilmektedir. 

Matbaa işleri, Kırtasiy~ Yazıhane Malzeme si 
Samsun Sıarbaylığmdan. 

Baı;tmlacak intihap cetvelleri ve aile fı~leri ihalesi 7 tem
muz 938 perş mbe günü saat 15 le daimi euclimen huzu· 
runda yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Matbaa 
sahihlerinin 7,5 lira teminat makbıızlarile birlikte belediye
ye müracaatlaıı ilan olunur. 

Kereste, tahta ve saire 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedellerile miktar Ye vasıfları atajıda yazılı 2 
prup malzeme her ıurup ayrı ayrı ihale eclilmek üzere 18.7.938 
pazartesi ıGnG aaat 10,30 da Haydarpaşada gar binası içindeki 
komisyon tarafından açık ek iltme uaulile sabo alınacaktır. Bu 
ite firmek iıteyenlerin kanunun ta)'in ettiti veıaik ve hizalann 
da yaıılı muHkkat teminatlarile birlikte eksiltme lünil 1aatine 
kadar komisyona mOracaatları•lizımdır. 

Bu ite ait tartnameler Haydarpaıada rar binasındaki komi .. 
yon tarafından parasız olarak datıblmaktadır. 

500 adet muhtelif eb'atta ak •ürııe• dilme olup muhammen 
bedeli 1111 lira 32 kurut, muvakkat teminatı 83 lira 35 kuruıtur. 

9'lOO adet muhtelif cins llmba titeai olup muhammen bedeli 
1025 lira, muvakkat temiaatı 76 lira 88 kuruttur. 

• • • 
Kereste abnac.ktır. Bak: MOteferrik aOtununda lst. Deniz ti

caret Mld. Uimaa. 

Mahrukat Benzin-Makine yağ'lan v. s. -• • • 
Kok kCSmilrl, Ye meşe odunu alınacakbr. Bak: eraak .. _., 

nunda Hayvaaat Satlıtı ldlçlk sıhhiye ve nalbant mek. 
illnına. 

• • * 
106,350 k. manral kCimlrü alınacaktır • 

ilinlarına. 
• •• 

Mete ve ıiirıen odunu ahnacakbr. Bak: l.t. Beled. il!nl 

* • * 
Marukat alınacaktır. Bak: erzvk sütununda Gaziantep 

sesi Direk. ilanına. 

* • • 
50 t. mete odunu ile 55 t. meıe kömGrG 

Erzak Bilecek sütununda Villyet ilanına. 

Müteferrik 
Gümrük Muhafaza Genel Kom. lstanbul SatmalmaKomiıyon•adall 

Eıyanın cinai Miktarı Tu11danan bk 

GI. mb. eratı için ekmek torbası 230 taae 
,, ,, Ôrrüdü için 300 kiloluk 8 ,. 

bas kil 
Gü. mh. ÖrgüdGnueki hayvanat ~ ,, 

tutarı 
L Kr. 

310 50 
840 

481 18 
için sünger 

ihalesi 7. 7 .938 pertembe ıDnO saat 10, 11 Ye 15 
GG. mh. ÔrsGdilndeki hayvanat 

için nal 
No. 3 den 464 Giyim 

temiaat 
L. Kr. 

24 
6.1 

37 

No. 4 den 141 ,, 311 37 24 
ihalesi 15.7.938 cuma saat 10 da yapılacaktır. 

Ga. mh. örrOdGndeki hayHnat 
için çul 473 taa• 2491 04 187 
Yular batlıtı 384 ,, 
Kıl yem torbası 1720 ,. 
Kıl fırça 768 ,. 
Kıl kolon 384 ,. 
Kıl ıebre ~ ,, 
Katatı 384 ,. 225.1 76 170 

ihalesi 8.7.938 cama aaat 11 ve 15 te yapılacakhr. 
Yukarıda yazılı euanıp glaterilen ıün Ye aaatleriade puar• 

lıkları yapılacaktır. Evsaflar1 komiayoadadu ıkillebilir. 
lstekliler(n giin ve saatinde ilk teminat makbuzları ye 
Hıikalatiyle birlikte Galata eski lthal!t GGmrlf6ndekl 
yona ıelmeleri. 

• • • GOmrGk muhafaza örfildOndeki kara vaaıtalan için tart· 
namesi mucibince 111 adet motosiklet lhtiji ile 20 tan• 5XaD, IO 
taae tiOOX20 H 44 tane 6X32 eb'adında iç ve dıt kamyon llatl-
tinin 15.7.938 - • t de ka ab zarfta ebiltm 
yapılacaktır. 

Tasın1anan tutan 9420 lira ye ilk teminatı 707 Hradl1'. 
Şartname ve evsafı komisyondadır. Garillebillr. 
lateklilerin o rün eksiltme aaatindea bir aut enellae 

2490 sayıla kanuaun 32 inci madcleıi hflkmGne ıare bazırbyacak
ları teklif mektublarını Galata .. ki itbalM gGııarGtGndeki .ko
misyona vermeleri. 

* • • Eıyanın <:inıi 

G. MH. Ôrgildündeki 

Miktarı Taıınlanan 
tutan 

lira kr. lira kr. 

hayuanat için 2 No. nal 677 reyim 331 73 25 
Gü. muhafaza karakol· 
ları için oturak terazi urı tane 2467 20 186 

ihalesi 15.7.938 cuma ıünO saat 10,30 ve 11 de yapılacaktır. 
Yukarıda yazılı eıyanın glıterilen gün ve ıaatleriade 

açık eksilımeleri yapılacakbr. 
Şartaame ve enaf komi•yoadadır. G&rllebilir. 

Belediyeler Bankua Genel DirektCSrllpnclen: 
Baaka içia toptaa alınacak mecmuu bla bet ,Oz elli lira ••· 

bammen bed~li olan 10 aded kardeks sistemi çelik dolablar IS 
filo müddetle açık ekliltmeye konulmattur. 

Dolabların evsafı ve tulim mGddet ve prtları eksiltme ~ 
namesinde ya11bd1r. istekliler paramz olarak bankadan alabilirler. 

Açık eksiltme 15.7.38 cuma rDnO uat 10 da Aakarada c ...... 
huriyet caddeainde Belediyeler Bankası merkea blaasaada iclare 
mecliai huzurunda yapdacakbr. 

Trabzon Belediye Riyasetind•: 
l - Bebdiye iqaat itlerinde kullanmak bere 1938 yeya 1"'7 

modeli F ord Hya ŞevriHe marka, açık karWrli kamyoa ahna~ 
br. 

Muhammen bedeli: 660 liradır. 
2 - Talipler, bu lauaaata tanzim oluaan Şartaame1i e.ı..ı11• 

Fen İtleri MüdlrlG,Oncle her ıln bila bedel ıkebillrler. 
3 - Bu kamyon pasarbk ıuretile, 8-7-9.18 tarilaiae ........ 

Cuma rlnü ıaat 15 de Belediye Daimi Eaclmeniaıde ıatua .a-
caktır. 

-1 - Mubayaa, puarbk 11U'etile yapılacaktır. 
5 - MuYakkat temiaab 50 liradll'. 

Askeri Fabrikalar Umum Mldlrllti. S.bnalma Komt.yonandaa: 
Tahmin edilen bedeli 800 lira olaa 8 toa kelle karpit uk.t 

fabrikalar umum mldlrllftl merkez aabnal• komlayoa .... 
20.7.938 tarihiade çaqamba rOnfl aaat 10 da açık ekaUtme ile 
ihale edilecektir. Şartname paruız olarak komiayon4u Terilir. 

Taliplerin muYakkat teminat olaa 45 lira ve 2480 au.....ıı 
kanunun 2 Ye 3 maddeleria4ekl Yuaikle meaktr ... Ye ..... 
lıuamieyona mlracaatlan. 

Eskişehir Jandarma Komut. Satınalma Komiıyoaunclu: 
Bedea yiiksekliji 1,43 den göjllı çevreli 1,80 claa 

apğı 'olmamak 4·8 yaf uuınd -ı bulanmak •• k•ak 
adedi ylizde obıaa geçmemek ıartı ile jandarma heıabana 
binek hay•anı alanacaktJr. Jandarma daireaiacle 1atıaalma 
komiıyonana hayvanları getirmeleri. 

lıtanbal Deniz Ticareti Mtld&rllitlndea: 
Kumkapı mendireıi için taf, kam, çakıl, Htea 
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30 Haziran ~ 

kreste çivi .;e saire alınacaktır. fstekliler yüzde 7,5 te· 
,Jnah muv.kkatelcriyle 5.7.938 salı günü saat 11 de Ga 
Jıtada Deıiz ticareti müdürlüğü satınalma komisyonuna 

~rac•a~arı ilin olunur. 
----~ 

k ri Fabrikalai Umum Müdürlüğü Satın Alma Komisyonundan: 
;abmin edilen bedeli 1100 lira olan iki ton tutkal Askeri Fa

brilıalar umum müdürlüiü merkez satııı alma kornisyoııunca 20-7-938 1 
çarıaınbı güuü &aat 10,30 da açık eksi_lt,me il~ ihal.e edilecektir. Şa~l-

1 
ıuıııne paraaız olarak komisyondan vcrılır. Talıplerın muvakkat temı
nat olan 82 lira 50 kurut ve 2490 ııuınaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki ve .. ikle mezkOr ~Ün ve saatte komiıyona müracaatları. 

• Tahmin edilen bedeli 5000 lira olan 10 ton üstüpü Askeri • • Fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınnlma komisyonunca 20 
temmuz 938 çarşamba i"üııü saat 11 de açık eksiltme ile ihale e
dilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan 375 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkür gün ve saatte komisyona müracaatları. 

•••Tahmin edilen bedeli 2400 lira olan 150 ton liÖnmemiş kireç A
skeri Fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma komisyonunca 
2'l·7·938 cuma günü saat lO da açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şarhıame parasız olarak komisyondan verilir. Talipleriıı muvakkat 
teminat olaıı 180 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele
tind ki veıaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

• ',., Tah'Jlın edilen bedeli 8250 lira olan 15 ton i"rafit Askeri Fa
brika\u uınum müdürlüğü merkez satin alma komisyonunca 22-7-938 
cuma ~ünü saat 11 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan 618 lira 7fl kuruşu havi teklif ıncktuplarıııı mezkür güııde saat 
10 m• kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara· 
lı- kanaııun 2 ve 3, ınaddeleriııdeki vesaıkle mt zkur gün ve saatte 
koınisyona müracaatları. 

• • ıt 

14000 metre tulümde font boru alınacaktır. Bak: İnhısar. U. 
Müd. ilanlarına. 

• • * 
9200 adet muhtelif cins lıtmba şişesi alınBcaktır. Bak: Kereste 

sütununda O.D. Y. ilanına. 

E!! 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ankara garnizon müesseseleri için 65000 kilo pirincin kapalı 
zarfla eksiltmesi 12 temmuz 9~ saat 15 Je Ankara Lv. Amir· 
Jiği Sa. Al. komisyonnunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 13000 lira ilk teminatı 967 liradır. 
• *. Ankara garni:ton müesseaelcri için 6800 kilo kayısı, 9800 

kilo vişne, 4400 kilo ayva ki ceman 24000 kilo reçelin kapalı 
zarflı. eksiltmesi 11 temmuz 938 saat 15 te Ankara Levazım Amir· 
liği utınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Hepıinin muhammen bedeli I0320 lira, ilk teminatı 774 lira· 
dır. Şartnamesi hergün komisyonda görülür. 

Askeri Fabrikalar Umuın MüdürHitü Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 600 lira olan 2 bin kilo arab sabunu 

askeri fabrikalar umum müdürlüj'ü merkez satınalma komisyo
nunca 18.7.38 tarihinde pazartesi günü saat 10,30 da açık eksilt
me ile ihale edılecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
v rilir. Mavakkat teminat 45 liradır. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Münakasaya konulan Miktarı 

mevadcı cinıi 

Beyaz peynir 2200 k. 
600 k. 

Komisyonundan 
Muham. 

lıtedeli 

42 00 
60 50 kaşar peynir 

Yumurta 
Soğan 

53000 adet 
5200 k. 

1 50 
3 

Patates 10000 k, 5 

Pey 

akçesi 
no ou 

" 
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ihalesi 12.7.9.iS günü saat 14,30 da ve 15 te açık eksiltme 
usulile yapılacaktır. 

Mektebin 938 mali senesi zarfındaki yiyecek ihtiyaçları eksilt
meye konulmuştur. Bu ihtiyaçların cics \'e miktarlarile muham· 
men bedelleri ve ilk teminatları, eksiltmenin tarih ve şekilleri 
yukarıda gösterilmiştir. istekliler 938 mali senesine ait ticaret 
odası vesikalarını göstereceklerdir. 

Şartnamelerini görmek istiyenlerın hergün ve ek9iltmeye gire
ceklerin belli gün VP. saatte Gümüşsuyunda mektep binası dahi
lindeki komisyona milracaatlan ilan olunur. 

Apıııeık C. l\lüddPiumuıniliğiııdeıı: 
Ayara ık l'<'ZH f'\ inlııin l .ü.9:U~ taıilıindcn :~ı 111<!) ı 939 

turilıınc kad.ır 12 aylık P.kın ·k ihtiyacı İ!tin talıp zuhur <'1-

rnı·diğindrn 1 ı (l.9JB tarihinden itilıarı•n hir ay müddeti(> pct 
zarlık surPtile alıııına!oiına karar v rilıniştir. 

Beher ekmek 960 gr ıııı üzeriııden \'e yerlı \e 3 uııci.i 

ııcvi bıı~d.ıy uııundcırı mamul olacaktıı 
Miıtealıhit hC'r crfüıki ihtiyaca cröre eknwk verecek vı· VP· 

l" t" 

receği ekmek pi~k irı ol.ıcak ve için Jrnıııu r olıın) acak tır. 
Şer.ıil Jazinıeyi h ıız olmayan ı•knıek iade olunacak \e 

yeni-.i temin edılınediği hktircle haı içten müteahhit Jıc ... alııııa 
ekmr•k alınacaktır. 

ihale ve ınurıaku.,ay.ı i~tirak için bir seııelik ekmek ih· 
tıyueı hedelı ıııuhamıııeııi oları ı 080 liranın 7 lrnçugu olaıı 

81 liradır. 
• 

Gaziantep Lisı•si Dirı·kt<irlüğiinden: 
1)37-938 dt:ı s yılı kampı içiıı açık eksiltnıe}e konul

ıııu-. olaıı 50 kalem erz k, mahrukat ve tenviratın ihale i 
4 temmuz 938 tarılıine miiı.;adif pazarte:si gLiııii ögleden rv· 
\el saat ]0 <l ı defterdarlık ınulwsrLe miidürHığıjııJe yapıla
caktır. 

Bursa Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Mudanya ve Buna garnizonu için kapalı zarfla eksiltmeye ko-

MUNAKASA GAZETESi 

nulan 8 kalem taze ~ebzeye iatekU.i çıkmadığın.lan bjr ay içinde 1 

pazarlığa konulmuştur. İlk pazarlık iÜnÜ 6 temmuz 938 gün saat 
16 da Tüm. satınalma komisyonda yapılacaktır. ilk tutarı 7460 
liradır. 

İlk teminatı 359 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her gün komis
yonda puasız görülebilir. İsteklilerin belli gün ve uatta teminat 
mektublarile Bursa askeri Sahnahna komiıyonuna gelmeleri. 

Karaköse Askeri Satın Alma Komisyonundan : 

Kağı2man i"arnizonu için 60 hin kilo askeri cvsafda fabrika 
unu kapalı zarf usulile eksiltmeye kondu. 

Tahmin bedeli 8100 lira ilk teminatı 607 lira 50 kuruş ihalP. 
4. 7Jl38 pazartesi günü saat 11 dedir. 

İhalesi Karaköıede Satınalma Komisyon Reisliğin de yapıla
caktır. Şartnamesini ıörmek isteyenler komisyondan alıp göre• 
bilirler. 

istekliler ihalesi günü ve ıhale saatinden bir saaat evvel tek
Jjf mektublarile Ticaret Odası vesaikisinin komisyonumuza ver
miş olacaktır. 

Kırklareli Tamcn Satın Alma Komisyonundan 
Kırklareli Tümen Birliklerinin ihtiyacı için 57000 kilo kuru 

sığana verilen fiat pahali görüldüğünden tekrar kapalı zarfla sa
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 9 kuruş 50 santim olup tutarı 
5415 lira, ılk teminatı 406 lira 13 kuruştur. ihalesi 14/Temmuz 938 
Perşembe f:ÜııÜ saat 11 dedir. 

Çanakkale Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
Çanakkale Müstahkem Mevki Birlikleri için 66400 kilo sadeya· 

ğı kapalı zarfla ıatın alınacaktır. Sade yağının beher kilosu 100 
kuruştan 66400 lira biçilmiştır. İhalesi 15 Temmur. 938 Cuma g6nÜ 
saat 16 da Çanakkalede Müstahkem Mevki Satınalma Komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi 332 kuruş mukabilinde 
Ankara, İııtanbul, izmir, D. Bakir Levaı.ım amirlikleri Bursa, A
dana, Isparta, Urfa Tümen Satınalma Ye Çanakkale Müstahkem 
Mevki Satınalma Komisyonlarından alabilirler. Muvakkat teminat 
4980 liradır. I 

Hayvan Sağlığı Ktıçük Sıhhiye Memurları ve Nalbant Mektebi 
Müdürlüğünden: 

azı 

Miktarı 

çoğu 

Mektebe teslim 
İlk lemi-
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eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeleri 13.7.938 çar4amba srünü 
sabah saat 11 de Hükümet binası içinde Kültür Direktörlüğünde 
toplanacak olan Liseler ve Orta okullar Satınalma komisyonun-

da yapılacaktır. isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı veçhile 
eksiltmeye girebilecek evsaf ve şeraiti haiz bulunmaları ve 938 
yılı Ticaret Oduı belgelerile kanuna uygun şekilde alınmış mu
vakkat teminatlarını tayin olunan gün ve saatinde komisyona 
gelmeleri ve şartnamelerini görmek için de her gün mesai Hah 
içinde Erkek Lisesi Direktörlüğüne müracaat eylemeleri ilan 
olunur: 

Eıki4ehir Vilayet daimi Encümeninden 
938 senesi talebe pansiyonuna lüzumu olan 25 kalem erıakın 

eksiltme müddeti 23-6-938 tarihinden itibaren l 1·7·938 tarihine 
müsadif pazarteıi günü aaat 14,30 il kadar temdid edilmiştir. 

Teminatı muvakka~e ve erzakın cinsi ve mikdarları hak kında 
malumat almak istiyenlerin daimi ecncümen kalemine müracaat et
meleri lıizundır. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
360 ton yulafın beher kiloıuna verilmiş olan 5 kuruş 74 san

tim fiat makamca pahalı görüldüğünden pazarlıkla ihalesi ?O tem 
muz 93g çarşamba günü caat 11 de yapılacaktır. Muhammen tuta
rı 25200 liradır. İlk teminatı 1890 liradır. Şartnamesi 126 kuruş 
mukab!linde verilebilir. 

M. M. Ve'<ileti 5:thna\ın' Ko niıyonundırn: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 88 kuru4 olan 10000 on bin 

kilo sade yağı pazarlıkla satın alınacaktır. 
lhalt"Si 4-7 ·938 pazarteıi günü aaat 11 dedir. 
İlk teminatı 660 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak her gün 8ğleden ıonra 

M. M. V. satınalma komisyonundan alınır. 

Bilecik Vilayeti Daimi Encilmeninden. 

Cinsi Miktarı Fi at Muv. tem. Mikt. 
Az. ki. As. ki. kuruş 

inek sütü 1800 1000 10 
inek yoğurdu 1500 1000 15 

1200 40 

Eksiltmeye 
konan madde 
nin cinsi 

tahmin 
olunan fiat 

tutarı 

lira kr. 
Erkek koyun eti 1600 

nat mik 1 Birinci nevi ekmek4000 
darı l Kesme şeker 400 

3000 10.5 

lira 
13 
16 
48 
31 

kuruş. 

50 
88 
00 
50 
60 
50 
13 
35 
44 
80 

300 32 
Ekmek 1 ci nevi 10000 12000 

2500 
750 

10 kr. 
17 

Narh 1200 ..:. 
1175 
352 5i) 

90 L. Sade yağ 300 
88, 13 Yerli pirinç 700 

200 100 
9 

22 
13 
ı 

2 

Et dalıç 1700 
" 500 25 

Kuzu eti 500 
Sade yağı 800 1300 

500 
400 
100 

47 26,44 Pirinç unu 45 
97,50 Makarna 130 

30 40 
100 100 25 

Zeytinyağı 300 
Sabun 250 

48 
31 

1300 
24) 18 Çekirdeksiz kuru 80 

9,30 üzum 
50 30 

Tuzsus tereyağı 75 
Fasulya çalı 700 

,, barbunya 300 
Pirinç (Buraa) 800 
Bulgur 250 

ıooo 

400 
l200 

350 
500 
70 

120 
15 
il 
26 
12,5 
25 

124 
120 
150 
44 

312 

9 Kuru bamya 
Kuru kayısı 
Kuru faaulya 
Domates salçası 

20 
20 

180 
65 

300 
ıoo 

1000 

15 
10 

120. 
50 

120 
60 
15 
30 

2 

80 
90 

1 
47 
12 
53 
50 
35 
58 
36 
32 
59 
40 

Makarna 350 
Şehriye 50 
Beyaz peynir 400 
Kaşar peyniri 50 
Zeytin 250 
Un ekistra ekist. 250 
Şeker 500 
Patates IOOO 
Soğan 800 
Kuru üzüm 
Kuru bamya 
Sirke 
Tuz 
Soda 
Yumurta 
Limon 

IOO 
40 

100 lit. 
400 
250 

8000 
1000 

75 
80 

K. kayısı yaprak 
Salça 
İrmik 
Çay harman 

1 Merı·iınek ye,il 
Nohut 
Arpa yemlik 

" kırmızı 
Saman 
Kuru ol 

50 
7 

300 
400 
750 
750 
1500 
1000 

Kok kömürü 20 ton 
Meşe kömürü 1500 kilo 

500 
70 

350 
3:l0 
800 

1250 
ıooo 

150 
60 
150 
500 
300 

10000 
1200 

IOO 
120 
60 
ıo 

400 
500 

IOOO 
IOOO 
2000 
1500 

Odun gürgen 75 çeki 250 
,, mete sobalık 25 ,, ki. 

16 çeşit yaş sebze 
Şartnamesinde yazılı mil<tarda 

25 
43 
6ı 

34 
16 
26,25 
7 
4,50 

22 
97 
IO 
5 
7,50 
1,75 
2,51) 

35 
26 
17,50 
25 
1.'l 
10,50 
5 
5,50 
1,75 
2,75 

1850 
4.50 

300 
310 

43 75 
125 
17 50 

215 
43 40 

122 50 
56 

210 
87 50 
45 
33 
58 20 
15 
25 
22 50 

17;; 
30 
35 
31 2•) 
IO 50 
32 50 
52 
52 50 
50 
55 
,,5 
41 25 

370 
67 50 

225 
77 50 

545 77 

13,60 

55,50 

40,93 

İhalesi 14 temmuz 938 perşembe günü saat 14 de ynpılacaktır. 
Selimiyedc hayvan sağlığı memurları ve nalbant mektebinin 

938 mali yılında ihtiyacı olan yukarıda cins, miktar tutar ve te
minat akçeleri yazılı muhtelif mevaddın tanzim edilen şaatnamele· 
leri veçhile açık eksiltmeye kormuştur Eksiltme Cağaloğlu 
Cumhuriyet matbaası karşı.ında Yüksek Mektepler Muhasebı:ci

liğindeki salın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler 

mektep muhasebesinde görülebilir. Bu malları vermeyi i~tiyen
lcrin gösterilen gün ve saatten evvel muvakkat teminatlarını 

veıneye yatırarak makbuzları ve aranılan diğer vesaikle bera
ber kamisyona baş vurmaları. 

İzmir Liseler ve Orta Okullar Satınalma 

Cinıi 

Birinci N. 

kiloıu 

Başkanlığından 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

Komisyonu 

Muvakkat 
Lira K. 

Ekmek 15000 1462 50 109 70 
Sade yağı 800 8(K) 60 
Koyun eti 1850 832 50 62 54 
Daııa eti 2000 600 45 

Erkek lisesinin askerlik kampı ihtiyaçlarından yukarıda cins
leri miktarları muhammen bedel ve fiatları ve hizalarında mu
vakkat teminatları yazılı dört kalem erzak 15 iÜn meddotle açık 

Kuru ıeğan 
ince tuz 
Yumurta 
Limon 
Çay 
Nişasta 

Biıkuvı 

Nohut 
Patates 
Zeytinyağı 

Sabun 

adet 
,, 

Gaz yağı 
Çamaşır sodası 

Meşe kömürü 
Meşe odunu 

600 
6 

12 
25 
60 

400 
30 

350 
300 

65 
5500 

50000 

200 
80 

700 
400 

3 
5 

15 
JO 

300 
20 

300 
200 

50 
3600 

40000 

5 .., . 
1-2 
3 

50 
40 
70 
13 
8 

45 
40 
I~ 
14 
3 

ı 

1 

2 
1 

10 
4 
o 

12 
37 

2 
50 

ı 

69 
38 
50 

Bilecik memleket hastanesinin 9M mali yılı ihtiyacı için satın 
alınmak üzere açık eksiltıneye konulmnş olan yukarula cınsi ev
safı ve miktarı yazılı 29 kalem yiyecek yakacak maddelerinden 
26 sına talip çıkmamış ve inek aüdiyle inek yoğurduna ve erkek 
koyun etine talıpleri hrafından konulan peyler de layık had bu 
)unmadıiından açık eksiltme müddeti 22 6 938 tarihinden itibaren 
10 gün uzatılmıştır. 
Şartnameleri gereğince ayrı ayrı kat'i ihaleleri 1.7.9.18 cuma 

günü saat 15 te vilayet hükumet konağında toplanma o~aaında 
encümeni daimince yapılacaktır. 

Muvakkat teminat paraları yukarıda adları hizasında gösteril
miştir. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin encümen kalemine ve pey sür

mek için de daimi encümene müracaat etmeleri. 

İzmir levazım Amirliği Salıa Alma Komisyonu Riyasetinden: 
Müstahkem mevki Foça ve söğütçüp mıntakası kıtaalınm 53800 

kilo &) aktan sığır eli veyahut burulmuş keçi eli veya koyun eli 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuttur. 

İhalesi 14 Temmuz 938 perşembe günü saat 16 buçukta kışlada 
İl.mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen mesmu tutarı 10760 liradır. 
Teminatı muvakkate akçesi 807 liradır. 
Şartnameıi her gün komisyonda görül~bilir. 
istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
İhale günü talibi çıkmıyan Gümüısuyu hastanesinin ihtiyac olan 

10 000 tane limonun ihalesi 16 temm11z 938 cumartesi günü saat 10 ' . 
da pazarlıkla yapılaeak. Muhammen kıymeti 200 liradır. ilk temi-
natı 15 liradır. Şartnamesi her gün Öğleden evvel komisyonda görü
lebilir. 

• •"' ihale günü talibi çıkmıyan Gümüşsuyu hastanesinin ihtiyacı olan 
17 ,000 yumurtanın ihalesi 16 temmuz 938 cumartesi günü s~at 10,30 
da pazarlıkla yapılacaktır. Muhammen tutarı 340 liradır. ilk temi· 
nah 26 liradır. Şartnameıi her i"Ün öğlenden evvel komisyonda gö
rülebilir. 
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• • • İhale ğ'ünü talibi çıkmıyan Haydarpa11a hastaneıitıinihtlyacı olan 
12775 tane yumurta ile 9125 tane limonun ihalesi 16 Temmuz 938 
cumartesi günü aııat 11 de pazarlıkla yapılacakhr. Muhammen !uta
n yumurtanın 255 lira 50 kuruf, limonun 182 lira 50 kuruştur. l 1 er 
ikisinin teminatı 33 liradır · Şartnameleri her gün öğlden evvel ko
misyonda görülebilir. 

Vize Aıkeri Satmalma Komisyonundan 

MÜNAKASA GAZETESi 

• 
Demolition d 'une mai son 
Bidons vides 892 p. 
Bo"s de sapin: 11897 m3 
Bois, fil metallique, charbon ete { ai.) 
Boiı de sa pin: 
Bois de sapin: 345 m3 
Boiıı de sa pin: 171 m3 
Sacs de salpetre 1660 p. 

Publıque 

,, 
Pli cach 
Grc a gre 
Publique 

" 
" 
" 

270 -
99 35 

1460 -
le m3 4 60 

460 -
273 -

7 43 
4313 48 

154 17 
119 03 
59 -
21 -

{StJite du 6 er., page) 

Municipalite Ankara 5-7-38 
Com. Ac'ı. Drr. G en. Fabr. Milit. Ank. 18-7-38 
Oir. Forets Kastamonou 4-7-38 

,. Samsoun D•mı 1 
Adıninistnıtion Forets Afıon 14-'ı.38 

" 14-7-~ 
,, 15-7-38 

Com. Ach. Dır. G. Fal:r. Mil. S .pazar 12-7-38 

1~ HD. A. ve civarında bulunan kıtaatın ihtiyacı olan 1102.00 
kilo kuru ot açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi Vizede as
keri satınalma komiıyonundıı yapılacaktır. Şartnamesini görmek 
iıteyenler her gün komisyona müracaat edebilirler. Eksiltmesi 20 
Temmuz 38 tarihine müıadif çarıamba günü saat 15 dedir. 

-------. - - - -

Muhammen fiatı 3575 lira muvakkat teminatı 288 lira 25 ku
ruştur. Münakasaya işt~rak edeceklerin bildirilen gün ve aaatte Vize-

deki askeri ıatınalma komisyonuna müracaatl•rı. 

••.~Pınarhisar civannda bulunan kıtaatın ihtiyacı olan 470000 kilo 
kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi Vizede 
askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesini ııörmek 

isttyenler her gün komisyona müracaat edebilirler. Eksiltmesi 20 
temmuz 38 tarihine müsadif çarşamba ııünü saat 16 da yapılacaktır 

Muhammen fiatı 15275 lira ,nuvakkat teminatı 1146 liradır. Mü- , 
ııakuaya ittirak edeceklerin bildirilen günde ve tayin edilen ek
siltme saatinden bir saat evvel teminat ve teklif mektuplarile i
cabeden sair veıaikio komisyona verilmesi. 

Af yo ı Kor. Satına ima Ko:nisyon~ndaıı: 
21-6-938 salı günü saat 15 de ihalesinin yapılacağ"ı ilan edilmiş 

olan 45 ton sığır etine verilen fiat pahalı görülmüş olduğun<Lın 

2490 sayılı kanunun 40 cı maddesi hükmüne göre bir ay içinde pa· 
zarlıkla alınmasına ve ilk pazarlığa 4-7-938 pazartesi günü saat 14 
de yapılmasına karar verilınistir. Muvakkat teminat 675 liradır. Ev
ııaf ve teraiti öğrenmek istiyenler her gün. iş saatında ve pazarlığa 
İffİrak edeceklerin yazılı günde komisyona gelmeleri ilin olunur. 

Marmara ÜSiü bahri K. 

Cinsi 
İç bakla 
Buelya 
Semiz otu 
Kabak 
Funlyc 
Patlıcan 

KiJoıu 

2400 
2400 
1500 
1000 

Satınalma Konıisyouu Başkanlığından 

Tahmin fiat İlk taminatı Tutarı 
K. Sa, Lira K. Lira K. 
6 
6 
6 
7 

11 
6 Jl3 45 4179 25 

flirccik Ilelediye.;inden: 
Fırat ıı<·hri üzerinrl.e işletiler, gemilerin ihale tarihinden 

itilıaren 939 ınayı:: gayesine kadar isletme imtiyazı 1580 nu· 
ınar.tlı kanunun l9 uncu machlesinc dayanılarak 2490 mı

maralı kanununa göre kapalı zarf usulile LÜ gün müddetle 
attırmaya çıkarılmı§t~r. Bn husustaki şutnamr, sureti heledi. 
yerleıı ·ıl ınahilir. llMle U.7 938 çar~aınba saat 10 da Beledi: 
ye e ııciinwıı odasındadır. Talibtcrin yiiz;de 15 tenıinatlarile 

biri tkle nıiiracaatlcri. 

Ankara Belediye Riyas tinden: 

Ada Parsel Mahallesi Cinsi İhale T. 
51 fl4 H. Bayram Ahşap iki hare 2-7 ·938 

Muhaın. B. 
350 Jira 

Yukarda mevkii yazılı hanelerin hedim ve tesviye ve 
masrafı alacaklıya aid olmak üzere hizasında gösterilen 
bedeli~ pazarlıkla müzayedeye konulmuştur. İhale 2 7 938 
cumartesi giinü saat 12 de irnar müdıirlüğü binasında ya· 
pılacaktır . Taliplerin yüzde 7,5 teminat akçesilc müracaat
ları ilan olunur. 

Karadeniz Ereğli icra Memurluiundan: 

ront accompaıınees des certificats d' orig-ine prevuı par l' article 4 de 
l' Accord Commercial signe en date de ce jour. 

Si la partie B de ceı certificata d'oriııine, estampillee par la 
douane du paya importateur, ne pouvait pas etre preıeotee au mo
ment du veueınent de la valeur de la marchandise aux banques 
chargees de la geıtion du preıent Accord, ces deux banques se 
transmettront mutuellement Jcs aviı de paiement ıans qu'ils soieot 
accompagneı de ces certificab. 

il est toutefoiı entendu q•e les auıdites banqueı prendront leı 
mesures necesaaires pour auurer apr~ı d6douanement complct de 
la marchandiıe, la remise ult~rieure deıdits certificat• a la banq"e 
in tere1116e 

Article 6. - Les aviı de versement de la Banque Centrale de 
la Republique de Turquie et leıı ordres de paiement de la Banque 
Natioııale de Roumanie devroııt porter tontes leı iadicatioııs ntces· 
nires pour permettre le paiement aux ayantı-droit. 

Article 7. - Leı frais et lea commissions dus par les exporta
teurs rouınains a leurs representantı en Turquie,ainsi que leı frais 
et les commiasions dus par les exportateurs turcs a leurs re)lreıen
tants en Roumanie, r•sullant deı echanges commerciaux effectueı 
entre les deux paya, a l'exception des fr aist des paiementı du do
maine des assurances' seront regles par voic du clearinı pour au-
tant qu'ils sont usuelı et economiquement justifies. 

Arlicle 8. - Le commerce r6ciproque de transit ne tombe pas 
soua leıı previsions du priısent Accord. 

Article 9. - La csntrevaleur deı produitı originaires de l'ıhı_ 
des Pays Contractanta, exposlıes et vendus dans les foires et expo
sitions tenues sur le territoire de 1' Autre, sera reglee par voie du 
clearing samı etre assujettie a l'ordre chronologique deı veraements, 
pour aulant que l' entrec et la vente de ses produits soient autori
sees par lcs dispositiona leg-aleı du payı oiı ces foires et expositions 
ıeront tenues. 

Article 10· La Banque Centrale de la Rep'1blique de Turquie 

•ID 

•i11 

ni 

ı. 

ın 

Domaleı 

Soğan kuru 
Patates 

6000 
5000 
1250 
5000 

22 
7 

50 
50 

Muhtelif e~has tarafuıd<ın müştereken haciz altına al
dırılarak paraya çevrilmesine karar verilen ve beher to
nu dört lira kıymetinde Ereğlide Kofahk mevkiinde ma· 
den kömürü ocağında deniz kenarındaki harmanda ve o 
cak ağzında tahminen 2750 ton miktarında tüvenan cin
sinden madc:n könürü 4.7.938 tarihine musadif pazartesi 
günü s~_at 10 dan 12 ye kadar dairede açık artırması 
icra edilecektir. Teklif edilen bedel takdir edilen kıyme

metin yüzde 7.5 ini bulmadığı takdirde ikinci arttırma 

20.7.938 tarihine müsadif carşamba günü ayni saatte en 
çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. Hare ve tellaliye 
ve riisumu sairesi müşterisine aiddir. Satışa iştirak e.:len
lerin muhammen kıymetin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir banka mektubu getirmeleri ve fazla 
malümat almak istiyenlerin icra dairesine müracaat et
meleri itan olunur. 

et la Banque Natioııale examineront avec bienveillance les demandes :a 
des reuorti11ıı.nlsde l'autre payı, visant a l'obtention du debloqua le 

Bamya 
Lahana 

10000 
1500 

3000 
Pırua 4000 
İıpanak 3000 
Salça 1500 

10 
12 
3 50 
3 50 
8 

30 
Komutanlık kara erlerinin senellft ihtiyaçlardan yukarda miktar· 

ları yazılı 14 kalem sebz~ açık eksiltme suretile eksiltmeye konul
muftur. 

Eksiltmesi 1 Temmuz 93~ Cuma günü saat 10 da İzmitte Ter
sane kapııııodaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe ait fart
name komisyonumuzdan bedelsiz olarak alınabilir. 

Eksiltmeye iştirak edecek isteklileri'l 2490 sayılı kanunda ya
zılı ve.sikalarla birlikte m-ıhallin E-nniyet müdürlütünden ala:akla
rı ikişer kıt'a hüsnühal vesikalarını ve ilk teminat makbc1zlarile 
birlikte muayyen gün ve saatte Komisyon başkanlığına vermeleri 
ve ekııiltmeye ittirak etmeleri. 

İstanbul Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma Komisyonundan 
502,5 lira muhammen bedel ile 600 kilo soğan, 480 kilo sakız ka

bağı, 1210 kilo ayşekadm fasulya, 600 kilo patates, 810 kilo doma
tes, 270 kilo lahana, 810 kilo bamya, 1800 aded patlican, 270 kilo 
pırasa, 270 kilo ıspanak, 480 kilo semizotu, 15/7

1
938 Cuma günü 

saat 14 de pazarlıkla satın alınacaktır. O gün ve saatte isteklilerin 
Salıpazarında Askeri Fabrikalar yollamasmdaki Satınalma Komisyo
nunda bu işin muvakkat teminatı olan 38 lirayı her hangi bir mal
müdürlüğüne yatırarak alacakları makbuzla birlikte 2490 No. lu 
kanunun istediği veıaikle komisyonda bulunmaları. Şartnameler her 
gün komisyonda görülebilir. 

Muğ-la Askeri Satınalma Komisyonu Riyasetinden: 
Muğla garnizonu ihtiyacı için 10000 kilo aade yağı kapalı .lar

fla satın alınacaktır. 
İhalesi 11 Temmuz 938 Pazartesi günü saat 15 le Muğlada aı ke

ri satia alma komiııyoııunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen mecmu tutarı 10500 liradıı. Tahmin fialı bir lira 

be' kuru,rur. 
Muvakkat teminatı 788 liradır. 

İzmit Vilayet Daimt Encümeninden 
Memleket hastanesi için alınacak 24 kalem 1836 lira muham· 

men kıymetli erzak ile st:ne nihayetine kadar ihtiyaç nisbdindc 
alınacak 412 lira muhammen kıymetli Süt ve 495 lira kıymetli Yo
ğurt ve 313 lira 50 kuruş muhammen kıymetli ekmek temmuzun 
4üncü pazartesi günü saat 15 te ayrı ayrı ihaleleri yapılmak üzere 
açık ekıiltmeye konulmuştur. İsteklilerin o gün zikredilen saate 
kadar muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat 
teminat ve ticaret odası kayıt vesikası ile vilayet makamına erza
kın cins ve nevi ile şartııamelerin görmek isteyenlerinde eucümen 
kalemine müracaatları. 

• * • 
26-5 i. koyun eti ile 500 kilo kuzu eti alınacakiır. Bak: ıst. 

Vakıflar Dırek. ilanlarına. .. 
b) M Ü Z A Y e D E L E Fi 

---~-----
İstanbul Askeri Fabrikalar Satıııalma Komisyonundan 

273 lira muhamen bedeli 1660 adet Küherçile çuvalı l2 temmuz 
938 salı günü saat 14 de Salıpazarında Askeri Fabrikalar yollanıa
smdaki sahnalma komisyonunda açık artırma ile satılacaktır. 

fsteklilerio muvakkat teminatı olan 21 liranın her hangi bir 
malmüdürlüğüne yatırılarak makbuzu ile o gün ve saatte komis
yonda buiunmaları. Çuvallara gümrük resmi verilmiyecektir Nü
mune her gün komisyonda görülebilir 

Gümrük Muhafaza Genel Koınutanhğı İstanbul Satınalma 
Komisyonundan 

Sirkeci muhaf.ıza kulübesi 7-7-933 pazartesi günü saat 10,JO 
da pazarlıkla satılacaktır. 

Tasınlanan tutarı 56 lira -! kuruş. İlk teminatı 5 liradır 
İsteklil.erin gün ve saatinde temınat makbuzlerile birlikte Ga

lata eski ithalat gümrüğündeki komisyona gelmeleri 

ge des avoirs bloques sur son territoire, ainıi que celles relatives 
a l'obteııtion beı per.nis necessaires pourles envois de sommes mo
diques, a condition que ceux-ci soient effectueş par voie de clea
ring. 

Article 12- En cu de deinoncan du preseot Accord, lcs 
d.!UX Parties Contractantes continucront a recevoir des verseınents 
en liqu· d llion dea dettes contractees jusqu'au moment ou l'ııccord 

, expire. 
En ce qui concerne les versements resultan~ d'importationa nou 

velles de marchandises, scule la partie creditrice en compte de 
clearing rec~vra ce~ versemeuls juaqu'a liquidation complete de son 
sol de credi teur. 

Article 13. - Le present Accord qui se substitue a l'accord de 
clearing du 4 oçtobre 1935 et ses annexes, fait partie inteırante de 
l' Accord de Commerce signe an date d'aujourd'hui et aura la me
me duree que celui-ci. 

l 

Askeri Fabrikalar Umum Mülürlüğü Kırıkkale Satınalma komis. 
695 adet gaz tenekeııi 

Fait a Bucareıt en dcux exemplaireı, en lanpe françaiııe: au- f 

160 adet benzin tenekesi 
37 adet yağ tenekesi 
Tahmin edilen bedeli 99 lira 35 kuruş olan yukarda cins ve mik

darı yazılı 892 adet boş teneke Kırıkkale Askeri Fabrikalar satın ,, 
alma komisyonunca 18.7.938 pazartesi günü saat 15 te açık artır- ı 
ma ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve- I 

jourd'hui le 5 janvier 1938· 
Pour le Gouveroement de la Republique de Turquie:: 

S0PHi TANRIÔVER, 
Miniatre de Turquie a Baeareat 

FAiK KURDoGLU 
Souı-SecrMair d,Etat au Miniıtere de l'Economie 

Pour le Gouvernemeot Royal de Roumanie 
1. P. GIGURTU. 

rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 7 lira 43 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

i R T 

l 

Ministre de l'lnduıtrie et da Commerce. 

Ankara Belediye Riyasetindeu 
Ada Parsel Mahallesi Cinsi İhale T. Mnhammeu B. 
522 40 Cebeci Kargir hane 5.7.938 270 lira 

Yukarıd-ı mevkii yazılı hanenin hedim ve tesviye masrafı ala
caklıya aid olmak üzere hizasında gösterilen bedelle açık müzaye
desi on gün müddetle temdit edilmiştir. İhale 5.7.938 salı günü aaat 
15 de İmar müdürlüğü binasında yapılacattır. Taliplerin yüzde 7,5 
t eminat akçeleriyle müracaatları ilan olunur. 

Accord de paiement entre la Turquie 
et la Roumanie 

(Sııite du 6 cıne oage) 
Arlicle 4. -- 1) La contrevaleur fob de toutes leş ınarchaudises 

d'origine turqJa importees en Roumarıie apreı Ja mise t.•n vigueur 
du present Accord sera reglee a raison de 70 O/o au moyen des 
diıponibilites figuraot au credit du compte A prhu a l'article 1 er 
ci-dessus et a rııison de 30 o () au moyen des disponibiliteı figurant 
au credit du co:npte B prevu au m~me article. 

il) Apres la liquidation deı disponibiliteı du compte B, la con
trevaleur integrale dea marchandiıes d'origine turque importees en 

Ronmanie ıera tranıfer6e en Turquie au moyen deı ditpooibiliteıı 

du compte A ci-deasus mentionne .•• 
111) La Banque Nationale de Rouınanie mettra a la disposition 

des debiteurs roumains, lea montaııts en livreı turqueı; au cours a 
Ctablir entre les deux Gouvernements. Elle tranamettra quotıdien
nement ses ordreı de paiement a la Banque Ce11trale de la Repu
blique de Turquie danı la Jimite dea disponibiliteı des comptes que 
celle-ci aura ouverts au nom de la Banque Natıonale de Roumanie. 

La Banque Ceotralt de la R6publique de Turquie exiculera les 
ordres de paiemeot de la Banque Nationale de Roumanie dans l' 
ordre chronologique de la r6ception de ces ordrcı de paiemcnt. 

iV) Si l'obligation des dibiteura en Roumanie est libellee en u
ne autre monnaie que la livre turque la conveuion en livres tur
ques sera effectu6e sur la baae du coura en queıtion a Londres. 

Article 5. - Les marchandiseı export6cı de part et d' autre se-

j ~
- --- --- --- -. -
SIAN 

---- -·--·----------

Cinsi 
Miktarı 

kilo 

Muhammen 
bedeli 
kuruş 

İlk 
teminatı 

Lira İhale günü 

Koyun eti 26,~ 45 ) 912 15.7.938 Cuma 
Kuzu eti 500 47 ) ıaat 15 te 

Gureba Hastahanesine 938 senesi için luzumu o\atı yukarıda 
cins ve miktarı yazıla etler kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. İhalesi yukarıda yazılı gün Ye saatte İstanbul Vakıflar 
Başmüdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. Şart
nameler her gün Lcvaz~m Kaleminde görü1ebilir. İstekliler teklif 
mektublarını 2490 sayılı kanunun tarifi veçhilde hazırlayarak iha
le saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Riyasetine makbuz: 
mukabilinde vermeleri lazımdır. Posta ile gönderilecek mektublar 
da yine ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmiş bulunması 
şarttır. Posh•da olacak gecikmeler kabul edilmez. (4027) 

İstanbul Belediyesinden: 

Kapalıçarşıda Haci Hasan sokağında 14 N. lı 

dükkan 
ArnavutKöyündf': Lütfiye mahallesinde 
sokağında 23·47 N. ev. 

Tepebaşında Meşrutiyet caddesinde 12 
Dükkan 

Elçi 

No. 

Senelik 

muham. 

kirası 

36 

• 42 

136 

İl k 
tem. 

2 70 

3 15 

10 20 

Yukarıda semti, senelik muhammen kira]arı yazılı olan mahal
Jer ayrı ayra kiraya verilmek Üzere açık artırmaya konulmuştur. 

Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilirler. İstekliler hiza
larında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
14.7.938 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunma-
lıdırlar. (İı (4051) (•) 
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inhisarlar Umum 
İdaremizin Çamalh Tuzlasına getirilecek içme su

için şartnamesi mucibince 14000 metre tulünde ve 100 
kutrunda font boru ile müfredatı listesinde yazılı 

uaf aksamı pazarlıkla satın alınacaktır. 
Satın alınacak boru ve mal:ıemenin muhammen 

eli Sif lzmir 25000 lira ve muvakkat teminata 1875 
dır. 
11- Eksiltme 9.7.938 tarihine rastlıyan cumartesi günü 
t 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
m Komisyonunda yapılacaktır. 

- Şartname ve listeler .parasız olarak hergün Leva· 
ve Mubayaat Şubesile lzmir Baş Müdürlüğünden a· 

bilir. 
V - EksHtmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiat

tekliflerini bu işe aid kataloklarile birlikte münakasa 
nünden üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum Mü
rlüğü Tuz Fen Şubesine •ermeleri ve tekliflerinin ka
iinü mutazammın vesika almaları lazımdır. Bu vesikayı 

iz olmayanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 
1 - İsteklilerin eksittme için tayin edilen gün ve saatte 
isarlar Tuz Fen şubesinden alacakları vesika ve 

zde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen 
misyona gelmeleri ilan olunur. (4045) 1-4 

• • • 
1- Siirt Müstakil Müdürlüğüne bağlı Hozyar Tuzla-

da şartname ve projesi mucibince yaptırılacak idare 
nası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
la- Keşif bedeli 6761 lira 75 kuruş ve muvakkat te

İnatı 507. 13 liradır. 

lll - Eksiltme 12.Vll.938 tarihine rastlıyan salı günü 
at 1 O da Siirt Müstakil Müdürlüğünde müteşekkiJ ko· 
isyonda yapılacaktır. 

tV- Şartname ve projeler 68 kuruş bedel mukabi
nd~ İnhisarlar Umürn Müdürlüğü Tuz Fen ŞubesiJe An
ra Baımüdürlüğünden ve Siirt Müstakil Müdürlüğün. 

en alınabilir. 
V- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ve yüz-

e 7,5 güvenme parası veya mektubunu ihtiva edecek 
lan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 9 a ka
ar 111 üncü maddede adı geçen Komisyon başkanhğına 
akbuz mukabilinde verilmi! olması lazımdır. (4005) 1-4 ı 

* * 1668000 Adet 24 X 45 eb'adında şarab mantarı 1 

10()000 ,, 26 x 48 " " " 1 
100000 " 23 X 35 ., likör ,, 
1- Yukarıda mıktar ve eb'adı yazılı 1768000 adet şa· 

ab ve 100000 adet likör mantarı şartname ve nümune· 
leri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 6.Vll.938 tarihine rastlıyan çarşamba 
rilnü saat 11 de Krıbataşta Levazım ve Mubayaat Şube
ıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Şa rtnameler parasız olarak hergün sözü geçe n 
?Ubetlen alınabilir. 

iV - isteklilerin pazarlık için tayin ~dilen gün ve 
ıaatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
ldı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3375) 4-4 

• • • 
1- Nümune ve şartnamesi mucibince 10000 kilo tongo 

pi pazarlıkla satın alınacaktır. 
Jl- Pazarlık 5.VU.938 tarihine rastlıyan salı günü saat 

5 te Kabataşta Levazım ve ,\tubayaat Şubesindeki Alım 
<omisyonunda yapılacaktır. 

111- Şartnameler parasız olarak her günsözü geçen Şu 
>eden alınabilir. 

l V- İsteklilerin pazarlık için tay, in edilen gün ve saatte 
'üzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge· 
;en Alam Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (363}) 4-4 

• "' . 
1- Şartnamelerine ekli listede yazılı eb'ad üzerinden 

fartoame mucibince 1 numarala tipten 500 adet, 2 nu· 
naralı tipten 500 adet ki cem'an 1000 adet portatif içki 
sandığı pazarlıkla yaptırılacaktır. 
il- Pazarlak 8.7.937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 

5 te Kab ataıta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
(omiıyonunda yapılacaktır. 

111 · Şartname ve listeler parasız olarak bergiin sözü 
reçen Şubeden alınabilir. 

IV-lsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
füzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge· 
;eo Komisyona gelmeleri ilin olunur. (3781) 3 - 4 

• • • 
1- Nümune ve şartnamesi mucibince 15,000 kilo kalın 

tınna p pazarlıkla satın alınacaktır. 
il- Pazarlık 5.7.938 tarihine rastlıyan salı günü saat 

4 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Comisy9nunda yapılacaktır. 
ili- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu· 

ıeden alınabilir. 

iV- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat-
e yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ı 

~ •çen Alı111 Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (3636) 4_41 

MUNAKASA GAZE. TESI 

Müdürlüğünden . 
• • • 

1- Şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacak 6l 
ton çavdar sapınının eksiltmesi teklif edilen şartlar k<lbll 
edilmediğinden 10 gün temdit edilmiştir. 
il- Pazarlık 8.Vll.938 tarihine rastlayan cuma gunu 

saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lıl- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme para]arile birlikti! yukand l adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (39.21) ~ 4 

• . "' 
l - Cibali fabrikasında haziran 938 iptidasından iti· 

bareo altı ay zarfında teraküm edecek 150 ton kadar 

tütün tozu pazarlıkla satılacaktır. 

il- Pazarlık 1 l.Vll.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi 

Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Satılacak mallar mahallinde hergün görülebilir. 

JV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 

e yüzde 15 teminat paralariyle birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona müracaatları ilan olunur. (.1114) 4-4 
• • • 

1- 6000 kilo kesme şeker pazarlıkla alınacaktır. 
il- Pazarlık 5 .Vll.938 tarihine rastlıyan salı günü 

saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mu bayaat Şube
sindeki .Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariylc birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3635) 4-4 

• • • 
l - idaremizin Yavaşn Tuzlası ihtiyacı için şartnamesi 

ruucibince 20 adet mahruti çadır pazarlıkla satın alına
caktır. 

/ 
11- Pazarlık 5.VH.938 tarihine rastlıyan s~lı günü saat 

15,30 da Kaba taşta Levazım ve Mubayaa t Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameler para ~ız olarak hergün sözü geçen Şu· 
beden alınabilir. 

lV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlıkte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3672) 4 -4 

n '~" ., ... tim; - . 

.İSTANBUL BELEDİYESİ iLANLARI 
Belediye ve müesseselerine lüzumu olan 106350 kilo 

mangal kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. Bir kilo 
mangal kömürüne 4 kuruş 25 santim bedel tahmin edil
miştir. Listesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görü
lebilir. İstekliler 2490 N. lı kanllnda yazıl. vesika ve 338 
lira 99 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 15.7.938 cuma günü saat 1 ~ de Daimi Encümende 

bulunmalıdırlar (İ) (4049) 

Kilosu Cinsi 

• * • 
Bir kilosunun muhammen bedeli 

977500 Kesilmemiş gürgen 1 15 
792500 Kesilıniş ,, 1 25 
562900 " meşe 1 25 

Belediye ve müesseselerine lüzumu olan yukarıda cinsi 
ve muhammen bedelleri yazılı olan kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Eksiltme 15.7.938 cuma günü saat 15 
te Daimi Encümende yapılacalrtır. Şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda 
yazılı vesika ve 2113 lira 78 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber teklif mektublarının havi ka
palı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 e kadar 
Daimi Encümene ~ermelidirler. Bu saatten sonra verile-
cek zarflar kabul olunmaz. (İ) (4050) 

• • • 
Hepsine 300 lira bedel tahmin edilen Eminönü Şeyh 

Mehmetgeylani mahallesinin Arpacılar sokağı caddesinde 
eski l 66, 2 66 yeni 36 ve 1 36 numaralı kargir Bektaş 
hanının yıkılması ankazır.ın kaldırılması ve arsanın tesvi· 
yesi işi pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 22 lira 50 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 4.7.938 pazar
tesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

lmtiyaz sahibi Ye J'UI İflerİ 

Direktörü: lamail Girit 

(B) (4048) 

Ba11ldıiı ,-er: ARTUN Baaunevı 
Galata BillU.. eok.aı No. 10 

Sahife 5 
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f) D.YOLLARI iSLETME u. MtJOURLU6UNDEN 

• • 

ammen bedeli 16.000 lira olan 10 adet lavaj tesisatı mal· 
8.938 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 
· dare binasında satın alınacaktır. 

rmek istiyenlerin 1200 liralık muvrkkat teminat ile 
n ettiği vesikaları ve nnfıa müteahhitlik vesikası ve 
·nı gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine ver-
r. 

... 
Haya 

Darasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, 
.ıa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

(3889) 2-4 

~.Nafıa Vekcilelinden il 
1 Ağustos 938 pazartesi günü saat !0,30 da Ankara'da Veka· 

Jet binaıımda Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme 
Eksiltme komisyonunda 12000 lira muhammen bedelli iki seyyar 
taş kırma makinesi ile iki aded bitüm teshin kazanının kapalı 

zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz Ankarada Vekalet 

Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
Muvakkat teminat 900 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını talimatnamesine göre Vekaletten 

alınmış malzeme müteahhitliği vesikasi ile birlikte aynı gün saat 
9,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

(1837) (3536) 4-4 

LERİH: .T.A~i~i ,!; 
. es FournısseUPS ~ . .. ·. 

; . , . . .. 

Cuma 1 .7.938 

Hamızı azot ( \sk. Fabrikalar) X 699 
kok, odun ve mangal kömürü <fıt. Sıhhi Müesseseler) .\~ 710 
Marmara gölü Tağdiye kanalı hafriyat ile sedde inşaatı (Nafıa 

Vekaleti) X 715 
Dizel motörü ve pompa (Ank. Beled.) .\~ 716 
* Kamyon (Aok. Beled.) .,~ 716 
Erzak ve mahrukat (Edirne Vll.) X 720 
Okul binası inşaatı (Ağrı Vil.) .X· 720 
Halkevi binası inşaatı (Akhisar C.H.P. Başkan.) .Y• 724 
Halkevi binası inşaatı (C.H.P.) Kocaeli Başkan.) ·'~ 728 
Gümrük memur evleri inşaatı (Gaziantep Nafıa Müd.) .\~ 729 
Meşe odunu (O.OY.) X 729 
İnhisarlar idare binası in,aatı (inhisarlar U. Müd.) \: 730 
Bülten bastırılması (İktısat Vek.} \' 730 
Sadeyağ (Lüleburgaz Tümeni) .\: 730 
Tereyağ (Tophane Lvz.) .Y 730 
Ekmek (İst. Sıhhi Müesseseler SAK) ~\; 730 
Göçmen evieri inşaatı (İzmir İskin Müd.) .X 731 
Elbise (İst. Beled.) .\' 731 
Ekmek (Nevşehir C. Müddei.) .\~ 732 
Erzak, et, yoğurt ve sebze (Ank. Beled.) .\~ 734 
Odun (Ank. Beled.) X 734 
Umumi hela inşaatı lMilis Beled.) X 734 
Yoğurt (Çanak. Mst. Mvk. SAK) ~· 735 
Ampul (Balıkesir Beled.) .\: 735 
Ekmek (Kayseri C. Müddei.) .\: 755 
Erzak ve mahrukat (Eskişehir Kültür Dırek.) X 737 
İlan bastırılması (İzmir Beled.) .\~ 737 
* Çam kereste (Çanak. Orman Bamüd.) Y 736 
Süt (Çoçuk Esirgeme Kurumu) X 741 
Erzak ve mahrukat (t3ilecik Nafıa Müd.) .\~ 741 
Araba inşaatı (Balıkesir Beled.) ~~ 742 

Vendredi 1-7-1938 

Acıde azotıque (Fabrique Mılit.) No 699 
Col<.e, boıs et charbon de bois (Oir. ,J-lyg. et Ass. Soc. Djaghalo· 

ghlou) N» 710 
Alumantation lac Marmara el constr.digue (Mınist.Trav.Pub.) No 715 
Moteur Diesel et pompe (Mun. Ankara, No 716 
" Camion (Mun. Ankara) No 710 
Provisıoiı et combustible (Vıl. Edirne) No 720 
Constr b5.tısse ecole (Vıl. Aglırı) No 720 

., ,, Maison du Ptıuple (P.P.R. Akhissar) No 724 
,, " ,. ,, ,, (P.?.R. Kodjacli) No 728 
., maisons pr. fonctio;ınaires douaneıı tDır. Trav. Pub. Gazi-

antep) No 729 
Boiı> clıene (Ch. de Fer Etat) No 729 
Constr. batisse Adm. Monop. (Dir. Gen. Monop.) No 730 
lmpression bulletins tMinist. Economie) No 730 
Beurrc (Div. Lul ·bourgaz) No 730 

,, (lntcnd. Tophant) Ne 730 
P.aın (Dir. Hyg. et Ass. Soc. Djagh&loglılou) No 730 
Constr. nıııisons pr. ımmigres (Dir. Etııbl. lmmigres lı11ıır) No 731 
Habits (Mun. Iııtanbul) No 731 
Pain (Proc. Gen. Nevchehır) No 732 
Provisions, viande, yoghourt el legumes (Mun. Ankara) No 734 
Bois (Mun. Ankara) No 734 
(Mun. Milas) No 734 
Yoghourt (Com. Ach. Place Forte fchanaltkale) No 735 
Ampoulcs Mun. Balikesit) No 735 
Paın (t'r.>c. G .. n. Kaiıeri) No 735 
Provieions el combustible lDir. Culture F.skichehir) No 737 
lmpression afficheı (Mun. lzmir) No 737 
• Bois de constr. en sapin (Dır. en Chef Forcts Tchanakkalc) 735 
Lait (Ligue Protcction Enfancc) No 741 
Provisionı et combustible {Dir. Trav. Publicı Biledjık) No 741 
Constr. voitures (Mun. Balikfsir) No 742 

• Lea asterısqueı ındıquent une venle pıır voıe de surencherc:ı. 

' 
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Constr1.1ction-Reparation- Trav. Publica·Materiel de Construction-Cartographie 

Constr. konak rouvernemental Turgutlu (1 partie). Pli each 14000 03 1051 - Oir. Trav. Publies Manisaa 14-7-38 
14-7·38 
5-7-38 

• • ,, Salihli (1 partie). ., 14000 03 1051 - ,, 
Rep. fondamentale route a lzmir de la r1.1e Tepe· Publique 1691 - 127 - Municipalite hı:mir 

djik 1270 juaqu'a la station de Kemer 
Rep. bat. ecole a Bourbaniye • 
Conatr. au boulevard Cbukru Kaya. 
Coastr. un arche sur route Eakicbehir-Seyitgazı . 

Oemolitioa du ban Bektacbe, enlevement de de-
eom brea et ajustement du terrain. 

Constr. batisse a la station de fruits a Malatia 
,, • aviatioa a Keeban (cah. eh. L. 1) 

(aj.) . 
Constr. eanal alimentatioa et digue lae Marmara 

,, regulateur et canal d'irrigation avee tra· 
vaııx d'arts pour l'irrigation plaine Kazova 

Constr. eanal avee travaux d'arts pour l'irriratioD 
plaine Saraykeuy 

Conatr. pour l'irri(alioa plaine Karadjabey 
Coa•tr. en parq .. ts route Urfakapou·luetpacba 

,, 
,, 
,, 

Gre a rre 

Pli cach 

" 

" 
• 

,, 

,, 
,, 

1993 81 
1648 -

527 69 
300 -

46232 23 
4077 94 

26109 96 

Electricite·Gaz·Chauffaıe CentraJ (lnstallation et Materiel) 

Materiel electrique : 12 lots (aj.). 
,, pour reparation accumulateur : 48 lotı . 

lnıtallation chauffare eentrale a l'ecole Normale 
Modifieations reseau electrique Eregli de la Mer 

Noin. • 

Publique 
Gre a gre 
Publique 
Pli cach 

Ha billement - Chauaaures Tiasua- Cuirs. 

Peaux de chevre roul'e foace : 400 kr. 
• pour jaquettett : 1460 p. 

Publique 
Gre a ve 

Bois de Conatrucüon, Plancbes Poteaux ete. 

Chevrona de •apin bine: 500 p. 
Charpente. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Coke : 20 t.- Charbon de bois: 1,5 t .- Bois d'or
me : 75 tehekis- Bois pour poele : 25 tehekis. 

Charbon de bois : 106350 k. 

Bois d'orme : 1770 t .- ld. de ebene 562900 k. 

Diverı 

Moteur Oiesel de 150 C. V. : 1 p. 
V erres a lampe.s : 9200 p. 
Fer a eheval No 2 : 677 pairea. 
Balanees aıisiea : 192 p. 
Camion marqoe Ford ou Cbevrolet model 9.37: 1 p. 
Tuyaux en fonte et aceeasoires de 100 m m pour 

adduction de l'eau potable a la saline Touzla : 
14000 ... . 

Armoire en aeier syateme cardexe : 10 p. 
Pierre, aable, clou•, fer pour beton ete. 
Chevaux de monture. 

Provi.sions 

Citrons : 10000 p. (aj.). 
Oeufs : 17000 p. (aj.). 

,, : 12775 p.- Citrons : 9125 p. (aj.). 
Viande de mouton : 26,5 t. ld. d'aıneau : 500 t. 

,, ,, boeuf : 53,8 t. 
Beurre : 10 t . 
Foin : 470 t . 

: 110 t . • 
Fuine de minoterie : 60 t. 
Lep.ııes: 8 lot• (aj.). 
Oignons: 57 t. (aj .). 
Beurre : 66,4 t. (cah. eh. P . .332). 
Viaade de boeuf : 190 t. 

,, . ,, : 29 t. 
Lerumes: 14 lota 
Provision: 25 • (ai) 
Fromage blaac: 2,2 t. - id. kacher: 600 k. • oeuf: 

53000 p. 
Oignons: 5.2 t. - pommeı de terres: 10 t. 
Proviıion: 34 lots 

Publique 

Puhlique 

" 
Pli eaeb 

Pli cach 
Publique 

,, 

" ,, 
Gre a rre 

Publique 

Gre a gre 

" 
• 

Pli cach 

" ,, 
,, 

Publique 
Pli cacb 
Gre a v e 
Pli eaeh 

" Gre a rre 

• 
Publique 

Publique 

,, 
,, 

500 -
8641 85 
13206 90 

ıtıı 32 

10800 -
1025 -
331 73 

2467 20 
660 -

25000 -

1500 -

200 
340 

10760 -
10500 
15275 -
3575 -
8100 -
7460 -
5415 -

66400 -
57000 -
81i 0 -
4179 25 

149 57 
123 75 

39 60 
22 50 

3467 42 

1958 25 

37 50 
649 
980 17 

83 35 

55 50 

338 99 

2113 78 

81Q -
76 88 

25 -
186 -
50 

1875 -

15 -
26 -
33 -

912 -
go7 -
788 -

1146 -
288 25 
607 -
359 50 
406 13 

4980 -
4100 -
609 -
313 45 

108 83 

Com. Perm. Vilayet Balik.eair 
Municipalite lzmir 
Oir. Trav. Pub. Eskiehehir 

{ 
Com. Perm. Municipalite lat. 
Oir. Econom. ., ,, 

Oir . .9tation Fruitı a Malatia 
Ligııe Aeroturc a Kechan 

Min. Trav. Public• 

" 

,, 
Dir. Trav. Pub. Diyarbakir 

Municipalite Moughla 
Com. Aeh. lntend. lst. Tophane 
Dir. Trav. Publica latanbul 
Mun. Eregli de la Mer Noire 

9 Exploit. Cb. de Fer Etat Sirkedji 
Com Ach. latendance Marit. K.paeha 

1 Exp. Cb. de Fer Etat H .pacba 
Dir. Commerce Maritime lstanbul 

14-7-.38 
8-7-38 

11-7-38 
4 -7-38 

15-7-38 
25·7·38 

1-7-38 
7-7-38 

13-7-38 

15-7-38 
15-7-38 

1·7-38 
6-7-38 

18-7-38 
12-7-38 

15-7-38 
5-7-38 

18-7-38 
5-7-38 

Dir. Ecole de l' Hygiene des Animaux 14-7-38 
et de Marechal Ferraat 

{ 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Oir. Eeonom. ,, ,, 

15·7-38 

idem 15·7·38 

Municipalite lzmir 15·7-38 
1 Expl. Ch. de Fer Etat H.pacha 18-7-38 
Com. Aeh. Comm. G. Surv. Douan. lst. 15-7-38 

., 
Municipalite Trabzonde 
Com. Ach. Moaop. Kabatache 

Oir. Gen. Banquea desMuntcip . Ank. 
Dir. Commerce Maritime lstanbul 
Com. Acb. Jand. Eskicbebir 

Com. Ach. Command. lst. Findildi 
,, 
" Dir. Vakoufs lstanbul 

Com. Ach. lntend. iz mir 
Com. Ach. Milit. Mourhla 

" ,, 
,, 

Vize 
,, 

Karakeuae 
,, Brousse 

Com. Ach. Oivision Kirklar~li 
Com. Acb. Place Forte Tchanakkale 
Com Aeh. Oiv. Lulebourgaz 

" 

15-7-38 
8-7-38 
9.7.35 

15-7-38 
5·8-38 

16·7-38 
16-7-38 
16-7-38 
15-7-38 
17-7-38 \ 
11-7-38 
20-7-38 
20-7-38 
4.7.38 
6-7-38 

14-7-38 
15-7-38 
30-6 38 
30-6-38 

Com. Aeh. Command. Naval Marmara 1·7-38 
Vilayet Eskicbebir 11-7-38 
Com. Ach. Ee. lnr. Gumucbaouyou 12-7-38 

,, 12-7-38 
Dir. Ec de l'Hyı. dea Animaux et de 14-7-38 

Mareehal f6rrant 
V ı Paio• 15 t . • beurre• 800 k. • viande de mouton: ,, Com. Ach, Ee. Sec. ~t Lycees a lz•ir 13·7-38 

- 1150 k. • id. de veau: 2 t. 

b, Proviıion: 50 lota 
l,.epmea: 11 lob 
Proviaion•, lait et yoıbourt 
Bt urre : 10 t. 
Foin : 360 t . (cah. eh. P . 126) (aj.). 
Viande de boeuf, aouton ou cb!vre: 54 t. 

• 
Gre a gre 
Publique 
Gre a gre 

• 
Pli cacb 

502 50 

2S200 -
15120 -

38 -

660 -
1890 -
1134 -

Dir. Lycee Gaziantep 
Com. Acb. Dir. Fabr. Mil. lat. · 
Vilavet lzmit 
Com-. Acb. Min. Def. Nat. Ankara 
Com. Ach. Comm'and. lıt. Findilli 
Com. Ach. Place Forte T c'"°akkale 

(Lire la auift en 4eme page) 

4-7-38 
15-7-38 

4.7.38 
4-7-38 

20-7-38 
18-7-38 

16 -
17 -
16 -

10 -
16 
14 
14 -

16 

12 -
12 -

12 -

12 -
11 ı-

15 -
11 -
15 -

15 30 
14 -

10 30 
11 -

.. 

14 -

14 

14 

16 -
10 30 
10 30 
11 -
15 -
11 -

10 
11 

10 -
10 30 
11 --
15 -
16 30 
15 -
16 -
15 -
11 -
16 -
11 -
16 -
15 -
16 -
10 -
14 30 
14 30 

15 
14 

11 

ıo -
14 -
15 
11 -
11 -
!6 -

Avis Officiels 
•ut ' UIFE? , Uf il 

Du Ministere des T ravauı Puhli~ 
il sera procede, le lundi, ı er aoOt 938, a ı~ 

devant la Commission d'fncherea de Materiel, 
au Bureau de la Direction de Materiel du ilim 
Aakara, a l'athat, par voie d'adjudicatioa ıous pl 
t,, tle- deux appareils d'emulsion et d'emalıat 
valeur estimative de 7000 livres. 

Les cahiers des charges et lea annexes peu 
obtenuı gratuitement a la Direction de Materiel 
nistere a Ankara. 

Le cautionnement provisoire est de 525 livre 
L• interesıes doivent remettre a la Praiden 

Commission le meme jour jusqu'a a 14 heurı 
plis, acc•mpagneı de leur certificat de fourni: 
materiel, delivre par le Ministere, conformement 
lement ad·hec. (1838) (3531 

Du Ministere des T raıaux MI~ 
il sera procede, le lundi, 1 er aoiit 938, a l l 

a la Cemmiuion d'Encheres de Materiel ıieıeanl 
reau de la Diredion de Materiel du Miniıtere i 
a l'achat, par voie d'adjudication sous pli caeı 
quatre tracteurs, de quatre dispositifs de cha~ 
de deux concasseurs, et de quatre autrea diapq 
chasse•neige, destines a etre attacher aux -camiol 
et demie tonnes de capacite de contenance, le toı 
valeur esümative de 44000 Livrea. 

Les cahiers des charges et !es abfıexes peuv• 
obtenus de la Direction de Materiel da Minlster 
kara, moyennant 220 piastres. 

Le caationnement provisoire est de MOO LiYr 
Les interesses doivent remettre leura offrea, 1 

pagnees de leur certiffoat de fournis11eur de ~ 
d'livre par le Ministere, conformement au rer=e 
boc, a la Presidence de la Cbmmission, ~ me 
au plus tard jusqu'a 10 beureı, (1839) {3 

DOCUMENTS OFFICIELS. 

Accord de paiement en~ 
la Turquie et la Rouma 

Afln •e faciliter le reglement des creances resultaot d~ 
ges commerciaux entre lea deux paya, le Gouvernement ~ 
publique Turque et le Gouvernement Royal de Roam• 
convenu• de ce qui suit : 1 

Article 1.- Lea paiementa entre la Ripubliqae T.d 
Royaume ele Roumanie, en tant qo'il ı'agıt d'oblirations 
meotı prevua par le preeent Accord, seront effectues eJ 
exclusivement par l'entremiıe de la Banque Centrale de 
blique ele Tutquie, et en Roumanie exclmivement par l'• 
de la Banque Nationale de Roumanie. 

Article 2. - 1) La contrevaleur fob de toutea lea maıı 
d'orifine roumaine impnrt6ea en Turqale ap~ı la mise ~ 
du preıent Accord, ıera verıee a la Banque'Ceatrale de 
blique de Turqaie qui la portera au credit d'u eempte; 
Ltqa, non porteur d'inter6t qu'elle ouvrara au nom ele l 
Nationale de Roumanie. 

il) Leı creancea commerciales aniiriel roumaines F 
dea importationı de marcbandiseı d'oririne roamafne effec 
Turquie avant la mise en vipeur du pr61ent ,. ccord a 
montant de• recettes comulaireı roumaines ven6es' avut 
te a la Banque Centrale de la R~publlque de Tur.Ue ..
teı sur un eomple spicial elit 8 en Ltqa. aon porteur cl'lıit 
elle ouvrira au nom de la Banque Natioiale de ltCMUD~ 

Article 3. - 1) Li Baaque Cent,..ıe de la ltipubllq 
quie creditera et aviaera quotidieımıenaeiılt la Baaque Ma 
Roumanie deı montaDb vernı au& ...,tea ele cette ele 
tution, ouverb p~a la Banque Ce ele la R6publiq• 
quie coaform,ment aux cli•posit" raent Accord~ 

il) Si l' obligation d dibiteur 6D urqui~ eat li~ll 
autre monnaine que la bvre turque la convenıon en b 
ıera effectuee ıur la bue du coarı offic el du chanp l 14 
Centrale de la Repbdlique de Turquie, le jour pr6c.ıant1 
veraement. 

ili) La Ban-.ue Nationale de Rownanie mettra l ı.. eli 
des cr6anciera roumain• la contrevalear en lei deı so;ırnea 
turquea dijl clipo•ie• ou a dipoaer a la Banque ~r 
publique de Turquie, dana la limife dea venemeJllıj lei 
l la Banque Nationale de Roumanie, eoafoTmqin ux di 
de l'article 4 ci de deuous au coun a etabllr e lee • 
vernementa. 


