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selerinin bu yüzden küçül
mek veya kapanmak ıztı

rarında kaldıiı sanayi oda
sının müracaatı, İktisad ve 
Maliye vekaletlerinin muh
telif cephelerden yaptığı 
tetkikat ile sabit olmuş ve 
Büyük Millet Meclisi Cum
huriyetin çizdiği kalkınma 
ve sanayileşme programı 

ile istihdaf edilen başlıca 
gayeleri küçük sanayiin 
meşru menf aatlerile telif 
etmek suretile bu kanunu 
kabul etmiştir. 

Kanunu tatbika memur 
olanlarla bu kanunun şümu• 
lu dahiline girenlerin bu 
hedefi göz önünde bulun
durmaları lazim oldğu gibi 
matbuatın da bu noktayı ef· 
karı umumiyede tebarüz et· 
tirmesi faydalı ve temenni
ye şayandır. 

Muamele vergisi kanunu, 
teşviki ıanayi kanununun 
birinci maddesile tarif edi
len sınai müesseseleri şü
mulü dahiline alınmış olup 
yeni kanunda bu esas da 
bir değişiklik vilcude getir
memiş ve bu esas haricinde 
yeni bir mukellifiyet ihdas 
etmemiştir. Binaenaleyh had
di zatında teşviki sanayi 
kanununun tarif ettiği şe

kilde bir sınai müessese va• 
ııf ve mahiyetini haiz ol
mayan müesseseler yeni ka
nunun mevzuu haricindedir. 

• Bu noktanın iyi anlaşma

ması ve bazı gazetelerin bu 
yanlış telakkiyi teyid ede
cek neşriyatta bulunmaları 
bazı küçük sanayi erbabını 
yersiz ve sebepsiz telaş ve 
endişeye ıevk ettiği anla
ıılmıştır. 

Yeni kanun, muafiyetin 
kaldırılması dolayısile mileı· 
seıelerden yine muafiyette 
bırakılmasına lüzum ve za
ruret görülen müesseselerin 
de icra vekilleri heyeti ka
rarile muafiyet mevzuuna 
alınması esasını kabul et
miş bulunmaktadır. Gönde
rilen heyete verilen vazife· 
lerden biri de bu kabil 
müesseseleri tesbit ederek 
icap eden kararları almak 
için lhım gelen ihzaratı yap· 
maktır. Bu itibarla heyetce 
yapılan tetkikatla bu kısım 
müesseseler de tesbit edil
mekte bulunmuştur. 

4 - Yeni kanun, muafi · 
yeti ilga edilen bazı kUçük 
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müesseselere defter tutmak 
mükellefiyet ve mecbuı iye
tini tahmiletmemekesasınıda 
derpiş eylemiş ve bu hususta 
Maliye Vekaletine salahiyet 
vermiş olduğundan heyetçe 
bu kısma girecek müesse
selerin tesbit ve bunların 

vergilerinin maktu şekilde 

alınması için İcab eden ter
tibat alınmaktadır. Maktui
yete raptedilecek müesse
selerin tesbitinde geniş bir 
zihniyetle hareket edilmek
te ve maktu vergilen yeni 
kanunun meriyete girdiği 
·tarihten itibaren tatbik e-
dilmesi mukarrer bulunmak· 
tadır. Bu hususta tedkilder 
ikmal edilmek üzere bulun· 
muş ve maktu vergileri ta-

• yin edecek olan ve içinde 
sanayi erbabının mümessil
leri de bulunacak olan ko
misyonlar teşkil edilmiş

tir. Komisyonlar bir iki gün 

.zarfında faaliyete geçecek" 
lerdir. ' 

5 - Bu hususta tedkika· 
te memur edilen heyetin 
küçük sanayi erbabile yap
tığı temaslar ve Vekaletten 
alınan sal4hiyete müsteni· 
den kendilerine verdiği iza
hat neticesinde evvelce yer· 
siz telaşa kapılarak motör· 
lerini kaldırmış olan bir 
kısım sanayi erbabının mo· 
törlerini yeniden tak~rak 

faaliyete devam ettikleri 
anlaşılmıştır. 

Şimdiye kadar verilen 
izahattan da anlaşılacağı il· 
zere büyük sanayi müesse• 
selerile beraber kiıçük sa
nayi erbabının da himaye· 
leri kanunla derpiş edilmiı 
ve Maliye Vekaletince de 
kanunan tatbikinde bu mak
sad ve gayenin göz önün
de bulundurulması tabii bu
lunmuştur. · 

~~~--·--~~~~ 

Yunanistanda pamuk Ziraatı 

Yunan Pamuk Ofisinin 
işarına nazaran Yunanista · 
nın her tarafında geçen te· 
muzun ilk on beş günlerin
de yağmur gelmemiş ve şid
detli poryaz esmiştir. Tem
muzun son günlerinde yağ

mur gelmiş ve en ziyade Se
lAnik ve Makedonya havalı
si istifade etmişlerdır. Yağ· 
mur kuraklıktan en ziyade 
mutezarrur olan fidanları 
canlandırdı. Umumiyetle ku
rak yerlerin fidanları mü
teessir oldular. Sulak yerle
rin mahsulü geçen seneye 

kıyasen 20 gün geç kaldı. 
Hastalık aebebile fidanlara 
pek az bir ziyan· hasıl oldu. 

Fabrikalarda ve tüccar· 
lar yedinde 3 milyon okka 
pamuk görülmektedir. 

Pamuğun en iyi nevin 
Peloponeı-Tesalya cinsinin 
fiyatı 56·57 drahmi diğer 

cinslerin fiyatı 45·48den 50 
drahmi kaydolunmaktadır 
(loo drahmi 113 kuruştur). 

Ziraat ve İktisat nazır· 
ların kararile pamuğun da
hili vergisi 4 drahmiden bir 
drahmiye tenezzül etmiştir. 

--~---

Tiftik-Su sam-Nohut Yapağı 

Tiftik.- Son kafta zar· 
f ında ufak tefek muamele
ler olmuştur. Büyük mik
tarda satışlar için umumi
yetleA lmanya'nın piyasamı
za çıkmasına bekleyenler 
çoktur. Son hafta zafındaki 
satışlar şanlardan ibarettir. 

31 balya Kastamunu de
rili 112 kuruş. 

l 9o balya Polatlı, Bey
pazar l 2o kuruş. 

500 balya Harman l 2o,50 
kt. bunlardan başka satıı ol• 
mamıştır. 

Umum çeşitler üıerine 

tiftik satıflannın başlana
cağını zannedenler vardır. 
Borsada tiftik fiyatları cins• 
lerine g8re 7o kuruştan 

130 kurufa kadardır. 
Son fiyatlar 

Oğlak l 2o kuruş 
Anamal 1 o4 ,, 
Çengelli 130 ,, 
Deri tiftiği 80 ,, 
Kaba 7o ,, 
Sarı 8S ,, 
Yapağı.- piyasa eyi git· 

mektedir. İstekli alıcılar 
vardır. Geçen haftaya na• 
zaran fiyatlarda büyük bir 
tebeddülat yoktur. Karaya
kubiler 45 Anadolu sıra 
malları 46 kuruştan 48,ince· 
ler 52 kuruş sıralarındadır. 
Yıkanmış yönlerde kiloda 
2/3 kuruşa kadar bir yük
seliş vardır. Borsadaki mua· 
mele fiyatlarına nazaran 
Anadolu kırkım 45, Anado· 

lu tabak 36 Trakya kırkım 
59, Trakya tabak 4o kuruş 
sıralarındadır. 

Susam. - Eski mallar Ü· 

zerinde satıcı var. hazır 

Antalya malını 18,So ku
ruştan bırakıyorlar. Yeni 
mahsülün vürudine kadar 
daha bir kaç para inmeıi 
muhtemeldir. 

Yeni mahsul Antalya 
mallarına SIF İstanbul T eş· 
ri nieYvel· Teşrinisani teslimi 
17,So istenmektedir. Eyli'ıl
de bazı mıntakalardan yeni 
mahsul stısam lstanbula ge
lir. 

Nohut.- lstanbul ticaret 
ve Zahire Borsasında mua· 
mele gören maddelerimiz
den biri olan nohut (lspan· 
ya tohumu), (kalburlanmış) 
ve (naturel) namlarile 3 ne• 
ve ayrılır. Gerek dehili iı
tihlik için piyasamızda ıa· 

tış muamelesi gören ve ge
rekse yabancı memleketten 
se-vk ve ihraç suretile yur
dumuza döviz temin eden 
nohutun nevilerine göre san 
muamele fiyatları şöylece 
gösterilebilir. 
ispanya tohumu 
Kalburlanmıt 
Naturel 

11 kr. 
7 ,, 
5 ,, 

~~~---·~~~~-

Yugoslavyanın bakır ihracata 

R~smi istatistiklere na· 
zaran, Yugoslavya bu se
nenin ilk nısfında 1989 mil
yon dinar· (5,653,ooo lira) 
kıymetinde 16.591 ton ba
kır ihraç etmiıtir. Geçen 
senenin aynı 6 -;ylar .zar
fında bakır ihracatı ü 16,5 
milyon dinar (6, 150,000 li-

ra) kıymelinde 16,2M tona 
baliğ olmuştur. 

Neşrolunan resmi bu ra• 
karolara na:ı:aran Yuio•
lavyaaın bakır ihraçı bu 
ıene geçen seneden 327 ton 
yani % 2 fazla olmuş fa
kat kıymeti 117,6 milyon 
dinar yani % 8,2 noksan 
olmuştur. 

Yeni banknotlar 

Ankara 15 (A.A.) - Tür· 
kiye Cumhuriyet Merkez 
bankasının l 5 İkinciteşrin 

1

1937 tarihinden itibaren te
davüle başladığı yeni harfil 
banknotlardan 15 Ağustos 
1938 tarihine kadar : 

5 Liralıklardan 28.095.000 
l o ,, 10.424.590 

50 ,, 12.371.200 
100 ,, 12.960.000 

Y ekim 63.850. 790 
ceman 63.850.790 lira teda· 
vüle çıkarılmış mukabilinde 
eski harfli banknotlardan 
aynı mikdar yani 64.850.79o 
lira tedavülden kaldırıl· 

mııtır. 

Ham maddelerin Eiyatları 
ve 

Ame rikah mütehassısların takdlrl 

Nevyork.12. - Mütehas· 
ıısların takdirine nazaran 
ham maddeler gelecek 6 ve 
g aylar zarfında esaslı su· 
rette yükselecek. Bugünkn 
durgunluğun akibende son 
baharda külliyetli müba· 
yaalar olacağını kaviyen 
tahmin olunuyor. 

Buidayın fiyatına gelince 
son sükilt timdi Amerika. 
nın külliyetli satışların ne. 
ticeıi olarak en ıon radd .. 

ıine diişmUşdllr. Kış meY· 
sımı buğdayının zeri ı· 

çin aı bir saha tahsis olu
nacağııöylenmektedir,bunun 

ise piyasa üzerine tabii bii
yük tesiri olacaktır. 

Pamuk hakkında müte• 
bassislerin kanaatına göre 
mahsulü biraz evvel tahmin 
ve takdir olunan miktardan 
oldukça noksan olacak pi· 
yasanın düıelmeıine intizar 
olunmaktatir. 
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a) MÜNAKASALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri vemalzemesiHarita 

Pınarbaşı Su işleri yedinci şube mühendisliğinden : 

1 - Keşif bedeli ( 14081) lira (21) kuruşdan ibaret 
olan uzun yayla sulama işlerinden kaynar-altıkesek arasın
da açılacak olan sağ ve sol sahil kanalı yeniden açık ek
ıiltme usulile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 938 Ağuıtosunun yirmi altıncı Cuma 
günü saat onda Pınarbaşında ıu işleri yedinci şube mü
hendisliği binası dahilinde yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin (1506) lira (IO) ku
ruştan ibaret olan muvakkat teminatı ile 2490 sayılı kanu
nunun tayin ettiği vesikalara ve resmi gazetenin 1 .7 .937 
gün ve 3645 sayılı nushasında intişar etmiş olan müteah· 
bitlik vesikası hakkındaki talimatnamenin 3 üncü maddesi 
nin C. fıkrasında yazılı umumi müteahhitlik vesikasını o 
gün saat ona kadar komisyon reisliğine vermiş bulunma
ları şarttır. 

_ 4 - Şartnameler ve evrakı keşfiye Pınarbaşında su 
işleri yedinci şube mühendisliği binası dahilinde isteklile
rine gösterilmektedir. 

• • • l - Keşif bedeli ( 13538) lira (08) kuruştan ibaret olan 
uzun yayla sulama işlerinden karagöz -kılıçmehmet arasın· 
da açılacak olan kanal yeniden açık eksiltme usuliyle i· 
haleye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 938 Ağustosunun yirmi altıncı Cuma 
gtınü saat onda Pınarbaşında su işleri yedinci ıube mü
hendisliği binası dahilinde yapılacakbr. 

3 -Eksiltmeye girmek isteyenlerin ( 1O15) lira (36) krş 
ibaret olan muvakkat teminat ile 2490 sayılı kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve resmi gazetenin 1-7-937 gun ve 
3645 sayılı nushasında intişar etmiş olan müteahhitlik ve
sikası hakkındaki talimatnamenin 3 üncü maddesinin C. 
fıkrasında yazılı umumi müteahhitlik vesikasını o gün saat 
ona kadar komisyon reisliğine vermiş bulunmaları şarttır. 

isteklilerin 1650 lira 38 kuruşluk muvakkat teminat
larile birlikte eksil~me şartnamesinde yazılı vesaiki ve ka
palı teklif mektuplarım eksiltme saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Sabnalma Komisyonuna 
teslim etmeleri ve posta teahhurunun kabul edilmiyeceği 
ilan olunur. 

Antalya Belediyesinden: 
1 - Eksiltmiye konulmuş: Antalya şehri içme ıu pro

jesi tanzimi, Kesif bedeli 7,500 liradır. 
2 - Eksiltme 2/9/938 tarihine raslıyan cuma günü saat 

11 de Antalya Belediyesinde kapalı zarf usulile yapıla
caktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnameıi, mukavele projesı, 
Nafia Vekaletinden içme su projelerinin hazırlanacağına 

dair talimatname, hususi, fenni şartname ve 4 ilişik resmi 
Antalya Belediyesinden parasız alabilirler. Ekıiltmiye gire
bilmek için isteklilerin 825 liralık kat'i teminat vermesi. 
150 bin liralık keşif bedeli tqtarı olan bir içme su projesi 
ve laakal 4 aded içme su projesi yapmış bulunması. 

4 - İsteklilerin teklif mektublarıni ikinci maddede 
yazılı saatten bit saat evveline kadar Antalya Belediye Reis
liğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada vakı 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

= = 
Elektrik,Havagazi,Kalorifer Tesisat ve Malz. 

Elazığ Tümen Satın Alma Komisyonundan 

1 - Harput caddesindeki b,.,yaz binarlan hastaneye kadar 

1 - Y ıı ptırılacak elbise ve şapkanın muhammen bedeli 
342 liradır. 

2 - Muvnkknt teminnt akçesi 2;) lira 65 kuru;o;tur. 
3 - İhale 22/8/ i 938 pazartesi günü saat 11 de Bt!ediye 

daimi encümeni huzurunda yapılacaktır. 
4 - Umumi ve hususi şartname ile mukavelenaıııe 

suretleri vesaire itfaiye gurup amir ligine müracaatla gör D 
lebilir. 

5 - İhale 2490 sayılı kanun hükmüne göre yapıl•" 
caktır. 

Kereste Tahta v .s. 
Ankara Belediyeıinden 

Bahçeler için üç metre boyunda kestane ve gürren ve meşe al• 
mak üzere on beş bin kazık alınması hakkında on beş gün müddetle 
açlk eksiltmeye l\o;ıularak talip çıkmamasından dolayı on ıün ıniid· 
detle temdit edilmiştir. 

~uhammen bedeli 18oo liradır. 
Muvakkat teminatı 13.5 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyen her gün yazı işleri kalemine .,e 

isteklilerin de 2o 8 938 cuma günü ıaat Io.5da Belediye encüaıeııioe 
müracaatları. 

Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 
Müzeler Arttırma ve Eksiltme 
Cinsi Evsafı 

Komisyonu Riyaaetinden: 
Miktarı Mubam. Muvakk•' 

Kilo bedeli temio•' 
Lira K. L. t'· 

elektrik için demir hat çekilecektir. Ve hastane dahili tenviratı Mangal kömürü Sinekli veya Çer-
yaptırılacaktır. kesköy malı 21300 958 50 

2 - Keşif bedeli 2000 lira 75 kuru~tur. Kok ,, Dolmababçe veya ye-
3 - Muvakkat tenıirıatı 155 lira 75 kuruştur. dikule gazhaneleri m. 48 ton 936 70 20 
4 - Pazarlık açık eksiltme sureli y le 'J.9 /8/938 pazartesi I Sö ınikok ,, yerli 37 ,, 906 50 68 

günü. saat lo da Elazığ Tüm. binası içerisinde Satin AJma Eksiltmenin gün velsaat ve nerede yapılacağı: 29/8/938 r•· 
Komısyon~nda yapı~acaktır... zartesi saat 14,30da Müıeler G~nel Direktörlüğünde. . . 

5 - '.ı ~rtnamesı .. s~~ı, p~r~eınbe ve cumartesi günleri adı İstanbul Müzelerinin yakacak ihtiyacı açık eksiltmeye k0' 

geçen Komısyo~da. gorule:eıttı·~· . muştur. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ,., ılr 
6 - İste~lıle~ın . mezku.: gun ve. saatınde muvakkat temi- siltmeye girecek olanların da eksiltme günü Ticaret Odasıodl' 

nat makbuzlarıle bırlıkte muracaatları. aldıkları veıika ve teminat makbuzlarile İstanbul Müzeleri (İl' 
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Malatya Meyvacılık istasyonu Direktörlüğünden: Mudanya Belediyesinden: 
nel Direktörlüğüne müracaat etmeleri. 

· 46232 lira 23 kuruş keşif bedelini havi olup Malatyada l - Eksiltmeye konan iş: Mudanya'da mevcut elektrik 
yapılaçak Meyvacılık istasyonu binaları l6/8/9J8 tarihin- tesisatına ilaveten 110 beygir kuvvetinde bir lokomobil ile M. M, VekAleti Satın Aıma Komisyonundan : 
den itibaren l5 gün zarfındn kapalı zarf usulile eksiltme- buna aid teferruatı mihanikiye ve inşaiyedir ve eksiltme ka- v .. d ,~· 
ye konulmuştur. palı zarf usulile yapılacaktır. . 1 -:- 11 Agu~tos. _938 ~erşemhe gu?ü ıaat ?n 'il,- •e 

2 - Keşif bedeli 23707 yirmi üç bin yedi yüz yedi li. sıltmesı yapılacagı ılan edılen ve hepsıne tahmın ed....,, t 
· Eksiltme 31/8/938 gün.üne ~aa~ı!~n çarşamba günü sa• radır. 

1 

fiyat (499o) lira olan (175oo) litre benzin, (650) kilo JP. 

at 14 te Malatya Zıraat Dırektorlügünde yapılacaktır. l . 1 . 1 . M d b 1 d' .1 biloil. A (3oo) kilo Mobiloil ~ C (45) büyu"k teneke ~ t, 
M k 1 k ·ı b d 1 k · 1 · J h • stıyen er pro1e ve şartname erı u anya e e ıyesı e · · · 1·_.., 

u ave e, e sı tme, ayın ır ı ış erı gene ' ususı ve l b l'd Gal 'd A ·k·· . J l' h d 1 k rol için talip zuhur etmedigv inden eksiltmesi 10 ....rın gY 
f i rt l · · k 'f h ı~ ·1 b ·d d•v stan u a ata a, ssı urasyonı enera ı anın a e e - 5 .. 
enn şa name erı, proje, eşı u asası e una aı ıger ı 'k .. h d' . H H l I k d .. b.1. l uzatılmıştır. 

k h ü M 1 ty M 1 k t t D' kt" 1 .. v .. tn mu en ısı asan a et şı pınar an gore ı ır er. . 
evra erg n a a a eyvacı ı ı asyonu ıre or ugun- 4 9 8 938 d •t·b 'h 1 k l l b . . 2 - ilk teminatı (374) lira 25 kuruştur. . d ö ül b T - . . en ı ı aren ı a eye onu muş o an u ışın . .. ~jf 

e gMr ekkı ır. . . ihalesi kırk beş gün sonra yani 22-9·938 perşembe günü 3 - Şartnamesı her gun M. M. V. satın alma ko 
uva at temınat 3467 lıra 41 kuruştur. . . .. . . d .. ·· ı b'l' · · · · . . . . . saat on bırde Mudanya beledıye encumenınde yapılacakıır yonun a goru e ı ır. _.t 

Eksıltmıye gırebılmek ıçın bu ışe benzer 25 hın hra· M kk . 1781 1. d 4 - Eksiltmesi 22 Agv ustos 1938 Pazarteıi nnO fi' 
1 k · t v d · N f V kAl · d d'kl' h uva at temınat ıra ır. g ı • ., yap ıgına aır a ıa e etın en taa ı ı mütea - 11 de yapılacaktır. 
hidlik vesi kas • ve Ticaret Odaları vesikalarını hAmilen Ma
latya Meyvacıhk lıtaıyonu Direktörlüğüne müracaat eyle
meleri ilAn olunur. 

lıtanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

2/9/938 cuma günü saat 15 de İstanhulda Nafıa Mü
dllrlüğünde eksiltme komisyonu odasında ( 1401.96) lira ke· 
şif bedelli Başvekalet arşiv dairesi yanındaki tasnif heye
ti çalışma binası ikmali inşaatı açık eksiltmeye konul
muştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni ıartnameleri, proje, ke.,if hülasasile buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 106 liradır. 
lıteklilerin en az ( 1000) liralık bu işe benzer iş yap• 

tığına dair eksiltme tarihinden bir hafta evvel Nafıa Mü
dürlüğünden almıt olduğu müteahhidlik ve Ticaret Odası 
veaikalarile a-elmeleri. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden : 

1 -... Eksiltmiye konulan iş: İdarenin Ankara Tayyare 
meydanında yaptırmakta olan istaıyon ve Umum Müdür
lük binasının iltiıak yolu hafriyatıdır. Keşif bedeli (22005) 
liradır. 

2 - Eksiltmenin yeri ve şekli : Eksiltme 29/8/938 Pa· 
zartesi günü saat 11 de Ankara'da Çimento fabrikası kar .. 
ıısındaki Hayayolları Umum müdürlük binasında vahidi 
fiat esası üzerinden kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamelerile · buna aid evrak ve plAn
lar Ankara'da P. T. T. Umum MO.dlirlük binasındaki Ha· 
va7olları acent&1ında ıörlllebilir. 

Amasya Belediye Reisliğinden 

1 - Amasya belediyesi elektrik santralına il!veten konu. 
lacak olan 6o-7o, 80 beygırlik buhar lokomobili ve elli kilo. 
vat aııperlik altennatör ve tek levhalı levzi tablosu ve bunların 
teferruatı ile montajları kapalı za.rf usuliyle münaka!!aya ko
nulmnştur. 

2 - Ke~iı bedeli on üç bin yüz liradır. 
3 - Arzu edeulere bu evrak Amasya belediyesinden pa· 

ranı olarak göndeıilir. 

4 - Eksiltme l teşrinievel 1938 tarihine rastlıyan cu
martesi günü saat on birde Amasya belediye dairesinde ya· 
pılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat dokuz yüz seksen iki buçuk liradır 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Çanakkale jandarma tuğayı poviyonlarında elek
trik tenviratı için Dizel motörü ve teferrüatımn keşfi dai
resinde yaptırılma açık eksiltme usulile iıtekliıine ihale edi· 
lecektir. 

Eksiltme 5/9/938 pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 
2 - Keşif bedeli 17 44 lira 20 kuruş olan bu eksiltme 

şartnamesi parasız Komisyondan alınabilir. Eksiltmesine 
girmek istiyenlerin yüz otuz lira seksen iki kuruşluk ilk te
minat ve şartnamede yazılı bela-elerle birlikte tam vaktında 
Komisyona baı vurmaları 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v.s 
Samsun Belediye Riyasetinden 

itfaiye mürettebatı için yaptırılacak L9 takım 
oapka açık. eksiltmeyt'I koııu)muıtur. 

elbise v~ 

Dahiliye VekAletinden : 

1 - Vekaletin 938 mali yılı ihtiyacı için alınacak : \ 
ton Sömikok "Türk Antrasit,, kömürünün mubayaal1 

palı zarf usulile eksiltmeye konınuştur. ,/.. 
2 - Eksiltme 1 /9/938 tarihinde Perşembe gilııU ~ 

11 de Ankara' da Y enişehirde Vekalet binaıında topla ~ 
Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. ' 

3 - Muhammen bedel 11587 lira fi() kuruştur. 
4 - !\iuvakkat teminat 869 liradır. I \ 
5 - isteklilerin bu babdaki şartnameyi Vekalet J) 

zım Müd~rlüğünden almaları lazımdır. ,l 
6 - Istekliıerin 1 /9/938 saat l o a kadar teklif ~; 

tublarını Satın Alma Komisyonu Reisliğine makbuz 1fJ 
bilinde vermeleri İcab eder. 6 ~ 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektublarıoı~ ~ 
maddede yazılı saate kadar Komisyon Reisliğin• g ~ 
bulunması şarttır. 

Postada olacak a-ecikmeler muteber değildir. 

"' ~ 1 Ankara Levazım Amirligi Satın Alma Komisyon~~ '~ 
Kor hayvan hastahanesi için piyasada satılan iyı ' 

20 ton kırıple kömürü pazarlıkla satı~ alınacaktır. 11'.ıl ~ 
Taliplerin 19-8-938 cuma günU saat 10 da Afık 'I 

Sarıkışla piyade alayı satın alma komisyonuna müracl' 
• • * ut Benzin, gaz, maıut, maden kömürü, kok alınaca~ ; ~~ 

Bak Erzak sütununda Adana Ziraat Mektebi Direk· ılı-

c1• 
Meıe kömiirü ıömilrok ile kriple maden kömürö ah"' .fi 

Bak Erzak sütununda Konya Sınat Okulu Dir. il.,.... 

~ 
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~ 
~ Münakasa Gaz:etui 

--------~----------~------------------------------------------_..;.;;...;;.;;.~.;;;.;;~;.;;;.;;.._ ______ __ 
,. 1 • • ••• • .. ~. ~ - ..... • •t.' .. _ ..... ,, : 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
~~umıı:mı:ımm 

~ İşin mahiyeti 

~~n İdare binası 
ve 600 tonluk 

~, ttı tuz ambarı 
ı_., t .. 

İdare binası 
ve 600 tonluk 
tuz ambarı 

Keşif 

bedeli 
L. K. 

15609,52 

15609.52 

Muvakkat 
teminat 
L. K. 

1170.72 

1170.72 

Eksiltmenin 

Sa atı 

10 

11 

~~1 -ldaremizin Siirt Müıtakil Müdürlüğüne bağlı Me .. 
~~tı ~e Çay tuzlalarında ıartname ve projeleri mucibince 
'hı rk lcak idare binaları Ye tuz ambarları inşaatı ayrı 
~ t '~alı zarfla eksiltmeye konmuş ise de 14 Temmuz 
~tl~thinde ihale edilemediğinden yeniden ve ayrı ayrı 

2
1 usulile eksiltmeye konulmuştur. 

ı>" - Keşif bedellerile muvakkat teminatları hizaların· 
,oater·ı . . 
3 ı mıştır. 

1. ""' Eksiltme 19.8.938 tarihine rastlayan Cuma gücü 
tt~~~a yazılı saatlerde Siirt Müstakil MüGiürlilğünde 
4 kıl Komisyonda yapılacaktır. 

f,; • ~:·- .. -~-r~· ,.. "4~., ,-_\)• .. '~\ ,·~~:Oı".:.~-e-~~-.. ·.d.İ -.•:.:··~-~ 

·. " . . . . 

Ankarada Cebeci hutabaneainde ya ptırılacak ıu dt'posu po
liklinik kacalızasyon ve kömürlük inşaatına eksiltme günü i ı tckli 
çıkmadığından yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
Bu inşaatın heyeti umumiyeainin ketif bedeli 60030 lira 22 kurutt ur 
Eksiltme 5-9 938 pazarlcai a-ünü ~aat 11 de Ankarada M.M.V. Sa. 
Al. Ko.da yapılacaktır . İlk teminat 425 1 lira 52 kuruş olup şa r t
name keşif ve sair evrak 300 kuruş mukabilinde Komiıyondan 
a!ıııır. Eksiltmeye a-ireceklerin kanuni teminat ve 249[) aayıh kanu· 
oun 2·3 cü maddelerinde yuılı belgelerle müteahhitlik vesikası ile 
birlikte teklif mektublarını ekıiltme saatinden behemehal bir aaat 
evveline kadar M.M V. Sa. Al. Ko .na \•ermeleri (274) (5~67) l - 4 

5000 ila 6 on metre hava rengi kışlık elbiselik kumaş kapalı 
zarfla ekıillmeye konmuştur. Tahmin edi len bedeli :.? IOCO lira ilk 
teminatı 1 ö75 liradır . ihalesi 2/9/\l3S cuma günü ıaat 12 dedir. Ek· 
ııiltmeye ııireceklerin 2490 aııyılı kaou11un 2 3 cü maddelerinde iale
nilen belgelerle ihale sıüoü ve aaa tinde teklif meklublarile teminat· 
larını en ıcç bir aaat evveline M M.V Sa. Al. Ko.na vermeleri 

(270) (5.t63) 1-4 

Kara garnizonu ihtiyacı için 140 bin kilo aığır eti kapalı zarRai 
münakaaaya konulmuştur. Tahmin bedeli 21 000 l ira ilk teminat. 
1575 liradır. İlıalesi 19 8.938 cuma günü saat 10 da Karsta Aıker 
Sabnalma Komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şeraitini srörmek 
isteyenler hergün ve ihaleye iştirak edeceklerin belli gün ve zama• 
nından bir aaat t:vveline kadar teklif mektublarile ticaret v tıi· 
kalarını ve teminatlarını vermek ıuretile Karata Aıkeri Sahnalma 
Komisyonuna vermeleri. {195) (5038) 4- 4 

Kırklareli Tftmtn birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla ekıiltmeye 
lconular•k 21.7.93S perşembe günü ıaat 17 de ihaleai yapılan pi · 
livlık pirince verilen 22 kurut .... 8 aantim fiat Kor Komutaohtınca 
pahalı görüldiltünden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuı· 
t ur. Muhammen fiatı 24 kuruş olup ilk teminatı 16:!0 lira ihaleıi 
19 8.938 cuma srünü aaat 17 dedir. İıtekliler ıartnamuini hersrün 
Tümen Satıoalma Komiıyonunda a-örebilirler. Talihlerin kanurıun 

2, 3 Oocü maddelerindeki naaik ile teminatlarını havi zarflarını bel
li gün Ye ıaatten en az bir ıaat evveline kadar Tümen Satınalma 
Komısyonuna vermeleri. (196) (5039) 4-4 

Bir kilosuna tahmin edilen fiatı 12 kuruş olan 208000 kilo una talip 
çıkmadığından yenide.o münakasaya konmuştur. Şartnamesini para
sız almak istiye:ılerin her gün Safranbolu P.A. Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. İlk teminat miktarı 1872 liradır. İhalesi 3 9 938 Cumar
tesi günü saat 11 ,30 dadır. Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı 

kanunun 2-3 cü maddelerinde ya7llı vesaikle ilk teminatlarile bir· 
likte teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel Safran
bolu Belediye binasında toplanacak A.Sa.Al.Ko.na vermeleri 1-4 

(5494) 

Karaköse garnizonu için 840000 kilo arpasına kapalı zarfla 
istekli çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 ci maddesi mucibince 

Ankara garnizon birlik ve müe11eıeleri hayvanatı için 230,0::>0 bir ay iç11de neticelendirmek üzere pazarlıta çevrildi. Tahmin be
edilen gün ve kilo yulaf n kapalı zarfla ekıiltınesi 8 Eylül-9:18 1aat 12de Ankara deli 18480 liradır. İlk teminat 1386 liradır. Pazarlığı 5 8 938 tari· 
müteJekkıl Ko- LV. Amirli~i S a. Al.Ko.da yapılacaktır. Muhammen bedeli 18 .tOO , hinden itibaren talip çıkdıgı takdirde hergün yapılacaktır. İhalesi 

(5044) 4-4 lira ilk teminatı 1380 liradır. Şartname Komiıyonda a-örülür K~nuoi karakösede Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. Şartnamesini görmek iati-

3000 takıın dikilmiş ynlık elbise kapalı zarfla ekıiltmeye 
konulmçştur. Tahmin edilen bedeli ltS -150 lira olup ilk teminat 
1383 lira 75 kuruşlur. ihalesi 3 9 9l38 cumarteıi ıaat l I dedir. Ekıilt· 
meye gireceklerin 2490 1ayılı kanunun 2 3 cü maddelerinde iatenilen 
beJgelerJe teminat ve teklif mektublarını ihale aününde en a-eç bir 
saat evveline kadarM.M.V. Sa. Al. Ko.na vermeleri (271 ) (5-l6 .. )l-4 

~b:--:- Her işe ait şartname ve projeler 78 kuruş bedel 
~ •lıııde lnhiıarlar Umum Müdürlüğü tuz fen şubesile 
~ ,r

1
' Baımndürlüğünden ve Siirt Müstakil Müdnrlüğün-
1nah·1· S ı ır. 

'~oer; İıteklilerin eksiltme için tayin 
~~o t Siirt Müstakil Müdürlüğünden 

ıı, ınüracaatları ilAn olunur. 

J 

"eıikalarda bulunan teklif mc ktublarını, ıaat l I re kadar Komiı- j yenler Ko.dan alıp görebilirler, isteklilerin ilk teminatlarile vı 
yona vermeleri (265) (541>8) 1-4 ticaret odası vesikalarile birlikte ko.na müracaatları (278) (5490) 

1ı1 ""' Ahırkapı Bakım evinde mevcut 1385 kilo ıskarta 1 .. . 
ı. ' l\ab L b d k l Ankara garnizonu birlik ve mueısesatı hayvanah ıbtiyacı için Kars garnizonu ihtiyacı için kapalı zarf usuli ile münakuaya 
·~~l '- ataş evazım am arın a mevcut 26 a em eşya rı ıo·oo k·ı k l fl k · ıt . 12 9 93 t 12 d k 1 20000 k ı d .h ı .. .. d l. k d d ı!l: • ı J ı o arpanın apa ı zar a e sı mesı - • aa e onu an i o sa e yağına ı a e gunun e ta ıp çı ma ığın an 

~ llaulıle satılacaktır. Ankara Lv A Sa.Al K" da ya pılacaktır. Muhammen bedeli 27877 25 7/938 den itibaren bir ay devam etmek üzere pazarlığa kon-
~Ü ,- Arttırma 18.8.938 tarihine rastlayan Perşembe lira ;JO kuruştur. İlk teminatı ZtıHO lira 81 kuruştur. Şartname.i H9 muştur. Tahmin be~eli 17000 lira muvakkat teminatı 1270 liradır. 

iııd '~t 10,30 da Kabataşta Levazım ye Mubayaat Şu- ~ kuru ş mukabilinde Komiıyondan alınabilir, Kanuni ve.ııikalarda İkinci parzarlıkla yine talip çıkmadığından 2 3 cü pazarlığı 25 8,938 
a ,ikı Sahş Komisyonunda yapılacaktır. bulunan teklif mektublarının ıaat 11 re kadar Komiayona_ veı ilm~s i perşembe günü ıaat 10 da Sa. Al. ko. da yapılacaktır. Evsaf ve 

~qlllıı .. P numuneleri Ahırkapı Bakım evinde 26 kalem eşya (27 l) \546J) 1-4 teraitini görmek iatiyenler her rün ve ihaleye iştirak edeceklerin 
~ıeteri Kabataş ambarında görülebilir. belll zamanda Karada si. Al. Ko.na müracaatları. (279) (5491) 

~~~ ~aktekdlilerind pazarllık Siçin Ktayi~ edilen glün l v~ Birlik Miktarı be~;li temii!:tı EK. EK. Hava Birlikleri gunizonund.ı yaptırlacak kanaliza1yon iti ka. 
'il al ar a a ı yazı ı atış omııyonuna ge me erı ismi Cinai ton lira Ura Şekli Tarih Saat palı zarfla eiuilemeye konulmuştur. Ekılllmeıi 25.8.938. pnşembe 

Unur. (5080) 4- 4 - K.- zarf-:-_'">•,· 
81938

* l I rünü ıaat 16 da Eskişehir Levazım Amirlitinde Satınalma Komia· 
B.eski A. Yulaf 720 33"40 :?5:l8 • B k f 1 601 40 k lk ~ 1 ._,

6 8 9
.>'S 1 1,30 yonunda yapılıtcnkhr. edeli eş i 7 lira uruı, i bminatı 

~ ......._ Ş rt . 'b' l k 6 d f'l' " Top Tb • .~6!) t6920 1:!69 • 32 10 K f d " l b l t\lı.,. a namesı mucı ınce satın a ınaca a et ı ıt- 26 8 938 17 1 O lira kuruflur. efi Ye şartnameai Komiayon a ~orü ~ i ir • 
.. ıı k • Sv · A. " 360 16920 1269 

n İıtcklilu 2490 1ayılı kanunda yazılı nıikaları ve bu nibi itlere bu· il tçı eksiltmeye konmuştur, Yukarıda yazı lı birliklerin yulaflarına ihale günü talip çıkmadı- • 
1t\ ""......_Muhammen bedelı' beben· 180 lı'ra heıabı'yle 1080 fl 1 k Ş zer it yaptıklarına dair muaaddak ehliyet veaikalarını teminat mak-..,. ğından tekrar kapalı zar a ihale yapı aca hr. artnamesi hergün 

l U~akk t t . t 81 1 · d Lüleburnazdaki Komisyonda nörülcbilir İsteklilerin 2490 uyılı ka- buz veya banka mektublarile beraber teklif mektublarını havi ka-
' il 8 emına 1 ıra ır. 6 6 palı zarflarını ihale günü aaat 15 te kadar mezkur Komiıyona Yer· 
l . ~tıU:' Eksiltme 24.VIll.938 tarihine rastlayan Çarşam· nunun 2, 3 maddelerinde yazılı veıikalarile ihale aaatinden bir melidirler. (2ll) (S223) 
~· 8 t 10 d K b L M b t Ş saat e -.;veline kadar teklif mektublarını lülebursrax Sv. Tüm. 

'lld~k· aa a a ataşta evazım ve u ayaa u· 

~~~~?g!~:~!:::::::: ~~::~::~:· g::,::züg::ç:: ~·~~~;~;. K~~~~:~~:~~:~:~;~;~, ~::::.~~ ;·:~~::~:~;;;.~:~;~~~ 1 ] 
'l4l ıu d zarfla ekıiltmeai Ut . . 938 cuma srünü ıaat 16 da Erzincanda Tümen ... 

ı'ç ı e 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı Aıkeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameaini görmek Oavutpaşa Askeri fırın için yÜL bin kilo fırın odu_!lu 27 aa-ustoı 
eıı Komiıyooa gelme~eri ilan olunur. iıtiyenler hera-ün Komiayondao paraaız olarak görebilirler. İstek · 938 cumartesi günü saat l 1 de Tophanede levazım Amirliği Satı· 

(5244) 3-4 liler teklif mektublarını belli sıün ve uatten bir ıut evveline ka· nalma Komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 

' ı....,. l 
t ''k darenıizin Likör Fabrikası için "10000,, kilo kes-

~ IJ er •çık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 'bi; ~uhammen bedeli beher kilosu "28.95,, kuruş 
~ lU t l.895 li ra ve muvakkat teminatı "217.12,, liradir. 
'i ~U •""' Ekıiltme 19/Vlll/938 tarihine rastlıyan Cuma 
ııq~ki ':.,t 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
\ iv lım Komisyonunda yapılacaktır. 
~ tt~ ;; lıteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
' 1\0~. 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda adı ge· 

~ 

11Yona gelmeleri ilAn olunur. (5078) 4-4 

l\tiktarı Muhammen be. 
~ Beheri tutarı 
~' 'b,k. L. K. S. L. K. 
'ıt 1 ırıe 15.()00 kilo - 20,70 3105.-

~~' l> 1 'ket 13.550 - 20,70 2804.85 
l l " 

Muvakkat Eksiltmenin 
teminatı 

lira K. 
232.87 

saatı 

10.30 

11.-

~~· ~ şllttrı 
~ilt 1iar, llnt~leri mucibince satın alınacak yukarda yazılı 13000 
Q ~'Ye ~llkıne ve 13.5~0 kilo sig-ara paket kolası ayrı ayrı açık 

ta,lt' ~\.ılı 00ınuştur. 
llıtlt~itu;ı:nınen bedelleriyle muvakkat teminıltları hizalarında 
~ ...... ~k. 
~~ a<>at:~.tıne 5 lX 938 tarih ine rasUıyan Pazartesi günü hiıa
ly ~ A.ı.111 ~len. ıaatlerde Kabataşta levazım ve Mubayaat Şube,b ....... ş. 0ınısyonunda yapılacaktır. 

1 V 1Ur. rtllaıneler parasız. olıtrak her gün aözü geçen şubeden 
~l~ " l.te · 
~' til\'en:lılerin eksiltme için tayin edilen ıün ve saatlerde 

lt,i lllQ e P&ralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona 
0bın~r. (5508) l-4 

dar 2~90 sayılı kanunun 32 ci macıdeıine uyiun olmak şartile 1400 lira, ilk teminatı 105 liradır. Şartnamesi Komisyonda görüle· 
Er:ıicanda Aıkeri Satınalma Komisyonu Ba şkan lığına verilmiş bilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli aaatte Komls· 
buluoacalı.tır. yona gelmeleri. (129) (5343) 2-4 

660000 kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeye konulmu,tur. Maham
men bedeli 39600 lira, ilk teminatı 2970 liradır. k apalı zarfla 
ekıiltınesi 22 8 938 pazarteai günü saat 16 da Erzicanda Tıimen 
Satınalma Komisyonunda ya pılacaktır. Ş ıutnamesini srörmek iıte · 
yenler bir adc-dini 198 kuruş bedelle Komisyondan alıp görebilirler. 
İatekliler teklif mektublarını belli gün ve saatten bir ıaat evveline 
kadar 2490 sayılı kanunun ':\'l ci maddesine uysıun olmak ıartile 

Erziııcanda Tümen Satınalma Komiı ronuna vermiş bulunacak· 
lardır. ( 176) ( 4972) 4- 4 

600 ton 77 oktanlık benzin kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 153 00 lira olup ilk te minatı 8900 liradır 

ihaleai 3ı ağustoı 938 çarşamba srünü ıaat 12 dedir Şartnameai 
765 kuruş mukabiliodeM.M.V. Satınalma Komiıyonundan alınabilir. 

Ekıiltmeye aireceklerin 2490 sayılı k anunun 2, R CÜ maddelerinde 
htenilen beli'elerle teminat ve teklif mektuplarını ihale srünQnden 
en ıeç bir ıaat evvel M.M.V Satıualma Komiıyonuna vermeleri. 

(2Jl ) (~266) 2-4 

Topcu atış Okulu için 2925 kilo benzin 64 kilo valvalin 160 kilo 
motör yağı, 32 kilo gres yağı, 60 kilo mazot 9o k!lo gaz 24 Ağus• 
tos 938 çar.şamha günü saat 1 l de Tophanede lst. Lv. Amirliği 
Satın Alma Ko.da pazarlıkla alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
837 lira 62 kuruş teminatı 12f> lira 64 kuruştur. İsteklilerin belli 
saatta Ko.na gelmeleri. (141) (5496) 1- 3 

Topçu atış okulu için loo kilo üstüpü 5o metre tülbent ve 2o 
kilo alkol ve sair 14 kalem mab:eme 24 8 938 çarşamba günil saat 
lo,3o da Tophanede lst. Lv. A . Sa. Al. Ko.da pazarlıkla alınacaktır 
Hepsinin tahmin bedeli 78 lira 4o kuruştur. Teminat 12 liradır. 
isteklilerin belli ıaatte ko.na gelmeleri (142) (5497) 1-3 

2 9 938 tarihinde alınacağ'ı ilan edilen 500 kilo Sunitrat döbiı· 
mutun şimdilik alınmıyacağı (14o)_ (5495) 

İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müessesat hayva 

1 nah için ~ ton kuru ot 29 ağ_ustos 938 pazartesi günü saat 15 te 

Konya birlikleri ihtiyacı için G70000 kilo ot evsafla eksiltmeye ı Tophanl!de lstan~ul L~vazım Amirliği Sat~nalm <ı .Komisy~nun.da 
konulmuftur. İki evaaftan hangiıi ucu:a olursa ucuz olan otun iha- kap~lı zarfl~ e~sıltmes ı yapılacaktır. T~hmm ~edelı 247:1 _lıra . ı_1k 
leai yapıl11 caktıı. Muhammen tutarı 24120 lira ilk temin&tı % :!5 !emınatı 1854 lıra 1 kuruştur. Şartnamesı Komısyonda gorulebılır. 
fazlaaiyle 308J lira 25 kuruttur. Ekıiltı:ne ~2 atuı.tos 9 .18 cumartui , lste~lilerin ~anuni vesikalaril~ beraber tekli~ mektublarını ihale 
günü aaat 10 dadır . Ekailtmeye girmek iatiyenler fartname ve ev· saatınden hır saat evvel Komısyona vermelerı. 
•aflarını Ankara İılanbul Eıkişehir Levazım Aoıirlikleri lzmit Satı· (126) {3303) 2-4 
nalma Komisyonlarında srörebilirler. Ekıiltmeye srirecekler ilk temi· 
nat makbuz veya baoka mektublariyle 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddHinde yazılı veıikalarla beraber ihale ıünü ve ihale 1&• 

atinden en aı bir ıaat evveline kadar teklif mektublarını Konyada 
Satınalma Komiaıyonuna vermeleri. 

(5008) (190) 4- 4 

Ask~ri Okullar için onbir adet bakır sema\>'arı 12.1 adet hamaaı 
tası , 460 çift nalın 19-8-938 Cuma günü saat 10,30 da Tophanede 
İstanbul Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonunda pazarlıkla l almacaktar. Semaverin numuneıi Komiıyond• ıörOlebillr. Hama 



Mdnakan Oueteıi 
------------------------------------------------------------------~~-

Bugün ilan olunan Münakasalar ve f\f1üzayedeler Listesi 
Cinai Şekli Mubam.bed. Teminat 

A} MÜNAKASALAR 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Afyon konya yolunun araaında ocaktMI laf çıkarıl · 
mal!lı ve nakliyesi (Temd.) 

Göçmen evleri inşaati: 240 Ad. 
Nitde hükQmet konatı tamiri 
fatinat dıvarı intaah 
Pasar yeri inşaatı 
Umami heli tamiri (Temd.) 
Elektrik aaııtral binası tamiri (Temd.) 
Fırın intaati 
Askeri binaları infub: 4 Ad. 
Üaküdar 46ncı Okulun tamiri 
Beyotlu 3linci Okulun tamiri 
Çabuklu Okulunun tamiri 
İıtanbul 29uneu Okulun tamiri 
Takaimdeki umumi helanın tamiri 

Paz. 5785 13 283 85 

4850 a65 75 
Açık ek. t44J 13 183 28 

1957 59 
!99 97 
SL3 77 

Atık ek. 62ll7 99 465 60 
Açık ek. Beh. 3687 L.216 33 
Paz. 249 43 18 70 
Pa:a 153 62 l l 50 
Pa:ı. 236 J 7 70 
Paz 250 18 75 
Paı. 139 50 10 46 

Müracaat yeri 

Afyon Vilı\yeti 

Seybab İak&n . Mildürliiffl 
Nltdı Defterdarlıfı 
Gaziantep Belediyesi 
Afyeo Belediyesi 
Afyon Belediyesi 

Afyon Belediyeai 
Af yon Vakıflar Memurlut• 
Diyarltakır Lenzım S A.K. 
İıtanbul 8elrdiyeai 
latanbul Belediyesi 
İalanbul Belediyesi 
İstanbul Belediycıi 
fatanbul Belediyesi 

Ka11mpafa dereainln açık kalan betonarme Git ka• 
pakl11rının inıuı vcı ı . tamirat Açık ek. 4~38 39 3t9 38 - İstanbul Beledlyes\ 

Orhaniye kışluının çatı aktarması ve dere olukları-
nın yeniden yaptırılması Açık ek. 3434 

Maçkada fen tatbikat okulu yap. biııanın tamiri Açık ek. 866 !11 
258 

(ı5 

Antalya. şehri içine su projesi tanzimi Kap. z. 7500 825 

lliçlar, Kllnlk ve ispençiyari alit, Hastane Lev. 

Oıtüpü loo k. tülbent 5o m. - alkol: 2e k. n. 14 Paz, 
kalem 

Deni ampul Hueki Heatanui için 8 kalem Paı. 
2, 9/38 tarihinde ahnacatı ilin edilen 500 k. ıuaitrat 

d~ blınaut şimdllk ahnmıyacaktır 

' 78 4o 12 

477 3443 

Elektrik • Havagazı .. Kalorifer (Tesisat ve mahemesl) 

Harput Cad. beyaı binadan haıtaneye kadar elek· 
trik için demir hat çekilmesi ve hutane dahili 
tenvirat yaptırdmaaı Açık ek. 

Mudanya elektrik tesi1atına ilheten 11 o beygir Knp. Z. 
kuvvetinde bir lokomobil ve teferruatı mihani-
kiye ve in~aiyesi. 

2000 75 
2377 

155 73 
1781 

İst. Komut. S. A. Komisyonu 
İst. Komut. S. A. Komisyonu 
Antalya Belediyeli 

Tophane Luazım S. A. K. 

f,tanbul Belediyesi 

Tophane Ln SAK 

Elaz11 Tümen S. A. K. 
Mudatnya Belediyesi 

Elektrik santralı için buhar lokemobili ve elli ki· Kap. Z. lRloo 982 5o Amasya Belediyesi 
lovat amperlik alternalör ve tek lavhalı tevzi tab· 
losu ile montanjları 

Dizel motörü elektrik tenviratı için Açık""· 1744 20 130 82 Jandr. gen. Komut S. A. K. 

Mahrukat , Benzin , Makine veselre 
. 

Benıln 292b k. - valaalin ~4 le. - motor yatı 100 
k. - rru 32 k. - muot 60 k. - l'AZ 90 k. Pu. 837 62 125 6i TophHe Lnazım S. A. K. 

Krible kömürü: 2o ton Pazarlık Ank. Lv. S. A. K. 
Krible maden kömürü 435 ton - yerli sömi- Kap. z. 

kok: 26 ton 
636 

Ist. Lim. Sal. Sih. Merk. 
Tayyare benzini: 160 ton- Otomobil benzini: Kapalı Zarf 
3o ton (tend.) Açık ek. Iooo 
Sömikok 4o ton 

75 Devlet H. Yol. U. Müd. 
Pendik Bakteriyoloji Enst. 

Müteferrik 

SOpflrre, fırça nuire Pas. 457 34 28 lıtanbul Belediyeıi 
232 87 lnhiurlar Umum Müdnrlil~ü 
210 36 lnhiHrlar Umum MüdOrlüğü 

Sigara makine koluı: 11 toa Açık ek. 3105 
Sigara paket kola11 18550 K Açık ek. 280t 8~ 

Sis malzemesi :6 kalem Açık ek. noo 37 So M. M. V. S. Al. K. 
Profil petrol : 87 45 k. Pazarlık -- İstanbul Komut. S. Al. K. 
Çelik şerit, prizma, Pusula planimetre vs· Açık ek. 2o38.6 
muhtelif fenni malzeme : Tapu Kadastro U. Müdür. 
~alorifer kazanı 3 Ad- Ateş takımı 2 Ad. Açık ek. 4764 557 3o 

- sıcak hava vantilatörü 1 ooo Ad. - e 
arabası 4 Ad.- Ank. yllksek zıraat Enıtit. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Sadeyat ~O ton (Temd.) 
Sebae 21 kalem 
Mercimek: 2 T. bulrur: 8 T 
Arpa veya yulaf: 120 T. (Temd.) 
Un 208 ton (Temd.) 

Paz. 
Açık ek. 
Açık ek. 
Açık ek. 

P ... kilo 

17000 

o 88 

1270 Kara Aıkert S. A. K. 
147 (r/ lst. Bölre Saoat Okul. S .A .K. 

Diyarıbakır Askeri S. A. K. 
360 Afyon Kor S . A. K. 

1872 Safranbolu Aıkeri S. A. K. 
5650 M. M. V. S. A. K. 

Gün 

11 /8/88 ltib. 

~3/8 138 
26/8/AS 
:ıl-418/JI 
11)8/3~ 
19/~/ 38 
19ı8/d8 
2'1/8!38 
31 18'lli 
19 8138 
19'8 '38 
19/i;/38 
19/8/38 
19;'8/38 

1/9/38 

1/9138 
1,9 38 
2938 

248138 

19'8 '38 

29 8/38 
'J.2/9/38 

l/lo/38 

5/9/38 

2~ 8'38 

19/8/38 

2.9.38 

2/9/38 
5.9.38 

1918 138 
5,9/38 
519138 

22/8/38 
2o/8/38 

1/8/38 

31-9·38 

758 38 
3118138 
2.5 8 38 

i 

19 8;38 
3'9 '38 

Saat 

1 ay 

9. 
13. 
10. 
15. 
15. 
15. 
15. 
9-10 
1 l. 
11. 
1 J. 
11. 

. 11. 

1 ı. 

10,:0 
10 
11 

lo,3o 

ıı. 

10. 
11 

11 

10 

ı ı. 

lo 

ıs. 

11 
15· 

ı l. 
10.30 
l ı. 

lo 
lo 

9,3o 

lo 

10. 
14. 
ı ı. 

14. 
11.30 

Sadeyat 100 T. (Şart. 4,40 L. (Tımd .) 
Arpa 840 Ton {Tımd.) Pas. 184 80 1386 KaraklSse Aıkeri S. A. K. Her rün 

Mensucat 

Sarı sabunlu köıele: 41 ton (Şal't. 5, 15 L.) K. sarf Beh k. 2,50 L. 6.375 

Matbaa işleri .. Kırtasiye, Yazıhane Levazım 

Evrakı matbua ve defatir Açık ek. Z712 3.5 203 43 

Tahta kereste ve saire 

Üç metre boyunda kestane ve gürgen ve meşe Açık ılıı:. 1800 
ağacmdan kazık: 1 Sooo adet 

MUzayedelar 

Çam odunu 
Kereıtelik dikilli çam ağacı 
Köhne baka e§ya 

Atık art 
Açık art 

Pazarlık 

13.5 

M. M. V. S. A. K. 

Gaziantep Vil. 

Ank. Beled. 

Seyhan Orman BaşmUh. 
Afyon Orman Mühendis 
lst. Vakıflar Direk. 

5/9/38 

:.U.8.38 

2o.8.38 

28.38.9 
~S.8.38 

19/8/38 

1 ı. 

lo. 

1o.3o. 

16. 
11 

(ikinci sahifeden devam) 
Benzin. valvalio, gres yağı mazut ve ğaz a1ıoacakıır. 

Bak: İstanbul Lev. A'llirliği ilanlarına. 

Müteferrik 
Balıkesir Belediye Riyasetinden 

ltfaiye için itfaiye tipi aS-30 beygir .kuvvetinde bir aıoto' 
pomp alıne.cağınd;m 15 gün müddetle eksilmeye kooulmuıtıı! 
Muhammen bedeli 2000 Liradır. 

Fenni eksiltme şartnameleri be1ediyeds mevcuttur. 
Eksiltmeye iştirak edeeekleri11 yüzdo yodi buçuk k•P11

' 

dipoıitoyu vermol"ri ve vcril~cek motopompun itfaiyoye eırt' 
rişli olduğuna dair fenni rapor ibraz etmo1eri mecburidir. 

İhalesi 26-8-938 tarf h cuma 8iiaü saat 16 da bıle4i1• '~ 
cumenind6 yapılac3ktır. Taliplerin ve fazla malümat 11lmalı.: hP' 
yenlerin belediyeye nıiiracaatları ilan olunur. 

~ 

Devlst Demiryolları ikinci lşletme Mi1dürlüA"ünden: e 

Muhammen bedeli 2.400 lira olan 60.000 kilo hurda dök111 

demir "Pik,, açık eksiltme ile alınacaktır. lhaltısi 1.9.938 J'~ 
şembe günü saat J 1 de Ankara'da ikinci işletme binası d• rl' 
lindo ıoplanan k~misyon tarafından yapılacaktır. Eksiltme ıa 
namesi ikinci i~letrne müdürlüğünJen parasız verilir. ~ 

lste.ldilerin muvakkat teminat akt;cıi olan 180 lira yatır•r; 
muayyen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları il!rt 0 ır 
nur. 

lıtanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyonundan: ~ 

Erzurum müıtahkem meYkii için 87 45 kilo 16 Jık P'~· 
potrel şartname ve keşif cetveli mucibine• aatıo alın• 01 
ğından pazarlığı 20 ağustos 938 cumartesi günü saat ıO ~" 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma komisyonunda yapıiacJ ti' 
tır. İsteklilerinin belli gün ve saatte komisyona geloıele 

1 __/ 
Erzak, Zahire, Et ve sebze v.s. 

Adana Ziraat Mek.tebi Dirr.ktörlüğünden 

Erzakın cınııı Miktarı 

Kilo 
35000 

Tutarı 

L. Kr. 
3150 

. ,ı 
Muvakkat teı:ıı10 

Lira ı<r· 
237 

8000 3200 240 
Ekmek 
Koyun eti 
Sadeyağ 3000 2700 2o3 ~J 

Günü: 26/8/938 cuma saat: 
Ereğli veya Zonguldak 
maden kömürü Lave ve 
Kriph~ 
Semi kok 
Benzin 
Mazot 

45 Ton 1080 81 
10 ,, Boo 2~ ıo 

200 te. 620 46 60 
300 ,, 435 32 i)3 
150 ,, 420 31 50 
30 ,, 135 10 16 

Gaz yağı 
Vakom yağı 
Gres yağı 15G~nü: 2~8/938 cumar~esi ıaal 9P 

4500 kil. 1125 84 50 Pirinç 
Zeytin yağı 
Toz şeker 
Kesme ~elrer 
Patates 
Beyaz peynir 
Un 
Kuru fasulye 

l Meıcimek Soda 
Kuru soğan 
İstanbul makarnası 
lıtanbul oehriyesi 
lncs tuz 

800 360 27 
2000 560 42 
850 272 20 

3500 437 50 33 
650 325 24 

1700 178 50 13 
2000 220 16 

500 45 ı 
1000 150 11 
4000 l20 9 
750 187 50 14 
450 112 50 8 
900 42 75 3 
800 64 6 

1400 490 36 
1500 450 32 

40 

50 
50 
so 
50 
so 

Nohut 
Sabun 
Zeytiıa 
Çay 
Salça 

30 93 7 
550 137 50 10 ~ 9' 

Günt1: 29/8/938 pueıtesi saat· 
1 

1 - Adana Ziraat ve makinist mekteplerinin 939 ıııııl 
gayesine kadar 22 kalen muhtelit erzak ile iki kal~Ol tiP'; 
rukat ve 5 kalem yanıcı ve yakıcı maddeler 11 /8/938 . t• l~ 
den itibaren hizalarında gösterilen gün ve saatlerde ılış 
yapılmak üzen açık eksiltmeye konulmu§tur. I 

2 - Eksiltme villyet Ziraat Müdürlüğünde toplaı1•11 

tınalma komisyonu tarafından yapılacaktır. J6~ 
3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 aayıh kanunun 2_... ıl 

maddeleri mucibince lAzım olan vesaik ile %7,5 obb'ı.tl 
tominatlarını eksiltme saatinden evvel mal ıandığıd• yat 
ları lazımdır. ~· 

4 - Şartnameyı g<srmek arın eden istekHlerin iJ!ll. ~ 
deti zarfında pazardan mada herıün Adana Ziraat Mekt•bJ 
dürlüğüne müracaatları ilAn olunur. 

r 
Edirne 4 Sayılı Jandarma okulundan S ıf 

Edirne 4 Sayılı Jandarma Okulunun ihtiyacı olup tO ,~-~ 
çarşamba günü aşağıda cins ve miktarı gösterilen 'l:l kaleoı ~' 
kapalı ve açık ekıiltmesinde bir kısmına talip çıkmadıf1 
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5 Münakasa Gazetesi 

kısnıınada verilen fiatların yüksek görülmesinden 2490 sayılı kanu- l 
tıun 43 maddesi mucibince bu erzakın 19 81938 ci cumartesi günü 1 
•aat 9 ~a tekrar eksiltmesi muhasebe müdürlüğü odasında yapıla-

1
1 

c~ktır. lıteklilerin teminatlarile birlikte komisyona gelmeleri. 
~ıosj Kilo Tahmini Fi. M. teminat Eksiltmeni_n_~_e_k_lı 

Macaroniı: 8952 K . 
Orre 2! t . foin '2 t . paille 10 t . 
Foin: 192 t. 
Riz 84 t. 

Publique 
Publique 
PU. cach. 
Pli• cach. 

2248 - 167 •• Cem. Ach. DiYiıion Manin !4-1-38 18 -
Dir. Agrlcole Kaltıamonu D·8·31 il -

13440 - ıou::ı - Cem. Acb. Mil. Vize 9-9-38 16 -
16800 - 1~60 - Com. Aeb. Int. Diyarbakır 9.g.)S il -

l(ığı~eli 25000 3o 562 50 kapalı zarf 19'8 938 
1( eçı 25000 28 33 531 22 ,, ,, 

\ltu eti 25000 40 750 ,. ,, 
:· kııır ko. eti 25000 3o 562 5o ,, ,, 
ade yaAı 6000 86 67 390 15 ,. ,. 

Patates 8000 4 5o 27 açık eksiltme ,, 
l<uru soğan 8000 4 33 26 3 ,, ,. 
Süt 7500 9 33 52 5o 
Yokurt loooo 14 66 lo9 00 

:~~ıu1r loooo 12 77 95 78 
av ık pirinç 10000 25 33 189 98 

~e. Ku. Uzüm 4ooo 24 17 72 53 
t' Deınates 5000 10 37 5o 
p · •oğan 5000 5 18 75 

•raaa 8000 5 3o 
;Paoak 5000 5 18 75 
l. F'asulya 8000 8 33 5o 3 
p •hana 8000 7 5o 45 
l 'Uıcan 5000 1 o 37 5o 
~Bakla 5ooa 5 18 75 
l tııiı. otu 2000 8 12 
l' · l<abak 5000 3 11 25 
&. Bamya 1500 lo 11 25 
1\. Peynir 3ooo 36 66 82 50 

"Pa 3ooo 3 66 8 25 
1\. Ot 2500 2 59 4 88 
s,Qıan 2500 92 J 73 

" 
,, 

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

" ,, ,, 
.. " ,, 
,, ,, 

" •• 
" " 
" .. 
" 

,, 

" " 
" " 
" " 

(3 cü sayfeden devam) 

~1 ve nalınların numunesi talipler tarafından pazarlık günü Ko· 
t~~Y0na getirilecektir. işbu üç kalem malı.eme ayrı ayrı da ihale 

tltbilir. İsteklilerin belli saatte Komisyona gelmeleri. 
(137) (5435) 3-4 

~il idareleri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müessesat için 7500 
l' 

0 
° kaşar peyniri 18 ağustos 938 perşembe günü saat 10,30 da 

, :~ede istanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda 
~ tk.Utrne ile alınacaktır. Tahmin bedeli 4875 lira ilk teminatı 
tiıa ~ira 62 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklile· 

anuni vesikalarile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. 
(106) (4970) 4-4 

"tc~~releri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müessesat için alı· 
lı~ 125o() kilo beyaz peynir I~ ağustos 938 perşembe günü saat 
~Pal da Tophanede Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonunda 
~Ilı' 1 ıarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 5376 lira ilk 
~ltk~·'lı 403 lira 20 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. 
'tiıad ılerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektublarını ihale sa-

ttı bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. 
(107) (4971) 4-4 

~~eleri İstanbul Levazım Amirliğin~ bağlı müessesat için 
lt,aQ kilo tutuşturm'a odunu 27 ağustos 938 cumartesi günü saat 
~,~,lada Tophanede Leva7lm Amirliği Satınalma Komisyonunda 
~ .. 1'1 ~arfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 8228 lira 2.5 
tat~b~~ te.minab 617 lira 12· kuruştur. Şartnamesi Komisyonda 
1'tııa 1 'hlır. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektub-

1 ale ıaatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. 
(JZ7) (5341) 2-4 

~~~batıe lırını için 400 bin kilo fırın odunu 27 ağustoa 938 cu· 
Ilı, '(.81 ~Ünü saat 11 ,45 de Tophanede Levazım Amirliği Satınal .. 
~~li0~onunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
ta~~b· . lira, ilk teminatı 420 liradır. Şartnamesi Komisyonda 
'tııa 1 lhılır. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektub· 

ale ıaatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

(128) (5342) 2-4 

~ ı _ 1' 
~ ahıt •hnıi11 edile. bedeli (7200) lira olan (1800) adet battaniye 

sa-a, ,_;;; 9~ tarihine raıtlayan cumartui i'iufi 1aat 12,39 da 
"'i ~ - rtl • •h••alt (lsere milnakaaaya konulmuftur. 

•)ollda "•aldrat teminatı (640) lira olup tartnaJDeıi her gün Ko · 
'et a - ı:ı P•~aaıa olarak alnıabilir. 
bittt'lcl,.,i ~klalerin 24QO sayılı kanunun tarifall daltilinde tanzim 

tı .. ''-t ... •pah teklif mektublarıaı en i'eç belli i'ln n 1aatten ... , ..... el. 
"'llcb ıae kadar Kasımpatada baluaan Komitıyoa batkanlı-

"1 lılukabiliade nrmeleri. • (53a&) 2-4 

~ilo I'> - 1' ah . 
~la ~e,tia lllın edilen bedeli •32,529,, lira "6.ı,. kuruş olan •78650, 

llı a.,/•iı, 23.8 938 tarihine rallhyan 1ala i'ilnü Hat 11.~ da 
'" l - aıu ll•lllile 111Gnaka1aya konulnaattur. 

~-.. 1(011l~•lckat teminatı •Hsı. Ura "73,, kurut olup .. rtnameei 
'et.,., a - lıte·ı:r.-~·n • 153.., ~uraı mukabilinde aluaabillr. 
bit •ltı,.,i lr ılerın 249J aayılı kanunun tarifah dahiliu• tanıim 
~ltı .. '~lt e"~:~lı teklif mektciblarıaı eo i'•Ç belli ,ea Ye ıaetten 

,.._ ~._~~· kadar Komiıyoa Batknlitıaa makbuı maka· 
ll'llfl. (6()81') 3-4 

Orge : f>69, 140 k . Plil cacb. 26:\4 74 Com. Perm. Muoieipalite htanbul U-8-38 11 -
Bearre : l iOft .K. Gro a gre 1800 - 135 - Com. Ach. Place Forte İzmir 27-8-a8 11 -
Beurre: 13658 K. (aj.) Plis cach. 148:?4 - 1200 80 

" • ., 28-8-38 18 -
Pois cbicbe JO t Publique 1!?50 - 9J 78 Com. Aeb. Mil. Kara 1!·9·18 13 -
Lait : 8 t yoghourt 8 t Publique 

" • " 
!6-8-38 11 -

Viande de mouton 7 t. 
Raiıin5 secı 1 O t. Publique 2900 217 50 Com. Ach. Div. Sarıkamıt 2i·8·3a 10 -
Bleı concaıı.es : eo t. Pliı cıach. 9900 - 741 50 

" " .. 208-~ 11 -
Oeufa 17000 p. Publique 4!5 - JJ - Com. Acb Command. ht. Fın.ııkh 2e·8-38 .. -
Oeufs 12775 p . 

" 
4119 - ~4 - • • • • 29 8-18 10 ıo 

Oignonı T5 t. 
" 52S - 40 - " " " " 29-8-88 n 

Proviıio&H et legumes • 

B) Adjudications a la surenchere 
Papier d'imprimc, diff. footes. cbaadiere 
ete. Objetı en cuiYre cameloteı " 

. ,, ,, ,, -,, 
0.0.YOLLAQI iŞLETME U. MUOURLUGUNDEN 

Muhammen bedeli 23500 lira olan 250 adet iç ve 250 adet dış 
kamyon ve otobüs lastiği 3_1-8-933 çar.şamba günü saat 1 l,30 da ka
palı zarf usulile Ankarada idare binasında sahn alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1762,50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 10.30a kadar Komisyon Reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

(5423) 2-4 

İS!ANBUL VAKIFLAR DİREKTÔRL~-GU~ 
Kıymeti 

Lira Kuruş 

2148.35 

Pey par&11 
Lira Kuruş 

l til.Io 

Taşkasapta Şirment Çavuı mahalleılade Arab Manav ıokatıa· 
da iki katta 7 oda bir mutbak ve iki ıofa ile böyük bahçe ve 
içeriıinde yarım ma1ura kirk çeşme ıuyunu müştemil bir babevin 
tamamı, 15 rün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. lhaleıi 
'l."2/~/938 Paıartui günü Hat 14 de icra edilecetinden talihlerin 
Çenberlitatta Vakıflar Batmüdürlüjü mablülit kalemine müra 
caatları (5109) 

Elektrik Tesisatı Münakasası 

Bayburt Coruh Un Fabrikası T. A. Ş.den: 

Bayburt Coruh un fabrikası Türk Anonim Şirketinin inşa 
ettireceği elektrik tesisatı; kapalı zarf usulile münakasaya ko· 
nulmuş ise de talip zuhur etmediğinden bir ay zarfında pa
zarlık suretile tekrar münakasaya vazedilmiştir. 
1 - Nafıa Vekaletince musaddak proje mucibince bedeli keşif 

43296 Türk lirasıdır. 
2 - Muvakkat teminat 3247 lira 20 kuruştur. 
3- Fenni şartname, fenni keiifname, hususi mukavelename pro 4 

jesi, ve münakasa kaimesi şirket dosyasında mevcut olup 
görmek isteyenlere meccanen verilir. 

4 - İhale; 23-S-933 pazartesi günü saat on dörtte şirket 
idarehanesinde meclisi idare huzurile icra edilecektir. 
Talip olanların doğrudan doğruya şirket müdürlüğüne mü

racaatleri ilan olunur. 

• .'•f • ..;C''tf..:r ;.•). -;J.;. · ~· •'.yr,-~··~, •r, ~ ' ._ •. ~ ... ' ' - ~. 

İstanbul Defterdarlığından: 
1 - Gayrımübadillerden Noterlikler Yuıtasile iıtihkak temel· 

liik etmiş olanlarla, 
2 - G2yrımübadil istihkakları ü:ıeriae icra vasıta.ile ihtiyatı 

\'e icrai haciz vazettirerek mülga Gayrımübadiller Komiıyonuoa 
teblitat yaptırmış olanların, haklarının mahfuziyetini teyit için Oa 
latada Bahtiyar Hanında mülra komiıyonun dairesinde çalışan 
l.eyete 5 Eylül 9.i8 akşamına kadar müracaatla birer aumara alma-
ları ilin olunur (5Jl5) 
r ..,..s,s•w•• • .. '* 

1 İstanbul Belediyesinden ı 
3 

Mohammen tık teminatı 
bedeli 

İtfaiyeye lüzumu olan süpürge, 
fırça vesaire 457 
Ha!:!eki Hastanesing 8 kalem 
deni ampul ve serum 4 77 
Üsküdar 46 ucı mektebin tamiri 249,4:1 
Beyoğlu 31 " ,, ,, 153.62 
Çubuklu okulunun ,, 236 
Sarıyer 14 inci okulun. tamiri 115 
İstanbul tt uncu okulun tamiri 250 
Taksimdeki umumi helanın tamiri 139,50 

------
34,28 

34,4~ 

18,70 
11,50 
17,70 
8,63 

18,75 
10,46 

Yukarda muhammen bedellf)ri yazılı işler ayrı ayrı 

pazarlığa konulmuştur. Evrakları Enci.men kalemincie gö
rülebillr. İstekliler hiıalarıuda gösterilP.n ilk tominat mak· 
buı Taya mıktubile beraber 19/8/9?,S Cuma güııd eaat 11 
de Daimi Eneümeada bulunmalıdırlar. 

" " " " 29·8·18 

Dir. H6tel Monnaiea et Timbrea 
Dir. Vakoufs l.t. 

8-9 38 
1~ 

Müteahhitlerin Takvimi 

18 Perşembe 1938 
Et (Aydın Askeri Satın Alma Komisyonu) Ne. 760 
Soğuk asfalt (Adana Bttlediyeıi) No. 762 
Yulaf (Vize Askeri Satın Alma Komisyonu) No. 770 
Kaldırım in~aatı (Akhisar Belediyesi) No. 770 
Çizme (Mil1i Müdafaa Vekaleti) No. 772 
Et (Bursa ask.) No. 772 
Zeytinyağı (Ank. Lev.) No. 773 
Hükflmet kona&ı inş. tHınıs kaymakamlı41) No. 773 
Yulaf (Mani~a Tüm.) No. 774 
Matbu evrak (Konya Kiiltür Dir.) No. 772 
İp (Ask. Fabr. U. Müd.) No. 774 
Balast (D. D. Yol. Balıkesir) No· 774 

11 

14 -
11 -

Memle"et Hastanesi üçüncü kısmı ınş. (Gümüghane Vil) 
No. 774 
Lokomobil, jeneratör vesair elektrik malamesi (Beıpma Be
led.) No. 776 
Peynir (Tophane LY. Sak.) No. 775 
Yüksek deniz ticaret mekt. in§. ve tamirat ioleri (İıt. Naf. 
Müd .) No. 77S 
Sığır eti (Çanakkale Mst. Mvk. Sak.) No. Tn 
Çinko • çadır (Ask. Fabr. U. Mftd.) N~ 777 
Tuzlucada inşa edilecek bükümet konatı (Tozluca kayma· 
kamlığı) No. 777 
İzmir · kar~ıy:ıka yolun arasında ıose tamiri ~emalpaıa ilk 
okulu hela yapısı · ödemiş hususi muhasebe biaaaınıa ikmali 
in~. (İzmir Vil) No. 777 
Sadeyağ (Lülebuagaz Tüm.) No. 777 
Ray ferşiyatı <Nafıa Vek.) Na. 777 
Ağaç işi (lst. Gümrük Başmüdür.) No. 778 
Soda (İnhi. U. Müdür.) N6. 778 
Odun kok kömür ve çıra (Ank. Vı1.) Ne. 778 
Muhteli~ erzak (Anlc. Valiliği) No. 778 
Jandarma biriik binası fosseptik ve trotuvar itleri (Naf. Va
ki.) No. 778 
Halkevi binası inş. (Van Hallcevi Riyaseti) Ne. 779 
Cami lamiri İzmir Vakıflar Dir.) No. 779 
Demir el arabası (D D. Yol. il. paşa) No. 779 
• Çul, hurda eşya (lahi. U · Mlld.) No. 779 
•Telefon makinesi,kaza saat (lıt. Gümrük Ba§müdlr.) Ne. 779 
Deniz nakil vasıtaları için eşya (lsı. Li. Sahil. Sıh. Mrk. Sık) 
NO· 779 
Şose tamiri·okul bahçelerinde yap. kapı · okul belllartaıa _.. 
rılması Kızıl Hisar Hükümet konağı in~. (lımirVill,.ıi)No.~IO 
Yollarıa kumlama i§İ (Balıkesir Vil.) 780 
Pertek hükümet konağı ıtf. (Pertek malmüdör.) No. 781 
Tohum temizleme evi inş. (Akıehir 1'aymakamlığı) No. 781 
Çadır (Niğde Naf. Müd.) No. 78l 
Depo ve sıfat istasyonu in§. (Ordu Vil.) No. 782 
Depo ve sıfat istasyonu inf. (Ordu Vil) HaynDat koa.) No. 
782 
Depo ve sıfat i!tasyonu inı. (Meıudiye kaym) No. 78t 
Depoı ve sıfat istasyonu inş. (Fatsa kaym.) NO. 782 
Süt yoğurt (Manis!l Vil.) No. 78J 
Un (Kayseri Tay Fahr. Sak.) No. 783 
Çam tahta kasa (Seyhan orman bıomtıhend.) No. 78S 
Posta nakliyatı (Mersin P. T. T. Müd.) No. 785 
Ekmek (Samsun Vil.) No. 78S 
Et (Ç:rnakkale Mst. Mvk. Sık.) No. 785 
Rontgen fılmi n malıemeıi. İlılt n malleme (Samı•• Vil.) 
NO. 785 
Sergi binaıı tamiri (Ank. Sanat okula) (No. 786 
* Erelli motörü ve eşyaıt {İst. Li. Sahil Sıhhiye Mrk. Sak:.) Na. 
181 
Sadeyağı (Isparta Ask. Sak.) No. 787 
Benzin (Tophan lV1. Sak. NO" 788 
Patates, kuru soğan, (İzmir Lvz.) No. 789 
Çorum menifon arası peıtı nakliyatı (Çorum P. 11 ~ lllfd.) 
Ne. 789 

ÔnlerlDd• yıldıı ltaıeti olanlar mtbayecl•J•· aittir. 

' 



3 em annee No. 792 

ABONNEMENTS 
Ville et Proyinee 

3 MOIS 4~0 

Mercredi 

Quotidien des Adjudications 
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~~ 
Admınıstratlon 
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~--~ 
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1 

11 
Adresse Telegraphiqae 
İstanbul - Mftnakasa 

1 

Tableau Synoptique deş Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix 
Objet de l' Adjudication d'adjudicat. eatlmatif 

Cautioo 
proviıoire 

Lieu .l'adjudicati .. tt da 
Cahier dea Charre• Jourı ffeure 

Conatructlo~-Rtflparatlon . Trav. Publlcs·M•t•rlel da Conatructlon-C•rtographl• 

R6p. bit. 4i eme ecole Uıkudar Gre i rr6 249 43 18 7o Com· Perm. Municipslite i.t. 
Dir. Economat 

19 8 38 

" 
il 

,, 31 eme ecole Beyotlu 
" ecole Çubuklu 

,, ,, 29 eme ı!ıcol e iat. 
,, veıpaaienae e Taksim 

Coaıtr. coa.-eclea ıup. en beton arme aux 
endroitı ouvertı de la ri•iere de Kaaım· 

paıa et autrea repar. 
Extraction et trancport de pierrea ı/rou 
te Afyon-Konya 
Conıt. malıonı pr. immirreı 
Rep Konak Gonernemental a Nij'de 
Con.t. mur de ıoutenaiment 

" Emplacement pr. marche 
Rep central electriqu~ (aj) 
Conıt . four 
Conıt caaerne: 4 P. 

R6p. toiture et tuyaux d'ondulation de la 
caaerne Orhaniye 

,, bitilıe qui aora erirh en ecole d'ap· 
plication tecbnique i. Mrçka 
Dre11ement projet pr adduction eau po· 
table i Antalya 

• 
., 
n 

.. 
Publique 

Pub1ique 

Publique 
ti 

Pliı cacb. 

la p 

153 62 
236 -
250 -
139 5o 

4538 39 

3785 tJ 

4850 -
4443 8J 
199 97 
387 77 

62o7 99 
3687 -

3134 -

866 97 

7500 -

11 5o 
17 7o 
18 75 
lo 4G 

340 38 

28:1 83 

J65 -
18~ 28 

4n5 60 
216 53 

2ö8 -

65 -

825 -

,, ,. " ., ,, 
,, " " ,, ,, 
,, ,, " ,, ,, 
" il ,, , ' " 

il " ,, " ,, 

19 8·38 
19·8 38 
19838 
19·8·38 
19 38 

Vilayet Afyon 1 moi• a partir du 11-8·38 

Dir. Etabli11emeot İmmiıreı Seyha 23 8 38 
Dcfterdarat Nitde 26-8-38 
Municip. Gaziantep ~ 
Muoicip. Afyon 19-8-38 

., " " ,. u 

Oir. V akoufs Afyon 
Com. ach. İnt. Diyarıbakır. 

19-8-'j8 
2'2.8-38 
31·8-3~ 

Com. Ach. Command lıt. Fındıklı 1-9-38 

,, ,, ,, .. 1-9-38 

Municip. Antalya 2-9 38 

Prodult• Chlmlque• et pharmaceutlques - lnslt uments Sannaıres-Fournltura pour Hopltaux 

Ampouleı medicaux pr l'bôp Haseki 8 lota Gri a ıre 477 - a4 43 Com. Perm. Municipalite lıtanbul 

Etoupe loo k. toile poar Bandaıe 5o m. 
alcool 2o k. et autru articlH : 14 lota 
L 'adj qui devait avoir lieu le 2 9·38 pour 
l'achat de 500 k, de ıouı nitrate de biı· 
mouth a ete annulee 

78 4o 
Dir Econom 

12 - Com. Ach. int. Milit. Tophane 

,, ., ,. ,, ,. ,, 

19-S·38 
24 8·38 

E16ctrlclt6-0a~-Chauffage Centraı (lnsl•llatlon et Mat6rlel) 

laıt. 6ltctrique a l'b6p. a Harput Publique 2000 75 1 L\5 73 
Locomobile de 110 c. v. 1 p. avec acce11. PJi cach. 23707 - 1781 -

Com. Ach. Dlvlıion Elasig 29-8-3.:\ 
Municip. Mudanya 22-9-38 

micaniquea pr l'inılall. elec. de Mudanya 

Locomobile a Yapeur alternateur de 50 ki· 
lovatea d'ampcre, un tableau de dlatribu · 
tion et leur mootaıe i la centrale el4ctr. 
Moteur Dieael pr eclairaıe electriq,uı Publique 

H•blllem•nt - Ch•useure• - Tlssu• - Culr• 

13100 -

1744 20 

982 30 

lnreineur Haaan Halet Galata A11ikuraayon 
jenerali Han 
Municıp. Amuya 1-10-38 

130 82 Com. Ach. Com. Gen. Gend. Ank. 5-9-38 

Cuir jaune aavonnu: 41 t. (Cah eh. fl,151.) Pliı cach. le k. 2 5o 6375 - Conıı.Ach.'1iniıt0ef.G~n.Nat. Ank 5·9-:18 

Bola de Conatructlon • Planche' Ch•rpente ete. • 

Poteaux en ch.itaignier, en charme et en Publique 1800 - 135 - Municip. Ank. 
eh!ae d'une lonıueur de 3 m : J 5000 P• 

Travaux d'lmprlm•rle - ReUure Papeterl• 3t artlcl•• de Bureau 

I mprenion de regiıtrea Publique 2712 35 2o3 43 Vil. Gaziantep 

Combuallble - Car bu rant - Hullle• _ 

Benıioe : 2g23 k. Valvalio: 64 k. buile F'· Gr~ a rr' 
moteur: 32 k. Mazout: 60 k. petrole 90 k. 
Charbon crible : 20 t. Gre a ıre 

11 ,, 435 t. 1emicoke indir. : Plh cach. 
Benzine pr aeroplanı: 160 t. ,, 
ld. pr automobile : 30 t. (aj.) 
Semicoke ı 40 t . Publique 

Dlw•r• : 

Salalı, broı•e1 ete!. 

C:olle pour macblne i cigareltea: 16 t. 
Coll• pour paquets i ciırarettea : 13350 K. 
Apparellı pr brouillard : 6 lota 
Poutreltea pour protil: 8745 k. 
Baade ell acier, priımea, bou11olea, pla· 
taimltrea ete. 
C:haudierea de calorifere: 3 p. Appareilı 
SM' feu c 2 P• notilateur1 d'air cbaud : 1000 
P• brouettea : ' p. 

Provlslon• 

Gre a gr~ 

Publique 

" , , 
Gre İl ır6 
Publique 

" 

837 62 

1000 -

457 -

3 l0~ -
2go4 85 

r>OO -

2038 50 • 

4764 -

Vlaade de moutoa : 8 t. 
Viande de blouton: 12 t . 
Dinr111 proYlılonı: n letl 

Publlque 32000 -
Piiı eacla,le K. O 45 
Pabliqut 

125 64 

636 -

7ö -

34 214 

232 87 
210 36 

37 50 

öf>7 30 

Com. Acb. lnt. Milit. T ophani 

Com. Acb. İnt. Ank. 
Office Sanit. Port Iat. 
Dir. ren. Voiea Aerlennes Esat 

la1titut Bacterioloıie Pendik. 

Com. Perm. Municipaliti lıtanbul 
Dir Ect'oom 
Dir. Gen. Monopolu 

U " H H U 

Com. Ach. Miniat. Def Nat. Ank. 
Com. Ach. Command İıt. F'ındılrlı 
Dir. Gen Cadaatre1 

İnıtitut: Sup Aıric Ank 

21-8-38 

19-8-38 
2-9-38 
2-9-38 

5-938 

19-8-38 

5-9-38 
5-9-38 

n.8-38 
20-8-38 
31-8-38 

1·9-38 

2.40 - Com. Ach. Place ftorte Çaaakka" 3.9.3'1 
405 - • • 2·9 ·38 

Dir. EcQle Aırlc. Atlaıaa - -

1 ı 

11 
il -
il -
il -
il -

9-
13 -
lo -
15 -
15 -
15 -
lo -

10, 30 

10 -

l 1 

il -
lo 3o 

lo - • 
il -

il -

10 -

11-

lo -

11 -

10 -
15 -
11 -

15 -

il -

Io 3o 
il -
10-
10-
9 30 

10 -

ıo -
11 -

Memento des F ournisseurs 

Jeudi 18/8/938 

Viande (Com. Ach. Mil. Aydın) No. 760 
Asphalte froid (Municip. Adana) No. 762 
A voine (Com. Ach. Mil. Vize) No. 770 
Constr. pave (Municip. Akhisu) NO. 770 
Avoine (Com. Acb. Mil. Vize) No. 772 
Bottes (Com. Ach . Mini~ttere Def. Nat.) No. 772 
Viande (Com. Ach. Mil. Bursa) No. 772 
Huile d'oJiveı (Com. Ach. lnt. Ank.) No. 773 
Constr. Konak gouvernemental (Kaymakamat Hınea) No. 773 
Avoine (Oivision Manisa) No. 774 
lmprimes (Dır. Culture Konya) No. 77'l 
Ficelle (Dir. Gen. Fab. Mil.) No. 774 
Hallast (Ch. Fer E•at Balık.esir) No. 774 
Constr. 3·eme partie hôp. regional (Vil. Gümiiıhano) No. 77~ 
Locomobile, generateur et autres materiaux electr. (Municip· 

Bergama) No. 776 

Fromage (Com. Acb. lnt. Tophane No. 775 
Trav. constr. et repar. Ecole Sup. de Com. Maritime (Dir. fr. 

Pub. lst.) No 775 

Viande de boeuf (Com. Ach. Place Forte Çarıak·Kalc) No. 777 
Const. Konak gouvernemental a Tuzluca tKaymakamat Tu.slu· 

ca) No. 777 
Repar. chauqsee sur route lzmir Kar§ıyaka; coastr. vespasiensıo 

ec. prim. Kemalpaşa et achevement const, ba.tiıse adm. par .. 
t\culiere Ödeniş (Vil. Izmir) No. 777 

Beurre \Division Luleburgaz) No. 777 
Pose rails (Ministcre Tr. Pub.) No. 777 
Trav. de meuoiserie (Dir. Princ. Douane Ist.) No. 778 
Soude (Dir. Gen. Monop.) No. 778 
Bois, coke et bois resineure et diverseı provisions (Vil. Arı· 

kara) No. 778 
Trav. constr. batisse gendarm. iosses septiques· et trottoires 

~Mini3tere Tr. Pub.) No. 778 
Constr. Maison du Peuple (Prfaıid. Maison du Peuple Vaııl 

No. 779 
Repar. Mosquee (Dir. Vakoufs lzmir) No. 779 
Brouettes mctalliques (Ch. Fer Etat H. pa~a) No. 779 
' Juıes et objets camelotes (Dir. Gen. Monop.) No. 779 
• Appareila teleph- coffre·fort et montre (Dir. Princip. DouaJll! 

lst.) No. 779 
Objets pour les moyens de tranıp. marit. (Com. Ach. Otfic0 

Sanit. Port lst.) No. 779 
Repar. chaussee, portes aux jardins des ecoles. constr. vesp•;. 

sieımes aux ecoles et constr. konak gouvernemental J{ızJ 

hisar (Vil. İzmir) No. 780 
Trav. de pose de salle sur les route~ (Vil. Balıkesir) No. 1~ 
Con&tr. Konn,k gouvernemental Pertek (Dir. Fisc Pertek) No. 1~) 
Constr. maison nettoyage cemencu (Kvymakamat Akıeh1' 

No. 781 
Tt'ntes (Dir. Tr. Pub. Nigde) No. 781 
Corıstr. ctepots et station selection (Vil. Ordu) No. 732 ı 

" ,,, ,, ,, ,, (Com. Anim. Vil. Ordu) No. 18 
2 

,. ,, ,, ,, ,, (Kaymakamat Mesudiye) No.18 
,, ,, ,, ,, ,, (Ka ymakamat F ats ,) No. 78% 

Lait, yoghourt (Vil. Manisa) No. 783 
Farine (Com. Ach. Fabr. aviation Kayıeri) No. 783 
Transports postaux (Dir. P. T. T. Mersin) No. 785 
Caisses en boia de ıapin (İnğ. en ebet Fôret Seyhan) No. 185 
Pain (Vil. Samsun) No. 785 
Viande (Com. Ach. Plır.e Farte Çanak-kale) No. 785 sS 
Films et ıoateriel Roentgcn, ınedicaments (Vil. Samsun) No.1 
Repar. b!tisee t:xposition (Ecolc Metien Ankara) No. 785 ti 
Moteur Ereğli et ıon mobilier (Com. Ach. Office Sanit po 

lst.) No. 787 
Beurre (Com. Ach. Mil. İsparta) No. 788 
Pomme de terre, oigaon (Com. Ach. Int. İzmit) No. 789 &9 
lmpre!sion brochure, benzine (Com. Ach. lnt. Tophane) No 11• 
Transports postaux antre Çorum et Merzifon (Dir. P. 'f, 

Çorum) No. 789 

* Leı aıterisquea indiquent une vontc pat voie dı ıurtııcb~'~ 

o 


