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Umum Tüccarların ve üteahhitlerin Mesleki Organıdır 
~~~~~~~~~~~~~~~===~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

HARICi EKONOMiK lrakde Döviz ihtiyacı Kanunlar, l<ararnameler, 
Ticaret muahedeleri HABERLER 

Vunanısianın ham deri ihracatı 

ı.Alideki istatistiklerden an· · Yunanistanın ihraç ettiği ham 
.,~dı~ · · d b" . Al \ırı K~na göre Yunanistan ~erı!erın tiç e. _ırı manya 
\tj llııyetli bir miktarda ham ıthaı eder. İkıncı derecede 1-

9 ihraç etmektedir. tal ya ondan ıonra Çekoslo· 
f ' vakya gelir. Fakat bu deriler 

Bağdat. - 6 ağustos (Hususi) 
Bugünlerde yaz mevsimini Suriye 
ve yahut Lübnandan geçirmek için 
lrakdan giderlerin :ni ktarı 15.000 
i bulmuştur. ilurıların hariçde va-
1atı 75er dinar :mesarif etmesi 
tabmio olunursa, Irakı:ı bir milyon 
dinar mebl3ğında <!öviz tedarik 
etmesi icap edeıki buda memle· 

bir bardır. Tedavi içiıı Suriye ve 
LübRana g'idenler bu cetvele da
hil def(ildir. Bu vaziyet karşısıeda 

Ölçü ve Ayar işleri Irak hübumetı memleketin şim~l 
cihetinde yaz mevsimine maht.!us 
sıhhi ve şifahi bir raevki tedarik-
le me~ıul olmaktadır. Havaeı rü· 
sel, sıtmadan masun, içe:cek 5uyu 1 Yanlı, payı 
bol mnhaller bulmak için lazim Madde 6 - 80, 81, 82, 83 
gelen dairelere emir virilmiştir. cü maddeler yerine girmek 

üzere aşağıdaki madde kabul 
edilmiştir. 

(Dünkü nushadao mabat) 

J - Suyun en yükıek ke· 
safeti vahid kabul edilerek 
akıcı bir maddenin kesafetiai 
bulmuğa yarayanlar. 

1 193 kilo drahmi memleketde kesilmiş yunan 

19t_l 2,285,048 121,513,514 davarının derileri deiildirler, 
193~ 2,075,781 134, 116,984 zira Yunanistan Türkiyeden, 
1~ 2,062,416 134, 126,226 Bulgaryadan ve Yugoslavya· 
1937 4,353,0ı 1 323,238,574 dan büyük miktarda sağ davar 

lranda İktisadi Hareket 
Şişelerin 

hacmi 
Silme hacmına 

göre yanlış 
paylar 

A • Maden yağları. 
B • Sülfirik asidi. 
C • Klorhidrik ,, 

3, t52,958 328,636,342 ithal eder. 

Mısırda ticarethanelerin nevi ve adedi 

t.t ..... d . 
~'-', _a resmi kuyudat• na· 60, 717 ,543, ticaretle meşgul 

olan şirketlere 41,438.231 ve 
Mısır Bank gibi müessesele
rinki 3,617,000 mısır lirasıdır. 

Bu hisseli şirketlerden maa· 

Taheran, 16 Ağu•tos (husuıi) 
Hükumetin Tahraııda çimento 
tısbrikasınm ) aıııncla inşa ettir
mekte okluğu gliserin fabnkası· 
nın in~aatı hitam bulmaktadır. 

Bir kaç günden fabrikanın ma
kineleri yerleşdirilccekdir. 

Kuru meyve ticareti ile meş· 
ğul olan şirketi bir milyon rial 

sermayesini üç milyon riale çı· 
karmış dır. 

İran hülıuıncti keıı<li T.ıl:ran 
yullanuı gt!nişletip nizam ahina 
almak için büyük gayret sarf el· 
mektedir. Tahsis ettigi 300000 
riale kafi görıneyup, 1rnııa bir 
milyon rial daha ilave etnıeğe 
karar vermi~tir. 

Dolma Silme 
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+ 55 " 
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+ 30 " 
+ 20" 
+ 20" 
+ 20" + 2o ,, 

D ·Nitrik ,. 
E • Sud veya potas kalevi· 

si mahlulleri, 
F ·Amonyak 
G · Tuz mahliilü 
H · Deniz ıuyu, 
1 • Gliaerin, 
J • Sülfürik eteri, 
K • Konyak, rakı gibi in· 

bikten çekilmiş ispirtolar, 
L - Süt 

ıc_)cioı fınıdiye kadar Mısırda 
'dtti tınan ticarethanelerin 
~. "'14~,837 e baliğ olmuş
~U tıcaret evlerinin (248)i 
'~•H fİrket olup bunların 
~,~•yi teşebbüıler, (158)i 
~! ._ '. llleşgul şirketler ve 
~~11• Mısır Bank gibi 

L.I\; .'lerdir. 

da 146,589 ticari teşebbüsle
lerin beherinin sermayesi va· 
sati 500 mısır lirası farz olu
nursa 73,294,500 lira eder ki 
hisseli şirketlerin sermayeıi-

J?animarkanın ve yunanistaııın 3o ,, 
25 

37 " 
32 " 
27 " 
22 " 
17 " 
1 t,f;,, 

+ 15 " + ıs ,, 
+ ıs ,, 

M • Boya ve debağat hüla
ıaları areometreler!, 

2 - Akıcı bir maddenin 
içinde halledilmiş buluDan 
maddenin ağırlık veya hacim 
yüzdesini göstermeğe yara· 
yanlar. 

,, 
tütün satısı 2o 

" + 15 " 
+ 15 " + lo ,, l'lltt'i:Yıt olunan bu 248 şir· 

'lllı 11 
sermayesine gelince 

:ı.ı., li llıecmuu 105,772,744 
it, raııaa baliğ olmakta-
)-tı.,.1~•nayi teşebbüslere 

sermaye mıkdarı 

nin üzerine ilave olunsa, bü-
tün Mısır memleketinde kayd 
olunan tica1;'.'ethanelerinin ma· ATİNA, 16. ağustoı • Yuna· tur. Bunların aldı§'ı malümata n ıı· 
lik olduğu sermayenin mec· niıtau bu ay ı:arfıııda muhtelif zaran. Daoimarkn sigara fabrika· 

86 
.1 1. nevilerden 50.000 iDgiliz i irası kıy· lan Yunan tütününün nefasetine 

muu t mı yon mısır ırası t" d t•t· 0 • "b k t t " · ı d" 
v •• •• .. I me ıo e u un anunarkaya ı raç ana a gc ıraıış er ır. 

oldugu iOrunur. etti. Yunanislandan tütün ihraç Praıdan işar aldığına caz aran 

Yunanistanda zeytin ve zeytinyağı 
mahsulü ve İhraçı 

eden mchafil, pek ehemmiyetşiz ÇehoslovaKyanın tülün inlıisar 
miL.:tarda tütün alan Danimarka- mudüriyeti YunaD UHiınieriı den 
nın bundan böyle külliyetli mik- bir miliou kilo kadar mubayan et· 
larda tütün alacatana kani olmoş· meıioi kararlaıtırmıştır. 

1 

ıs 
" lo 
" 

Y aaak ölçüler 
Madde 7 - 84 üncü mad

de aşağıda gösterildiği veç· 
hile değiştirilmiştir. 

Perekencle ispirtolu içki 
satan yerlerde bu içkilerin 
satışları için boş içki şişe· 
lerinin ölçü olarak kuhanıl
maları yasaktır. 

A • Alkolometreler. 
B • Sakarimetreler. 
C • Sülfirik aaidi areomet· 

releri. 
3 - İtibari takıimata göre 

akıcı bir maddenin keaafet 
derecesini gösterenler. 

A · Süt areometreai, 
B • Baume areometreleri 

~~tiıı .. .. • 
~ ikti >'•2ı~ın mahsulü yu· olmakdadır. Zeytin ağacların 
~ )~ h ~tı ıçin büyük ehem- bakımı da zeytin mahsulü ü
~~ a6'

1
tdir. Atideki rakam· zerine büyük tesiri vardır. Bu 

i~ ih •terdiği gibi zeytinya- dahi ispekülasiona yol açar. 

----- Şişeler hakkında muvakkat 
m3dde. 

"Teknikte müstamel olup sl· 
fır noktası mayiimukattara ve 
10 uncu derecesi % 10 nisbe
tindeki tuz mahlülüne teka· Mısırda petrol araması Madde 8 - Nizamnamenin 

şişelere aid olan 4 üncli faslı· 

~ .. •· racı bi · k" d" Yunan iktisat mehafili dahi '~b·~tı,llink· r senenın ı ı-
~lir, ınden çok farklı Türkiye hükümeti gibi zeytin· 

il , ~"' hunun sebebi ise liklere bir intizam vermek 'd ~ÇQ i•clarının ikinci ya· gayretindedirler. 
t-"te~ 'c~ •eneıi fazla mey· Atideki istatistik Yunanis· 

· ~'ııiy,e•ıdir. tanın son 8 seneler zarfında 

• 
Kısmen Amerika sermaye· 

sile teşekkül ed~n ye:ıi ln~iliz 
şirketini Mısırda petrol kuyu· 
)arı teharri etmekte olup iyi 

bül eder.,, . . na aşağıdaki muvakkat mad-
nctıceler _cld ~ et~nektenırler. de eklenmiştir. İmal maddesi 

Bı~ şırk etlerın nıa~sadı l\1 J· ' Ölçüler Kanunu ile Nizam· 
sırı bır petrol merkezı yapmak· namesi hükümlerinin mecburi Madde 10 - 124 eti madde 
dır· 1 olarak tatbikına başlanılan aşağıdaki şekilde değiştiril-

1934 senesi ikinci kinun ayı· miştir: . . 
nın birinci gününden evvel ~eometrelerın ımal aad-

de ~ 11 Zeytinyağının üze• istihsal ve ihraç ettiği zeytin 
ba>'tl:11.elnıilel piyasaların- ve zeytinyağın~ miktarını taf-

11Pekülasion işleri silatile göstermektedir. 

~lle ~eytin 
1~ 

Memleket haberleri 
! memlekete getirilmiş ve halen desı yalnız ıeff_af ve ~ay~nı~
l kullanılmakta olan şişelerden 1 lı camdır. Ma~y~tlerın ~ıt· 
l 79 uncu maddedeki tesmiye j rat,, kesafetinı bulmaga 

Zeytinyağı hükümlerine muğayır olanlar yarayan areometreler suya Te 

Mabıul İhraç Mahsul 
97,336 7,228 26,205 

103,699 7,343 3 ı, 738 

1931 toıı 
lQ32 ,, 

:~ 

İhraç 
11,426 
11,242 Afyon - avderileri - patates 

nizamnamenin şişelere müte- l kalevilere karşı da lazım ge· 
dair diğer hükilmlerine uygun ı len dayanıklıkta. olmalıdır. 

1 bulunmak kaydü şartile 19431 Termom~tre~ı are~metr~· 
senesinin ikinci kAnun ayının j ler harar~tın kalıcı ~ı~ te.•ır 

lQ~ 
1Q36 
lQ37 

,, 134,320 27.828 36,03~ 
,, 105,335 23, 1 QS 24,486 
" 122,580 6,871 35,834 
" 88, 186 11, 148 33,2>7 
" 72,570 8,029 13,388 
" 135,122 6,731 37,514 

l3,o3
7

9 AFİON.- Piyasa çok dur-
14 3 4 -
3

1

809 
gundur. Geçen hafta 550/:>75 

' Aınerika ve Balkanlar T:c areti 
1~~, 16 Aw 

:
5
• 
184 

ı kuruş olan ince mallar bugün 
' 

5 
500/550 kuruştur. Kaba mal· 

15119 lar yine 240/260 kuruş isede 
121806 satış durgundur. 

. A VDERİLERİ. - piyasada 
istekli işler yoktur. Son fiyat· 
lar takriben ıöylo gösterile· 

manya Ticaret piyasası olma· bilir. ı-. ,1t-le1n, ' gustos (hu. 
il '-~•li .... Anıerika Ticari 

-erke .. 
'te zırı Viyana• 

.._ ~•kletmiştir. Bu 
•d Y•lnıı Ro-

yıp bütün Balkanlar ticareti Zerdeva derisi çifti 

ne yakından nazaret etmek· Sansar " 
,, 

tedir. Kunduz " " 

30/31 L. 
18/25 " 
11/13 " 

Tilki 
Varşak 
Çakal 
Tavşan 

~ ,, 5/8 ,, 1 birinci gününe kadar kullanı· bırakmadıgı tanınmış bır cına 
,, ,, 12/ 13 ,, labilir. camdan yapılmalıdır• 

150/ 175 1 Fluorhidrik asidi mahl6lleri ,, ,, " l 
adedi 15/ 17 

1 

ON B RİNCİ FASIL için kullanılacak areometreler 
" " 

Patates · d l Areometreler gümüşten yapılabilir. pıyasasın a a ış ve 
satış vardır. Fiatlara gelince ' Ayarlanacak areometreler. Talimatnameye bırakılan hü· 
sağlam zannedilmektedir ve 

1 
Madde 9 _ 123 ilncü mad- hümler • 

takriben şu sıralardadırr d w d ld v hı'le M 
. e aşagı a yazı ıgı veç adde l l - 125 inci mad· 

Karacabey kılosu 4/6 krş· değiştirilmiştir. 
Bursa kilosu 5,50/6.50 krş. Muayene ve ayar edilecek 

" (3üncü) ,, 4 ,, areometreler şunlardır. 
Adapazar ,, 5 / 6.50 ,, (Bitmedi) 

,. (3üncü) ,, 4 ,, 

de aşağıda yazıldığı 
değiıtirilmiştir. 

1 • Areometrelerin 
ıekli ve tertibab, 

veçhile 

umumi 



MGDakasa Oaıetesi 

------~----------------·---------------------------------~~--~-

LA 

İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri vemalzemesiHarita 

T. H. K. Bayındır Şubesi Başkanlığından 

Ek iltmeye konulan: Bayındır T. H. K. şubesi binası. 
Bedeli keşif 6679 lira 36 kurui· 

Teminat akçesi: 500 lira, 
Yukarıda cins ve bedeli keşifli teminat akçası miktarı 

göıteril n Bayındır T. H. K. Şubesi binası 2490 sayılı 

toplanacak olan Komisyonda 1071 lira 92 kuruş keşif be· ı 3 - Taliplerin ihale saatindan evvel teminat akçeleri· 
! delli Haydarpaşa Lisesinde yapılacak bölme işleri açık ni yatırmış olmaları lazımdır. 
eksiltmeye kenulmuştur. 1 · 4 - Talipler bu dört kalem giyim eşyasına ait şart" 

. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri, genel, hususi ve name ve nümuneleri her gün İnşaat Usta okuluna başvur•" 
ı 

fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri rak görebilirler. 
diğer evrak Haydarpaşa Lisesinde görülebilir. 1 • • * Muvakkat teminat 81 liradır. 1 

İsteklilerin en a:ı 1,0CO liralık bu işe benzer iş yaptı· ı Çadır Bezi alınacaktır. Bak İst. Lvz. Amirliği S.A.I<· 
ğına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara iıtinadan ilanlarına 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden alınmış ehliyet ve 938 yılına 
aid Ticaret Odası vesikalarıle gelmeleri. 

kanunun 41 inci maddesi mucibince eksitlmeye çıkarılmıştır. Kutal Belediye Riyaeetinden : Kömür Ahnacaktır 
l - 26 ağustos cuma günü saat 14 te Bayındır T. H. Kartalm movcud rıhtım Mhas1 zemini üzerine yapılacak 

K. Şubesinde müteşekkil komisyon tarafından ihalesi icra makadam betou ö eme in~::ıatına yapılan açık eksiltme ncıtice· 
edileceginden yevmi mezkurde taliplerin yukarıda gösteri- sinde teklif olunan Lede! lıaddi layıkında görülmediğinden ou 
len teminat akçasını Ziraat bankasına yatırdıkları mübey- gün mürldetle açık eksiltmiyc vaz olunruııştur. 

Güzel Sanatlar Akademisi 

Sallnalma Komisyonundan : 

yin makbuzla veya milli bankaların birinden getirecekleri ı - Keşif bedeli 5224 lira 53 kuruştur. 
teminat me tubile veya kabul kanunen müsaadeli esham j 2 - Eksiltme 24.8.938 çarşamba günü saat onda Kartalda 

Akademiye açık eksiltme ile 100 ton Zonguldak krible madeıt 
kömürü, 50 ton kok kömürü alınacaktır. Krible maden kömürÜP\jı:ı 
muhammen bedeli beher tonu 15,80 liradan 1580 muvakkat teıııi· 
nab 118,50 liradır. Kok kömürünün muhammen bedeli beher ton° 

ve tahvilat ile ·omisyona müracaat ederek münakasaya Helediye dairesinde ınüte~ekkil Dlirni Encümen lıuzuruncfa ya
iştirak etmek üzere isimlerini yazdırmaları ve ehliyet, dip- pılacaktır. 
loma gibi vesikalarını ibraz etmeleri gerektir. 3 - t~teklilerin 391 lira 83 kuruş muvakkat tr.min: t 

17,50 liradan 875 ve muvakkat teminatı 65.63 liradır. 

2 - Bu işe ait esas şartname ve lahikasindan ve va· vermeleri. 
Eksiltme 2-1 ağustos çarşamba günü saat 14 de Cağaloğlurıd• 

Yüksek Mektebler muhasebesinde inikad edecek olan Komisyonıı· 
hidi fiat listesinden ve muhtelif şekillerini gösteren pli- 4 - Bu i~e uid lıedeli keşfin JOOO liraoı 938 bütçeııirıdcu 
nın nushal rından birer tanesini görmek iıtiyen İzmir bakiyesi 939 bütçebintieu tc·diye oluna~aktır. 

muz tarafından yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün ~bedelsiz olarak Fındıklıda Güzel Sanatlıı~ •' 

Akademisinden alınabilir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 1938 ıııııh 
yılına aid Ticaret ve Sanayi Odası vesikasını ibraz eylemeleri li• 
zımdır. (5191) J.....4 

T.H.K· şubesi direktörlüğüne ve Bayındır T.H.K. şubesine 5 - Ek::.iltmiye girebilmek için isteklilerin aşağıciııki ve· 
tatil günleri hariç olmak üzere her gün saat 9 dan 14 e ~aiki ibraz etmesi: 
kadar müracaatla bedelsiz bütün evrakı tetkik edebilirler. Mühendis olması, hu kabil inşeat yaptığına dair ve:sika 

3 - Tediye şartları ibraz etmesi, 
İnşaata başlandığı tarihten ilibaren her ay gayesi iti- Ticaret Odasına mukayyet olduğuna dair v~sika. 

barile yapılan inşaat bil mesaha vahidi fiat cedvelide na- ı 6 - K,.şif ve ~annameyi görmek ve fa:da izaiıat almak 
zaran tutar bedeli istihkak raporunun fen heyetinden tas-! i tiyealer uer glin Uelediye Hiyasetine müracaat ~debiliıltr. 
dikini müteakip Bayındır Ziraat Bankası tarafından derhal 

~... - . ~ - .-=-. - - . 

tediye olunur. 
4 - İnşaatın hitamını müteakip kabulü muvakkat bi-

licar inşaat bedeli dernal teaiye edılerek kabulü kat'i ra- Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v .s 
poru hıtamı inşaattan itibaren bir yıl zarfında icra olunur. 

Diyarbakır - Cizre haltının altmışıııcı kilometresile 'sekseubeşiııcİ 
kilometresi arasındaki dor.:iüııcü kısınınjinşaat ve ray f~rşiyatı~kaı>'Jı 
zarf usülu ıle münakasııya konulmuştur. .$": !!ii:ifıll 

1 - Münakasa 26.8.93S tarihine müsadif cuma günü saat 11 de 
vckalctimiz demir yollar inşaat dairesindekı münakasa Komisyo1111 

odasında yapılacaktır. 
Bu müddet hitamına kadar teminat akçesi reddolunmaz. 

Kayseri Vil!yctinden; 

1 - Kayseri · Nığde yolunun 36 · 000 kilometresinde vaki 
2X5.00 ııçıkhğındaki İncesu lı.öprü:ıiınün yeniden yapılmaı:n 
eksıltmeye vazedilmi~ıir. Hu ioin keşif bedeli 5609 lira 42 ku· 
ruştur. 

2 - Bu i~e ait şartname ve evrak §unlardır : 

A) Ek ihme şartnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
CJ Bayındırlık işleri genel §artnamesi. 
D) Tesviyei turabi) e ve ~osa kurgir iıışe.atına ait fenni 

şartname. 

G) Ke:rif cedveli, silsilei fiııt cedveli, metraj, ke~if hulasası. 
H) Proje ve sair evrak. 
İsteyenler bu evrakı bedelsiz olarak Kayseri Nafia Mü

dürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 8.9.938 tarihinde perşeuJlıe günii saat 13 de 

Kayseri hususi muhasebe binası içindeki daimi eneümttndc icra 
edilecektir. 

4 - Eksiltme açık olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilme-k için isteklilerin 420.71 lira 

muvakkat teminat v~rmesi ve bu eksiltmenin ilanından soııra 

alınmış ticaret odasında kayitli bulunduğuna dair bc:lge ibraz 
etmesi ve Nafıa Vekilt:ti Cmuıni ehli:yetıni haiı olma!)ı veya 
en az 5000 lira tutarında köprü işi yaplığını tevsik ederek Na· 
ha Müdürluğü den bu i~e İ§tiraki için ehliyet vesikası almaoı 
şarttır. 

Ankara Hnlkevi Başkaıılığınclnn 

, Hallce\'İ binası çatııındn cternit çinkodere, ve oluklar teraslar 
alika davarları su teminatı ve aydınlık carulurı pa;ı;nrlıkla yaptmlaca· 
ğındn talipleri her gün izahat almak üzere Halkevi daire müdürlüğü 
mürncaatlnrı 

Kati par;arlık kararı: 23.8 938 Salı günü ıaat 17 de verilecektir. 

Erııinca11 Belediyesinden : 

1 - Eksiltmeye konulan sebze halidir. 
2 Keşif bedeli 30009 liradır • .Nısıt in~ası 

nısfı da 939 haziran ayı içinde ödenecektir. 
3 - llk teminat 2256 liradır. 
4 - Eksiltme müddeti 15.8.938 tarihinden 

esnasında ve 

itibaren on 
beş gündür. 

5 - ihale 3.9.938 günü saaı 12 de Belediye Encümeni 
tarafından }'apılacaktır. 

6 - Talıbl~r, bu işe aid proje ve saireyi Belediye muha
sebesinden meccanen alabilirler. 

7 - Talihler kanuni evsaft haiz olmaları şarttır. 

Haydarpaşa Lisesi S tınalma Kurumundan : 

2 Eyliil 938 cumartesi günü ıaat 1 1 de istanbul Knl
tUr Direktörlüğü binası içinde Li&eler Muhasebeciliğinde 

İnşaat Usta Okulu Diriktörlüğünden : 

Muhammen Tutarı Muvakkat 2 - Bu işlerin muhammen bedeli bir milyon yüz elli bin lira.iır 
3 - Muvakkat teminat kırk ı;~kiz bin iki yüz elıi liradır. . 
4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık işlet• Miktarı 

J. Bej rengi 
keten kumaş 1400 metre 
2. Amerikan 
bezi 2000 

" 3. Postal 200 adet 
4. İskarpin 200 

" 

fiyat Lira T. 

50 K. 700 s2.5u 

33.90 ,, 678 50,85 
500 

" 
1000 75.00 

500 ,, 1000 75.00 

genel şartnamesi vahidi kıyasii fiat cetveli, fenni şartname ahşııf" 
traverslc ferşiyat talimatnamesi, çimento normu, telgraf hattı, şartıı•: 
mesi, plan profil ve köprü projesinden mürekkep bir takım ınuıı' 
kasa evrakı elli lira mukabılınde demir yollar inşaat dairesinde" 
tedarik olunabilir. 

J - Yukarıda adları, miktarları, muhammen fiyatları 
tutarları ve muvakkat teminat akçeleri yazılı dört kalem 
giyim euyası açık eksiltme suretiyle ve ayrı ayrı olarak 
taliplerine ihale edilecektir. 

5 - Bu münakasaya girmek isteyenlerin 2490 numaralı artı~ 
ma, eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibruıaa mecbur oJdLI~ 
lan evrak ve vesikalarJ muvakkat temiaatlarıru ve 93S senesi i~ 
muteber bilumum nafıa işleriae veya demir yolu ioşaat işlerine S": 
rı!bileceklerine dair vekaletimizdeıı verilmiş müteahhitlik vesikıı1' 
nnı ve iiat teklifler•ni havi kapalı ve mühürlü zarflarını mezkur ı.•; 
nunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı dairuinde haıırlıYııı:6. 
26.8.938 tarihinde saat ona kadar numaralı makbuz mukabilinde ;~. 
şaat dairesi eksiltme Komisyonu reisliğine tevdi etmiş olmaları ' 

2 - İhale eylülün beşinci pazartesi günü saat onda, 
Ankara' da okullar sağışmanlığında toplanacak, okullar ko
misyonu tarafından yapılacaktır. zımdır. (2972) (5299) 3-4 

Orman Koruma Genel 

Komutanlığından: 

1 - Kapalı zarftan pa

zarlığa çevrilen İstanbul 
ambar binası inşaatının iha

lesi 22 Ağustos 938 pazar, 

tesi günü saat 1 1 de Anka

rada Y enişehirde Genel 

Komutanlık binasındak Sa

tınalma Komisyonunda ya

pılacaktır. 

2 - Keşif bedeli (22209) 
lira (71) kuruş ve muvak

kat temınatı 1665 lira 73 

kuruştur. 

3 - Şartname ve keşif

leri Ankara Satınalma Ko

misyonQnda ve İstanbulda 
Galata da T opcular cadde

sinde 176 numarada Or

man Koruma Ambar Mü

dürlüğünde hergün görüle· 
bilir. 

4 - İsteklilerin muvak

kat teminat makbuzları ve 

İcab eden kanuni vesikala

rile birlikte ihale gün ve 

saatinde mezkur Komisyo
na müracaatleri. 

Harici skeri Kıtaat ilan lar ı 

Kilo Cinsi 
Muhammen bedeli 

Lira Kr. 

12200 Kuru fasulye 1220 00 
8000 Pirinç 2000 00 

29000 Bulgur 2900 00 
56000 Saman 8400 00 
5000 Kuru soğan 200 00 
5000 Patateı; 200 00 

88200 Arpa 3528 00 

-------
İha!e günü Saati 

8-9-928 15 
,, ,, ,, ,, 
,, ,, " " 10..9-938 ,, 
,, ,, " ,, 
,, ,, ,, ,, 
12-9-938 ,, 

ihale tarzı 

açık eksiltme 
,, ,, 
,, ,, 

kapalı zarf 
açık eksiltme 

" ,, 
,, ,, 

72000 Kuru ot 2880 00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, 

Teslim yer• __.. 
Yozgat içiıı 

,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
760{) Sadeyağ 7600 00 15 9-938 ,, kapalı zarf ,, ,, / 

2_2_o_ooo~~u_n~~~~-3_o_soo~~oo~~~~"'--"~"'~~~~~"~~~~.....:..:."~---..!":!...-~~~~":....---~ t 
421000 Arpa 14735 00 8·9-938 ,, Kapalı zarf Niğde içiıı 
260000 ,, 9349 00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, Bor için 
267000 Kuru ot 7800 00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, Niğde için 
182000 ,, ,, 5460 00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, Bor içio 
165000 Saman 2475 00 1()...9.938 ,, açık e}uiltme Niğde içiıı 
143000 ,, 2145 00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, Bor için 

4150 Pirinç 1038 00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, Niğde için 
244 ,, 975 00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, Bor için 

35000 Bulgur 3500 00 12-9-938 ,, ,, ,, Niide içİl1 
7800 ,, 780 00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, Bor için 
7000 kuru soian 280 00 ,. ,, ,, ,. ,, ,, Niğde içiıt 
1050 ,, ,, 42 00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, Bor içiıı 

10520 Sade yağ 10520 00 15-9-93S ,, kapalı zarf Niğde içil1 
3770 ,, ,, 3770 00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, Bor için 

11400 Kuru fasulye 1140 00 ,, ,, ,, ,, açık ekıiltme Niğde içlıt 
3310 ,, ,, 310 00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, Bor içiP 
3190 Patates 160 00 17-9-938 ,, ,, ,, Niğde içiıl 
800 40 00 Bor için 

297500 Un" 41580 00 : : : : k:palı z:rf Nigde ;çJıt 
71600 10026 00 Bor içiıı ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ııı 

4100 Kuru üzüm 615 00 ,, açık ekıiltme Niğde jÇ 
180 00 " " " Bor içiP ..:;.;.1_2_00~--'"=----:,";__~~--~~~---"-"~"~--~~-.::'..."~--~~-:.."~~-!."!.---~~~-- eP 

Yukarıda erzak hizalarında ıösteı·ildiği gibi ekıiltmeye konulmuştur. Muayyen olan ıacıtten ıJJ'I 
bir ıaat evveline kadar teminatlarını ve teklif mektuplarını Niğde, Tüm. SA. AL. KO.na ~er 
Şartname her ııün Ko.da ıörülür ve par&1ız alınabilir. (289) (5585) 1-4 

~ 



, 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde·:~ı 
............ 11m1 .. -. .. .a .. l!!D!l!ml!Z!llilllm2;&~n~. 

ı1- 170] kilo i:)karta çul pazarlıkla ~atılacaktır. 
t 

1- Pazarlık 3.lX.938 tarihine rasthyan ~umartesi günü 

0,_~o da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindt!ki Satış 
;
8Yonunda yapılacaktır. 

· il - Nüuıuneler her gUn Abırkapı deposunda görüle-r, 

, 7 iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen giin ve sa:ıtle 
1~ IÜvcnme paralariylc birlikte yukarıda adı geçen Salış 
11Yonuna gelmeleri ilan olunur. (5590) 1-4 

~ - İdaremiıin Kutu Fabrikası için şarlnamesi mucibince 
J ıloJuk 1 adet Ye 500 kiloluk l adet kı ceıu·arı 2 adet Lat.
~atlık usaliyle satın &lmacaknr. 
t 1 - Pazarlık 12.9.938 tarihirıc rv.•tlıyan pazartesi günü 
ltı'0.15 rie Kabataşta Levazım ve Mubıiyaat ~ube:ıirıdeki Alım 
~~j0Qunda yapılacaktır. 

hcd - Şartnameler parasız olarak her gün söıü geçen 
ıvn llırıabilir. 
~ - Eksiltmeye iştirak rtmek istoyenleric fiatsız teklif 

'il '•lotiarını ınünakaaa &üRAnden bir haita e\Veline kadar 
~ 'Fıbrikaler Şubesine vermeleri lazımdır. 
7. - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen güıı ve saatte 

· ~b &iivenmc paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Ko-
lla gelmeleri i!An olunur. (5589) 1-4 

l 
lo~~...._ Şartnamesi mucibine;e 50.000-150.000 adet • i00'' 

il tuz çuvalı satın alınacaktır. 
tıı::: Beher çuv&hn mubanı~~n bedeli ,,42,, kuruştur: .. 

l ıa Eksiltme, 24.8 938 tarıhıne rastlıya,n çıu~amb~ günu 
lıti de Kabataşta Levazım ve MnLayaat Şubesmdekı Alım 

''orı ıv Unda yapılacaktır. 
tıı ;- Şartnameler parasız olarak her giın adı geçen Şu
V' •oabilir. 

"-t' İsteklilerin eksiltme içm yukarıda tayin olunan gön 
~011lt ~ 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı gc~en Ko-

l &elmeleri ilan olunur. (5596) 1-:1 

l, 1' 
tıı, lt . tfıisi tekerrür eden Balıke~ir, .BıırFa, Edim~, ~~z~· 
~,. ltıır, Konya, Ak.hisar, Af yon ve 1 alom ldarelerı ıçın 

ltcc kabul ıtlilen tipler dahilinde \ "C şartnameleri mu
e ~ hptınlacak. 1342 parça eşya kapalı zarf uculJile eksilt· 
tı cıııınuvtur. 

1 ~'-ı~ Muhammen bedeli 30776 lira 61 kuru~ ve muvak
lıı lnatı 2308.25 liradır. 

~~ 81 ....._ Eksiltme 22.VIIl.938 tarihine rastlıyon pazaı tesi 
Ilı ~0~.11 de Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
iv ısyonunda yapılacaktır. 

l &ıitı l Ş.artnanıe ve resimler 1,53 lira bedel mukabilinde 
"eai'ı llbısırlar Umum Müdı1ılü~ü Levazım ve Mubayaat 

V..: 4nkara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
'*'tı ~kıiltmeye iştirak etmek isteyenlerin şimdiye kadar 
~~ı.r1Y•rnıi bin liralık bu gibi işleri muvaffakiy~tle yapmış 
t~ ~ll~ı ~ö:terir vesaiki lnh.isarlar İnşaat Şubesine ibraz e
Vı ....._ •hıhnde bir ehliyet vcsika~ı almaları lazımdır. 
dtdc Mühürlü teklif ınektubunu, ~ anunt vesaik ve V--:i 
~tu Yazılı ehHyet vesikası, yüzde 7,5 güvenme parası 

~eya baııka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
~ ~lıe si1trne günü en geç saat 10 a kadar yukarıda adı 
i it llı kollJisyonu Bsş~ nlığına makbuz mukabilinde ve-

lıındır. (5105) 4-4 

Satım Komisyonundan : 

Mıkdan T.Fiab ille teminat Şartname bedeli 
Kr. lira Kr. Kr. 

1950 1983 15 133 

5 95 2.5 

330 240 
330 

250 Ton 1500 330 
>o..\l 50 n 1300 

ı.. ti -.ıuıa b 
""~ )'~llı .Yak •tlı lise ve orta okulların ihtiyacı olan yukarıda 
1 l\.ib 6-.ıGt(l ~cağınan 15-8-938 gününde yapılan eksiltme sonun• 
~~e ~e .:,.e, odun ve mangal kömürüne istekli çıkmadığın· 

\ ~ l\dell u~llnen maden kömürüne teklif olunan fiat yüksek 
~i '~tlalda.YUkarıda gösterilen •ekilde 23-8-938 Salı ıünü saat 

L"'-ilt ek 'l 'fi 
-.. ~ ~e lıt •ı lrnesi yapılacakbr. 
'~ ~ S.tı •rıbul Kültür Direktörlütü binası içinde toplanan 

l liler ~ l<.:uıaiıyonunda yapılacaktır. 
l',~. ~İtliltte ~ılı .Ticaret Odası veıikaaı ve ilk teminat mak· 

,ı "'-tlar l' eUı •aatte Komiıyona gelmeleri. 
er ltonıi lleler Muhuebeciliğ'i veznesine yatırılacaktır ve 

'Yon Sekreterli;inden görülüp öğrenilir. 
(5591) 1-2 

• ' ... • • -· ~ .... • • -- --· -- • - 1 L. - - . · ..... :_: 

Münakasa Gazetesi 

800 ton krible kömürü kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 20000 lira olup ilk teminatı 1500 liradır. 

1 İhalesi 1.9.938 perşembe günü saat 12 dedir. Eksiltmeye girecckle-

llllllll!!llllllltJi~~~====-- rin 2490 sayılı kanııııuu 2, 3 cü maddelerinde istenilen belgelerle 
,.. ve teminat ve teklif mektublannı ihale gününden en geç bir snnt 

Beytüşşebap Hd. Tb. Hakkari garnizonunun ihtiyacı için 101 bin 
kilo fabrika unu satın alınacakbr. Eksiltmesi 5 eylul 938 pazartesi 
güuü saat 9 dn kapalı zarfla yapılacaktır. Muhammen tutan 2167 
lira elli kuruştur. Eksiltmeye iştirak edecekler kanunun şeraili haiz 
olmak üzere belli saattan bir saat evvel lrnpah zarflarını Beytüşşe

bap Hd. Tb. Satın Alma Komisyonunda bulunmaları nümune ve 
şartnameyi görmek ve fazla malumat isteyenler Satın Alma Komi~
yonunda bulumnalan. (287) (5583) 1-4 

Tümen birliltlerinin ihtiyacı olan 103400 kilo pirinç ıahn alına· 
caMır. Kapalı zarfla ihalesi 5.9.938 pazartesi günü saat 15,30 dad:r. 
Muhammen bedeli 24816 lira ilk teminatı 1861 lira 20 kuruştur. Şart
name i her gün Komisyonda görülebilir. f steklilerin il t teminı:.t 
melduplarile 2490 ıayıh kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yaıılı ve
sikalarile beraber ihale günü ihale saatından bir saat evveline kn· 
dar teklif mektuplarını Lüleburgaz Tüm. Satın Alına Komi yoııu· 
nuna vermeleri. (290) (5586) 1-4 

Kapalı zarf usulile 20000 ldlo Tel.irdağ sade yağı ve 7030 kilo 
Malkara garnizonunun sade yağı münnknsaya konulmuştur. Tekir
dağınm garnizon yağının muhammen fiatı 107 kuruş 50 santim ve 
teminatı 1612 lira 50 kuruştur. Malkara garnizon yağının muhammen 
bedeli 112 kuruş 50 santimdir. ilk teminatı 592 liradır. Her ikisinin 
ihalesi 5 eylul 938 pazartesi günü Tekirdağının saat 16 da ve Mal
karanın 17 de yapılacakbr. Kanunun 2 ve ,3 üncü maddesindeki ve
saik ile teminat mektuplarını havi zarflarını belli gün ve s ntten 
en az bir saat evveline kadar Tekirdağında Tümen Satın Alma 
Ko.na vermeleri. (Wl) (5587) 1- 4 

Diyarbakır garnizonu için 215 hin kilo sığır eti kapalı zarHa ek
siltmeye konulmuştur.Keçi \çepiç) eti sığır etinden ucuz olduğu 

taktirde keçi eti ihale edilecektir. Sığır etinin muhammen bedeli 
32250 lira ilk teminatı 2418 lira 75 kuruştur. İhalesi 29 ağustos 938 
pazartesi günü saat 12 de Diyarbakırda Lv. Amirliği Satın Alına 
Ko. da yapılacakhr. İstekliler şartnamesini her gün Ko. da görebi· 
lirler. Ve ihale gün ve saatinden bir saat evvel teklif mektublarını 
ve kanuni tarifat dahilinde Ko.na vermeleri. (241) (5344) 2-1 

Vize için 41500, Pınarhisar için 58500, Demirköy için 450[)0, Ba· 

baeski için 39000, kilo bulgur kapalı zarlla eksiltmeye konulmu~
tur. Eksiltmeleri 26.8.938 cuma günü saat l l de Viı.e, 15 te Pınar
hisar, 16 da Demirköy, 17 de Babaeski, yapılacaktır. Münnknsaya 
içtirak edeceklerin bildirilen günde ve tayin edilen eksiltme saatin
den bir saat evvel teminat ve teklif mektublarile icabeden snir ve
saikin Vizede Komisyona tevdii. (219) (5231) 3-4 

Kor merkez birlikleri hayvanah ihti}'n~ı için 200,000 kilo yulaf 
yeniden kapalı zarf u~ulile <tlınacaktır. ihalesi 5.9.9~8 paznr~esi günü 
saat 16 da Çorluda Kor knrargahinda yapılacaktır. ilk pey parası 800 
l.ra olup beher kilosuna tahmin edilen bedel 4 kuruştur. Evsaf, şart
namesini görmek isteyenler her gün İı;t. Lev. Amirliği Satınalma ve 
Çorluda Kor ıahnalma Komisyonunda görebilirler İsiekliler kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belgelerile birlikte belli gün ve 
saattan bir saat evvel teklif mektuplarını Komisyona vermiş bulun· 
malan. 

Kor merkez birliklerinin ihtiyacı için 10 ton sabun münnkaıaya 
konulmuşsada komutanlıkça verilen fiat pahalı görüldüğünden yeni
den münakasaya konulmuştur. İhalesi 5.9.938 saaat 15 de Çorluda 
Kor karargahında yapılacaktır Şartname ve evsafını görmek isteyen· 
ler her gün İstanbul Lv. Amirliği satıcı alma Komisyonunda ve Çor· 
luda Kor satın a1ına Komisyonunda görebilirler. ilk pey parası 255 
lira olup beher kilosuna tııhmin edilen bedel 34 kuruştur. İstekliler 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belgelerile hirl ıkte belli gün 
ve saatta Çorlu Kor salın alma Komisyonuna müracaatları. 

150 ton kuru ot münakasaya konul.nuşsa da verilen fiat ko· 
mutanlıkça pahalı görüldüğünden yeniden münakasaya konulmuştur
lhalesi 6.9.93S salı günü saat 11 de Çorluda Kor karargahında yapı
lacaktır. İlk pey parası 327 lira olup beher kilosuna tahmin edilen 
bedel 2 kuruş 90 santimdir. Evsaf ve şartnamesini görmek isteyen· 
lere her gün Jslanhul Levazım Amirliği satın alma Komisyonunda ve 
Çorluda Kor satın alma Komisyonunda görebilirler. Talipla kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belgelerle birliktı: belli gün ve 
&aatta Çorluda Kor satm alma Komisyonuna gelmeleri. 

(288) (5584) 

-
Tümen birliklerinin ihtiyacı olan 4-0,700 kilo kunı Üzüm satın 

alınacaktır kapalı zarfla ihalesi 5.9.938 pazartesi günü saat 16.30da· 
dır. Muhummen 6 bedeli 8954 iira ilk teminatı 671 lira 55 kuruştur. 
Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk temint t 
mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

· veıikalarile beraber ihale saatindan bir saat evveline kadar tehlif 
mektuplarını Lülehuraazda Tümen ıatın alına Komisyonuna verme· 
leri (286) (5582) 

Hava Birlikleri garnizonund4 yaptırlacak kanalizaayon işi ka· 
palı zarfla eksilemeye konulmuştur. Eksiltmesi 25.8.93S. perşembe 
rünü .raat 16 da Eskişehir Lev:ızım Amirliğinde Satınalma Komiı• 
yonunda yapılacaktır. Bedeli keşfi 17601 lira 40 kurut, ilk t~minatı 
1320 lira IO kuruştur. Keşif ve tartnamcai Komiıyonda aörül~bilir. 

İıtekliler 2490 sayılı kanunda yazılı yeaikaları ve bu gibi itlere ben· 
zer iş yaptıklarına dair mu1addak ehliyet vesikalarını teminat mak
buz veya banka mektublarile beraber teklif mektublarını havi ka· 
pah zarflarını ihale ıünü aaat 15 e kadar mezkılr Komiıyona ver• 
melidirler. (211) (5223) 3-4 

evveline kadar M.M.V. Sabnalma Komisyonuna vermeleri 
(238) \5304) 2-4 

son ton 87 oktanlık benzin kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 216000 hin lira olup ilk teminat parası 12050 
liradır· ihalesi 2.9.93S cuma günü saat 12 dedir. Şartname 1080 
kuruş mukabilinde M.M. V. Satınalma Komisyonundan alınabilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 cü maddelerinde 
istenilen belgelerle teminat ve teklif mektublannı ihale gününden 
en geç bir saat evveline kadar M.M.V. Sahnalma Komisyonuna 
vermeleri (239) (5305) 2-4 

1 
. . .. - ,.. . . 

lstanbul lev.~zım Amirli~i ilanları :· 1 
Harp Akademisi eratı ıçın 4600 kilo pat ıcan 4603 kilo ka· 

bak, 4600 kılo ayşe kadın fasulye, 3200 kilo taze bamya, 1500 kilo 
kırmızı domates 1200 kilo yeşil büber, eksıltmesine talip çıkmadı· 
ğından pazarlığı 23.8.938 salı günü saat 14,30 da Tophanede İst. 
LV. A. Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 1136 
lira ilk teminatı 85 lira 20 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görü· 
lebilir. fsteklılerin kanuni vesikalarile beraber belli gün ve saatte 
Komisyona gelmeleri (149) (5580) 1-2 

Ordu Sıhhiyesi için 80 metre mikabı ambalaj tahtası 6.9.938 
salı günü saat 15 de Tophanede İst. LV. A. SA. Al. Ko.da açık 
eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 3680 liradır. İlk 
teminatı 276 liradır. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. 

(150) (5581) 1-4 

2 No.lı dikim evinde birikmiş olan 1 ıoao kilo kösele kırpıntısı 
1118 kilo kürk deri kırpıntısı 5-9-338 paıartesi günü saat 14,30 da 
Tophanede i.$t, L V. A. Sa. Al. Ko.da açık arttırma ile satılacaktır. 
Hepsinin tahmııı bedeli 298 lira 26 kuruş. Teminatı 74 lira 44 ku
ruştur. Şartnamesi Komisyonda Kırpıntılar Tophanede iki No. h di
kim e\•inde görülebilir, İsteklilerin belli saatte Ko.na gelmeleri. 

(147) (5578) J-4 

427,) metre çadır bezi 5-9-938 pazartesi günü saat 15,30 da Top· 
hanede İst. LV .A.Sa. Al. Ko.da açık eksiltme ile alınacakhr. Tah
min bedeli 29n7 lira ilk teminatı 218 lira 2 kuruştur. Şartname ve 
nümunesini Komisyonda görüle bilir. isteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (148) (5579) 1-4 

idareleri fstanbul Leva2im Amirliğine bağlı müessesat için beş 
yüz ton yulaf 28 ağııstos 938 cuma günü saat 15 te Tophanede İs
tanbul Levazim Amirliği Satınalına Komisyonunda kapalı zarfla ek· 
siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli yirmi beş bin lira, ilk teminatı 
1875 liradır. Şartname ve numunesi Komisyonda görülebilir. İstek
lilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektublanm ihale saatinden 
bir saat evvel Komisyona vermeleri. (121) (5220) 3-4 

Ordu Sıhhi ihtiyacı için 2250 kilo oksijenli suyun açık eksilt· 
mesi 19.8.93S cunıa günü saat 11 de Tophanede Levazım. Amirliği 
Sahnalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2025 lira, ilk 
teminatı 151 lira 87 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. 
isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Komisyona gel· 
meleri. (112) (5116) 4-4 

1 
M. M. V. Merkez Sntınalma Komisyonundan: 

1 - Deniz birlikleri ihtiyacı içiıı tahmin edilen bedeli 142500 
lira olan 150,000 kilo sade yağının 20 Ağustos 938 tarihine rastlıyan 
cumarte~i günü saat 10 da kapalı zarf usulile eksiltmesi yapıla· 

caktır. 

2 - Muvakkat teminat 8375 liradır. Şartnamesi 713 kuruş mu· 
kabilinde Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan alınır. 

3 - İstekliler 2490 sayılı kanunun tarifab dairesinde tanı.im ede· 
cekleri teklif zarHarını belli saatten en geç bir saat evveline kadar 
Komisyon Başkanlığına vermeleri, (2879) (5146) 4-4 

• N ,, .., • ,~ 

D.0.YOLLAl21 iŞLETME u. MUOUQLUGUNOEH 

Muhammen bedeli 23500 lira olan 250 adet iç ve 250 adet dış 
kanıyon ve otobüs lastiği ~l-8-938 çarşamba günü saat 11,30 da ka· 
palı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. • . 

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

Şartnameler parası ı olarak An karada Malzeme Dairesinden 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şeflitinden dağıtılacaktır. 

(5423) 3-4 

c::ıı:cc:a•=-:rıı!tm:iM2ııD:~ ... ı:ııoıııc--=---~----.... --------------------
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3 Miinakaea Gazeteai 

ugün ilan olunan ünakasalar ve üzayedeler Listesi Kereste Tahta v.s. 
Cinai Şekli Muhaa . .,eti. Teminat Müracaat yeri 

A)MÜNAKASALAR 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Balıkeair-Bandırma yolun arHmda şo!!e tamiri 
Bayındır T. H. K. Şubesi binası infaatı 
Taş iskelesi tamiri. 
Büfe binası inşaatı 
Büyükdere Meyn Fidanlıtında yaptırılacak ambıır 
Kayseri-Nitde yolu Gı:erinde İncesu Köprüsünün 

inşuı 

Si• ıta istiklal Mektebi bodram katının iaşaaı (Temd) 
Sarıkışl!ldA ilkmektep inşaatı lTemd.) 
Sin.ta Cümburiyet Mektebi bo~rum katının inıaa· 
h (Temd.). 
Sivaa tr hrinin kaf ali demir direklerinin lki kat bo. 

yanmaaı 

Kapalı z. 

Açık ek. 

" 
" ,, 

-

Haydarpaşa Liıeıinde yap. bölme itleri 
İstanbul aabar binaaı inşaata (Temd.) 
Ankara Etlik Bakterioloji MGeHeei fırını 

Açık ek. 
Paz. 

üzerine Açık ek. 
bina inşaatı 

13277 89 996- Balıkesir Villyeti 
6679 36 500 - T. H. K. Bayındır Şubesi Batk• 
1913 90 Mersin Belediyesi 
541 - ,, 

" 2705 65 202 - İatanbul Belediyesi 
5609 41 420 71 Kayıeri '.'iliycıti 

0027 15 721 - Sivas Nafıa Dir. 

9008 ~· 675 12 ,, ,, 
9627 15 722 - ,, " 

496 - 37 20 
" 

Elektrik Şirketi Dir. 

1071 92 81 - Haydarp•fa Uaeai S. A. K. 
22209 11 1665 73 Oımaa Koruma Gen. Komut. Aak. 
600' 60 450 05 Aokara Vilayeti 

Sebze bali iaşaati Kapalı z. 30009 - 2?56 - Erzincan Belediyeai 

Elektrik - Havagazı - Kalorifer (Tesisat ve mahemesi) 

Telefon devresi için redresör 

Mensucat 

Lacivert elbise Ye kasket: 240 • 250 adet 
Çadır bezi ~27 4 metre 

Açık ek. 

Açık ek. 

Matbaa işleri - Kırtasiye, Yazıhane Levazım 

3973- 298 - fst. Telefon Müdürlütil 

4C:OO - 300 - Edirne Kiltür Direk. 
2907 - 218 02 Tophane Ln. S. A. K. 

Ko9an 26000 Ad - Kapaklı defter 650 Ad - cetvel Açık ek. 
4000 Ad (temd) 

1543 29 116 - Maliye Vekaleti 

Mahrukat , Benzin , Makine veselre 

Odun: 6616 toD K~palı Z. 
Kok: 1356 ton (Şart. 133 k.) (Temd.) Paz. 
Gtirken od.ınu 664 çeki meıe odunu ~t:4 çeki (Temd.) ,, 
Manıttl kömürü 25,4 ton (Temd.) 
Krible 250 ton, tuvenan {>0 ton (Temd.) 
Sömikok 200 ton 

" 

Sobalık meşe odunu: 27,:> ton mutfak için ince gi'1r- Açık ek. 
~en odunu: 80 ton hamam için kalın ıürgeo 
k!tük: 30 toa 

Rumeli mangal kGaGrfi 40 ton ,, 
Keaihaemiş gürgen 977.5 t. - kesilmiş gürgen 792,5 Kllpalı Z. 

t. - kesilmiş meşe 562,9 t. 

Tahta kereste ve saire 

Ambalaj lahtali 80 metre mik. Açık ek. 

116.30 uO 
19~3 15 

1925 -

872 29 İzmir Ln. S. A. K 
- - fst. Liaeler S. A. K. 

240 - ,, ,, 
,, 95 25 ,, 

330 -
400 -

,, " 
Ank. Ziraat Bankası Direk. 

144 38 iıt. C. Müddeiumumiliti 

92 - 135 - " 
- - '2500 37 fatanbul Belediyesi 

3680 - 276 - Tophane Levazım S. A. K. 

Mobilya ve bUro eşyası, Muşamba-Hah v. s. 

Gan Saat 

27-8-38 10 -
26-8.JS 21-
ll-8-38 il -
31-8-38 11 -
5-9-38 11 -
1-9-38 13 -

20 8-3~ ıo -
20-8-38 10 -
20-8-38 10 -

25-8-38 11 

3-9-38 11 
2U-38 11 -
3-9-38 10 -

3-9-38 12 -

5-H).J~ 14 -

31 8-38 
5-9-3i 15 30 

3.9.3?S 10-

3-9-38 12 -
23-8-38 15 -
23-8·38 15 -
23 8-38 15 -
2.3-8 38 18 -
31-8-38 1 l 
3-9-38 l 1 -

3-9-38 1 t 
3-9-38 1 J 

6 9'38 lö -

Mau ve Sandalya 14 kalem Paz. 500 - 38 - Gtım. Muh. Gen. Kom. lat. S. A. K. 22-8-38 IO -

Müteferrik 

Baaktl 2 adet 
Taz çuvalı tO - lFi0.000 adet 

Balast 10000 m. 3 (Temd.) 
Aııfalt 25 t. (Temd.) 
Elektrolit tutya 370 t. (şart 315 kr.) 

Nakllyat-Boşaltma-YUkletme 

N afik çayırındaki balya halinde 150 t. otun 
Aygır depoıuaa nakli 

Paı. 

Kapalı Z. 

Paz. 

Arık eka. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

I 

Sert bu dt.J lmdırılmaaı : 420 t. 
yumuşak ,, ,, : 180 t. 
Yulaf 200 ton 
Sabun 10 toll (Temd.) 
Kuru ol 15';) toa (Temd.) 
Kuru fasulya• pirinç, un, arpa v. a erzak 
Fabrika unu 101 toa 
Piriaç 103,4 ton 
Sadezal 20 ton 
Sadeyat 7 toa 
Kuru \büm 40. 7 ton 
Kuru üıüm 12035 k •• kuru kayiaı 1825 k., kuru zer-

deli 600 k., \işn• 50 k. (Temd.) 
Buliur 50850 k. 
Sıfır e\i 12 ton (Temd.) 
Sadey•t 33350 k. (Temd.) 
Sebıo 6 kalem (Temd.) 
Yulaf: 526 ton (Temd.) 
Yulaf 175 ton (Temd.) 
SadeyaQ-, ekmek ve pirioç 
snt: 230 k., yoğurt 3000 kilo, kiae yofurdu (Temd,) 
Kesme teker: 5 ton (Teınd) 
ikmek 140 ton 
Arpa 225 ton 
Koyun eti: 12 ton 
Sıtır eti: 30 ton (Temd.) 
Yalaf: 123.5 ton ~Tımd.) 

Kap. z. 

Kapalı Z. 

Kapalı Z. 
,, 

" 
" ,. 

Açık ek. 

Kapalı Z. 
Paz. 

,, 
,, 
,, 
,, 

" Açık ek. 
,, 

Kapalı z. 
" ,, 

Paz. 

" 

- - inhisarlar U Mftdiirlütü 
,, ,, 

12400 D. D. Y. Bahkeair 
t. 85 Manise Vahlıtı 
62900 -!395- A9k. Fabrikalar U. Müd. SAK. 

24816 -

168,75 Uzun yayla Aygır depoıu dir. 

Edirn~ Tutay S. A. K. 

800 - Çorlu Kor S. A. K. 
2r>5 -
3%7-

,, 
" 

" " Nığde Tüm. S. A. K. 
- - Beytuşşebab Aak. S. A. K. 

1861 20 Ltıleburgaz Tilm. S. A. K. 
1612 50 TekirdaQ' Tim. S. A. K. 
i92 - " ,, 

89j4 - 671 55 Lillcburraz Tem. S. A. K. 
259 09 fatanbul Belediyeıi 

6305 40 4i2 90 İzmir Lvz. S. A. K. 
~120- 234 - Bornova Aık. S. A, K. 

3ltı82 60 2376 19 
1136 - 85 20 

28930 - 217 -
0025 - 722 -

" ,, 
Tophane L~nzım S. A. K. 
Bornova Aak. S. A. K. 

" " - ,..;;:; Gireaon Memleket Hastanesi 
40 Gs İıt. Bölge Sanat Okulu 

106 12 ,, " ,, 
31000 - 2325 - Ovaoık 3 Sey. Jan. Tab. S. A. K. 
18000 - 1350 - " " 

405 - Çanakkale Mat. M.k, S. A. K. 
6000 - 450.- Milb Aak. S. A. K. 
6175 - 462 15 ,, 

12-9-JS 10 15 
24-8-38 13 -

5.9.38 15·-
23.8.38 11.-
29.8.38 10-

27.S 38 l 1 -

5.9.S8 l l.-

5-9-38 lft -
5-938 15 -

6-9-38 1 l -

5-9.JB 9 -
5-9-38 15 30 
5-9-38 16 -
5-9-38 17 -
5-9-38 •6 30 
2-9-38 l l -

3-9-38 12 -
2?-8-38 11 -
22-8-38 10 -
23-8-38 14 30 
20-8-38 10 -
20-8-38 9 -
25-8-38 
25-8-38 14 -
25-8-38 14 -
t-9-38 15 -
2-9-38 15 -
2-9-38 1' -
2-9.JS 15 -
2-9-38 16 -

Ambalaj tahtası alınacaktır. Bak: lıt. Lvz. aınirliğİ 
SAK ilAnlarına 

Mobilya, ve büro eşyası, muşamba halı v.s. 
Gümrük M•hafaz:ı Genel Konıutaıılıı ltanbul 

Satınalma Komisyonundan : 

1 - Gümrüğü Muhafaza Başmüdürlüğü için 14 nıalelll 
ve sandalyesinin 22-8-938 pazartesi gönü saat 10 da pazarlı~ 
yapııacaktır. 

2 - Taunlanmış tutarı 50() lira ve ilk teminatı 38 
Jır. Şartnamesi Komi~yondadır. Görülebilir. . 

3 1 İbJekliJerin .kanuni vıtsikaları ve teminat makbuıJarı· 
le Galata eski İthalat Gümrüğündeki Komisyona gelmeleri. 

Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Direktörlüğünden : 
Muvakkat teminat Tahmini kıymet Kilosu Cinsi 
miktarı Lira K. Lira Kuruş 

15 Lira 1000 Lira 
'fl 

40,000 Türk Antr•51 

"Sömikok" köıııntll 1l 

1 - Yukarıda gösterildiği üzere Türk Antrasiti ~6' : 
mürü açık eksiltmiye konulmuştur. ı -

2 .- Açık eksiltme 5 eylfıl 1938 pazarteıi günü s•~ 
15 te lstanbulda eski Düyunu Umumiye yanındaki ya ~· 
sek Mektebler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. A- ~ 

3 - İşbu açık ekıiltmiye girmek istiyenler her »;ıı' ·~ 
Pendikte Müessese Müdiriyetine müracaatle şartnaıııe5d1 
5örebilirler ve eksiltme 5ünü de "2490" ıayılı kanuJJ 

4 
yazılı .zartllar dahilinde ve muayyen olan gün ve şaatte Y ~ 
karıda ya.zılı olan teminatlarile söz}i geçen Yüksek ~e-o' 
tcbler Muhasebeciliğinde teşekkül eden Pendik Bakterı) 
loji Enıttüsü Sabnalına Komisyonuna gelmeleri. 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından: 

l - Bankaca Ankaradaki umum müdürlük binası ~: 
loriferleri için 200 ton sömikok (Türk antrasiti) alın•c' ~, 
tır. re 

2 - Eksiltme 31 ağusto.i 1938 de Ankara' da id• r( t 

merkeziye binasında saat l 1 de komisyon tarafındall ' • 
pılaçaktır. 

3 - Talipler şeraiti banka levazım 

öğrenebilirler. ~-1' •t 
4 - Eksiltmeye i~tirlk edebilmek için bankac•. fi 

bul edilebilecek dört yüz aralık muvakkat teminat ıb 
lazımdır. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Sabnalma Komisy~ıııı~ , 
A - Merkezimiz için bin beş yüzila iki binteneke benıııı f 't 

alınacakhr. Beher tenekesinin tahmin bedeli 285 kuruştan ~, 

liradır. 

B - Şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır· ~ 

C - Eksiltme 6 eylül 1938 salı günü 15 de Calatada ı1 
Mustafa paşa sokağında mezkur merkez sabnalma koınisyoıı 
yapılacakbr 

O - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacakbır. 
E ~ Muvakkat teminat parası 427 lira 50 kuruştur. ·~ 
F - Eksiltmeye gireceklerin 1938 senesi ticaret odası '!/eP 

nnı göstermeleri şartbr. ~l l 
G - Eksiltmeye girecekler eksiltme günü saat on 'dörde t' 

1 
• 

teminat paralarını yatırmış ve teklif mektuplanm komisyoıı' 1 
etmiş olmaları şarttır. Aksi takdirde eksiltmeye giremezler 1 

1 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan tf ' 

Merkez ve mülhakat ile Çanakkale merkezi V~ 
tahaffuzhanesi ambarlarına teslim edilmek şartile ··ı96 
Kriple maden kömürü ve 26 ton yerli Sömikok kO 
kapalı zarf usulile sabn alınacaktır, 1") ~ 

A - Tahmin bedeli Kriple maden kömürüniiJJ 
tonu 18 lira ve Sömikok kömürünün 25 liradır. 1~ 

B - Kömürün şartnameleri merkezimiz Le"'ı • 
dan parasız alınır. t : 

C - Eksiltme 2 eylül 938 tarihine müıadif cuoı' e1~ : 
saat 15 te Galatacia Karamustafapaşa sokağında ı1' 
merke.z Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. ;lı 

1 
D - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacağınd•~tıı~ ı 

lilerin eksiltme başlamadan bir saat evvel teklif ıı>e ~ 
rını Te teminatlarını yatırıp makbuz almaları şarttıt• 
takdirde eksiltmeye giremezler. p' 

E - Kriple ve kok kömürlerinin muvakkat 1 
636 liradir ,ı .Ai 

F - Eksiltmeye girecek olanlarııı kömür tUc'',tf,~·> 
duklarına dair Ticaret Odasının 938 ıenesine aid ~e 
nı ibraz etmeleri ıarttır. 
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Tableau Synoptique de$ Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

o,. ~1ode Prix Caution Liea d'atlju• .. ••• ~ .t\I 
Jet de l'Acljudication d'adjutlicat e1timatif provııoırc Calaier elem Ciııatyff Joura Heure 

~-~ d IM-lt.ar•tJon-Trev. eubllca·M•ttrlel da CeRatructlon-C.artogrepble 

fıt~ tb'"••ie ı ronte Bahkeıir ·Ban· Pli eacb. 13!77 89 998 - Vil. Balıke1ir 
'· 

~dı~'t. lipe aviatioa Tarque a Ba
~-b· 

~ . a'"0•daire Tat 
'ihle,'t. en dıarpeate a• pare Muni· 

'•
0•t 1 ' c., Qc•ıu ıur reute Kayıeri·Nitde 

~ 6c el ••ole lıtiklil 1 Sivaı (aj) 
1 ' ~.0 e Prinı. Sarılutla (aj.) 

, 4ed ''ole Cumhuriyet A Sinı (aj.) 
-., ellııt couelaea tle1 poteatıııt ilic· 
. ~6 de la vHle de Sinı 
'llt J>ot a la pepiaiere Buyukdertı 
•&t~6Paration aa lyeie Haydarpaşa 

1
••e tlip6t a lst. (aj.) 

t. 

Publique 

n 

n 

Pabliquc 

" Gri a gre 

Publiqae 

Publique 

Pli .aela. 
Gre i .. ,, 

,, 

,, 
,, 

Publique 

,, 
Pli cach. 

Gri a ıre 

PJi cach. 

Publiqae 

Publique 

PU caeb. 

Gr6 a a-re 
Pli CHh. 

" 
• ,, 
,, 

Pli eaeh. 
,, 

" • 
" 

8879 86 

ı9ıJ IO 
541 -

180I 42 
90l8 ıı 
9008h~I 
9827 15 

496 -

21os es 
1071 92 

22109 11 

• 8000 62 

500 -

.f20 71 
675 6! 
675 G2 
722 -

i17 20 

2~1 92 
81 -

1666 75~ 

450 Ol 

Preıl~. ıı,.uo .ıl.viatioa T•rque a 
Bayındır 

Municip. Menine 

., " 

Vil. Kayseri 
Dir. Tr. Pub . Sivaı 

" ,, 
" " Dlr. Sti. Electricito Sivaa 

Com. Pcrm. Muuicipalite htanbul 
Cem. Acb. Lycee Haydarpaşa 
Command. Gon. Preteclion 

For~ta Ank. 
Vilayet Anlr. 

30~09 - '.!256 - Municıp. Erzincan 

4000 - 300 - Dir C:ıllure Edirne 

500 -

1543 29 

11630 •o 

!925 -

1100 -

12400 -

lS973 -

a681 -

Co111. Acla. lnt. Milit. T ophaae 

38 - . 
Snrveil. Douaa. Iıt. 

118 - MiDiıtere Fiaance1 

188 75 Dir. Dep6t Etalen d'Uıunyayla 

17t 29 
1985 I~ 

240 -

1 95 25 
330 -
4()0 -
144 38 

135 -
12509 37 

- -= 

298 -

2i6 -

Com. Acb. lat. lzmir 
Com. Ach. Lyci ra lıt. 

,, . 
" " 
• • 

Dir. Banque A~ricole Ank. 
Proe. Gen. f.t. 

,, 
Co111. Perm. Municipalile fıt. 

Cem. Ach. lcon Meaop. Kabahş 

" ,, tt 

3~m• Expl. Ch. fer Etat Bahke.ir 
Vil. Mani1a 
Co•. Acb.Oir Gen.Fabr. Mil. Auk. 

Dir. telephoaH fst. 

Com. Ach. int. Mlllt. Tophane 

· - - Co•· Aıh. Bı-iıade Edirne 

1138 - I& H Com. Aelt. lat. Mil. Tophane 
c ••. Acla. Mil Beytunebap 
Com. Aeb. Dlv. Lulebarıu 24816 - • 1861 2C) 

8964 -

31009 -
18000 -

IOOO -
8171 -

28930 -
9826 -

1612 58 
592 -
671 66 
800-
255 -
~27 -

2325 -
1350 -
400 -
4•0 -
482 16 

2170 -
723 -

,, ,, Tekirdat . ,, . 
• ,, Luleburıra• 

Com. Achat. corpa arm6 Çorlu 
,, ,, 

" ,, ,, ,, 
Com. Aoh. Bataillea Gendr. Ovacık 

,, " 
Com. Aoh. Pla.e forte Çaaalıı:kale 
Com. Aıb. ıaillt. Milas . ., 
Com. aehat millt. Bonoya 

• • 

!1-8-38 

28-8-38 

ll-8-38 
il·8-i8 

~-?.t-38 

20·~·88 
20..S-M 
20-8-38 
t&-8..JS 

5.9.38 
3-9-J8 

2!-1-38 

39-38 

3-9--38 

31-S..JS 
5·9-38 

a-9·3~ 

'..'7-8-38 

23-8 38 
218-58 
31-8-38 
J-9-38 

39.38 
3-9-38 

12918 
24·8 38 
5-9-38 

23838 
29 8-Siı 

5-10 38 

6 9.38 

1'>·9-38 

2:l·8·38 
6·1·a8 
5·9·38 
~-9 38 
19·38 
~-9-38 
~9-S8 
~9·88 

S.9-38 
1·0·38 
2.9.38 
2-9-lk 
2-9-38 
2-8-38 

20-8.JB 
10·1·18 

10 -

14 -

il -
li -

13 -
ıo -
10 -
10 -
11 -

11 -
il 
11 -

10 -

12 -

u 80 

10 -

10 -

11 -

12-
15 -
15 -

~5 -
ti -
11 -
il -

il -
11 -

10 15 
U-
15 -
11 -
ıo -

14 -

ıa -

11 -

14 3, 
9-

·~ 30 
16 -
17 -
16 JO 
18 -
16 -
11 -
li -
ıs -
11 -
15 -
18 -
10 -
8-

... 
4 - Taliplerin yukanda yazılı gün ve . ıaatte teminat-

lariyle birlikte Komisyona gelmeleri. 

Harta Genel Direktörlügündea 
1 - Harta Gn. Drk. kıtası eratı için alınacak 5oo kilo 

zeytinyağı ve 1300 kilo sabuna eksiltme günü teklif edilen 
fiyat genel dir~ktorlükçe gali görüldüğünden 2490 aayıh 
kanunun 43.cü maddesine tevfiken tekrar eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 24.8.938 çarşamba günü saat Jo da 
Cebeci'de Harta Gn. Drk. binasında Sa. Al. Komiıyonunda 
yapılacaktır . 

3 - Muhammen bedeli 782 lira 85 kuruf, muvakkat 

1 
teminatı 58 lira 71 kuruş olup maliye makbuzu veya banka 
mektubu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün ve saatte teminat
lariyle birlikte kamisyona gelmeleri. 

Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi Direktörlüğünden 
1 - Fakültenin 938 mali yılı yemek münakasası 8.9.938 

perşembe günü Ankara Mektebler Muhasebeciliğinde saat 
11 d~ kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

2 - İstekliler her gün F aktılte Hesap İşyarına milra
caat ederek şartnameyi tetkik edebilirler. 

3 - 1945 lira 12 kuruştan ibaret olan ilk teminatın 
ihale günü saat ona kadar mezkur Muhasebecilik vezne
ı:;ine yatırılması lazımdır. 

4 - İlin ücreti müteahhide aiddir. 

Ovacık 3 Seyyar Jarıdarma Taburu S. A. Komisyonundan : 

Cinsi Teminlltı Tutarı Mikdarı ihale tarihi ve 
muvakkllte kile ' lilnü 

Lira Lira 

b.kmek 2325 31,000 l40,000 1.9.938 perıem. 
Arpa 1350 18,000 225,000 2.9.938 cama 

1 - Ü\'a\!ıkta 3 seyyar jandarma taburu ihtiyacı için yu
karıda cins 've mikdarı ve teminatı, ihale gönleri yazilı iki 
kalem erzak kapalı zart usuliyle eksiltmeye kenularnıtur. 

2 - Ekıiltrncler Ovacılta Seyyar Jandarma Satı•alma 
Komiı.yonunca yukarıda yazılı günler saat 15 ,,on beı" dı 
yapılacak v~ 14,30 za kadar zarflar kabul edilecektır. 

3 - Şartnameler 3 Seyyar Jandarma Satınalma Komis
yonunca parasız okutulur, 

Göaderilecek tewiaatlar aükdmet~e kabul edilecek ııkilde 
olmalıdır. 

Fazla izahatın Komisyonda• alınması ilAn olunur. 

Kuru üzüm, K. ıoğan yulaf, sabun, Kuru otun, un. 
pırınç ve sadeyağ, ve er.ıak alınacakt r. Bak Harici Ask. 
kıtaatı ilAnlarına 

6 Kalem sebıe alınacaktır. - Bak Ist. Lvz. Amirliii 
SAK ilanlarına 

b) .Müzayedeler 
Böl~e Sa11at Okt&lu Dirtıktörlöğüaden : 

OknJumuzda imha ~dilmiş olan muhtelif hurda enanın 
uçık arttrma ile satı~• ~0-8-938 cumarte~i günü saat 11 de 
okulda icra edi!t!cek ıir. Tahmin edilen kıymeti 46.5 liradır. 

lştirAk etmek isteyenleri11 pey akçeleriai yatırmak iizere 
okullar sağışmanlığıııa eşyayı görmek üzerft bır gün 8-14 ara
sı okulumuza mürauatlırı, 

t~tanb11l Knrnut~nlı~ı S· A. K. 

1 

İhale gilnii talibi çakmıyan Nakliye tabttru11da bulu•an 16 
adet seyyar ocakları satılacaktır. Artırma ilı pazarlığı l eylul 
938. peroemh~ günü !!aat 11 do y.ııpılacaktır. Multam:nen tutarı 

1

1

48 liradır. İJ k teminatı 4 liradır. 1steklileriain ilk teminat mak-
lıuz veya mektublarile 2490 sayılı kıaunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarile belli gü.ıı ve saatte Fındıklıda 

Komutanlık Sıtınalma Komiıyonuna gelmeleri. 
• • • 

Kösele ve deri Kırpıntısı satılacaktır. Bak Ist. Lvz. 
Amirliği SAK ilAnlarına 

* • • 
Iskarta çul ıatılacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilb· 

lırnaa. 



Beurre, pain et riz 
Lait: 2&00 k. Yothoart 2600 k. tane de 

yotlaourt (aj.) 
Sucre: 5ı t. (aj.) 

• 

" Publique 40 65 

,, 
" 

Münaka1a <Jazetesi 

Hôpital Rer. Gircıon 25-8-~ 
Com. Ach. Ecole nactier Iıt. 25-8-38 14 -

,, ,, 25 8-3K 14 -
2-9·38 11 -Raiaiu aeea, abricots ete. (aj.) 

Bleı eoneauee : ~03i0 k. 
Viande de mowton: 12 t. (aj.) 
Beurre : 33350 k. (aj.) 
Diveraea proviıions 

Pli cach. 
Gre a ıre 

" 

6305 40 
3120 -

31682 so 

106 12 
259 -
472 ~ 
23t -

2376 19 

Com. Perm. Municipalite İat. 
Com. Acb. lnt. lzmir 
Com. Ach. Mil. Bornova 

,, ,, 

39-38 12 -
ı~-8-38 ti -
ı2-8-38 18 -

Huile d'olinı: 500 k. savon: 1300 k. (aj) 
Pomme1 de terre : 5 t. oi2nonı : i t. (aj.) 
Beurre: 2 t. 

Grtı a rre 
Publique le K. 
Pli cacb. 

782 85 
650 -

1 15 

58 71 
48 Ti 

172 50 
457 50 
320 ::!6 
478 23 

Com. Ach. Div. Niide 
Dir. Gen Cartoır. Ank. 

,, " " 
Com. ach. Lycee Galataaaray 

24-8-38 10 -
22-8-38 11 ~o 
5·9-38 14 -

Viaade de di•de : 5 t. id de poule : 7 t. 
Melon : 20 t. paatequcı : 15 t. raiıin : l :! t. 
Son : 7HO k. foin : S9 56 k. avoine : 55 t. 

paille de tiıe : 50 t. 

• 

" 

8) Adjudications a la surenchere 

" " ,, 
'' " '' 

Muaicip. lıtanbul 

5-938 ı• a0 
5938 14 30 
5-9-38 11 -

Morceaux de cuir : 11 t. Pablique 298 ıs 74 44 Com. Aeh. lot. Mil. Toplaane 5-Q-38 
,, ,, il 18 k. 

jutea camelote : 1703 k. Gre a rre 

Kepek 7600 k. - Kuru ot 89856 k. - Yulaf 55 t. 
aap saman 50 t. 

Kapah Z. 

Com. Aeh. Econ. Monop. Kabataf 3-9·33 10 -

478 23- f,tanbul Belediye1i 5.9.38 11-

Zeytı•r•tı 500 k. - Sabun 1300 k. (temd) 
Patatea 5 t. k. ıoğan 5 t. (temd) 

782 85.- 58 71- Harta Gen. Direk. 24.8.38 10-
Paz. 650 - 48·75- ,, 

Tereyat 2 t. 
Hindi eti 5 t' tavuk eti 7 t. 

Açık ek. k. 1 15-
Kapalı Z. 

172,50- Galata1aray Lisesi SAK. 
457,50- ,, ,, 

22.8.38 11 30 
5.9.38 14 -
f>.9.38 14 30 
5.9.38 14 30 Kavun 20 t. karbuz 15 t. Uzum 12 t. 

" 320 26- " ,, 
Müzayedeler 

Kösele kırpınlıaı: 11 t. Deri kırpıntııı 1118 k • ..ı 
Iakarta çul : 1703 k. 

Açık art. 
Paz. 

298.26 74.44- Tophane Lev. SAK. 
fnhiı. U. Müdür. 

5.9.Jj 14,30 
3.9.3:3 10-

lstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 

lstanbul Ceza ve Tevkif Evleri için alınacak 40,000 kilo Rume
i manQ'al kömürile 2:1,500 kilo sobalık meşe ve 80,000 kilo mutfak 
çin in;e gürgen ve 30,000 kilo hamam için kalın gürgen "kütük" 
odunu ayrı ayn açık eksiltmeye konmuştur. Kömürün muhammen 
bedeli 1800 lira olup muvakkat teminatı 135 liradır. Odunun mu 
hamınen bedeli 1800 lira olup muvakkat teminatı 144 lira 38 ku
ruştur. Eksiltmesi 3.9.938 cumartesi günü kömürün saat 1 ide ve 
odunun 12de Sirkecide Aşirefendi sokağında 13 numarada Adliye 
Levazım Dairesinde Eksiltme Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek isteyenler tatil günlerinden maada hergün 
Adüye Levazım Dairesinde görebilirler. 

İstanbul Belediyesi 

Kiloau Cinsi Bir kilosunun muh. bedeli 
977500 Kesilmemiş gürgen l ;40 
792500 Kesitmiı gürien J :45 
562900 Kesilmiş meşe 1,45 

Belediye ve müesseselerine lüzumu olan ve yukarıda 

cins miktar ve muhammen bedelleri yazılı bulunan odun 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 3-9-938 
cumartesi günü saat 11 de Daimi Encümende yap~lacaktır. 
Şartanma&i Levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 
2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 2500 lira 37 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber tekli] 
mektublarını haYi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde 
aaat IO;a kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu iaatten 
aonra ;erilecek zarflar kabul olunmaz 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira olan 15 ton bohçalık 
saç Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Al
ma Komisyonunca '.l Eylul 938 cuma günü saat 1 o da pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
da~ verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (25o) lira ve 2490) 
lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 2 maddelerindeki vesaik
le mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Kok mangal kömürü odun, tuvenaıı ve krible alına
caktır. Bak Liseler Alım Satım Kom. ilanlarına 

Müteferrik 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonundan: 

l - Eksiltme günü istekli çıkmıyan altı kalem sis mal
zemesi 22.8.938 pazartesi günü saat l O da açık eksiltme ile 
sabn alınacaktir. 

2 - İstekliler 37.5 Jiralık teminatları ile birlikte ek
siltme gün ve saatinde M. M. V. Satın alma Ko. da bulun
maları. 

3 - lıbu malzemenin hepsine tahmin edilen fiat 500 
liradır. 

D. D. Yollan ve Liman işletme U. İdaresinden 

Muhammen bedeli 1749-t66 lira olan 93 kalem muhtelif gaz 
borusu ve raptiyeler 2.9.938 cuma günü saat 1 ide kapalı zarf usu· 
liyle Ankarada idare binnsmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenler,n 13. 12. 10 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Nafia müteahaitlik ve11ika11 ve 

tekliflerini aynı gün saat IOa kadar Komisyon reisliğine vermeler 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anknrada malzeme dairesinden 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden daa"ıblmaktadır. 

Manisa Valiliğinden 

Atatürk heykeli etraf bulvarları inşaatında kullanılmak 
üzere Manisa istasyonu11da teslim şartile satın alınacka 25 
ton asfalt münakatasınagiıen olmadığmdan.münakaıa_müd· 
delinin 23-8·938 günü saat 1 l e kadar uzatıldığı ve alınacak 
asfaltın tonuna seksen beş lira kıymet tahmin edilciigi ilan 
olunur. 

-D. D. Yollan 3'üncü İşletme Müdürlüğüne.len 

Muhammen bedeli bulunduğu yer, mıktarı ve vasfı aşağıda ya
zılı balast talip ı:ulıur etmediğinden dolayı, 5.9.938 pazartesi günü 
saat 15'te yeniden kapalı zarf usuliyle Balıkesirde 3'üucü işletme bi. 
nasında eksiltmeye konmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin U30 lira muvakkat teminat vermelert 
ve 2490 numaralı kanunun tayin ettiği vesikaları ve Resmi Gazete'· 
nin 1/7/937 g·iııı ve 3645 numaralı nüshasında intişar etınış olan ta
hmatname dairesinde alınmış vesika ve teklif mektuplarını aynı gün 
saat 14e kadar Komisyon Rcisliğ'iue vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Balıkesirde 3'üncü işletme Müdürlüğünde ve Ma
ııisa istasyonunda parasız dağıtılmaktadır. 

Balastan bulunduğu yer kilometresi cinsi 

Menemen - Manisa istas. 41-50 toplama kırma 

Mıktan 

metre 
mikabı 

1000 

Muhammen 
bedeli 

1240 lira 

Tuz cuvalı ile 2 adet baskül alınacaktır. Bak İnhisar
lar U. Müd. iianiarına 

Erzak, Zahire, Et ve sebze v.s. 

K iJotiu Beher kilo.ııunun nıulıauımen bedeli Ciasi 
12035 20 kurut kuru üzüm 
182~ • 50 • " kayısı 
600 20 • ,, zerdali 
50 ;:30 • ,, vişne 
Belediye hastanelerile diğer müesseselerce lüzumu olan 

ve yukarda cins ve miktarı yazılı kuru meyva açik eksilt
meye konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunma
dığından pazarlığa çevrilmiştir. Listesile şartnamesi Leva~ 
zim Müdürlüğünde görülebil!r. İstekliler 2490 No· lı kanun· 
da yazılı vesika ve 259 lira 9 kuruşluk ilk teminat makbuz 

veya mektubile beraber 2.9.938 cuma günü saat 11 de Dai· 
mi encümende bulunmalıdırlar. 

Harta Gen.el Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. kıtası için alınacak 5000 kilo 

kuru soğana 29.7.938 ve lo.8.938 günlerinde yapılan ek
siltmelerde talip çıkmadığından 2490 say;ıı kanunun 43 
maddesine tevfikan pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 22.8.938 pazartesi günü saat 11.30 da 
Cebeci' de Harta Gn. Drk. binasında satın alma Komisyo
nunda yapılacak.tir. 

3 - Muhammen bedeli 650 lira, muvakkat teminatı 
48 lira 75 kurustur. 

( dnamı İDCİ ıayfada) 

~0-8-38 Cumartesi 

Alat ve sıhhi malzeme (M. M. V. SAK.) No. 750 
Et (Vize Ask. Sak.) No. 768 
Sadeyağ (Bursa. Tum) No. 772 7

0 
Aydm bataklığı kurutma ameliyatı (Nafıa Veki.) No. 1 
Kuru ot (Ank. Lvz. Sak.) No 775 
Odun (Edremit Tüm.) No. 775 
LalCmarin kömürü (A~k .. F'abr. U. Müdür.) No. 777 
Sömikök (Adliye V~k.) No. 777 

1 
Mecmua tabettiıilmeai (Ank. Mrk. Hıt. sıbha mües.) 1'0v 
Hangar bina.:;ı ve müşternil&.tmıo in~aatı (Türk.ku~u Geil· 

No. 777 
Koyun eti (ht. Komut. Sak.) No. 777 
Yabşıbanda yap. depo in~aatı (M.M. V. Sak.) No. 778 
Balast (D.D. Yol.) No. 778 
Yün battaniye (A!k. Fabr. U. Müd.) No. 778 

1
• 

Y cm hayvanat ıçin (Gaziantep Fıstık istasyonu) No. 7 , 
Ladik kazasındaki hükumet konağının ikmali inş. (Saııısıı 

fıa Müdür.) No. 779. 
KitaL ba .. tırılma ı (İ5t. C. Müddei.) Na. 780 
Rukompoze maden kö111ürü (lrıhi. U. Müdür.) No. 780 
Yulaf, ot, saman (Ank. Spor Klühü) No. 780 
Yaş sebze (Deniz Lvz. Sak.) No. 780 
Sad6yağ (M. M. V. Deniz Mrk. Sak.) No. 781 
Sığır ~ti (Çanak Mst. Mvk.) No. 781 
Çimento (D.D. Yol. Sirkeci) No. 783 
Ekmek (Eskişehir Kül. Dir.) No. 785 
Et (Lülaburgcz Tüm.) No. 786 
Bulgur \Saukamış Tüm.) Ne. 791 
Tuz nakli (Sn·as lnhi. Ba;?müdür.) N~ı. 7&; 
* Şevrole marka otomobil (İst. Bel.) No. 788 
ı<.arnyon için lastik (DiyaıLakır Bel.) No. 791 
AmLar tamiri tDjyarbakır Vıl.) No. 791 
Profıl putrel (lst. Kom. Sak.) No. 792 ~ · 

1 
Ke5tanP, j!'Ürgr. 11 , IDP.Şe ağacrlan kazık (Ank. BeJ.) No· 
~adryağ (M.M. V. Sak.) No. 7<12 
Gaz idrofıl ve r.rzak (lst. Beled.) No. 79S 
Muhtelıf okullar tamiri (İst, Beled.) No. 793 
Nohut (Deniz Lvz.) No. 793 
* Hurda e9ya (Bölge Senat Okulu) \o. 793 

Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Samedi 20 8.938 

Instr. et mater· medic; 125 lots (Corn. Ach. 
Ankara) No.' 750 

Viande (Com. Ach. Mil. Vize) No. 768 
Beurre (Com. Ach. Boursa) No. 772 
Operation pour aıısechement marais a Aydın 

Pub. Dir. Hydraulique) No. 776 
Foin (Com. Ach. lnt. Ankara) No. 775 
Bois (Com. Ach. Div. Edremit) No. 775 
Sewi coke (Min. Justice Ankara) No. 777 
Charbon lave marin (Com. Ach. Dir. Gen, Fabr. 

No. 777 
Impression revues (Etablis. Hyg. Auk.) No. 777 
Construclion de fieux ban~ars ( Oir. Gea. Turkku~" 

No. 777 
Viande (Command. Mil. İst.) No. 777 
Constructioo depôt (Min. Def. N&t. Ankara) No. 778 
Ilalast (Ch. de Fer Etat Ankara} No. 778 
Couverture en laine (.Fabr . .Mil. Ankara) Ne. 778 rf 
Achevement constr. Konak gouvernemental du J\ 

·(Dir. Trav. Pub. Samsoun) No. 779 ~"' 
Nourriture pour aniuıcaux (Dir. Gen. Fabr. Mi}it.) 
lleYues et livres (Procur. Geıı. bt.) No. 780 cb! 
Houılle recomposee (Com. Ach. l!:coo. Mon. Kabat' 
Ciment (Cl.ı. d~ Fer Etal Sirkedji) i\o. 780 
Viaııde de breuf ll'lace fort Çanakkale) No. 780 ~ 
Avoine, Foin, paille (Club Spor hippyque Ankara) 
Dhers legumes tlnt. maritirne Kabatache) No. 780 1 
Beurre (lnt . .Maritiıne Min. Def. Nat. Ankara) N°· 
Ciment \Ch. de Fer J!:tat Sirkedji) No. 78ıl 
Pain (Dir. CuJtur Eskişehir) No. 785 
Ble conca:Jbe (Com. Acb. lnt. Sarıkamıı) No. 791 
Traıu.porl de sel (Dir. Monop. Sıvas) 788 sB 
• Otomobile marque Chevr"le (Muo. lst.) No. 7 
ChamLre a air et pueux pour camion (Vilayet 

No. 791 '{f 
Rel'aration de dcux depôts (Vilayet Diarbekir) N°' 
Putrelle (Command. Mil. Ist.) No. 792 
Beurre (Min. Def. Nat.) No. 792 
Poteaux (Mun. AnkarB) No. 792 
Coton Hydrophile et produits pharmaceutique 

No. 793 ~ıı 
Rep. Bat. diverseı ecole primaires (Municip. bt.) 
Pois chiches (Com. Ach. lnt. Marit) No. 793 ~o· 
* Articles Camelote (Dir. Ecole Metier Ankar•) 

d•' * Leı asterisquea iodiquent une venle par voie 

o 


