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~ARICI EKONOMiK HABERLER 
Mısır parasının kıymeti 

düşürülmiyecek 
Kahire 8 Ağusto• 938 (Hususi) 

G~rek Mısır ve gerek ecnebi 
razetelerde mısır lirasınm kıy
llıelj düşeceji hakkında neşr 
olunan asılsız haberleri tekzip 
etmek maksadile nazır Ahmet 
lıııuhtar Mebusan mecliıinde ati
deki beyanatta bulunmuştur: 

•saıı:ı maliye devairinde bükü-

1 

mdin mısır lirasının kıymetini 
düşürmek niyetinde bulunduğu
na dair şaiyalar deveran etmek
dedir. Bu haberler asılsız olup, 
onları katiyyen lekzib etmeeği-

vazife addederim ve bu munasebet
le hükümetinin mısır dövizinin 
kıymetini düşürmeğe asla niyeti 
olmadığını beyan ederim,,. 

Londra piyasasına arzedilen 
Yumurtaların damgah olması 

mecburiyeti 
Londra yumurta bouasından 

ıtlıııan sirkülerde Londrada pc· 
ra1t .. d . t'' "n e yumurta tıcare ııc meş· 
lful olan bir çok tacirlerin kanunu 
~ıthsum mucibince mecburi ol
~&u halde satışa arzettikleri 
b lllurtalerın alelekser damgalı 
d lllunınadığı, yani bir kısmı 
~~ltıgasız görüldüğü, vakit va· 
d ıt Yapılan teftişlerden anlaşıl· 
1
1lf 1ııdan b:.ı gibi tüccaT aleyhine 
ıtltibat yapılmak zarureti hasıl 
~l~Uğu ve açılan sandık içinde 
d c ev bir tek yumurtanın bile 
c,fı.trıgasız bulunması takibat i-

p edeceği bil4irmemekle ve bu 

yüzden sun'u taksiri olmayan 
perakcndicilerin cezaya maruz 
kaldıkları ve bin netice buna 

ııebebiyet vermiş olan müstahsil 
memleket ihracatcısı ile müna· 
sibette bulunmakta ihtiraz etme
leri tabii bulunduğll çihetle a

lakadar ihracatcılarımıza da ka· 

ti ve müessir tebliğat yapılması· 

nı ve İnriltereye sevkolunacak 

her yumurtanın teker teker men
şe tayin eden marka ile munta
zam surette damgalanması husu· 

suna çok itina olunma.si rica o· 
lunmaktadır 

Yaş üzümler için Belçika 
Yunan tarifesinde tenzilat 

" la/hanistanın Atina, Halkis, de 6 nispetinde tenzilat yapıl-
ısa p· S 1 • "k · t t M ı · 1- t 1 k "~y • ıre, e anı ıı asyon mış ır. eıe a ::> on u vagon· 

~'~t~ linıanlarından Belci kanın lar içinde nakil olunacak J aş 
)'i 1 ~ot limanlarına yabılacak Ü7Ümlerin Selanikten Üstende 
~llıı llziiın sevkiyatı için Belçika- kadar nakil ücreti 100 kilo ba-

aı:ı nakliyat tarifesinde yilz· şma 5.87 Rayhsmarlctır. 
.....____--------~~----....... -------~--~----~ 

19 
İtalyada zeytinyağı ihracatı 

d;ı. f~8 senesi ilk üç ayı za:rfın· lacağı üzere ihracat miktarında 
t~Çe alyaıun zeytinyağı ihracatı reçen seneJ·e nazaran yüzde 31. 
~· rı Be • 1 sı nenın aynı devresinde- 04 tezayüd vaki olduğu halde 
)5•469·590 kentale mukabil kıymet ancak yüzde 8,7;l yük-
~1)1lıet kentale baliğ olmuıtur. selmiştir. Bu hal, cari sene fiat-
~~t~rı 

4 
tutarı da 43.619.500 li- larının geçen sene fiatlarmdan 

~1tlir ~·271.000 lirete yüksd- mühim derecede düşük olmasın-
• akamlardan da anlaşı· dan neş'et etmektedir. 

--------------------· ....... -----------------
" V ugoslavyanın et ihracatı 

lı lıRosı 
~1 '}'llltı ~vya bu senenin ilk al-
'İl}'lııctj~~ a 78. 736.000 dinar 
, ~it c 6.104 ton henuz ke-
~ll et ih · · )8 ~ (l9

37
)raç etmışdır. Geçen 

6 ·~25.00o bu aylar zarfında 
·Sos t dinar kıymetinde 

On 'h 
(IOQ ~· raç etmişti. 

~ Yıı~Osl ınar 285 kuruıdur) 
~ı 'rı ltıc •?adan taze et idbal 
'tıy ın ekctler şunlardır. 
~~93 ~ 

atıı On 38.355.000 dinar 
~ ltı "Ya 
~'"t 3 lon 1 

l c 1.483.000 dinar 
lı..63s 
""l-11. ton 9 ·811.000 dinar 

~t~9 t 
~~tc Oı:ı 7 .922.000 dinar 

~~~ to 
3 •lav~ 6.253.000 dinar 
Ilı t a ya 

on 5.584.000 dinar 

Yugoslavyadan bu senenin il k 
aylarmda taze kesilmiş etten 
maada sair nevi etlerden 14 
milyon sekiz yüz altmı' bin 
dinar kıymetinde 967 ton et 
ihraç olunmuştur. 

İthal eden memleketler: 
Almanya 

387 ton 5.212.000 dinar 
Çekoslavakya 

309 ton 4 306.000 dinar 
İngiltere 

172 ton 3.516.000 dinar 
İtalya 

37 ton 799.000 dinar 
Birleşik Amerika 

34 ton 727 .000 dinar 
Avusturya 

10 ton 275.000 diaar 
Geçen sene bu nevi etlerden 

J 37 ton (3,014,000 dinar) daha 
fazla ihraç olunmuıtu. 

Kısa Piyasa havadis 1 eri 

Altın ziynet eşyası damgalanacak 
Halkın alım satımda aldatıl

maması ziynet eşyasını ve eva· 
niyi Darpbanece, 14, 18 '\'e 24 
ayar olmak üzere üç sınıfa ay· 
rılarak damgalanması kararlaı· 
tırılmış, Darphane idaresi bu 
hususla hazırlıklara başlamış· 

tır. Bu gibi eşya, ayar derecesi 

tcsbit edilip damgalanmadan 
satı lmıyacaktır. 

Bu kararın tatbikine yakında 

başlanacak, kuyumcular, ellerin
deki altın ziynet eşyasını ve a · 
vanıyı Darphaneye götürerek 
ayarlarını tesbit ettirip damgala
tacaklardır. 

Çukurova'da pamuk mahsulü 
Şehrim!ze gelen maliimata göre 1 

Çukurova mmtakasmda ekilen 
195.384 hektar pamuk tarlasından 
40.400 ton yani 202.000 bal ye pa
muk alınacağı tahmin edilmekte
dir. Adana vilayetinin bu yıl elde 
edeceği tahmin olunan pamuğu 
68.865 balyesi yerli, 89.620 bal ye· 
si klevland olmak üzere 158.485 

2 ' 

balyedir. İçel vilayetinin 9.950 
balyesi yerli, 3.3.565 balyesi kle
vland olmak üzere elde edeceği 
tahmin olunan pamuk miktarı 

43.515 balyedir. Bu tahmine srö
re bütün Çukurova'nın yerli pa· 
muk ihtisali 78.515 balye, kle· 
vland pamuğu istihsali ise 123. 
bin IS5 balyedir. 

Almanyada yeni hazine tahvilatı 
Almanya hükumeti yeni hazi

ne tahviiatı tedavüle çıkardı. 

Bu tahvilAtın bedelleri hüküme· 
tin Bankası olan Reichank ta-

rafından bu sene ikinci teşrinin 
IOunda 15inde tediye olunacak
tır . Bu tahvillere faiz verilmiye
cektir. 

Yunanistanda sanayileşmek 

hazırhkları 

Yunan Hükumeti kendi ınt"m· 
leketini sanayileşti r..-rek ithaline 
mecbur olduğu bazı eşyaları da
hilde tedarik etmeğe gayret edi· 
yor, ve bu maksatla şimdiden 
p lanlar tanzim etmekle meşgul
dur. Sanayi merkezi olmak için 
Laurium ile Cenubi Attik mın· 
takaları münasip görülmüştür. 

Eski zamanlarda L:ıuriumda gü· 
müş madenleri mevcuddu. Şim

di ise ehe mmiyetsiz bir mahal 
olınuştuT, yalnız iki büyük fa-

.. 

brika mevcuttur. Yunan Hüku· 
meti lazım olan sermayeyi te
de. rikle bu merkezlerde fabrika
lar tesis edecektir. Laurium'u 
canlandırmak için halen orada 
çalışan franıız şirketi ile müza· 
kereler yapılmaktadır . 

Salahiyettar mahafilde söylen
diğine göre hükumet evvela 
şeker fabrikaları tesiı etmek 
niyetindedir. Maaınafi İkti.sad 
nezaretinde bir çok sanayi plan
ları mevcuttur. 

Bulgar Hükumeti Köylüden 

tütün satın ahyor 

Meclisi vükela 1937 mahsülün
den baki ve bala çiftçilerin elin
de bclunan tütünleri aatın alma
ğa karar verdi. Bu tütünler it· 
lenmemiş olup takriben 3500 
tona baliğ olmakdadır . 

Bu tütünler Ziraat ve koope
ratif bankalarile , mahahalli hü
kümetler mübaaya edecekler. 
İşe yarar olanları bu müessese-

lerin antrepolannda hıfz oluna
cak, işe yaramayanlar ise ma
halinde heman imha edilecektir. 

Mahsülün nevine göre hükü
met bu tütünlerin kilosuna 5 ve 
10 leva kadar bir meblağ (8 ve 
15 buçuk kuruş)dağlık mıntaka
larının hasma nevi tütünün kilo
suna 15 leva 23 kuruş tediye 
edecektir. 

Londra maden piyasası 

İngiliz lirası 

Bakır ( Standard) 
peşin vadeli 

tonu 41 44 41 4,9 

" 
(Electro) ,, 47 51. 

Kalay " 194 26 195 7/6 
Kurşun " 14 11/ lO 14 14/4 
Çinko " 13 16}10 14 l/ tO 

Kanunla,·. Kararnameler. Ticaret muahedeltri 

Gümrükler ve İnhisarlar 
Ve kal etinden: 

Tamim No 10068 • 2244 

Bazı idhalatçılar tarahndan, 
gayrisaf ağırlığı üzerinden res· 
me tabi (lamba 'işcleri) kapla
nnıa içine, beynelmilel nnkliya· 

ta uygun olmıynrak 2 şer kilo 
g'ibi az miktarda kanuni saf sik
lete tabi (su bardağı) koydurul
duğu ve bazı gümrüklerimizin 
2255 sayılı kanunun 3 Üncü mad
desinin 2 nci bendinin (C) fık
rası hükmüı:ıden istifade ettiril
mek suretile (lamba şişeleri) ne 

aid gümrük resimle rinin kanuni 
saf aiırlığa göre yüzde 20 fazla
sile hesaplandığı görülmüştür. 

Her ne kadar böyle bir amba
laj içinde karışık gelen eşyanın 
miktarları kanunda takyid edil
memiş ise de, siklet esaslarını 

tayin eden adı geçen kanunun 

... 
• 

Tamim No. 5420 - 2'M5 

İdhala t , ihracat ve dahili tica 
ret bey annamelerinin birinci 
nüshalarından başka tanzim et· 
tirile n nüshalarına bazı gümrük
lerce beş kuruşluk kıymet pu· 
!undan nyrıca damga pulu ya
pışhnldığı halde diğer bazı ida
r~lerce bunlara damga pulu ya· 

pıştırılmadığı teftiş Taporların· 

dan anla,ılmışlır . 
1324 sayılı Dnınga Kanununun 

R inci maddesinin son maddl•si· 
nin son fıkrasında, (mukavele-

Lamba şişelerile bir ambalaj için
de gelen su bardakları hakkında. 

• 

3 üncü maddesinin 2, 3 ve 4 
ünçü fıkralarında daima Millet
lerarası ticarette eşyanın emni
yet ve selametle naldinde kul
lanılması mutad ambalaj şekille· 
ri esas tutulduğu açıkca göste
rilmiştir. 

Bu itibarla su bardaklarının, 
emniyet ve selametle naklinde 
kullanılması mutad olmıyao bir 
şekilde (la:nb:ı şişeleri) ambalajı 

içinde getirilmesinden ötürü (şi· 
şeler) e aid resmin 2255 sayılı 
kanunun 3 üncü maddesi hük
münden istifade e ttirilerek ka· 
nuni saf siklet üzerinden yüzde 

20 hzlasile hesaplanması tecviz 
olunamaz. 

Bu yolda iş rörülmesini bil-
diririm. 1/7 1938 

Beyanname ı.uretlerine vapıştırıla

cak damga pulları hakkında. 

1 nameler ile müteaddit nüı.ha •· 
f larak tanzim edilen sair senedat 
ve evrakın her nüshası başka 

başka damga resmine tabidir.) 
Denilmekte olmasına binaen 
gümrüklere ibraz olunan beyan
namelerin hernüshasına bf.ş ku
ruşluk kıymet pulundan ayrıca 

birinci nüshaya yapıştırılması 
lazım gelen damga pulu yapış· 
tırılması lazımdır. 

Bu yolda iş görülmcıini bildi-
r ı rım. 4J1 1938 
(Resmi gazete ~) 8 38 No. 3981 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum Müdürlüğünden: 

Tamim No: 12i3 

1) İzmir fuarı münasibetile 
tatbik edilecek tenzilata dair 
olan 1189 numaralı tamimin on 
beş günlük ve bir aylık halk 
ticaret biletleri hakkında 3,4 ve 
5inci kısımlara Avrupa haUına 

da şamildir. Ecnebi memleket 
yolcularma mahsus bir aylık halk 
ticaret bileti muamelesi yalnız 

Edirne Uzun köpTÜ ve sirkeci 
istatasyonlarmda yapılacaktır. 

2) Tamimin sngi için İzmire 
nakledilecek eşyayı tenzilat bak· 
kındaki 7inci kısım, Avrupa 
hattında katedilecek mesafele· 
rin ücreti, cari tarifeleri fizerin
den hesap edilip eklenmek şar· 
tile Avrupa hattın dan, sergi i· 
ç in, İzmire sevkedilecek ve İz-

fı:mir Fuarı münasebetile yapıla· 
cak tenzilatlar hakkında. 

mirden Avrupa hattına iadP 

olunacak eşyaya'da tatbik olu· 
nacaktır. 

3) Tamimin 3 üncu kısmı mu· 
cibince bilet alan yolcuların fz
rnir'e ilk ıeyahatlerini en kısa 
yoldan yapmaları lazım gelmek
te ise de idari :zarurete binaen 
Divrik - Kıılın, Samsun • Anka· 

ra ve Zonguldak • Irmak kısım· 
tarından İzmir fuarı için bilet a· 
lan yolcuların gid işte Kayseri • 
Ankara - Eskişt h ı r ·Afyon yo
lunu takib etmelerine ve Anka
ra' da İzmir'e gidecek trene ak
tarına ederek İzmir'e devamla
rına müsaade edilmiştir. 

(Resmi gazete 9.8.3~ No. 3981) 

Paris Kıymetli Maden Piyasası 
Alım fiatı 

1 
Satış fiatı 

Altu"; kilosu , 
Platin 

" 
Gümüş ,, 

Frank 

40200 
35000 

475 

Lira 

1407 

1225 
17 

Frank Lira 

40800 
41000 

545 

l428 

1435 

19.50 



Sahife 2 

) MÜNAKASA AR 
inşaat . Tamirat·Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
Eksiltmeye konulan iş: Manyas Aksakal yolunun 0+ 000-

15+ 285 nci kilometreleri arasında ve muhtelif kısımlarda 
parça parça yapılacak kaldırım tamiratı olup 25 Ağuıtoı 
938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 10 da ihalesi 
yapılmak üzere 15 gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. Bu tamirata ait keşif bedeli 8787 lira 25 kuruş 
Te muvakkat teminatı 659 lira 4 kuruştur. 

İstekliler evrakı her gün Vilayet Daimi Encümen kale
minde veya Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

* • * Eksiltmeye konulan iş: Edincik-Belkis yolu kena
rında mevcud kırılmış taşı ile makadam şose ve getirile
cek bam taş ile adi kaldırım inşaatı elup 25.8 938 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 10 da ihalesi yapılmak üze· 
re 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
İşin keşif bedeli 1988 lira 28 kuruş, muvakkat teminatı 
149 lira 12 kuruştur. 

İstiyenler enakı her g ün için Vilayet Daimi Encümen· 
de veya nafia dairesinde görülebilir. İhale yukarıda 
yazılı gün ve saatte Balıkesir hükumet dairesinde Vi· 
layet Daimi Encümeni tarafından yapılacaktır. 

Erdek Eksiltme ve İhale Komisyonuiıdan: 
Erdek hükü met binasının tamiri 9 .8.938 tarihinden iti· 

haren 15 gün mpddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
.Eksiltmenin ihal c~ i 2 ı.8.938 tarihinde ve s1.ıat 15 te mal 

dairesinde toplu bulunan komisyonca icra kılınacaktır. 

K"şif bedeli 750 liradır . 
Teminatı muvakkate keşif bP.deli üzerinde n 0 7,S ve kati 1 

temirıat bedeli de ihale be,Jelinin yüzde 15 dir. 

SeyhH lakin Müdürlüğünden: 
Beher evin 

EY Ketif bedeli 
Adedi Yeri Tipi lira kr. 

14 Kozan merkezi 9 kerpiç 550 25 
19 

" 
Pekmezci ,, ,, 551 09 

118 ,, İmamoğlu ,, 
" 539 86 

24 " 
Ayvalı 

" 
,, 560 61 

35 ,, lhunilhamit 8 kirgir 729 20 
- - -
210 

1 Saimbeyli merkezi 8 kirıir 687 71 
10 " 

Höketce ,, ,, 687 71 
14 ,, Dotanbeyli " ., 687 71 
5 " 

Şar " " 687 71 
- - -

30 
Yukarıda Köy üzerine mahal ve beherinin muhammen keşif 

bedelleri gösterilditi üzere Villyetin Kozan kazaaında 210 ve 
Saimbeyli kazasında 30 ki ceman 240 göçmeo evinin inşaat açık 
ekailtıneye <;•karılmıştır. 

Yapılacak evlerin kerestesi !akan dairesinden verilmek ve di · 
ğer bütüa malzeme ve işçiliği müteahhidin• ait olmak üzere ve 
anahtar teslimi f artile çıkacak talibine verilecektir. 

İşbu evlerin in,aaı için çıkacak talihlerine beşer evden nok
san olmamak şartile Yerilebilecektir. 

ihale müddeti 5.8.931 gününden itibaren 15 gündür. Bu müd~ 
det zarfında hergün talihlerin müracaatı kabul edilir ve v.,rdiğ; 
bedel liyık had görillürse ihaleıi icra edilir. 

Kartal Belediyesinden: 

Kartal rıhtım üzeri yollarının asfalt olarak inşası bir ay evvel 
açık eksiltmeye yazedilmiş ve talip zuhur etmemekle beraber 
yapılması mutasavver asfalt yerine tekmil sahanın makadam be· 
ton döteme olarak yapılması muvafık görülmekle mezkur intaat 
10 gün müddetle açık ekıiltmeye konmuştur. 

Ketif ve proje mucibince bedeli keşif 5224 lira 53 kuruttur. 
Bedeli ketfin 3000 liruı 938 bütçesinden bakiye, 2224 lira 53 

kuruşu 939 bütçesinden tediye olunacaktır. 
Eksiltme 15.8.938 pazartesi rünü aaat onda Beletliye dairesin 

de müteş{ikkil Daimi Encümen huzurunda yapılacaktır. 
İsteklilerin 39! lira 84 kuruş muvakkat teminat vermeleri. 

( Devamı 4 üncü sahifede) 

. ,, ,, '" - ,, 
D.D.YOLLAQI iSLETME u. MtJDURLUGUNDEN • 'l.:::============-===o:.:====================================== 

Muhammen bedelle ri ve muvakkat temi natları atağ-ıda yazılı 

6 gurup makina ayrı ayrı ihale edilmek tartile 20.9.938 nh rll· 
nü saat 15 te kapalı zarf uaulile Ankara'da idare binaaınde sa· 
tın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin aşağıda ıöaterilen muvakkat temi· 
nal ile kanunun tayin ettiti nıikaları ve Nafıa müteahhitlik ve· 
sikaaı ve tekliflerini aynı gAn saat 14 de kadar Komisyon Reis
liğine nrmeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, 
Hnydarpatada tesellüm ve ank teflitinden datıtılacaktır. 

,~ -

(5153) 3-4 

Muvakkat 
Muhammenkat 

Bedel 
Gurue_ T ezgihın cinsi ve miktarı Lira 

te'mi· 
nat 
Lira 

1 
il 
ili 
iV 
v 

vı 

Bir adet tekneli üt6 makinesi 
Bir adet yük aaansörQ 
Üç adet seyyar bantlı tranabordör 

2500 
3000 

8500 

Üç adet varou kaldırma verenleri 15000 
Dokuz adet cili ve zımpara ma
kinaları bir adet santrifüj tulumba 1915 
Bir adet Tenekeci aaç bükme makinuı 

Bir adet Tenekeci kordon makinHı 
iki adet Tenekeci kenet makinası 1650 

187.5 
225 
637.5 

11.25 

143.63 

123.75 
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1- Tilmen Birliklerinin ihtiyacı için pazarlık suretile münaka-
saya koaulacak olan yiyecek ve yakacak maddelerinin mikdarları 

muhammen tutarları ilk teminatları münaka~a günü Ye saatı müna
kHa şekli yukarıda gösterilmiştir. 

2- Şartnameleri parasız olarak tatil günleri hariç her gün Ça"!' 
talcada Tüm Satınalma Komlayonantla gclrülebillr. 

3- Taliplerin belli gün ve saatte teminah muvakkate makbuz• 
larile birlikte Çatalca Tüm. Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(251) (5354) 
• • • 

Kırklareli Tümen Birlikleri için kapalı zarfla eksiltmeye konu
lan 30,000 kilo çorbalık pirince talip çıkmadığından yeniden kapa· 
lı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Beher kilosunun muham· 
men bedeli 18 kuruş olup ilk teminatı -405 liradır. İhalesi 27.8.938 
cumartesi günü saat 11 dedir. Şartnamesini her gün Tümen Satın· 
alma Komisyonunda görebilirler. İsteklilerin kanunun 2-3 cü 
maddelerindeki vesaik ile teminat mektublarını havi zarflarını bel· 
li (Ün ve saatten en az. bir saat evveline kadar Tümen Satınalma 
Komisyonuaa vermeleri. (242) (5~5) 

9 * * 
Tüm. Birlikleri ihtiyacına sarfedilmek üzere aşağı.la miktarları 

ve teslim yerleri gösterildiği şekilde sadeyağı 15.8.938 pazartesi 
filnü saat 11 de pazarlıkla mübayaa edilecektir. Talip olanların 
bildirilen gün ve aaatte Vizedeki Satınalma Komisyonuna müraca-
atları. (245) (5348) 

Kilo 

2000 
2250 
2200 
2300 
2400 

Teslim mahalli 

Babaeski 
Vize 

Pınarhisar ırarnizonu 

Demirköy 

* • • 
Tüm. Birliklerinin ihtiyacına sarfedilmek üzere 32 ton kuru so· 

;an ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltmeleri 5.9.938 
pazartesi pnü aşağıda gösterilen saatlerde yapılacaktır. Talip o· 
lanların bildirilen gün ve saatte Vize Askeri Satınalma Komisyonu· 
na müracatları. (246) (5349) 

Muvakkat 
teminatı Kuru soğan Eksiltme 

Lira Kilo Saati Mahalli teslim 

25 6500 11 Viı:e 
32 7000 15 Pınarhisar 

126 14000 16 Demirköy 
17 4500 17 Babaeski -200 32000 

• • • 
Tüm. Birliklerinin ihtiyacına sarfedilmek üzere 8100 kilo irmik 

ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeleri 6.9.938 salı 
günü aşağıda gösterilen saatlerde yapılacaktır. Talip olanlımn bil
dirilen gün ve saatte Vizedeki Askeri Satın alma Komisyonuna mü-
racaatları. (247) (5350) 

Muvakkat 
teminat İrmik Eksiltme 

Lira Kilo Saatı Mahalli teslimi -45 2000 11 Demirköy 
34 1800 15 Vize 
39 2600 l6 Pınarhisar 

29 1700 17 Babaeski 

• • * 
5.8.938 günü kapalı zarfla ihalesinin yapılacağı ilan edilen İz

mitte ve Gebzede yaptırılacak birer pavyon ile Gebzede bir han
garın ikmali inşası işlerinden f:ı;mit için istekli çıkmamış ve Geb
z.edeki paviyon ve hangar ikmali için de gelen iı1eklinin şartname 
harici olan teklifleri kabul edılmiyerek 6.8.938 tarihinden itibaren 
bir "Y pazarlığa bırakılmıştır. İlk pazarlığı 13.8.938 Cumartesi g-ü· 
nü saat 11 de Eskişehir Levazım Amirliğinde Satınalma Komiıyo
nunda ayrı ayrı yapılacaktır. İz.mitteki paviyonun keşif bedeli 
43.023 lira 78 kuruş, ilk teminatı 3.227 liradır. Gebzedeki paviyonun 
keşif bedeli 15.500 lira, ilk teminatı 1.162 lira 50 kuruştur. İn,aatı 
ikmal edilecek Gebzedeki hangarın keşif bedeli 24.329 lira 2 ku· 
ruıtur. İlk teminatı 1825 liradır. Bu işlere aid keşif, resim ve şart
nameler Ankara, fstanbul ve Eskişehir Levazım Amirlikleri Satı• 
nalma Komisyonlarında ve İz.mitte Askeri Satınalma Komisyonunda 
görülebilir. Bu işlere girecekler 2490 sayılı kanunda yazılı vesaiki 
ve bu mikdarlarda bu ribi işlere benzer iş yaptıklarına dair vesi
kalarile Nafıa Vekaletinin 938 yılı ehliyet vesikalan ve teminat 
makbuzu veya banka mektubları ile birlikte pazarlık saatipde 
mezkur Komisyona ıelmeleri. (248) (5351) 

* • • . ' 
Hayrabolu alayının ihtiyacı olan 360 ton kuru ot satın alınacak· 

tir. Kapalı zarfla ihalesi 26-8·938 Cuma günü aaat 15 tedir. Mu
hammen bedeli 8100 lira ilk teminatı 607 lira 50 kuruıtur. Şart· 
namesi her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarile berab"r ihale günü 
ihale aaatinden bir saat evveline kadar Komiayona vermeleri. 

(250) (5353) 

12 Ataatoa 1938 

• • • 
Vize Piyade Alayının ihtiyacına sarfedilınek üzere 720 ton odun 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Odunun eksiltmesi 7-9 938 
çarşamba günü saat 16 da Vizede Askeri Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. iık teminatı 405 liradır . Talip olanların bildirilen gün 
ve saatte Vize Satınalma Komisyonuna müracaatları. (249) (5352) 

•• * 

2300 ili 2500 bat top koşumu katır kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. Beher bat katıra tahmin edilen fiat 150 liradır. Ek· 
ailtme 30.9.938 cuma günü saat 15 te Ankarada M.M.V. Satınal · 
ma Komisyonunda yapılacaktır. İlk temindı 47500 lira olup şart· 
namesi 50 lira mukabilinde Komisyondan alınabilir. Eksiltmeye 
girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madde
lerinde yazılı belgeler~e birlikte teklif mektublarını eksiltme aaa· 
tinden behemehal bir saat evveline kadar M. M. V. Sntınalma Ko · 
misyonuna nrmeleri. (233) (5268) 1 4 

•• • 
600 ton 77 oktanlık benzin kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş· 

tur. tahmin edilen bedeli 153000 linı olup ilk teminatı 8900 lira· 
dır. ihalesi 31 ağuato• 938 çarşamba gllnü saat 12 dedir. Şartııa· 
meai 76~ kuruş mukabilinde M.M.V. Satıaalma Komi•yonu dan 
alınabilir. Eksiltmeye gir ceklerin 2.t90 sayılı kanunun 2 3 cii ' 
maddelerinde istenilen belrelerle teminat ve teklif mektuplarını ~ 
ihale gününden en geç bir saat evvel M.M. V. Satınalma Komisyo· Ilı 

fır ouna vermeleri. (231) <5266) l-4 <ı 

* • • tıı 

1000 ili 1500 bat top koşumu beyrir ve kıarak kapalı zari 
usulile satın alınacaktır. Beher baş hayvana tahmin edilen fiat 
350 liradır. Eksiltme 30 eylul 938 cuma günü saat li da Ankara• tıı 

da M. M. V. Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. ilk teminatı tı 
24750 liradır. Şartnamesi 26 lira 25 kuruş mukabilinde Komis· '-
yond&n alınabilir. Eksiltıneye girecekler kanuni teminat ye 2490 l'o 
sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle bir" Ilı 

likt~ teklif mektublannı eksiltme uatinden behemehal b ir ıaıtt it 
evveline kadar Ankarada M.M.V. Satınalma Komisyonuna vıer· 

meleri. (232) (5267) 1-4 

• * * 
Meteabhit nam ve hesabına 350,000 metre pNtatif çadır 1ıteıi 

açık eksiltme suretile münakasaya konulmuttur. Beher metresine 
tahmin edilen fiatı 59 kuruş 90 ıantimdir. İhalesi 29.9.938 perşeııı· 
be g-ünü saat 11 dedir. İlk teminat 11732 lira 50 kuruıtur. Evsııf 
ve şartnamesi 10 lira 50 kuruı mukabilinde M.M. V. Satınalrrı11 

Komisyonundan alınabilir. Eksiltmeye rireceklerin 2490 aayılı k 11 • 

nunun 2, 3 cü maddelerinde gclaterilen vesika ve temi natlarile 
birlikte belli gün ve saatte M.M. V. Satınalma Komiıyonuna gel· 
meleri. (230) (5265) 1 - 4 

* • • 
Muhafız Alayı hayvanatı için 576000 kilo arpanın kapalı zarf: 

la eksiltmesi 5 eylul 938 sut 12 de Ankarada Levazım Amirli~' 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 31680 Jr 
ra ilk teminatı 2376 liradır. Şartnamesi 158 kuruı muk biliocfe 
Komisyondan alınır. Kanuni vesikalarda bulunan teklif mektub· 
larının saat 11 e kadar Komiayona vermeleri. \236) (5271) ı - 4 

• • • 
M. İlk 

Birlik Miktarı bedeli teminatı EK. EK. 
İsmi Cinsi ton lira lira Şekli Tarih Saat ... ~ - -- ,,_ ....-.... __,. - --- .-=----

B. eski A. Yulaf 720 3.3840 2538 K. ı:arf 26.8.938 11 'lfJ 
,, Top Tb ,, 360 16920 1269 ,, 26.8 .938 11 
,. Sv. A. ,, 360 16920 1269 ., 26.8.938 17 , 
Yukarıda yazılı birliklerin yulaflarına ihale sıünü talip çıkıl'' '11 

dığ'ından tekrar kapalı zarfla ihale yapılacaktır. Şartnamesi he~ •~. 
gün Lüleburgazdaki Komisyonda görülebilir. isteklilerin 2490 ''

11 
~tı 

yılı kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı vesikalarile ihale aaatiııde 
bir saat evveline kadar teklif mektublarını Lüleburgaz. Sv. Tjj~' 
Satınalma Komiıyonuna vermeleri . (252) (5355) ı ---

* * • 
tıı' 4140 bin kilo kuru otun kapalı xarfla eksiltmeye konulrntı$ ı 

Muhamm~n bedeli 15400 lira, ilk teminatı 1155 liradır. l(•~t 
zarfla ekailtineai 19.8.938 cuma günü saat 16 dıı Erzincanda 

11 
men Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnarrıes~ 
görmek iateyenler hergün Komiayondan parasız olarak göte ,ı 
lirler. fstekliler teklif mektublarını belli rün ve saatten bir '',~ 
evveline kadar 2490 sayılı kanunun 32 ci maddeıine uygun ol~ıı' 
4artile Erzincandan Askeri Satınalma Komisyonu Başkaıılıg 
verilmiş bulunacaktır. ~{ıl 

660000 kilo arpa kapalı zarfla ek•iltmeye konulmuttur· "1' 
hammen bedeli 39600 lira, ilk teminatı 2970 liradır. kapalı ııt e~ 
eksiltmesi 22.8.938 p1 ıartui günü ıaat 16 da Erzincanda 1lİ"'it i 

Satıaalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesini görmelc
6

fe 

teyenler bir adedini 198 kuruş bedelle Komisyondan alıp g _,ı 
bilirler. l .. tekliler teklif mektultlarını belli gün ve saatten bir 'o~ 
evveline kadar 2490 aayıh kanunun 32 ci maddeaine uygıı" ~ 1 

~:.~n~::t~ll:r~~;.incanda Tümen Satıoalma K(r;;~r~:;;;, ";~ 
• • • ,# 

Tümen birliklerinin ihtiyacı için 33 ton aadeyatı kapnlı ~,~f 
ihale edilecektir. ihalesi 18.8.9.~ perşembe günü saat 15 30 ftl 
Muhammen bedeli 31350 lira ilk teminatı 2352 lira 25 k"'~ *' 
Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. isteklilerinin 24· ,o'' 
yılı kanunun 2 ve 3 cü madtlelerinde yazılı vesik•larla ihale ı.,OI( 
ihale saatinden bir aaat evvelinıe kadar teklif mektubları01 

burgazda Tümen Satınalma Komiıyonuna vermeleri. 3) 
(5005) ( 189) ~ 

• • • ·ıı ~. ~ 
Mersin garoiır.onunda&..; kıtaatın ihtiyacı olan 145 bio ~:sP.~ ;t 

ğır etinin kapalı zarf usulile eksiltmeye konuldu. Eksiltıne 1 ı/ 3 
çarşamba günü ı;aat 16 da Mersin A. Satınalma Koınisyoll~t /. t ~ 
fından yapılacaktır. Zarflar ayni günde açılış saatinden b\~ I • 
eyveline kadar kabul edilir. Muh•mmen be:feli 21750 lir• ';ıf~ 
vakkat teminoh 1632 liradır. Faz.la bilgi edinmek iıteyeıı eti)~ 
liler A. Satınnlma Komisyonunda meYcut olan şnrtname1 ~ 
zaman görebilirler. (5007) (187) 
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Müteahhitlerin 

hc~~~iıada Tümen kıtaatiyle hariç garnizenlardaki kitaat ihti
ıs.8.~rı 21400 kilo Hdeyafl kapalı zarf usulile münalrasaaı 
ttlll· c:uma gGnü ıaat 17 dedir. Tahmin bedeli 21400 lira ilk 
ıııll ~•b _ 1605 liradır. Sadeyat şartnamesi hergün Tümen Sahnal· 
111111 °ıtıııyGnunda görüleltilir. istekliler arbr-ma ve eksiltmf' ka- 1 

ttkı~nun 2 ve 3 cü maddelerinde istenilen vesaiki haiz olmakla 
'-•tin~ltt~blarını kanunun ~arifatı ~airesinde hazarlayarak ilıale 
ııll ~ tn hır nat evvel Manısada Tumen Satınalma Komisyonu· 

, t'lntleri. (5010) (192) 3 -4 

Bir kilosunun 
Kilosu Cinsi Muhammen bedeli 

4750 Beyaz peynir 40 kuruş 
ı 800 Kaşer ,, 10 ,, 

Belediye hastar.elerile diğer mltesseslerine lüıumu olan 
ve yukarıda cin5ile miktarlan yazdı bulunan peynirler 
açık eksiltmeye konulmuş isede belli ihale gününde giren 
bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi Leva· 
zım Müdürlüğünde görülebilir. lsteklüer 2490 N.h kanun· 
da yazılı vesıka ve 237 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 19.8.93S cuma günü saat 11 de Daimi 

Cu:narte>i t .8.933 

Yemeni (MMV) .Y 768 
Yazlılt elbise (Güm. Muh. G~n . Komut lst. Sak) ., : 769 
Buğday kırdırılması (Ank. Lvz.) .\~ 770 
Sığ'ır eti (Safranbolu Aık. Sak) .\! 770 
Odun ( Vize Ask . Sak) ~': 770 
Kuru fuulye (Deniz Lvz. Sık) .\~ 771 . 
Sarı sabunlu kösele (Aılc. Fllb .) .. \: 773 
Elektrik malzemesi (MMV) .\: 772 
Büyük ve küçük toka (Ask. Fab.) .\; 773 
Vagonet (İnh . U . Müd.) ,\ !_ 773 

~~:~tl~ri ' İstanbul Levazım Amirliğine batlı müeuesat için 
'-•t 11 kılo tutuşturma odunu 27 ~ağuıtos 938 cumartesi günü 
•tıııda k30 da Tophanede Levazım Amirliği Sabnalma Komisyo• 
li~, 2S lcapah z.arfla e~ıiltmesi y~pılacakbr. Tahmin bedeli 8228 
'lıtıy0•cl Uruf, ıJk temınab 617 lıra 12 kuruttur. Şartnamesi Ko
ilf ~le a 2Örülebilir. isteklilerin kanuni vesika \ar ile beraber tek
'-tlet' tublarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona ver-

ı. 

( 127) (534 1 ) 1 - 4 
• • • 

Clıııı!~:h~ne fırını için 400 bin kilo fırın odunu 'l:1 atustos 938 
tııı,lıtı tS:, gGnü aaat 11,45 de Tophanede Levazım A.mirliti Sa· 
Ilı' il "' • ııı bed .01111ıyonunda kapalı ı:arfla eksiltmesi yapılacaktır . Tah· 
~0ııdll ~lı- 5600 lira, ilk temioab 420 liradır . Şartnamesi Kemis
~t~tuh~orutebilir . İıtekHlerin kanuni ve"ikalarile beraber teklif 
tti. •rıııı ihale saatinden bir saat evvel Komiıyona verme· 

( 128) (5342) 1-4 

• • • 
ı D,v 
8
°• 938 lltpa4a Askeri fırın için yü:ı bin kilo fırın odunu 27 ağus· 
~ •tıQlllfll cuınartesi günü uat 1 1 de Tophanede Levazım Amirliği 
t~~tli 14~ l<~mis~onund~ açık ek~iltme ile alınacaktır. Tahmin 
1\ GlthH· lıra, ılk temınatı 105 lıradır. Şartnamesi Komisyonda 
0ıtıi1y •t. İsteklilerin kanuni vesikalıırile berabe.' belli saatte 

Ona 1 . 
ııe melerı. ( 129) (5343) 1- 4 

* • * 
~ idilttl . 
,5 tı lçj:tı fstanbul Levazım Amirli~ine bağlı müe11e1at hayva· 

11 tt lo b838 ton kuru ot 29 ağustos 938 pazartesi günü .. at 
11 tıd P a ..J ı· • l ıt il k ııe.e ıı;tanbul Levazım Amirliğı Sabnalma Komisyo· 

ta' il~ tP~lı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 24721 
ı,ttGitbil~llı~nlltı 1854 lira 7 kuruştur . Şartnamesi Komisyonda 

'Ilı ih,~· lstekliltrin kanuni vesikalarile beraber teklıf mektub
• ••atinden bir aaat evvel Komisycna Yel'meleri. 

(126) (5303) 1-4 

7~ld, • * • 
:""il ttl, . l 
~11 kit0 krı •tanbul Levazım Amirliğine bağlı milesseut için 
'çı~b,lltdeaşar peyniri 18 ağustos 938 perşembe günü saat 10,30 da 
~ ~k.ilt lst~nbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda 
tt~ı · lita ~e ıle alınacaktır. Tahmin bedeli 4875 lira ilk temina
llıtl '1•tiıı le 2 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir . [5 • 

tti. anuni vesikalarile beraber belli saatte Komisyona gel-
( 106) ,4970) 3 - 4 

ld • • • 
'I 't ı 'ıı•c t trj i . . . . . -
'l '~ ı25 stanbul Levazım Amırlığın~ baglı mueS1esat için 

"ııııd 11,:3() d OO kilo beyaz peynir 18 ağuı;tos 938 pertembe günü 
~t, i~ k,Pal~ Tophane~e Le:azım Amirliği Satınalma Komisyo
tatGı ~ t,ltl. zarfla eksıltmesı yı pılacakhr. Tahmin bedeli 5376 
ltıbı~bili,, 'iatı ~03 lira 20 kuruttur. Şartnamesi Komisyonda 
'-it\, . tıı ih 1•leklılerin kanuni vesikalarile beraber teklif mek-

tı a t sa t• d b. • a ın en ır Hat evveline kadar Komisyona ver-
(107) (4971 ) 3-4 

ı, 
~ 'tab . * * • 
ı ~~t' ltı ıra 
'' ıca.i' tdilen b ~ Plll1 atı, 23 

8 9 
edeli "32.529,, lira "64" kuruş olan .. 78650. 

k. ~lltf . . 38 t 'b' 1 1 - -tQ "''u\I "•ulile _ arı ıne rast ıyan aa ı gunu saat 11.30 
3 ~ l\0 ' .kkat te .ınunakaaaya konulmuttur. 
t~t~ ~lt~11•8Yonda:ı:a~ı "2439., lira ~13,, kurut olup şartnamesi 
'ıı lt~i it •letirı 2490 l63,. kuruş mukabilinde alınabilir. 
ııd llt l.!\l •• aPalı tekı·f sayılı kanunun tarifab dahilinde tanzim 

t yel' 1 1 k L 
.,.t~ltı •ne kad ne tuolarını en geç belli gün ve saatten 

•itti, •t Komisyon Başkanlığına makbuz muka
(5097) 2 4 

Encümende bulunmalıdırlar. (1) (5093) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Diyarbaku Nümune hastanesi için utın alınacak 100 adet 
hıısta karyo)asi)e 100 adet madeni 1&ndalya ye 100 ad•t madeni 
etajer açık eksiltm~ye konulmnştar. 

1 - Eksiltme 17.8 938 çar.ıamba günü aaat 10 da Cataloj'
lunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlütü binasında kurulu 
Komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muh'lmmen fiat: 
Karyola 
Madeni ıandalya 
Madeni etajer : 

3 - Muvakkat garanti : 330 liradır 

2500 kurut 
700 " 

1200 ,, 

4 - İstekliler şartname ve nümuneleri her gün Komiıyonda 
görebilirler. 

5 - istekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 
sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat ıaranti 
makbuz veya banka mektubile birlikte belli .-ün ve saatte Ko-
misyona gelmeleri. (5019) 

Terazi (Güra . Muh. Gen . Kom lst. Sak) .\; 773 
Fırın ve çamaşır odunu (lst. Koıııut.) .\: 773 
Pirinç, sabun ve le uru f uulye (Isparta Ask . Sak) .\: 774 

Saman (Çorum BeJed.) .~ 776 
Sandal bot için yedek p~r\aları (Güm. Muh. G. K. lst. 
Poıta nakliyatı (Malatya P. T. T. Oırek) ~\; 777 
Fırın ve çamaşır odunu (lıt , Komut. Sak) .\! 777 
Hükumet kona2'ı inşaatı (Sinop Nafıa M(id ) ._y. 777 
• Tahta sandık (Anlc. PTT Müd •. \! 778 
Tutla (Çarşamba Beled.) .\~ 778 
• Ev enkaza (Seyhaa Deft.) .\!! 781 
Alfslt (Manisa Vil.) .\~ 781 
Koyun eti (BurH Aslc . Sal.:) .\ ; 784 
Motbrin (C.: iim. Muh. G. Kom. lıt . Sak) .\! 785 

Önlerinde yıldız işareti olanlar roüzayedeye aittir. 

Sak) .\: 775 

İmtiyaz uhibi •• , ... itleri 
Direktirii: l •mail Gir1• 

Baıı!dığı 7er: ARTUN Baaı....., 
G111.ı•t• Billir anla* N•. lll 

1 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1 -İdaremizin Çam altı Tuzlaaı ibtiyacı için cins ve mile 

tarı listesinde yazılı 80 kalem eczayi tıbbiye açık eksilt 
~ usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 758 lira ve muvakkat teminatı 
56.85 liradır. 

Hl - Eksiltme 27.Vlll.938 tarihine rastlıyan cumartesi 
günü s<at IU da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Listeier parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden <alınabilir. 

V İsteklilerin eksiltme içio tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralı.riyle birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5:\56) 1- 4 

• • • 
t - Şartname ve projesi mucibince Eskişehir Başmü-

dürlük binasında yaptırılacak kalorifer tesisatı işi açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli 2833 lira 49 kurut ve muvakkat 
teminatı ı 13 liradır. 

3- Eksiltme 22.8.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 1 3 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve projeler 14 !tnruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar U. Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şabesile 
t-:skişehir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

5 - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Komisyo
na gelmele ri ilan olunur. (5181) 2-4 

• • • 
1- ldaremiıio Likör fabrikası ıçm "IOOOO,, kilo kesme 

şeker açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
ll - Muhammen bedeli beher kilosu "28.95,, kuruş he

sıbiyle 2.895 lira ve muvakkat teminatı "217.12, liradır. 

Miktarı 
Tartma 

Kabi-
Cinsi ad et liyeti 

• • 
Muham.bedeli 
Beheri Tutarı 

L. L 

• 
Muvakkat 
teminat 

L. K. 

ili-Eksiltme 19 Vlll 938 tarihine rastlıyan Cuma gü· 
nü saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda ' yapılacaktır. 

iV -İsteklilerin eksiltme !çin tayin edilen gün ve aa· 
atte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5078) 3 - 4 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince 5000 kilo soda pazarhkla 

satın alınacaktır. 
2- Muhammen bedeli bebe r kilosu 5,45 kuruş hesabile 

272,50 lira, muvakkat teminatı 20.43 liradır. 
3 - Eksiltme 18.8.938 tarihine rastlayan perşembe gü· 

nü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak hergün sözii geçen 
Şubeden alınabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık ıçm tayin edilen gün ve saat
ta yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge-
çeo Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5043) 3-4 

* • • 

1 - Ahır kapı Bakım evinde mevcut t 385 kilo ııkarta 
çul ile Kabataş Levazım ambarında mevcut 26 kalem eş· 
ya pazarlık usulile satılacaktı.r. 

l-Arttırma 18.8.938 tarihine rastlayan perşembe gü
oü saat 10,30 da Kabataşta Levazım ue Mubayaat Şube
sindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - lp numuneleri Ahır kapı Bakım evinde 26 kalem 
e~ya numunell!ri Kabataş ambarıoda görülebitir. 

4-İsteklileriu pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yukarda adı yazılı Satış Komisyonuna gelmeleri il!n 
olunur. (5080) 3-4 

Eksiltmenin Teklifin 
MÜZAYEDELER 

Şekli Saati verileceği 

S. D. Şube 

Baskül "B,, 34 500 kg.lak 1 IO 3710 280 50 A .Eksiltme 10 30Tütün Fab. Şü. 

İstanbul Limanı Sahil Sıh · 
biye Merkezi Satı.oalma 

Komisyonundan 
1 - Merkezimize ait eski 

:!.reğli motörü 8 t kalem eş· ,, "B,, 13 300 ,, 130 1600 126 75 ,. ıo 45 ,, ,, . 

1, "M,, 8 1000 ,, 285 2'80 171 - ,. 11 Tuz Fen ,, 1 
,, "8,, 1 1000 ,, 285 285 21 37 P, zarlık 11 15 Tüti1nFab ,, 
,, "B,, 2 200 ,, 90 180 13 50 ,, 1 1 30 ,, ,, 

Ter a:ı.i "B,, 20 J O ,, 17 340 25 50 ,, 1 1 45 ,, ,, 

1-Yukarıda tartma kabiliyetleri ile mikdarı yazılı muhtelif çekerde "58,, adet bas· 
kül ile "20,, ıadet terazi şartnamesi mucibince satın alınacağuıdan hizalarında gösterilen 
usullerle ayrı ayrı ek!iltmeye konmuştur. 

il-Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
llI Eksiltme 12.IX.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV-Şartnameler paruız olarak her gün söıü geçen Şubeden alınabilir. 
V-Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsıı teklif ve kataloklarını ihale 

gününden bir hafta evveline kadar hiza!arında işaret edilen Umum Müdürlükleri alaka· 
dar Şubelere vermeleri ve tekliflerinin kabülünü mutazammın vesika almaları laıımdır. 

VI- İsleklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve yüzde 7.5 güvenme pa· 
ralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yukarıda adı geçen Komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. (.4917) 2 - 4 

yası ile beraber pazarlık 
suretiyle satılacakhr. Tah· 
miıı bedeli 300 liradır. 

2 - Bu motörü görmek 
istiyen talipler Galata köp
rüsü Haliç mevkiindeki sal 
yanında ıörebilirler. Bu işe 
ait şartname merkezimiz le· 

vazımından parasız alınır. 

3 - Pazarlık 18.8.938 cu 
ma günü saat 11 de Gala
tada Kara Mustafa paşa 
sokat>mda mezkur merkez 
komiıyonundan yapılacak· 
tır. 

4 - Bu pazarlığa ait te
minatı katiye miktarı 45 
liradır 
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Bu gün iiAn olunan Münakasaıar ve Müzavttdeler Listesi 

Şekli Mabm. bed. Teminat Müracaat yeri ---- -Cinsi Gün Saat Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti a) Münakasaıar 
'~.AA.AA,_,_,_,_,.,.,_,.,.,.,,.,_..""""""""'~~ 

inşaat, Taırıirat, Nafia işleri, Mabeme, Harita 

Göçmen evleri inşaah 240 ad. 
Adana - Karai1alı yolunun arasnıda yap. beto•arme 

tahliyeli bir köprü ile menfez inıaata 
Edincik- ielkiı yolunua aruında adi kaldıram iaş. 
Manyas-Aksakal ., ., kaldarım tamiri 
Erdek hültOmet binaaı tamiri 
Sınop • Boybat yolunun aruında ahşap kurtlu köp

rünün tamiri 
Çocuk uirreme kurumu sinema binaaile çocuk yu• 

vıısında yap. ınşaat işleri 

Gebzede yap. pavyon ve hanrar inıaatı (temd.) 
Sıvua 8 le.im. mesafede tesia edilecek çimento fab

rikan ve bu fabrikaya ait muhtelif menbant ka· 
nalizaeyea ve yol inşaah (şart 25 L.) 

Kartal rıhtım yollarının asfalt olarak inşauı 
Umumi idare bina11 badaaa boyuı v. a. temizleme 

iıleri 
Develi kaza~ında yap. hava kurumu binası inşaatı 

açık elts. 

" 

• 

" 
paz. 

kapalı z. 

7673 44 

1988 28 
8787 25 

750 -
430 74 

3000 -

paır:. - -
kapalı ı.. 16~8069 68 

açık ckı. 5224 53 
paz. 2567 45 

aç1lt ekı. 4360 -

ilaçlar, Klinik Ye İspençiyari alat, Hastane Lev. 

Mualece ve alitı tıbbiye: 145 kalem 
Ecuyi tıbbiye: 80 kalem 

açık eka. 
açık eks. 

1068 95 
758 -

EJektrik-Havagazı-KaJorifer (teıiıat ve malzemesi) 

Akümülatör plilcası: müıbet 600 ad. · menfi: 300 
ad . 

Yeraltı ltabloau: 800 m. elektrik malzemesi: 8 ltalem 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.ı. 

Portatif çad•r bezi: 350000 • · (şart. 10,50 L.) 

Battaniye: 1000 ad. 
Mahruti çadır bezi: 80000·90000 m. (şart. 4 L.) 
Pamuk çorap: 10000 çift 
Elbiıe ve kaıket diktirilme1i: 134 takım 

açık eks. 1650 -

açık eks. 3050 -

kapalı 2. 

kapalı :ı. 7200 -
• m. O 88 

açık ekı. 3000 -
paz. 

Matbaa işleri • Kırtasiye - Yazıhane Levaıımı 

Okul kitaba bastırılmasa: 120000 ba1kı 

Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, ı. 

OduD: 720 t. 
Fırı• odunu: 121 t. 
Tutu~turma odunu: 609,5 t . 
Fırın oduau: 400 t. 

" 
100 t. 

Krible kömürü: 800 t . 
Benzin: 87 oktanlık: 800 t. (şart. 10,80 L.)J 
Yerli kok: 75 t. (tead.) 
Benzin: 70 t. 

Müteferrik 

Türbün ıiıtemi kuru tıp ~u saatı : 150 ad . su alma 
kolları malzemeıi: 11 lc.akm 

İş kamyonu 2,5 tonluk ve '40 beygir kuvvetinde 

1 ad. 

Biıiklet: 55 ad. 

Ufki ve 4akuli daire taksi matlı pusla ve dürbünli 
ölçme aleti: 100 ad. - ormancı kumpuı: 250 ad. 
Cep pusulası: 2fi0 ad . · mire: 10 ad . - tecusü· 
mal burguıu: 200 ad.- Beı. şerit: 200 ad. (temd.) 

Arazoz bir buçuk ton su istiap edecek büyüklükte 
Deutsche: Werke m;ırla huıuıi gacin pin: 10 ad • 

mai mahruk memeıi: 9 ad. motör için 

Mahruti amele çadır 50 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Makarna: 8952 k . 
Yulaf: 40 1 t. 
Pirinç: 4ll t . 
Patateı: 75 t. 
Kuru ıoğan: 60 t 
Çorbalık piriaç. 30 t. (temd.) 
Sadeyaf: 11150 it. 
Kuru soğan 32 t . 
irmik: 8100 lı:. 
Kuru ot: 360 t. 
Sadeyağ: 5,9 t . 

• 
" 

7 t . 
5,9 t . 

Kuru sotan: 10 t. 
Yulaf: 720 t. (temd.) 

" 360 t. " 
" 360 t . " 

Porsiyon çorbalık sebze: 
Sığıreti: 2 15 t. 
Kuru ot: 138 t . 
Saman: 300 t . 
Kuru fasulye: 50 t . 

100000 çift 

Sığır eti: 30 t . • erimiş yağ: 4 t . - bulrur: 1 ,5 t. 
Pirinç 10 t . mercimek: 4,5 t. • sotan: 4,5 t . pata• 

tes: ıo t . 
Şeker ' 3 t . - çay: 275 it. • 1abun: 3,5 t . 

b Müzayedeler 

Ereğli motörü eşya: 81 le.alem 

paı. 3200 -

kapah z. - -
pa&. 1512 50 
kapah z. 8228 25 

" 5600 
açık elti. 1400 -
kapalı z. 20000 -

" 216000 -
açık elcs. 1500 -
paz. 18200 -

açı\t eka. 1950 - ve 
2842 50 

paz. 2000 -

a.;ık elt• 3850 -

açık eks. 665 96 

açık ekı. beb. 56 

açık ekı . 
lı:apah :ı. 

" açık ekı . 

kapah a . 
pu. 
açık ekı . 

• 
kapalı z. 
paZ . 

• 
" 
" 

2238 -
16040 -
10000 -
3750 -
4800 -

8100 -
5664 -
6720 -
5664 -
350 -

lı:apala z. 33840 -

• .. 
16920 -
16920 -

" b . çifti o 24 

" 
n 

açık elts. 
kapalı z 
açık eks . 

" 

• 

paz. 

32250 -
24721 -

3630 - -
5000 -

300 -

575 51 

149 12 
659 04 

32 -

63500 -

391 84 

327 -

56 85 

228 75 

540 -
5210 -
225 

405 -
113 44 
617 12 
420 -
105 -

1500 -
12050 -

112 
1365 -

288 75 

49 95 

167 85 
1203 -
750 -
281 25 
360 -
405 -

200 -

607 50 
424 80 
504 -
424 -

26 25 
2558 -
1?69 -
1269 -
1837 50 
2418 75 
1854 07 
272 25 
375 

Seyhan lıkin Müd. 
Seyhan ViJ. 

her rü11 
25-R-36 

Bahlte1ir Vilayeti 25-8-38 
" 25-8-38 

Erdek Eks. ve İhale Komis 24-8-38 
Sinop Nafıa Müd. 16-8-38 

Meuin Çocuk Esir. K. Başlc. 15-8-38 

Eıkişehir Lvz. SAK 
Sümerbank U. Müd 

Kartal Beled. 
O.O .Yolları Ank. 

Develi Hava Ku. Başkan. 

Tire Belediyesi 
lobisarlar Umum Müdür. 

D. D. Y Sirkeci 

M. M. V. SAK 

M. M. V.SAK 

13-8-38 
26-8-38 

15-8-38 
26-8-38 

20-8-38 

23-8·38 
27-8-38 

26-8-38 

29-9-38 
(tuib) 

Deai.c Ln. SAK 27-8-38 
M. M. V. SAK 29-8-38 

• 29-8-38 
PTT Lvz. Müd. Aok. ve 1.t. 27-8-38 

Devlet Buımevi Direk. 

Vi:ıe Aılt. SAK 
Çatalca Tümen SAK 
Tophane Lv:ı. SAK 

.. 
,. 

M. M. V. SAK 

" lst. Adliye Lvz:. Daire11i 
Ask . Fab. Um. Müd. Anlc. 

Tire Belediyesi 

Manisa Valiliti 

PTT Lvz. Müd. Ank. ve 
Beyo~lu 

Orman U. Müd. 

15-8-38 

7-9-38 
1-9-38 

27-8-38 
27-8-38 
27-8-38 

1-9-38 
2-9-38 

22-8-31 
17-8-38 

13 8-38 

5-9-38 

27-9-38 

2-9-38 

Seyhan Osmaniye Beled. 
Gtım . Muh. G . Kom. lst. SAK 27-8-38 

Nitde Nafıa Müd. 

Manisa Tümen SAK 
Bornova Aık. SAK 
Kars Aık. SAK 

" 
• 

Kırklarelı Tümen SAK 
Viu Aık. SAK 

" 
• 
" Çatalca Tümen SAK 

" 
" 
" Lüleburgaz Tümen SAK 

" 
" M. M. V. SAK 

Diyarbakır Ask. SAK 
Tophane Lvz. SAK 
Kara Aık. SAK 

" Silifke Jand. Okulu Kom. 

• 

" 

17-8-38 

24-8-38 
29-8-38 
9.9 38 

23-8-38 
7-9 38 

27-8-38 
15-8-38 
5-9-38 
6-9-38 

26-8-38 
1 9-38 
1-9-38 
1-9-38 
1-9·38 

26-8-38 
26-8-38 
26-8-38 

2-9-38 
29-8-38 
29-8-38 

1-9 38 
1-9-38 
25-8-38 
26-8-38 

27-8-38 

45 - lst. Li. Sah. Sıb. Mrk. SAK 18-8-38 

\ 

l \ 
10 - 11 

10 -
10 -
15 -
13 -

16 - 1 

11 - ı 

12 - 11 

10 - ,.,.ı 

11 -

1 \ 
10 - ı ı 

12 -
10 -

15 

11 -

12 30 
11 -
lO -
11-

11 

16 -
15 30 
11 30 
11 45 
11 -
12 -
12 -
14 -
11 -

11 

15 

10 -

11 

11 -

16 -
16 -
11 -
10 -
10 17 
t1 -
11 -
11 - 17 
11 17 
15 -
9 -

10 -
11 -
15 30 
11 -
11 30 
17 -
11 -
12 -
15 -
15 -
15 -

1 
' 

l ı 

12-14 
9-14 

9-12 

11 -

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin · 
Maden kömürü yerli blok 

" " 
krible 

" " 
marinlave 

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

E r z a k 

Pirinç Tosya 
" yerli Bombcy 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 
,, ikinci 

" Pirina 
Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Limon İtalya 

" 
Tarablus 

Patates Adapazar 1 ci 
n ,, 2 ci 

1 

Zeytin tanesi dubie (936 mahsul) 

" " " (937 " 
" " lci " " 
" " 2ci " " 
" " 3 cü " 

Sade yat Urfa (birinci) 

,, . ,, (ikinci) 
,. Kara (erimiş ) 

,, ,, (erimemiş) 

" 
Trabzon 

., Vejetali nt 
Çay Cava 

, , Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

" 

Deri ham ve i•lenmi• 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 
,, 11 manda 

" 
Hava .. 

" Tula 

ti 

11 ıığır 

kurusu kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 

Salamura 
koyun 
kuzu 
manda 

" 
" Kö!llele 

" 

sığır 

ıığ"ır 1 ci 
manda 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
, , beyu 1 ci 

Sahtiyan elvan \ ci 
., beyaz 1 ci 

P•muk lpliöl 

Vater yerli 4 Adana 

" ,, 6 " 

" 
,, 8 " 

" " 10 " 
" " 12 " 
.. " 14 " 
,, ,. 20 Yedikule 

" ., 24 " 
Ekıtra ,, 6 " 

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

Vater ecnebi 4 Hindiye 

.. " 6 " 

" " 8 " 
" " 10 " 
" " 12 " 

Ekstra yerli 14 İngiliz 

" " 15 " 
" " 18 " 
" " 20 " 
" " 22 " 
,, ,, 24 ,, 
,. ,, 15 İtalya 

" 
" 
" .. 

" 18 
" 20 
" 22 
" 24 

" 

" ,, 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

" 
" .. 
" .. .. 

kilosu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" sandığı 

b. sandığı 

.. 
kilosu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 

çifti 
kilosu 

" 
tt 

çifti 
kilosu 
çifti 

" 
•• 
il 

kilosu 

" 
" .. 

tanesi 

il 

il 

" 

paketi 

" 
" 
" .. .. 
" ,. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
ti .. 
" 
ti 

" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
ti 

" 

\ En az- En ço~ 

-15,50 
-15,50 
- 7 

15.50-16.00 
14.2ö - 14.75 
ı 2.00- 12.50 
10.00-10.so 

- 16.50 
2150 

- 2600 

' 
22.50- ~ ~ 
26.50 ı 
50. - 5 
26.50-27.5° 
24.50-25·50 

18- ı9 
~5 
ti) 
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'rth" pent avec tablier en beten araC. et ,, 7673 44 575 51 Vilayet Seyhan 25-8-38 10 -

~•t 'A. 1/r •ute Adua-KaraisaJi 
-~t. kpa.,e sur rou•e Edinci k-Belltis 

- • • 11•k rouverneme•tal E.rdek 
Pa.,· l ~ e •11r reute Manyaıı·Altukal 

''"· :0'' e• boi' Kurtlu su r•ute Sinop-aoyabad 
('_t"ti ••ıtr · aux ltltiuu du ci nema Lirue Pr• · 
~•tte, E•fance et Credıe. 'lt: ~'?il .. et .. anraı a Gebze (aj.). 

'-ti._ &tııs .. , canalisation et routes pour iutal· 

~~ s· 
1•brique Cİ•ent a une diıtuee de • kim. . .,. . 

•tr 1 (cah. eh. L. 25) 
l .ı_ ~ •• ••phalte 4'ea routeı 11ise• •ur IH q11ai• 
ı,~ •rtal 
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,, r•onn•r• peinture et nettoyare bit. ·re.. ' 
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,, 

Grc a rre 
Pti cac .. 

Gre iı. rrr 

lt88 28 
758 -

8717 25 
430 74 

3009 

Pli cach 1658069 68 

Publique 522'4 63 

Gre İl ıre 2567 45 

j59 04 
32 -

63500 -

391 84 

,, Bali lceıir 
Com. Aaj . Erdek. 
Vilayet lalılc.esir 

Dir. Trav. Pub. Sinep 
PrP.sid. Ligue Prot. E.nfance 

Com. Ach. lntend. E.ıltişehir 

Dir. General Sumerbank 

Municipalitr. K:ırtal 

Menin 

25-8-38 
24·1-38 
25-1-31 
16-8-38 
13·1-38 

13-8-~ 

26-1-38 

'.lere Exploit. Cb. de fer 1· tat Ankara 26·8 38 

~t~ · h&tiıse lirue aviatien au bourr Develi PubliqH 4360 - 327 - Pre•ili. Lirue Aviation Develi 

dıc,~,t. Cbimi ue1 et Pharmaceuti ueı · Jnstrumentı Sanitai!_~s-Fo~!ture peur Hipi~aux 
20-8-38 

111dııit:•~tı et iutru•ent• medicaux : 145 lots Pultlique 1068 95 Municipalite Tire 23·8·38 
~it p •rınaceutiques : 80 lots ,. 758 - 56 85 Com. Ach. Econom. Monop. Kabatadıe 27-8-38 
~titit.ı._,-. _ . 
"-~ ~z-Chauffare Central (lnatallation et Materiel) 
ıııe, 

~Ccıı._~c111llulateun p•ııitiv•ı : 'oe p.· Plaque• 
" 1 teı.ır.e neıatives : 300 p. 

"'· 
0•terraiıı : 100 •.. Materiel electri que: 8 

rııublique 

,, 

1658 -

3050 -

~le11ıı. __ 
:._~_~t - Chauaaureı - Tiaauı- Culu. 
'il 'ttı., 

" ~la ta de laine : 1090 p. 
~ L ' tenteı coniquea : 80000-~ m. (cah . . ~) 

t.-ı tt,, .ti 
l 'cti

0 
e cetoD : lOM pairH 

t'~ • ilabitı et caa41uette• : 134 complets 
·~Jt d' 

llte.,i lnıprimerie-P apeterie D· onı· ---~-~--....,.;...~--::...._~~-
ı~... •~re Helaİl'e : 120008 eırempl"ires 
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• 
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Pli cach 
Gre a ıre 
Pli cach 

,, 
Publique 
Pli cach 

,, 
Publique 
Gre a ızrıô 

Publique 
Jitli cada 

,, 
Jitubli«1ue 

• .. 
Pli c.ch 

,. 

la p. 56 
3i50 -

1512 50 
1221 25 
5690 
1400 -

20000 -
2160()0 

1500 
18200 ~ 

223i 
16040 -
ıeooo 

3750 -
4800 
3631 
5000 

Gr«' a rre 
Publique 

~ 

Pli cach 
Gre a rre 

Gri- a grP 

8100 -

300-

228 75 

540 
5110 

225 

46 95 

288 75 

405 -
113 44 
617 12 
420-
105 

1500 
12050 

112 
1365 -

167 85 
1203 -
750 -
281 25 
360 -
272 25 
375 
415 

200-

607 50 

45 

•e•e Expl. Ch. de Fer Etat SırltPdji 26·"'-38 

Com. Ach. Min. Def. Nat. A11k . 

Cfla. Ach . lntef'd . Maritime Kasimpacha 27rl ·3& 
Com. Ach. Min . Def. Nat . Ankara 29·8-38 

Com. Ach. Min. [),;.f, Nat. Anltııra 

Oir. E.conoınat PTT. ADk. et lııt. 

9ir . lmprİ•erie de L'Etat 

Municipalıte Tire 

29-8-38 
27-1·38 

15-8-38 

23-138 

Vilayet Mani.. 5-9·38 
Com.Ach. Comm. G . Surv. Oouan. l•t. 27-8-38 

Dir. Trav. Pub. Nirhtle 17·8·38 
Dir. Econom. PlT. A•lt. et lıtanbul 27-9-38 
9ir. Gen. des Foretıı 2-9-38 

Municıp. O•maniye de Seyhan 

Com. Ach. Milit. Vize 
,, Çat•lca 

Com. Ach. lnten . lst. Tephane 
,, 

Cocn. Ach. Min. D~f. Nat. Anlt. 
,, 

Oir. Econ•m· Palaiıı de Ju~tice l•t. 
Com. Ach. Oir. Gen. Fabr. Mil Ank. 

Com. Ach. Div. Manisa 
,, Borneva 

Kara 
., ,, 

.. 
" " 
" " 

Com. Acb. Div. Kirklareli 
Com. Acb. Milit. Vize 

.. 

" ., Çııtalca 

Co111. Aeh. Offıce Sanitaire Port lst. 

1.,.31 
1-,-38 

27·8·31 
27-8-38 
27-8-38 

1-9-38 
2·9-38 

22-8--.31 
17-8-38 

24·&-31 
29-8-38 

9-9-38 
23-8-38 
7-9-38 
1-9-38 
1-9-38 

27-8-38 
15·8-38 

5 9-38 
6-9-38 

26 8-38 
1-9-38 

18-8-38 

10 -
15 -
10 -
13 -
16 -

ı ı. -
1'.l 

10 

11 

10 -

1 '2 
10 -

1!> -

l2 30 
11 -

ıo 

11 -

11 -

11 

18 -

11 -
15 
11 -

16 -
ıs 30 
11 30 
11 45 
11 
12 
12 
14 -
11 -

16 -
16 
11 
10 
10 -
16 -
15 -
11 
11 
ı 1 
11 
11 

9-

11 -

FİATLAft COURS OEFiSiELS 

Afien - Opium . . • . . • 
luttlay yumu,ak - JSle tendre . 
Butclay ıert - 8le dur 
lutday kızılca - Blc roux 
lakla - Feve . 
Kuş yemi çuvallı - Millet . 

,, tlökme 
Peynir lteyaz - Fromage 

" kaşer 
Çavdar Seiglc . . . 
Su•am - Se•ame . . • 
.daaır sarı - Mıaiı jaunc 

blanc. 

A,atı·Moinı Yukarı·Plu 

5 23 
5 lO 
5 30 
4 I~ 50 
5 30 
5 6 

35 12 

5 24 
5 20 

5 32 50 
4 19 
5 31 
5 8 

Arpa An ad ol - Orge A o. .. 10 
Arpa yemlik . . . . 4 17 
Zeytin yatı l.ci yemeklik - Huile d'ol. 
Fıntlık kaltuklıı - Noiadteı 

Güz Yfınü 
Ceviz içi 
Tiftik ı.ıal 

,. oğlak • 
Pamuk yatı -
Suıam ,, ( 
iç iadem . . 

Huilc de cotnn 

" ııesame 

Oııırı unı millet jaunf' . . 
Keçi kılı - Poila de Chevre 
Kete• tohumu Gr. de Un • 
ıç fındık Noi•. decor. 
Nohut iri · Poi• chiche 
Kaplıca 

Yulaf - Avoine 
Fasulye ufak -Haricot •ec 
Burcak 
Mercimek - Lentille 
Yaıt•k Anadolu Mohaire 

Trakya " Thrace 
Sanıar tleriıi 

Tavşan ,. 
Vartak ,, 
Porauk ,. 
Kunduz 

. . 

GELEN- ARRlVAGE 
Afion - Opium 

Butday - Ble 386 -
Arpa - Orıe 
Çavtlar - Seirle 
Un Farine 31 
MıSir - Maia 
Kepek - Son 
Keten tohumu-Gr. Lin 
Fa•ulye - Haricot aec 
Pamuk - Coton 
Yapak - Mobaire 3 
Yulaf (foio ) 
Su•am -Se .. me 
Kut yemi - Millet 
Mercimek - Lentille 
Nohut - Poiı Cbiebe 
Zeyti• yağı -Huile d'ol. 
B. Peynir-Fromaıre B. 
K~t•r 
Tiftik 
iç fındık - Noiı. dec. 
Razmol 
Kıl 

Sulgur 

Beyaz yat 
P. Y•t 

5 
2 -

H.M 112 

49 
. . 

GİDEN- EXPOftTATION 
Afyon 
Razmol 
Arpa - Orıe 
Yulaf 
Kuş yemi - Millet 46 -
Nohut - Poi• chicht> 
İç fındık - Noi• dec. 
Un (farine) 
Suum 
Yapak - Mohaire 
İç ceviz 
İç badem - Amande 
Kıl 

Kepek 149 -
Mik•t 
Ti~ik 26 -

DİŞ FiATLAR 
MARCHES ETRANGERS 

Buğday (Ble) Linrpul 3 70 
,, ,, Şikaro 3 -
., ,, Vinipek 3 38 

Arpa (Org-e) Annra 3 Ol 
Masır (Mai•) Londra 3 57 
Keten t.(Gr.Un.) ,, ' 75 
Fındık {nei•.) G.Hamburg 46 -
,, L. ,, 45 -

b) M 0 Z A V E O E L E Fi 

Dörtyol Orman Bölge Şefliginden 
ilçemizin Göl yeri orınanındaa 1532 !<ental meşe ki· 

roürü 537 lir.· 50 kurus muhammen bedelle ı .S.938 gü· 
nlinden itiba ren 15 gün müddetle serbest açık artırmaya 
konulmuştur, Y eumi ihale 15.8.938 Pazartesi guau saat 
12 Dörtyol orman dairesi bi asında yapılAcakhr. Taliple
rin şartnameyi görmek istiyenlerin Ankarada orman u· 
mum müdürliığünne Seyhan da orman baş mühendisliğine 
Dörtyelda orman satış komisyonluğuna müracaat edil! 
mesi. 



Devlet Demiryolları 2 ci İşletme Müclürlü~ünden: 
MuhammPn herfoli 2667,45 lira olan nmumi idare hina· 

sının barlaııa ve bovası ve ... air temiz1cme işleri pazarlıkla 

yapılacaktır 

ihalesi 26.1.38 tarihine müsadif cuma aünü "'aat 1 l de 
t' 

2 ci işletme müdürlüğü binasında toplanacak ·komisyon ta-
rafından yapılacaktır. 

Fenni şartname.::i Ankara ikinci işletme müdürlü~ünden 
parasız verilir. f ,teklilerin muv3kkat tnminat akçP.sİ olan 
192.f;5 lirayı Ank.uo 1J1numi idare. veznec:ine yatırarak muay· 
yen gün ve saatta komisyonda hazır hulunmaları il!n olunur. 

De\'di Hava Kurumu Başkanlı~ından: 
DP,veli kaza~ında vaptırılacak hava kurumu binas. 6.8.938 

tarihinden itibaren 15 gün müddetlt.' açık eksiltmeye konul
muştur. 

Y &pılacak hinanın muhammen herlt>li '4360 liradır. 

İnşaata ait plaıı \'C feııni şartname ve ke~ifrıarnesi. Kay
seri ve Develi hava kurumu şubelerinde her vcıkit görüle· 
bilir. Eksiltınt>ye i lirak edel'ekleriu yiizdc 7,:=> teminat ak
çesi olan 327 lirayı 2490 numaralı kanunun onuncıı ınnd

desirıde yaııh o1an liizurnlu vı• aiki Vı! t~·klif mektuhlarını 
ihale ı:ıiinti olan 20.8.938 c11marte"i ~ünü saat ondan evvel 
kurıımd,ı ıc;ekkiil f'dect!k komisyona te~lim eylemeleri şart· 

tır Ek-.ıltme 20.8.9~~8 cumartesi giinü ... aat on ikide Develi 
hava kıırıımu şubı-:f;inde yapılacaktır. 

Seyhan Vila.yf'ti Daimi Enciimeninclen: 

Adana-Karni.;aJı yolunun 21+600 kil .mf'tre ırıd~ 8 ıııet

r.-• açıklı~ındaki hetonarmP. tahliyeli hir köprü ile 2 )+500·30 
+000'35+000'.16+ 700'42+300 kilometrelerrle hirt:r metre 
açıklığındaki ınenf zl~rlP. ke;?if tutarı olan 7673 lira 41 ku
ruşla açık ek iltmevc- konulmu~tur. 

Eksiltme 25 8.918 tarihincfo miic;ıHiif p<>rşPmbe !;iinü saat 
onda vilayet Daimi enciimerıintie vapılacnktır. 

f steyenler hu i~e keşif evraklarını görmek için Nafıa 
rnüdiirlii!!ünr miiracaat edilebilir. 

LtekliJer S75 lira 51 kuruş muvakkat t~miııatile hu işi 
yepahilf'ce~in~ clair Nafıa mlicliirli.i~iinflı>n al•nmış vec:ikayı 
~österme~e medmrdur. 

* •• 
GehzP.dP yap. pavyon ilr. hangar in~aatı. lhk: Harfri ask. 

kıtaatı ilanlarına. 
4 52 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 
·--

Tire Belcdiyf' Reisliğinden: 
Belediyemiz hastahanesi için 1068 lira 95 kuruş mu

hammen bedelli ve 145 kalem mualece ve alatı tıbbiye 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. Açık eksiltme 23.8.938 
tarihine rastlıyan sah günü saat 12 tle yapılacaklar. 

Eksiltmeğe girmek istiycolerin muhammen bedelin yüz· 
de 7,5 nisbetindeki muvakkat teminat akçesi ve 19.18 
yılı Ticaret Odası sicil kayıd vesikalarile birlikte yuka
rıda tayin olunan gün ve saatte belediyemiz Daimi 
encümenine müracaatları şarttır. 

• • • 
80 kal~m eczayi tıbbiye alınacaktır. Hak: lnhi~arlar U. 

Müd. ilanlarına. 
~ -

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 

İdaresinden 
Muhammen bedeli 1650 lira olan 300 adet menfi ve 

600 adet müsbet akkümülatör plakası açık ekstlme u'ulile 
26 8.931 cuma günil saat 15 de Sirkecide 9 İ~letme bi
nasında satın alınacaktır. İsteklilerin y ı zde 7,5 nisbetinde 
teminat ve nizami vesikalarile komisyona müracaatları la 
zımdır. Şartnameler paraıız olarak komisyondan veril
mektedir. 

Ankara Milli \1üdufoa Vekaleti Saiınalma Kemisyonuııılan: 
800 metre yeraltı kablo u ile 8 kalem elektrik malze

me i açık eksiltmeyi'! konmuştur 
Hep~ini·ı tahm ' rı "dilen bedP.llerı 3050 lira olup ilk tP· 

miııat parn ı 228 lirn 75 knru~tur. 
Eksiltmeye gireceklerin 2 t90 -;ayılı kanunun 2, 3 üccü 

maclrlP,lcrinde istenilen helgelerile birlikte ihale ~iin ve sa
atmcla l\tMV 'atınalma komisyonunda hazır bulunmaları. 

---"!"'"!'!!!!"!~'!!!!'!~!!'--~~"""!!~!""!!!'""!9~!'!'!""~~"""!"'~~----~ 

Mensucat-Elbise-J(undura-Camasır v .s. 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonu dan 
10.000 çift pamuk çoraJt açık eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 3000 lira olup ilk teminat para· 

sı 225 liradır. İhalesi 29 aiustos 938 pazartesi günü saat 
10 dadır Eksiltıneye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 
üncü maddelerinde i teuilen belgelerile ihale gün ve saahnde 
M.M.V. satınalma komi3yonuııda hazır bulunmaları. 

caktır. lateklilerin, izahat almak ve pey ıürmek üzere hergün 
Ankarada P. T. T. umumi müdürlütü binuındaki alım satım 

komisyonuna İstanbulda Beyoğlunda P.T.T. levazım ayniyat şu· 
beai müdürlütüne müracaatları. 

• • • 
350 hin mfltre porıatıf çadır bezi alınacaktır. Bak: Ha-

rici a!!k. kıtaatı il~nlarına. 

••• 
Bin adet battaniye alınacaktu. Bak: Deni~ Luz. SAK 

ilAnlsrına. 

Mathaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Devlet Basımevi Dircktirlüğünden: 
Tipo usulile basılacak 61X 100 1/16 kıt'asındaa 4 for· 

malık, iki renkli bir okul kitabının 120.000 ba!kı üzerin
den klişe basım ve cild işi pazarlıkla açık ekailtmeye ke· 

·nulmuştur. Kitabın kağıt ve cilel malzemesi Basımevince 
temin olunacaktır. Eksiltme ve ıhale 15.8 1938 pazartesi 
günü saat 1 l de Devlet Basımevi Direktörlüğünde yapı
lacrktır. Muhammen bedeli 3ıOO lira, muvakkat teminat 
miktarı da bu bedelin yüzde 7.5 u nisbetinde olup usulü 
dairesinde isteklilerin eksiltme zamanmdan bir saat evvel 
bu teminat Devlet Basımevi veznesine yatırmış olmaları 
lazımdır. 

• - :::::c: - ==== 
Mahrukat Benzin-Makine ya~ları v.~. 

İstanbul Adliye Levazım Dairesinden: 
İstanbul bilômum sulh mahkemelerile Levazım ve E

manet daireleri ve ıısliye beşinci ceza mahkemesinin kış· 
lık ihtivacı o1an 75 ton yerli kok kömürü açık eksiltme· 
ye konmuşsa da talih zuhur etmediğinden 2490 !'!ayılı ka· 
nunun 43 üncü maddeaine tevfikan 19 gün müddetle ek
siltme uzatılmıştır. Eksiltme 22.8.938 pazartesi günü saat 
14 te Sirkecide Aşirefendi sokağında 13 numarada Ad
liye Levazım Dı:ıiresinde Eksiltme Komisvonu tarafından 

muhammen bedeli 1500 lira olup muvakkat teminatı 112 
lira 50 kuruştur. f stekliJerin şartname ve kömürün tevzi 
yerlerini tati! günlerinden maada her gün sabah 9 dan 
17 ye kadar AdHve Le"azım Dairesinde girebilir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden Satınalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 18,200 lira olan 70 ton benzin 
askeri fabrikalar umum müdürlüğil merkez satınalma ko
misyonunca 17 ağustos 938 cumartesi günü saat l 1 de 
pazarlıkla ihale edifecektir. Şartname parasız ohrak ko
misyonundan verilir. Taliplerin muvakkat teminat oıan 1365 
lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerintleki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mütacaatları. 

* • * 

6<> > ton b · 1ziıı ılına..: lktır. Bak: Harici a'.'>IL 1'ıt.ı \lı ilan· 
!arına. 

* •• 
Fırııı ile tutuşturma odunu alınacaktır. Bak: İ:,t. Lvz. 

Amırliği SAK ilanlarıııa . 
• • • 

Odun alınacaktır. füık: Harici ask. kıtaatı ilanlarına. 

--=" 

Müteferrik 

1 

Tire Belediye Reisliğinden 

1 - Belediyemiz mÜ!JS'Jesesi su abonelerinin uns mali 
yılı ihtiyacatı için 150 adet türbin sistemi kuru tip su 

saati ile l l kalem su alma kolları rualzemeıi 6.8.938 tari· 
hinden 23.1.938 tarihine kadaa on sekiz gün müddetle 
ve ayrı ayrı açık eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - Su saatlarını muhammen bedeli 195" ve su atma 
kolları malzemesinin muhammen bedeli de 2842 lira 50 
kuruştur. 

3 - İsteklilerin yukarıda yazılı muhammen bedellerin 
yüzde 7.50 oi!betindeki muvakkat teminat akçesi ve 
1938 yılına ait Ticaret Odası sicil kayıd vesikalarile bir· 
likte 22.8.938 salı günü saat 1 1 de belediyemiz daimi eneli· 

menine müracaatları şarttır. ----
Niğde Nafıa Müdürlüğünden: 

29.7.931 giiniinden ba~lıyarak 17.8.938 çarşamba günii 
..:aat 11 de N'~J ViJ~yeti Daimi Enciimeninde aşaiıdaki ~e· 

rait rlaire~inde Naf. a için 50 mahruti ame!e çadırı açık ek
siltmeye konulmuiitur. 

3 metre irtifaınd l 4 m~tre kutrund:ı kapı ile, 21 diliaıli 
ve 65 santim etekli mahruti cadır maa direk. 

Niğde istasyon teslimi beherinin muhammen bedeli 5f> 
liradır, 

Teminat yiizde 7.5 kuruştur. 
Teslim müddeti 30 gündür 
Niimune ve şartnamesini her :ün N&fıa dairesinden ,ö· 

rebilirler. 
Mukav.-le ve il!n ücretlerile bilumum masraf müteahhide 

aiddir. 

• • • 
Top koşumu katırı beygır ve kısrak alınacakıır. Bık: 

Harici askeri kıtaatı ilauhırına. 
I~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
ı Erzak, Zahire, Et ve S~b.z~: 

576 ton arpa alınacaktır. Sak: Harici ask. kıtaatı il&n· 
!arına. 

* •• 
Beyaz ve kaşer peyniri alınacaktır. Bak: lst. Beleciiye!l1 

ilanlarına. 

• * * 
Kuru so!an, ~adeyağ, kuru ot, irmik, çorba)ık pırıRÇ 11e 

yulaf alınacaktır. Bak: Harici ask. k.?taatı ilıınlaıma. 

• • • 
Kuru ot alırıacakhr. Bak. lst. Lvz, amirliti SAK iIArı· 

Jarma. 

Avis fficiels 
Dı la Directiın Generale des Chemins 

de Fer dı l'Etat 
500 tonnes de vielle fonte d'une valeur estimative dtı 

22.50,> Ltqs. seront achetees par voie d'adjudication !100
5 

pli cachetc le !undi 22 aoı1t 1938 a 11 h. au local de l' Ad· 
ministration Generale a Ankara. 

C d a' l• eux qui desirent y prendre part oivent remettre 
Presirlence dt> la Cornrnission le jour de l'adjudication ju;~ 
qu'a t O h. leur!I offres, une garantie provisoire de 1687,av 
Ltqs. Les certificats exi!es par la l&i et un certificnt de coJl'l· 
petence delivre par le Ministere des Travaux Publics. . 

Les cahiers des charges sont distribues ~ratuitem~nt s 
Manisa Valiliğinden: a A•.kara par le Service des Approvisionnementa et Haf 

Vilayet Nafıaaı için alınacak 2.5 tonluk 4o beygir darpaşa par le Bureau de Reception. (5154) 4~ 
kuvvetinde 2000 lira muhammen kıymetli ış kamyonu j i 
eksiltmesine iştirak eden bulunmamııtır. Mübayaamn 1 M em e n t o de s F o u r n i s s e ur s ~ 
5.9.9.18 gününe kadar pazarlık suretile yapılacağı, şartla-
rını öirenmek istiyenlerin Vilayet Daimi Encümenine mü· Samedi 13-8-938 
racaatları ilan olunur. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
·• ~ 1 idare ihtiyacı için açık eksiltme ile 55 adet bisik-

1 let alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 3.850 muvakkat teminat 288.75 
lira olup eksiltmesi 27 eyliil 938 salı günü saat 15 te 
Ankarada P. T. T umum müdürlük binasındaki ıatın al· 
ma komisyonuad.1 yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektubu ve kanuni vesaiki ile bera_ber o güu saat 15 te 
mezkur komisyona mlracaat edilecektir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
bui Beyoğlunda P. T. T. Ayniyat şube 
parasız verilecektir. 

Levazım, İstan
müdürlüğünden 

Gümrlik Muhafaza Genel K t 1 ~ 1 t b l S omu an ıgı s an u atınalma 

Kemisyonund~m: 
1 - 60, 62, 63 sayılı motörler için satın alınacak 

Deutsche W erke marka l O aded hususi gacin pin ile 9 
aded mai mahruk memesinin ı7.8.938 cumartesi günü aaat 
1 1 de açık ek"iJtmesi yapıla~aktır. 

Claauıaures "yemeni,, (Min. Def. Nat.) No 768 
Habib d'ete (Co•. Ach. Comwand. Gea. Surv. Douın. lıt.) N. 76' 
Br•yage ble tlntend. Ankara) No 770 
Viaade de beeuf (Co111. Ach. Milit. Safranbelo11 ) No 779 
Bois (Cem. Aoh. Mil. Vize) No 770 
Huicotı 1ecs (Com. Ach. lntend. Marit.} No 771 
Cuir et vachette savonaeı jaunea (Fabr. Milit.) Ne 773 
Materi~l electrique (Miniıt. Def. Nat.) No 773 
Beucleı de ceiature petita et rraads (Fabr. Milit.) No 773 
Varonnets (Oir. Gen. Moaop.) No 77'J 
Balance• (Com. Adı. Com. Ge•. Surv. D. lst.) No 773 
Bois poıır four et pour le1sive (Co•maıul. Mil. lat.) No 773 
R.iz. ~avon et haricet• seca (Com. Ach. Milit. Isparta) No 77~ 
Paillc (Municip. Çorum) No 77' G .,. 
Pıeeea de recbanre peur moteur boot (Coa. Ach. Ceamaa.i. e 

Surv. Deuaa. lst.) No 775 ' 
Tranıports postaux (Oir. PTT. Malatya) No 777 
Boiı pour four (Co•. Ach. Command. lat.) No 777 
Censtr. konak ıeuverneıaental (Dir. Trav. Pub. Siaop) Ne 777 
* Caiaseı en bois (Dir. PTT. Anlı:.) No 778 
Briquea (Munieip. Çarıaaba) PCo 778 
• Decembres de maison lıleftcrdarat Seylllan) No 781 
Aıphalte (Vil. Mani11) Ne 781 

P. T. T. Levazım Müdürlütünden : 
Kuma,ı idarece verilmek, sair malzemesi müteahhide ait el· 

mak üzere 134 takım maa kasket elbi.e pazarlıkla diktirilecektir. 
.Kati ihale 27.,,.938 tarihind cumartHİ paü aaat 1 1 de yapıla· 

2 ~ Tasıl:ınan tutarı 665 lira 96 kuruş ve ilk temi· 
İnatı49 lira 95 kuruştur. 
J 3 - Şartname ve evsafı Kemiayondadır. Görülebilir . 

Vtande de aıouton (Com. Acb. Mil. Bursa) No 784 
MotorıDe (Cem. Ach. Commaatl. Gea. Surv. O. lıt.) Ne 785 

• LH Ht~riıque1 U.diqueat uae Hato par vGie de .. re11aıaerO· 


