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liARiCi EKONOMiK 

HABERLER 

Yunanistanın Nehirlerini İstismar 
Etmek İçin Bir Plan 

Amerikan 

Amerika' da petrol işi ile 
meşgul 21 şirketin bu sene
nin ilk altı aylık bilançoları 
neşrolundu. Bu şirketler ge
çen sene bu altı ayda ettik· 

l leri 113.548.114 dolara mu
kabil bu sene 7 4.913.646 do-

petrolu 

zülünün sebebi işlerde gev• 
şeklik ve sanayide başka 
mahrukatın fazlaca ist~mal o
lunmasıdır. 

Zikr olunan şirketler Ame
rika' da başka iflerin daha az 
kAr bırakdıklarını bildiklerin· 

L.. .~tin. 2 
~c li ' 5 Ağuıtos.- Hel- nan Amerikalı şirket bu işin 

lar kir etmişlerdir. Bu karın nen kendilerinin yaptığı kira 
böyle % 34 nisbetinde tenez- kanaat ediyorlar. 

~ıt: Ydro - Electric - Metal- başarılmasına lazım olacak 
~L''Cll C 
•ı"h orporation Ame· parayı tedarik edecektir. 
~ ... . k 
. ~l fır eti Yunanistanın Electro - metallürjik ıan' ati 
1~- Oos h · k · · d (b 't ) 5000 t '"'"'· ,, ne rı su uvvetını sene e auxı en on 

........ . . d k 'tti ıçın Yunan iktısad Aluminium ihraç e ece ve 
ş· ne bir plln vermiştir. gittikçe bu miktar artacaktır. 

Y~~~ttin hazırladığı planla Electro - chimique san'atı 
ıstan'd ·k· · h' ' t için şimdi Yunanistan'ın ec· . llatr· a ı ı mü ım san a 

tlai !e) tesis olunacaktır. nebi memleketlerden ithal et-
' •t Electro • metallürjik,, tiği türlü türlü nitratları imale 

• 
11 diğeri "El t _ ehi- baılayacaktır. 

t ec ro S 1 d. v • b .k. ,, lan' atı öy en ıgıne naıaran u ı ı 

y tı,t'tro. • . . , . san'atm tesisi için mezkur A-
ll~ıı· chımıe san atıle merikalı Şirket 10 milyon do-

•lb.. ııtan'da ''B . . 11 h 1 ....._~k auxıt,, ıma l lar sermaye vazına azır o • 
' Yukarıda zikrolu-

1 
duğunu beyan etmiştir. 

Anglo - Türk Ticari bir Şirket 

lo . lldra.' d 
~ile. a "Eksports Cre-

Mısırın Düyunu Umumiyesi 
ve Fransız dayinleri 

Kahire, 23.- Harltiye Na- 'ı diği doğru değildir. Bu me· 
z1rı ve Baş Vekile vekalet e- sele hakkında iki hükumet 
den Fattah Yahya paşa "Ba- beyninde müzakereler hali ta
lağ,, gazetesinin bir muharri- bii üzre devam etmektedir. 
rine Mısırın Düyunu Umumi- Zikrolunan gazetenin be
yesi hakkında şöyle söylemiş· 1 yanatına nazaran bu müzake
tir. - Fransanın hususi bir 

1 
relerin neticesi bu ayın hita· 

kefalet ve yahut bir "stabili- 1 mından evvel neşr' oluna· 
1 

sation,, itilafı akd etmek iste· caktır . 
1 

m 

Susam ' l,t.
11 

te.nte Department,, in 
)tai bıtlda Eti Bankın hi· 

'- •ltınd )t il a 1,000 lira ser· 
t Ve İngiliz ve tiirk 

maliye erbabının beyninde 

kararlaşdırılan işlerin icraaile 

meşgul olmak üzre Anglo - ı 
Turkish Commodities namile Piyasamız sağlam telAkki 

• • • • • 
1 edilmektedir. Fiyat ufak yük· 

ralarında fiyat istenmektedir. 

hır şırket tesıs etmışlerdır. 1. 1 1 k d' v 1 1 v se ış er e en ı sag am ıgını 
filen isbat etmektedir. Hazır 

Platin fiyatının yükselmesi 
mallar aranmaktadır, istok 
çok az kalmıştır. 1937/ 1938 
mahsulü Anamur maline 19 

'~ tilttp 
~td, e 

1
ve Amerika· da bu 

~:1-tı11 ° dukça ehemmiyet
lllıı b·'•tışı olduğundan 

'il f lt i>'at 0 ntsa (30 gram) 
·~ltll!ıo:na 7-8 İngiliz lira
l) \tt lllıtıtur. Bu yükse
''hebtatışın artırmasının 

tnalum değildir. 

kuruş, Antalya maline 19.25 
En ziyade Rusyada ve Ka- den 19.50 kuruş istenilmek

nada' da istihsal olunan bu tedir. Eğer eylulun birinci 
malın istihlak mahalli Ameri- haftasında yeni mahsul İstan· 
ka'dır. Bazı işbilirlerin kanaa- 1 bula yetişmezse hazır malla
tına göre platin satışının art-

1 

rın fiatı behemehal 20 kuruş 
ması ve onunla beraber fiya· I olacağına kimse şüphe etmi
tınında fırlaması Amerika' da yor· 
işlerin açılacağına delalet eder .1 Alevra teşrinievvel-teşrini-

! 
sani teslimi Antalya maileri--.:<' ne, çifte yeni çuvalda ve 

~'~) Anıerika bankalanın faaliyetı 
'llat)Otk, - 2 

borsa şeraiti ile 18 kuruş sı-

Letonya httkiimeti ile hü-
kumeti Cumhuriyemiz ara· 
sında akdedilen ticaret anlaş· 
ması üzerine t kanunusani 
1938 tarihinden itibaren me
riyete giren Letonya hüku
meti yeni gümrük tarifesi 

mucibince Letonya'ya ihraç 
edilecek emteamıza asgari ta· 
rife tatbik edileceğine göre, 
ihraç edeceğimiz susamlardan 
gayri safi sıklet üzerinden 
0.30 dan 0.50 (lut) gümrük 
resmi alınacaktır. Yeni tari· 

f enin tatbiki ihracatımız üze
rine iyi tesir yapacağı zenne· 
dilmektedir. 

t~ • R 3 Agustos olarak tüccarlara 1 1 millyon 
tt b,;k tıerve Federal,, ve borsa miyancılarına da 10 
'- ll~ft' aaına merbut ban- 1 tcs •trv · m~lyon _dolar. fazla.avans ver· I 

• ~ A rtildn v ~gı son bilanço· mışlerdır. Hükumetın esham en 

1 
ti ""l!ıerik gune naza ren, bu 

"de ı •nın yüz bir şe- portföyinde 5 milyon dolar 

·Demir ve madeniyat 
Piyasası 

tç,ll haftacan fazla . artmıştır. ~EMiR VE MADENİY AT 

1' ransvalın altın madenleri 

~., 
' "-ta.t' llA~llt 111 altın nıaden1e· l 1At elde etmiılerdir. Bu mik-

·~ lll ~'.tnnıuz ayıada tarın 10.132 liıası Witwaters-
itlıı liralık hası- rand madenlerine aittir. 

Bakır 
Demir putrel 
Yuvarlak çubuk 
Saç galvanizli 

" 
,, oluklu 

Karfiçe 
Çinko 
Kalay çubuk 

Kilosu EN AZ EN ÇOK 

" 
-87 

" 
10,50 

" 
10,50 11,00 

" 
20 24-

,, 21 21,50 

" 
10,25 -18 

" 
24 -26 

" 
200 205 

Avderileri - Fiyatları (25 Ağustos) 

Zerdeva Çifti '30/31 lira 
Sansar 

" 
17/28 

" Kunduz 
" 

12/ 13 
" Tilki 

" 4/8 " 
Varsak 

" 11/ 12 
" Çakal 

" lnü/ 180 % 10 ııkonto 
Porsuk 

" 350/390 
" Kedi 

" 140/ 150 
" Tavşan teke 15/ 17,50 % 5 
" 

Buğday 

(25 Ağustos'. - Anadolu· Fiyatlar gevşektir, alıcılar 

dan ve Trakya'dan her gün nazlanıyorlar, Ziraat Bankası 
20-30 vagon buğday geliyor. satıcıdır. 

Sert kırmızı 
Beyaz yumuşak 
Beyaz yumuıak 

kilosu 

Fiyatlar şunlardır : 

5.50 5.15 
5.28 5.30 ( % 8-1 O çavdarlı) 

ekstralar 6 6.10 
(% 1-5 çavdarlı) 

• Buğdayın başlıca piyasa- l nada'nın ekseri mıntakaların· 
larında Vinipegde (Kanada), da buğdayın ilk bahar mah
Şikngo' da fiyatlar sağlamdır. sulii 350 milyon biıel (bir bi
Son tahminlere nazaran, Ka- şel 36 litredir) olacaktır. 

Kanunlar, Kararnameler, 
Ticaret muahedeleri 

Boraada kote dövizlerin temmuz 1938 ayına aid vasati 
çek fiatları 

Gtimrük ve İnhisarlar Veklletinden: 
1 - Eylül 1938 tarihinden 30 eylul 1938 larihine kadar 

itibara ıı hn ması ]Azım gelen ve borsada kote olan ve olmıyan 
bazı dövizlerle alım İsviçre fran~ı altın pengö ve altın rayia· 
mark'ın vasati fiatları •§•ğıda göst}relmittir. 

l 
100 
100 
100 
LOO 
JCO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Sterlin 
Dolar 
f rarısız frangı 
Liret 
İsvi çre fragı 
Florin 
Rayiş muk 
Pelga 
Drahmi 
Leva 
Çeko~ovak kurunu 
Pezeta 
Zil o ti 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
İs•eç kurunu 
Huble 

Lira kuruş salim 
6 22 25 

126 08 
3 49 
6 63 

28 86 
69 44 
50 68 
21 34 
l 13 
l 53 
4 36 
6 69 

23 69 
24 88 
o 93 
2 86 

36 32 
32 06 
23 74 

3750 
25 

8750 
50 
25 

8750 
50 
15 
75 

50 
50 
7fi 

3750 
50 
25 

Boreada kayıtsız bazı dövizlerin temmüz 1938 ayına aid 
vasati çek fiatları 

Lira 1rnruı santim 
100 Danimarka kurunu 27 78 
luO Norveç kurullu 31 26 75 
100 FinJandiye markı 2 74 375 
100 Eıtonya markı 34 09 50 
100 Rupi 46 05 25 
100 Altın İsviçre frangı 41 13 50 
100 Altın pengö 37 28 50 
100 Altın rayiımark 50 78 875 

Bu dövizler bonada kayıdlı olmadığından verilen fiyatlar 
komiserlikce bir güna teahhüt ve mes'uliyeti tazammun etmeı. 
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Münakaaa Gazeteıt 
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a) MÜNAKASALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri vemalzemesiHarita 

Tahmin edilen bedeli 600,0nO lira olan 100') ton elektrolit ba-. Gümriik muhafaza genel komutanlığı İstanbul satın alma ıcoı!V 
kır Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü merkez sataoalma Komis- yonundan : 
yonuııca 12. 10.938 çaT!;amba günü saat 15 le kapalı zarfla ihale ı' 1 10 t d 1 h t · · t 1 k 9 k 1 tn 111# . . . . - ane san a o ıçın sa m a ınaca a em pen ,. 
edilecektir. Şrtname (3'!) lira mukabılınde komisyoudan venhr. Mu-

1
., ,, .. •• 11f 

kk t l · t 277 · 0 ı · d vedek parçaların •. ,.9-9 .• 8 sah gıınu saat 11 de a~ık eksilmesi ) va .ı. ·cınına ·> ıı a ır. · 
caktır. 

• • • 2 - Tahmini tutarı 790 lira ve ilk teminatı 60 liradır. 
Bozdoğan belediye riyasetindt!n: Tahmin edilen IJedeli 9 l.OO:l lira olan 300 ton elektrolit tutya 3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
1 - Bozdoğan kasabasının on bir hektarlık hali hazır haritasile Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma .komisy~- 1 4 - İsteklilerin ilk teminat makbuzları ve kanuni \'esik~!~ 

evvelce haritası yapılmı~ kırk beş hektarlık mesahayı muhtc,·i hari- il nunca. 1t .10.938 çarşa~ba günü saat 11 de ~~palı zarfla ıhale edı. gün ve saatinde Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki koınıs. 
tanın binde bir nisbetinde bir haritası \'e mezkur haritaya aid hesap fecektir. Şartname (4) lıra (50) kuruş mukabılmde komisyondan ve- 1 gelmeleri. 

dosyaları ve elli altı hektarlık imar planı tanzim ettirilecektir. 

2 - Yaptırılacak hali hazır haritası Nafıa meclisinin 13-3-936 ta
rih ve 29 ayılı kararı ile tetkik edilmiş olan kasabaların hali hazır 

haritalarının alınmasına aid şartname ile imar planının tan
zimi icra vekilleri heyetinin 3-8-!136 tarihli toplantısında tetkik ve tas

dik olunan imar planmın tanzimi işlerine aid umumi talimatname hü
kümleri dairesinde tanzim ve ikmal olunacaktır. 

3 - 10-9-938 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de belediye en

cümeni huzurile talipler arasında konuşma yapılarak işe gelesine ve

rilecektir • 

4 - Eksiltme şartnamesini (Örmek istiyenler belediye riyasct\

ne müracaat edebileceklerdir • 

Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - İ:.wıitte yapılacak )'edi bin lira keşif bedelli liman dairesi bi

na inşaatı vahit fiat üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid enak şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi mukavde projesi bayındırlık işleri genel 
şartnamesi fenni ve hususi şartname vahidi fiat serisi inşaat planı. 

3 - İhale 9/9/938 Cuma günü saat 15 de Nafıa Müdürlüğünde 

toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Talipler bu işe aid yukarıda yazılı evrakı Kocaeli NaCaa MU· 

dürlüğünde tetkik edeceklerdir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 525 lira muvakkat te· 

minat vermesi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduiuna dair vesika ibraz 
etmesi ilan olunur. 

• • • 
Diyarbakırda Başmüdürlük binası intaatı. Bak inhisarlar U. 

Müd. ilanlarına. 

Elektrik,Havagazi,Kalorifer Tesisat ve Malz. 

Niksar Belediyesinden : 

Nik!ıar Belediye!İnin ys.ptırmııkta olduğu 
ıinde kullanılmak üzen 

elektrik şebeke-

1320 kilo Çıplak b&kır tel 
290 
180 " 

,, 
" 

25 M/M2 lik 
16 M/M2 ,, 
l O M/ M2 ,, sert çekil

miş tek olacaktır. 
1790 kilo bakır tel 15 gün müddetle açık rksiltmeye ko

nulmuştur. Teller İ:stanbulda teslim alır.arak bedeli peşinen 
verilecektir. lstc.ldilerin 13·9·9.38 gününden evvel Niksar Bele-

,, 
" " 

,, 

diyesine müracaatları. 

• • • 
49470 adet ampul alınacaktır. Bak Deniz Lvz. SAK. ilanlarına. 

Mobilya vs büro eşyası muşamba halı v.s. 
Ders .ırasl ile yazı tahtası alınacaktır. Bak Pertevniyal lisesi 

SAK. ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 
Odun, gaz \'e me§e kömüre ahnacaktır. Bak Erzak sütun· 

nunda Sinop Vıl~yeti ilanıua. 

-
Müteferrik 

rilir. l,fovakkat teminat 5750 liradı r. 

• • • 
Tahmin edilen bedeli 20,000 lira olan 10 ton nikel Askeri Fab 

rikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 13.10.938 / 
peqembe günü saat 15 le kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komiJyondan verilir. Muvakkat teminat 1500 liradır. 

M.M. Vek!leti Sutıu Alına Komisyonundan 
50 adtt ıüzgar aleti açık eksiltmeye konmustur. Bf;herinc 

87,5 st!kst:n yedi buçuk lira fıyat tahmin edilmiştir. Eksiltme~i 
14-10-938 cuma günü saat 11 dedir. İlk teminat n28 lira 15 
kuruş olup şartname ve nüıauneler komisyonda görülür. 

Ankara Vilnyetinden: 

Erzak, Zahire, Et ve sebze v.s. 

~ . 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan: ~ 

1 - Muhafız alayı hayvanatı için 324,00 kilo samanın kapalı# 
la eksiltmesi 6 eyllıl 938 saat 12 de Ankara Lv. Amirliği Satırı 
komisyonunda yapılacaktır. d 

2 - Muhammen bedeli 5670 lira ilk teminatı 425 lira 25 kllfıı; ~ 
Şartnamesi komisyonda göriilür. Kanuni vesikalar da bulunan tt ı 
mektuplarının saat 11 e kadar komisyona verihnesi. ' .f:t1'· 

r 

İstanbul Komutanlığı Sabnalma Komisyonundan: 

İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler için 45,000 kilo sade'-' 
satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 19 eylul 938 pazartesi gilıl~~ 
at 11 de yapılacaktır. Mt:hammen tutan 42750 liradır. iık teo>/ 
3207 liradır. Şartnamesi 214 kuruş mukabilinde komisyondan ,e 

Vila;) et çiftçilerine dağıtılmak iizerc ev\·elcc kapalı zar( usulilo bilir. 

sah~ a~ınacağ~ ilan .edilen 5040 lira.~uhammen bedelli 140 aded ilci j • .., • 
demırh pulluga talıp zuhur etmedıgınden pazarlıkla satın alınması 1 33 t" b' likl . h t . . 575 000 k'l laf tın sıı' . .. . . . . . . . . . . umcn ıı· erı ayvana ı ıçm • , ı o yu sa 1 tekaırur etmıştır. Bır a~ ıçınde talıplerın her hafta pazartesı ve per-

1 
caktır. Kapalı zarfla ihalesi 14 eyh11 938 çarşamba günü saat l 

şembe günleri saat 9 da Vilayet encümenine pazarlığa iştirak etmek yapılacaktır. Muhammen tutarı 31625 liradır. İlk teminatı z37Z 1 

üzere gelmeleri ilan olunur. dır. Şartnamesi 156 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

Devlet Demir Yolları ve Limanları İşletme İdaresinden: 

Muhammen bedeli 17.732.50 lira olan 861 ton süperçimento 12-9-

938 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarC usulü ile Ankarada İdare bi· 

nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1329.94 liralık muvakkat teminat ile ka· 

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 10 a kadar 

Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay· 

darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Manisa Valiliğinden: 

• • • 
İzmit Ti.imen Satın Alma Komisyonundan: 

l - Tümenin İzmit hastanesi ihtiyacı olan 5000 kilo silt ,·e 
kilo yoğurt açık eksiltme 5 eylUl 9;j8 pazartesi gUnü İzmitte 'f8 
Satın Alma Komisyonuda yapılacaktır. 

2 - Sütün \'e yoğurdun beher kilosu 15 kuruştan tasınlall811 

tarı 1500 lira ve ilk teminatı 113 füadır. 
3 - Şartnamesi her gün İznıitte Tümen Satın Alma Koınis)·oıı 

da görülebilir. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatinde ilk inancalarile birli1'tt 

mitte Tümen Satın Alman Komisyonuna gelmeleri. 
Devamı 4DcÜ Sayfada 

Pertevniyal Lisesi sahnalma Komisyonund'' 

1 - Manisada Atatürk heykeli l:tra{ bulvarları inşaatında kulla- Cinsi Miktarı Tahmin bedeli Temi~ 
93 )itS nılmak üzere tonu 113 liradan açık eksiltme suretile 35 ton Bitüm Ders sırası 100 12 

Emülsiyon satın alınacaktır. S. Yazı tahtası 4 9.50 
2 _ Şartnamesi Vilayet Nafia Müdürlüiünden parasız olarak Lisemize lüzumu olan yukarda cins ve miktarı ile tahnılll ~ 

alınabilir. 
1 

ve ilk teminatı yazılı eşya 12-9-938 pazartesi günü saat 11 de ts'~ 
. . • .. . . .. .. . • Kültür direktörlüğü binası içinde toplanan okul komisyonu tar11~ f 

3 - Ihalesı eylulun yedıncı çarıiaınba gunu saat 11 de Vılayet U- kapal za fla k 'it · 1 kt B · . kl b 'bı' ıŞ • 
mumi Meclis salonunda ve Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 296 lira 65 kuruştur. 

Kilo 
232 

50 

8 

10 

İstanbul Belediyesinden : 

Kurşun üstübeci 

Ağrıboz Nafti 

Foma 

Sikatif 
.. 

100 in,iliz beziri 

Temizlik vesaiti için lüzumu olan \'e hepsine 200 lira bedel tah-

nıin edilen yukarda miktarları yazılı malzeme pazarlığa kounlmuştur. 

Listesiyle şartnamesi levazım müdiirlüğünde görülebilir. İstekliler 1 

15 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile 29-8-938 pazartesi günü ! 
1 

saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

ı r e sı mesı yapı aca ır. u ışe gırece er u gı sS 
tıklarma dair resmi daireden alınmış vesaikle ticaret odasının 9 • 
belgesi ve teminat makbuzunu havi kapalı zarflarla 2490 sayalı f 
ahkamı dairesinde eksiltme saatinden bir saat evvel koınisr0" 
kanlı~ına tevdilcri. 

Teminat liseler muhasebeciliği veznesine 
okuldan görtilüp öğrenilir. (5900) 

Rize Belediyesinden: 
1- Rize Belediyesi tarafından yaptırılacak şehir elektrik saııt~ 

nası \'e şebeke tesisatı bir ay evvel .kapalı zarf usulile e"si 
vazedilmiş, talip zuhur etmemiştir. ,) 

Satral binasile elektrik şebeke tesisatı işi tefrik edilıı1.ıf 
hususi şartnamede bazı değişiklikler yapılmak ~urctile ı.;. 
deli a!tmış _üç ~i~ altı ~üz .otuz ~ki ~~ra otuz kur~şn .bP1"') 
elektrık tesısat ışı ve sekız hın sekız ~·u:.ı: doksan c;ekız JırB 'f,. 
kuruşa bağlı elektrik santral bina ve muhavvele m('rkcıi ~· 
ayrı olarak yine kapalı zarf usulile eksiltmiye konutınıışt 

Bornova Askeri Satın Alma Komisyonundan: . . • , . • ı 2- Her iki iş~ ait şartname ve diğer evrak şunlardır: 
Kocaeh Vılayetmden. A. _ Eksiltme şartnameleri 

1 - 1 eylıll 938 den itibaren alay için 50-60 binek havvanı alına · • · · · · 1 " • Vılayetınuz ıçın rodolf beher fabrikasının (B2) veya Rotsak fab· B. - Mukavelename 
caktır. rikasının (SP6ST) markalı pulluklarından (50) adet satın alınacak- 1 C. - Proje 

2 - Alınacak hayvanların yiiksekliği 1,43 den aşağı olnuyacak ı t 1·1 1 1-1.. 12 . . t . .. .. t b . 1 ~ k 1 D. - İnşaata ait fenni ve hususi ı:artnameler .. ~.. . • • ır. ıa e ey u un ıncı pazar esı guııu saa on eşte vı ayet ma a· 1 • • • ·ı 
ya)ları 4-8 arasında olarak gogus çevresı 1,60 metreden aşağı olmıya d k k 'it .1 1 ak 1 E. - Hulasaı keşif bedellcrı. "" - mın a açı e sı me suretı c yapı ac tır. 1 . 1 b Su" 
cak. Getirilecek hayvanların askeri evsafa uygun olup olmadığı alı- Ell' p 11 ~ lı b d 

1
. SOO) 

1
. . . . stıyen er u şartname ve enakın beher nüshasını 

· ı u ugun mu ammen e e ı ( ıradır. lstcklılerın (60) mukabT d R' B l d' .• d ı b'l' ı ..ı1 
nırken veteriner tarafından muayene edilecektir . ı . ı ın e ıze e e ıyesın en a a ı ır er. ,v 

. · hralık muvakkat teminat mektubu veya makbuzu ile o gün zikredi- 3- işbu elektrik santral tesisatile santral bina inşa'ltı ayrı, ' 
3 - Bu evsafı lıaız hayvanları olup ta satmak istemiyenler· ı ı tle .ıı 

, . . .. . .. m len saate kadar Vilayet makamına şartnamesini görmek istiyenleriu mak üzere 8/8/938 tarihinden itibaren 30 gün müddc .tf~ 
eylul 938 den ıtıbaren sokcde Sv. A. satın alma Komısyonuna muraca- de vilayet encümen kalemine müracaatları. miye konulmuş ve ihalesi 7/9/938 Çarşamba günii e1c1' ıJl 
at etmeleri ilan olunur. ~. ·• -A.- ~ ~ saat 10 da ve bina inşaat işi ayni i\inde saat 11 de Jıi:ıC 

Devlet Demir Yolları Adana İşletmesinden : yesinde müteşekkil Komisyonda ihalesi yapılacaktır. 
. • • ~ 

1 
4- Her iki .eksil~me kapalı zarf usulile olacaktır. (t 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüj-iloden: Ce)han cıvarında kılometre 408 • 412 arasındaki taş ocagından 5- Eksiltmıye gıretilmek için isteklilerin elektrik ~anttBl 
Tahmin edlle:ı bedeli 75000 lira olan 15 ton ferro volfram Aa• beher ınetrc mikabı 180 kuruştan 19,000 metre mikabı balast ihzarı 1 havvelc merkez binası için 667 lira 38 kuruş ve elektr~1' ~ 

keri Fabrikalar umum müdürlüı}ü merkez ıahnalma komisyonunca 1 kapalı zarfla ehiltmiye konulmu~tur. Eksiltme 15-9-938 perşembe ! ve şebeke işi için 4431 lira 62 kuruş muvakkat teminat '~ı' 
13.I0.938 perşembe günü 111at J 1,30 de kapalı zarfla ihale edilecektir. l günü saat 10 da Adanada işletme binasında yapılacaktır. Buna dair 1 ve bundan başka gerek elektrik ve gerek santral binll~ı 
Şartname (J) lira (75) kuruş mukabılinde komi ıyondan verilir. Mu- 1 olan ~artnauıe ve mukavele projeleri 171 kuruş bedeli mukabilinde 1 eylem~k şartt.ır. ,ııı 1 
vakkat teminat 6000 lıradır. Havdarpaı:a Ank Ilı 1 t Ad 1 . . d 1 b'l ' 1 bilecek bırine dair ehliyet ve müteahhitlik vesikal9'eıiıı' 

" -s ' • ara, n a a ya, ve a~a vezne erımız en a ına ı ır. 6- Yukarıda Ü.f~DcÜ maddede yazılı !!&atlardan bir ~ant e''' tt~ 
• • • ~Iuvakkat temmat parası 2565 liradır. isteklilerin 2490 numaralı ka- dar talihler, Rize Belediye namma bankaya ya~ırıJıttı~ ıı' 

Tahmı' n edilen bed 1. 260,,0 1. l 2 )0 t ,,_ .1. A k • mın mucibince lazım olan ve yeııi ı;cne Ticaret odası vesikasile idare- muvakkate ve makbuzlarile birlikte teklif mektublarırtl ıı 
e ı u ıra o an ... 011 ıerro ıı ııyum ı erı . · · .. · 

Fabrikalar umum müdürlü""'ü sahnalma Kom'a 0 1'2 IO 938 1 mız veznelerine yatırılan muvakkat teminat makbuzu veya nümune- ledıyesınde muteşekkıl Komisyona vermiş olacaklardır·J1# 
5 ı y nunca "· • per- . 7_ p .1 .. d .1 . .. .. .. ıtPP 

ıembe günü 1&at 11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname (1) 
1 
sınc uy~un banka mcktuplarile beraber teklif mektuplarını eksiltme j osta .. ı e gon erı ecek mektubların nıhayet uçuncu ııı 0~ıtt 

lira (30) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Muvakkat temloatj' saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermi§ olma- zıl:l g~n ve saat~r zarfında .. relmi~ olması ve zarfınul~c:•~ 
1950 liradır. 

1 
1 m e apanmış ulunması lazımdır. Postada vukub 

arı, meler kabul edilemez. (52ŞI~ 
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tJ' '-...._ Münakasa Gazetesi 

~ --------------~----~---------~------------~,--.-----------------~~~--~~~~~-----------------------
~ltnbuı Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan: Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: saat 12 de 2490 sayılı kanun hükiimleri dairesinde Sirkecide Reşadi-

3 

.1 ~ 866 lira 55 kuruş muhammen bedelle 600 kilo soğan, l - Polatlı garnizonu kıt' atının ihtiyacı olan aşağıda ye Cad. Gümrük Satış Salonunda açık arttırma ile satılacaktır. İstek-
, P.~ kg. ıakızkabağı, 1260 kg. ayşekadın fasulye, 600 kg. cinsi ve teminatı yazılı olan üç kalem erzak kapalı zarf usu- lilerden .Maliye uın:an tezker esile malın değeri nisbetinde % 7,5 pey 

'&.xltea, 810 kg. domates, 270 lahana, 810 kg. bamya lile münakasaya konmuş talip çıkmadığından pazarlıkla akçesi makbuzu aranır. Şartnameler her gün dairede görülebilir. Pey 
~ •det patlıcan, 270 prasa 270 kg. ispanak, 480 alınmasma karar verilmiştir. İhalesi 12-9 938 pazartesi • akçeleri her gün alınır ~·alnız ihale günler inde pey akçelerini tam saat 

A~~ •e_ınizotu 2.9.938 cuma günü saat 14 te Salıpazar'ında 1 günü saat 15 de yapılacaktır. 11 e kadar vezne;\e yatırabileceği ve bu saatten sonra kat'iyyen pey 

r ·-.ıterı F b k k S l K · d ı k k kabul cclil miycccği ve ııeşin para ile mal almak istiyenlerden unvan 'çık . a ri alar yollamasında i atına ma .omısyonun a 2 - Şartname ve mu avelenameyi görme is teyen ta-
1' llr .. •kadtmeye konulacaktır. Muvakkat temınatı olan 66 iplerin her gün öğleden sonra Askeri satınalma Komis yo· tezkeresi araıuıuyacağı ,.e bu gibilerin teminatları usulü dairesinde 

"YI h h k 1 k malın değerini teminat olnrak yatırmaları ve ihaleden sonra malını ıı.-ı.L er angi bir Malmüdürlüğüne yatırara - a ınaca nuna müracaatları. 

r' ~llqllıl d 'k' b' l'k çekmeleri ve açık arttırma günlerinde de ayrıca müteferrik eşya cıa-'e '- 8 2490 No.lı kanunun iste iği vesaı 1e ır 1 te Erzakın cinsi Mikdarı Teminatı İhale günü 
l11:fır • d b l l Ş tışları da vardır. Bunların listeleri satış salonu kapısına müCredatile "' h gün ve saatte komisyon a u unma arı. artname- A 22c)""T;,n 660 J 2· 9-9J8Pazartesi asılıdır. TL 23912. 

er aün komisyonda görülebilir. . u:pa 60 " 507 " " " 

l<araköse Askeri Satınalma Komisyonundan : 

~p 1 - Kağızman garnizonu için 800,000 kilo arpanın 
~tti~1• Z.trfla eksiltme günü istekli çıkmadığından pazarlığa 

&QI. 

Kuru ot 270 " 477 ,, " " 

78650 kilo zeytinyağı alınacaktır. Bak Deniz Lvz SAK 
ilanlarına. 

• • • 
12 kalem yaş sebze alınacaktır. Bak Deniz Lvz SAK 

Hanlarına. 

• • • • 

Müteahhitlerin Takvimi 

Pazartosi: 29 8 ·38 

Makkap (Ask. Fabrikalar) No. 755 

Rekor şiringası hava derecesi v. s. (Tophane Lvz.) No. 758 
Şose tamiri (Aydın Vil.) No. 779 

Otobüs şasısı maa karoseri (Bornova Beled.) No. 779 

~'ll~ - Tahmin bedeli 20,000. ilk te1?i~atı 15~ lirad~r 
~eli lık 6-8-938 den itibaren . bır ay ıçınde talıp çıktıgı 
l\o. tde her gün yapılabilir. ihalesi Karaköse'de As. Al. 

~ et. Yapılacaktır. Şartnamesini görmek isteyenler ko

l'arL~ll~n alabilirler. Talipler ilk teminatile ~e ticaret odası 
Sığıreti, un sadeyağ ve buğday alınacaktır. Bak Harici 

Ask. ilanlarına. Konya memleket has. kalorifer tesisatı (Konya Mem. Has.) No. 780 

~ıle komisyoııumuza müracaat etmelerı. 

l lıtanbul Komutanlığı Satı~alıiıa Komisyonun~an: _ 

~İtliıqhlle günü talibi çıkmıyan Istanbul Komutanlıgına baglı 
812,~deki hayvanatın senelik ihtiyacı için satın alınacak 
'3& kilo samanın tekrar kapalı zarf ıa ihalesi l 9 eylul 

~ ~tt.rtesi günü saat J0,30da yapılacaktır. Muhammen tu

~İlir 8124o liradır. Şartnamesi her gün Komisyonda görüle-. 
• • • 

--tı ~~•le gUnü talibi çıkmıyan 33 tümen birlikleri hayva
~~Ç~ıı ••tın alınacak 282 bin kilo kuru otun tekrar kapalı 
)'Pıt. 1haleıi 19 eylul 938 pazartesi günü saat 1 1 buçukta 
~d C.ktır. Muhammen tutarı 7755 liradır. llk teminatı 582 

ır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

Sinop Vil!yeti Daimi Encümeninden 

b) Müzayedeler 

Gümrük ~luhafaza Genel KomutanJığı İsta~bul Satınalına Ko· 

misyonundan: 

1 - Bebek ile Galata Balıkpazarındaki ahşap muhafaza kulii -

heleri 2-9-938 cuma günii saat 11 de pazarlıkla satılacaktır. 
2 - Tasınlanan tutarları Bebektekinin 20, Galata Balıkpazarın

dakinin de 15 liradır. Teminatları 4 der liradır. 

3 - İsteklilerin teminat makbuzlarile o gün Galata eski İthal~ t 

Gümrüiiindeki Komiı;yona ıelmeleri. 

O. O. Yolları l,letme U. Müdürlüğünden: 

Haydarpa~a eski istasyon bina')ı ve re\·izörlük binasile vagon ga

rajının yıkılması ve yıkılan bina malzemesinin yıkıcı tarafından alın

ması işi (5000) lira muhammen bedelle artırmaya konulmuştur. Ar

tırma 12-9-938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 11 de gar binası 

dahilinde Birinci i!}letme Komisyonunca yapılacaktır. istekliler ııart-

Yulaf (Vize Ask. Sak.) No. 784 

Saman (Lüleburgaz Tümeni) No. 784 

Sadeya& (Vize Ask. Sak) No. 784 

Bayburt şehrinde yap. elektrik tesisatı (Bayburt Çoruh Un Fab-
rikası) No. 785 

Bel ipi (İnhisarlar Umum Müd.) No. 786 
Akümülatör (D. D. Y.) No. 786 

Mahruti çadır ve pamuk çorap (M. M. V.) No. 787 
Sığır eti (Diyarıbakır Ask. Sak.) No. 787 
Kuru ot (Tophane Lvz.) No. 787 

Yulaf (Bornova Ask. Sak.) No. 787 

İlaç şişesi (Tophane Lvz.) No. 788 

Kızıl ayar musluğu (İnhisarlar U. l\lüd.) No. 188 
Tıbbi ecza ve alat (Ank. Val.) No. 788 

Beton arme köprü ile şöse inşaatı (Aydın Vil.) No. 788 

Lastik akümülatör elektrik motörü v. s. (Eskişehir Beled.) 
No. 788 

Tenis yeri yap. (Ank. Val.) No. 788 

li Erzakın cinsi Miktarı 
•s ekmek 9500 . 

• name ve mukavelenamesinde yazılı muvakkat teminat ve 2490 numa· 

Kitap bastırılması (Devlet Basımevi Dir.) No. 788 

Battaniye ayna pantalon v. s. eşya (İst. Beled.) No. 788 

Amele çadırı tamiri (Ank. Vil) No. 790 s~de yağ 500 
Pırinç 2000 

~ercim ek 200 
(>uru h~yaz fasulya 300 
lllttia 700 

So~an 600 
Salça 50 
ıe r lf Y ırı yağı 50 

•s un 150 
~hriye 150 
~•karna 200 
«\tarh ç ~e teker 500 
t 'tideksiz kuru üzüm 100 
s~ ek koyun eti 5000 
~t 2000 
S 
0~urt 2000 
•hun 200 

Gtıy 
od 8~1 teneke 40 

un 200000 
~dun kömürü ~00 

ralı kanun ve l-i -937 tarih ve 3J45 numaralı Res.ni Gazetede ilan edil

miş olan talimatnamede yaı;ılı vesika ile teklif mektublarının arttırma 
günü saat 10 a kadar Komisyon Reislieine vermiş olmaları lazımdır. 

İstekliler bu işe aid şartname ve mukavele projesini parasız olarak 

Haydarpaşada Yol Ba~müfettişliğinden alabilirler. 

M. M. Vekaleti Satın Alına Komisyonundan: . 
1 - Akköprü'de nakliye depo::.unda köhneye ayrılan muhtelif 

cins ve miktarda nakliye, marangoz, saraç malzemesiyle motosiklet ve 

arabalar artırma suretiyle 15 eyllıl 938 perııembe günü saat 14 de Ak· 

köprü'de nakliye deposunda peşin para ile satılacaktır. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

İhale &ünü 5-9-938 mezad kaime No. sı 2563 kanuni safi sikleti 47 

kilo 900 kilo ağırlığında 54 lira 60 K. değerinde ipliei buyalı pamuk 

mensucat l-IKN 2564 KS. 150 kilo :>00 G. 151 lira değerinde kasarsız 

pamuk mensucat MKN 2571 KS 95 K. 63 lira boyalı pamuk dokuma 

ipli~ l\lKN 2572 KS. 92 K. 63 L. pamuk kasarsız bez .MKN 2582 46 K . 

46 lira kasarsız pamuk mensucat MKN 2585 KS. 431 K. 680 G. pamuk 

dokuma ve baıoına .MKN 2586 3U K. 740 G. 37 L. kaı;arlı pamuk mensu
cat hası>a l\IKN 2S97 KS. 213 K. 200 G. 150 Ld. kasarsız pamuk men

sucat ihale &ünü 7-9-938 2616 KS.98 K. 68. Ld. kasarsız pamuk mensu

cat l\lK.N 2623 KS. 48 K. 150 G. 38 L. 60 Kd. pamuk basma l\IKN 2636 

~ htenıleket Hastanesinin 31 mayıs 9J9 tarihine kadar olan 

~~bir:ı;rı~a cins ve azami mıktarı yazılı bulunan erzak 1-9-38 
"'le ç ~ ıhale cdilmt k üzre yirmi gün müddetle açık eksilt-

l'a~· arıtmıştır. KS. 106 K. 92 Ld. kasaxsız pamuk mensucat l\iKN 2637 KS. 34 K. 200 

şaı tna- G. 40 Ld. ipli~i boyalı P. Mcnıoucat ~lKN 2642 KS. 186 K. 800 G. 55 Ld. 

vilayet kasarsıı; P. mensucat l\ıKN 2ti43 KS. 91 K. 306 G. 55 Ld. ipli~i boyalı 

~l~ri g~~ olanların ve daha ziyade malumat almak va 
~cullıe orrnek isteyenlerin dipozito akçr~larile beraber 

n kaleı:nine müracaatları illin olunur. 

llrfa gümriık muhafaza ikinci tabur Satıualma 
Komisyonundan: 

Muham. l ik 

Ci ... 
"1181 

~ıktarı 
bedeli temin. Eksiltmenin 

~~- kilo Lira Lira tarihi günü saati 

ı. ~ ~49552 16186 1237 13.9.9:i8 salı 9 kap. zarf 
'~t 299748 it ot 37468 2810 14.9.938 çar~. 11 ,, ,, 

'L, lJ~6L~~.~ .18061 1.355 15.9.~3~ per_ş •. 10. ,, ~, 
"-' 1-hrrı· f~ gurnı ük muhafaza taburu ıbtıyacı ıçın r.ırnı, mık
~ llttj Yu~ı bedel ve ilk teminatı ve eksıltmenin g~n ve 

'~•Uttn arıda yazılı üç kalem iaşe madde~i kapah zarf usulü 
t~ ... 'Ye konulmuştur. 

~~ 3"" f 'rtnaıneleri komisyondadır. Göriilel.ıilir. 
~: }atırd !)telliler ilk teminatlarını gümriik Müdürlüğü vezne· 

~\lı ~lıf;kJarına ait vesikalarını ve teklif mel tnblarını havı 
\·~ ko ~~ın f'kslitmtt saatlerinden bir saat evveline kadaı 

11 ~lrnP~u ba§ında Tabur Karargahındaki Komi&yona tevdı 
'-hl.~-.....~ arı ve .muayyen ıaatte de Komiayonda bulunmaları. 

~llll 081
• ıle gönderilecek teklif mektuplarınm 2490 

na Köre olması ilAn olunur. 

P. mensucat MKN 2681 KS. 40 K. 3!1 Ld. kasarsız pamuk mensucat 

.MKN 2695 KS. 72 K. 400 G. 80 L. kasarsız pamuk menıoucat. İhale gÜ· 

nü 9-9-9381\1.K.N 2696 KS. 37 K.300 G. 38 L. 75 Kd. ipliği boyalı P. men

sucat l\lKN 2709 KS. 180 K. 130 Ld. kasarsız P. mensucat MK ... · 2725-

226 K. bOO G. 151 Ld. kasarsız P. mensucat i\lKN 2726 77 K. 500 G. 91 

L. 50 Kd. boyalı P. mensucat MK ... 2731 KS. 145 K. 130 Ld. kasarsız 

P. mensucat .MKN 2745 KS. 75 K. 68 Ld. kasarsız P. mensucat l\IKN 

2756 145 K. 160 Ld. kalıiarsız P. mensucat 1\-IKN 2758 KS. 56 K. 70 Ld. 

Kasarıoız P. meru;ucat MKN 2776 KS. G5 K. 500 G. 49 Ld. kasarsız P. 

mensucat. İhale ıunü 12-8-938 lUKN 9446 AF marka 879 No. KS. 16 

K. 342 lira değerinde limon esansı MKN 9447 .(<',U.F. il lU ve N KS. 53 

K. 81 K. 6 Ld. pat halinde et suyu hulasası aktarmaya IUKN 2511 l\-1. 

D. 3863 M ve N KS. 137 K. 500 G. 1870 Ld. glase, pödüsüct, ru&an, de
rilerinden kalın ayakkabıları lUKN 9534 J S C 21 l\I ve N KS. 1044 K. 

304 Ld. ağaç eşya vagonu 1\IKN 5813 L S C 21, 20, 24 M ve N KS. 232 

K. 67 Ld. demir soba aksamı MKN 5814 L S C 22/23 1\1 '\'e N KS. 122 

K. 36 Ld. kurulmamış soba aksamı MKN 8184 S L C 3073 1\1 ve N KS. 

23 K. K. 500 G. 147 L. 50 Kd. muhtelif radyo aksamı. İhale günü 11· 

~-938 MKN 9683 adres marka KS. l~ K. 300 G. 242 Ld. tabii ipek ipliğı 

ı\IKN 2494 iU C O 403/404 M ve N KS. 85 K. 240 Ld. çıkartma kaiıdı 

!UKN 557 RML 1/4 :L\-1 ve N KS. 222 K. 77 Ld. boyasız çimento MKN H 

marka 3121 No. KS. 748 K. 74 L. 80 Kd. demir makine aksamı MKN 

1726 V D F 8505 M ve N KS. 125 232 Ld. basına halinde ponıuk men-

sucat 1549 sayılı kanun ın\lcibince ve bqlarwda yazılı ıilnlerde tam 

Odun ve kömür (Konya Sanat Okulu Dir.) No. 790 

Ywnurta ve kuru so~an (İst. Komut.) No. 790 
Erzak ve mahrukat (Adli Tıp İşleri Gen. Dir.) No. 190 
İnşaat malzemesi ( İst. Beled.) No. 790 

Su tesisatı için proje tanzimi (Karaman Beled.) No. 790 
Çatı tamiri (Adliye Vek.) No. 790 

Okul tamiri (İst. Beled.) No. 790 

Temizlik ahırı tamiri (İst. Beled.) No. 790 

Bakırköy 2 inci okul tamiri (İst. Beled.) No. 790 

Bayrak (Gümrük Muhafaza Gen. Komut. İst. Sak.) No. 790 
Elektrik malzemesi (Karaman Beled.) No. 790 

Kuru soğan (Bursa Ask. Sak.) No. 790 
Süt (Çanak. Mst. Mvk. Sak.) No. 790 

Yulaf (Emniyet Miid.) No. 790 

Koyun eti (Cizre Hudut Taburu Sak.) No. 790 

Toprak hafriyatı (Devlet Havayol. U. Müd.) No. 791 
Elektrik teı;isatı (Eliıiğ Ask, Sak.) No. 792 

Feriköy 17 inci okul tamiri (İst. B~led.) No. 793 
Elektrolit tutya (Ask. Fabrikalar) No. 794 

Halke\'İ binası inşaatı (Ordu C. H. P. Başk.) No. 796 
Levha dikilmesi (Kocaeli ViJ.) No. 796 

Kuru ot (Vize Ask. Sak.) No. 798 

Fotin elbise \ ' C şapka (Samsun Beled.) No. 798 
İlaç (Samsun Beled.) No. 798 

Ser inşaatı (Samsun Beled.) No. 798 

Tütün ambarı tamiri (Balıkesir inhisarlar Başmüd.) No. 798 

Demir parmaklık korkuluk yap. (İst. Gümrükleri Başmöd.) 
No. 798 

Parke kaldırım inşaatı (Samsun Beled.) No. 798 
Gürgen odunu (Ank. L\'z.) No. 800 

İnşaat malzemesi (İst. Beled.) No. 800 

Tank el defteri (İst. Gümrükleri Başmüd.) No. 800 

Sabit banko yap. (İst. Gümrükleri Başmüd.) No. 800 
Rontken levazımı (İst. Beled.) No. 801 

Salı 30-8·38 

Dershane sırası (Konya Kültür Direk.) No. 783 
Balast {D. D. Y.J No. 786 
Koyun eti (Tekirdağ Ask. Sak.) No. 788 ' 

Ismetpaşa Kız Enstitüsünde muhtelif tamirat (Ank. Okullar 
Sak.) No. 790 

Posta nakliyatı (Kırklareli P. T. T. Müd.) No. 195 
Çıralık tahta (İzmir Lise ve Orta Okullar) No. 796 
Arpa ve saman (Çanak. Beled.) No. 800 
Tuğla, kireç, Çimento ve kiremit (İzmir Liae Te Orta O· 
kulları) No. 796 
• Motörin (İst. Beled.) No. 797 
Yulaf ot ve saman (Ank. Atlı Spor kulübO) No. 801 

•ôolerinde yıldız itareU olanı.., mG1ayede) • ı lttir. 
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Mode Prix Caution 
provisoire 

Lieu d'adjudicatioo tt du 
Caliier dıs Cbarıu Objet de l' Adjudication d'adjudicat. eatimatif Jour1 H~ure 

Conatructlo!t-R•paratlon-Trav. Publlca-Mattr1el de Conatructlon-C•rtographle 

Conıtr. batiase Dir . Princip. Monop. a Gre a rre 36119 62 2709 - Com. Acb. Bcon. Monop. Kııbat•t S-10-38 li -
Diyarbakır (Cah. eh. 180 p.) 

Conıtr. bansıar: 2 p. (aj.) 
" 

56715 14 4085 76 Com. Acbat MiHt. Erzurum 1 moia a 
partir du 20 8 38 

Dre11ement carte etat actuel bourr Municip. Bozdoğan 10.9-38 15 -
BozdoQan. 

Con.tr. biti11e See port a lzmit , Publique 7000 - 525 - Dir. Tr. Pub. Kocaeli 9-9-JS ıı -

El6ctrlclt6·0•a;-Chauff•11• Centraı (ln•laUatlon et M•i6rlel) 

Fil en cuivre nu: 1790 k. Publique Municip. Nikıar 13-9-38 - -

Hablllem11nt - Chaus•ura• - Tlesua - Cu1ra 

Habitı d•lrivera confectlondı: 3800 com· Pli cacb. 
plets (cab. eh. 247 p.) 

49100 - 3705 - Com. Perm. Municip. Ist. 16-9-38 15 -

Ameublamant pour Habltatfon et 8ureaux - Taplseerle ete. 

Bancı de cla11e: 100 p. tableaux: 4 p. 

Pi~cea de rechangeı marque "penta,, pr 
moteur boot : 9 lota. 

Ballaat: 19000 m3 (cab. eh. pr 171). 
Charruea : 50 p. 

Provlalons 

Farine: 501,6 t . (cah. eh. pr 339) 
Avoine: 444 t. 

" 715 t. 
Paille : 324 t. 
Foin: (aj.) 

,. 51 t. (aj.) 
Beurre: 33350 k. (aj.) 
Macaronniı et vermecille 
Leıumea : 22 t. 
Macaroniı : 600 k. 
Farine: 701 t. 
Beurre : 19,7 t. 
Lait: 5 t. Yoğbourt : 5 t. 
Paioı pr les penitenciera 
Viande de mouton : l 2 t. 
A•oine : 264 t. (aj ) 
Orıe: 220 t (aj.) 
Far ine : 60 t. (aj.) 
Foin: 270 t. (aj.) 
Fromage blanc, macaroniı, vermicelleı, 
Farine de minolerie: 120 t. 

" " 
120 t. 

" " 
1 .6 t. 

Avoiae: 10114 t. 
Foin: 12,5 t. 
Proviıio011 divusts (aj.) 
Bles concaı11es : 61,6 t. 
Ri:ı : 31,3 t. 
Viande de boeuf: 324 t. 
Riz pr pilaf : 90 t. (• j ) 
Beurre: 33 t. (aj.) 
Paille: Oli? t. (aj.) 
Foin: ~82 t. (aj) 
Oaıe: 800 t. (aj.) 

Pli cach. 

Publique 

Pli cacb. 
Publique 

" 
" 
" 
" 

Gre a ır6 
" 
" Pli cach. 

Publiquo 
,, 

Pli cacb. 
,, 

Publique 
Pli cach. 
Publique 
Gre a ırh 

,, 
,, 
,, 

Pli cach. 

PJi cacb. 

" Gre a gr6 
Pli cacb. 

,, 

" ,, 
" 
" ,, 

Gre 1 ırlı 

Viande de boeuf, de mouton et de ch~vre: Pli cacb. 
145 t. 

Leıumes : l l lota 
Ri:ı de Tosya 2,5 t. S~u~re cubique: 700 k. 
F oin : lil,3 t. 
Orge : 394520 k. A'Voine : 394520 k. 
Viande de boeuf ou de ch~vre : 153 t. 
Foin : 15J t. 
Huile d'olhes: 786~0 k .. (cah. eh 180 p.) 
Far ine :- ~8ı:> t. 
Savon blanc : 500 k. 
A,.oine : 60 t. 

Ori'e : 549552 lı. 
Farine : 299748 k. 
Foin: 3612.36 k. 

Publlque 

" 
" 

Pli cach. 

it 

Gre a gre 
Pli cach. 
Gre i a-re 
Pli caob. 

• 

" • 

93 - Com. Ach. Lyeh Pertevniya1 l:l 9·3 tı -

i90 - 60 - Com.Ach.Com Gen.Surv Douan.fst. 13-9·38 11 -

2565 - Exploit Chemins de fer Etat Adana 16-9'"38 10 -
890 - 60 - Vil. Kocaeli 12-9.JS 15 -

61716 -
ı. k. o 05 
lo k. O C5 

5670 -

2805 -
31682 60 

149'J 50 
12rıo -

94635 -
187L5 -
1500 -

4 00 -
1320J -

15600 -
9200 -

20000 -
50900 -
ti2 ~0 -
8912 05 
5842 50 

15870 -
80995 -

le k. O 24 
313f>O -
18240 -
7755 -

20000 -

4636 8o 
1665 -
2682 -
425 25 

211 -
2376 16 

l 12 01 
180-

5981 -
1404 -
113 -

360 -
990 -
6ô0 -
507-
4n-
772 92 

aoJ3 -
468 -

438 '19 
469 50 

6086 -
1620 -
2362 -
1318 -
582-

1500 -

43j00 - 3263 -

866 55 66 -

2t1305 - 2123 ·-
38620 - 1396 -

2698 -
110750 - 8307 -

- - . 

15486 - 1237 -
37468 2810 -
18061 - 1M5 -

Cem. PJaca Forte Çanakale 15-0-38 17 -
" " • 16-9-38 17 -

Com. Ach. Min. D~f. Nat. Ank. 12 9-j8 12 -
Dir. Veterioaire lzmir 5-9-38 10 -
Com. Ach Milit. Bornova l-9·3B 10 -

" " 29-8-38 j o -
Com. Ach. Place Forte Çanakkale l0·9-3M 11 17 
Dir. Etabli111ement lmmiıre İat. 29-8..38 12 -
Com. Ach. Iot. Marit. Kasımpata 15-9-38 11 30 
Com. Acb. Place Forte Çanakkale 12-9-30 10 -
Com. Ach. Briıade İslahiye 12 9-38 17 -

,, ,, l::! 9·3S 17 -
Com. Ach. Div. İzmit 5-9-;.38 
Dir. Penitenciera Kocaeli 12-9-38 15 -
Com. Ach. Div. İ:ımit 12-9-38 15 30 

,, ., Manita 2-9-33 15 -
Com. Ach. Mil. Polatlı 12·9·38 15 -

" ,, 12-9-38 15 -
n ,, · 12 9 38 lö -

Com. Ach. Int. Muit. Kasırnpa,a 13-9-38 14 30 
Com. Ach. Mil. Van 9 9-38 9 -

,, ,, 9-9.JS 9 -
,, ,, 9-9-38 ıo -

Com. Ach. Oiv. İzmit 19-9-38 15 -
Com. Ach. Et1&bliı. Hyıi~ne Ank. 10 9-38 l 1 -
Vil. Ank. Lundi et Jeudi i 9 
Côm. Acb. Oiv. lılahlye 12-9-38 15 -

" " 12 9·38 15 30 
Com. Acb. Div izmit 12-9-38 lb -

,, ,, Kırklareli 8 9-38 17 -
" ,, lülebursıaz 8-9 38 15 50 

Com.Acb.Command.Mil.İat FınC:ıklı 19-9-38 10 30 
,, " ,, 19. 9·38 1 l 30 

Com. A:ch. Mı l. Karaköae 1 moia a 

" 
,, Meuin 

parlir du 6-8-38 ........ -
12·9-38 16 -

Com. Ach. Fabr. Mil. lat. 2 9-3S 14 -
Hop. Reiİona l Çankı rı 2~9-38 16 -
Dir. Veterinaire Çankırı 2·9-38 )() -
Com. Ach. MU. Isparta 14-9.;J3 ıo 3o 
Ct'm· Ach. Brirade lılahiye 14-9-38 15 -

,, ,, 14-9 38 14-
Com. Acb. Int. Marit. Kaaımpaıa 3-9-38 12 30 
Com. Acb. Dıv. İzmit 21-9-:~8 15 -
Com. Acb. Econ. Monop. Kabataş 10·9·38 tO -
Dir. Ferine Elevaıe Merinoı 7·9-38 ıo-

a Karacabey 
Com. Acb. 2~me Bat. Surv.Douau.Urfa 1-aS-38 9 ....... 

., ., " 14 9-38 11 -., ,, ,. 15~9 38 10 -

• 

.. &* 

Momento des F ournisseurs 
Lundi 29.8.938 

Constr. maison du Peuple (Pr. maiıon du Peuple Ordu) No. 796 
lnstallation dr placards (Vil. Kocaeli} No. 796 
Foin (Com. adı. Milit. Vize) No. 798 

, Costumes. chaussurrs et cbapeaux (Munic. Samsun} No. 798 
MP.dicaments (Vıl. Samsun) No. 798 
Comtr. serre (Munic. Sam.:mn.) No. 798 
Hep. depôt de tabac3 (Dir. Monop. Balikesir) No. 798 
Constr. grilles en fer (Dir. Princ. Oouanes lst.) No. 798 
Coııstr. paves (Munio. Samsum) No. 798 
Hois d'orrne (lnt. Ankara) No. 800 
Materiaux de constr. (~unic. bt.) l\o. 800 
Carnet rle poches (Dir. Princ. Douant:s lst.) No. 800 
Articlcs Rocntgen (Muııir. lst.) No. 801 
Vrilleıs (Fabr. MiJit.) No. 755 
S..:riugueı record, thermometre de mur ete. (lut. Topharıe) 

No. 758 
Autubus (Munk. Bornora) No. 779 
instal. chauftage central a ı·bopital reg. Konya (Hopital rd· 

Konya) No. 780 
Foin (Com. ach. Milit. Vize) No. 784 
Paill.~ (Div. LuleburgDz) No. 784 
Beurre (Com. ach. Milit. Vize) No. 78~ 
Instal. electrique a le ville Coruh (Fabrique de Minoterie Be.1' 

hurt Coruh) No. 785 
Corde pr. emballage (Dir. gen. Mon.) No. 786 
Accumulateur (Clı. de fer Etat) No. 786 

1 Tentes coniques et chaussettes de coton (Minis. def. Nat.) No. 78 
Foin (lnt. Tophane) No. 787 
Viande de breuf (Com. ach. Milit. Diyarbakir) No. 787 
Foin (Com. ach. Milit. Bornova} No. 787 
Flacoos pr. medicaments (lnt. Tophane) No. 788 
Robinets rouge de precision (Dir. gen. Monopoles) No. 788 
Produits pharmaceutiques (Vil. Ankara) No. 788 
Conıtr. chaussee et pont (Vil. Aydin) No. 788 
M l Cc• 

oteur e ectriques accuınulateur en caoutchouc (Municip. " 
ki~ehir) NC'. 788 

Const. place pr. Tenis (Vil. Ankara) No. 788 
Impre~sion de livre (Dir. Impremerie de l'Etat) No. 788 
* Couverture miroir pantalons ete. (Munic. l:,t.) No. 788 
Rep. des tentes (ViJ. Ankara) No. 790 
Charbon et bois (Oir. Ecole Arts Konya) 1'o. 790 
Oeufa et oignons (Command. lst.) No. 790 
Provision et comLnı:ıtibles (Dir. Af. Medico-legales) No. 790 
Materiaux de construeıion (Munic. lıt.) No, 790 
ProjP.t pr. adduction d'eau (Munic. Karaman) No. 790 
Coııstr. toiture (Minst. de J ustice) No. 790 
Rep. bat. ecole primaire (Municip. Ist.) No 790 
Rep ecurie Je voirie (\iunicip. Ist.) No 790 
Rep. hal' 2eme ccole Bakırköy )Municip. lst .) No 790 ~aO 
Drapeaux (Com. Ach. Commd. Gen. Surveil. Douan Ist.) No 1' 

Articles electriques tMurıicip. Karaman) No 790 
Oignons (Com. Ach. Milit. Brousse) No 790 
Lait (Com. acbat place forte Çanak.) No 790 
Foin (Oir Surete Ank.) No 790 ' 
Viımde de mouton (Com. Ach. Batail Cizre) No 790 
Aj ustement de la terce ( Dir. gen. Voir.s a~riennes de 

l'Etat) No. 791 
lnstallation electrique (Gom. ach. Milit. Elaziı) No. 79.J 
Rep. Bat. l 7·eme ecole Ferikeuy (Munic. lst.) No. 793 
Zinc electrolitc (Dir. gen. Fabriqaes Milit. Ankara) No 79J 

Mardi 30-8·938 

Bancs pr. classes (Dir. Culture Kon ya) No 78j 
Balla~t (Chemins de fer Eıaı) No 786 
Rep. Uat. ecole (Coın. acb. ecoles Anka~a) No 790 
Transport po::taux (Dir. P · T. T. Kırklareli) No 795 ;r~ 
Bois resiaeux (Com. ach. Ecole secondairf>s ret Lyc~e• j;ı'P 

No 796 
Orge et paille (Municip. Çanak.) No 800 . f. 
Tuiles ch.:ıux. cirnımt et briques (Com. acb. ecoles second11' 

et Lycees Izmir) No 796 
* Mot<>rine (Municip. İst.) No 797 
Fofo, orge et paille (Club Hyppique Ankara) No 001 

• L . . . d. . d ... ob6'~ 
eı asterısqueı ın ıqu~nt uae vımte par voıe o sure ... 
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~e . 1 - Tnhmin edilen bedeli (17123.08) lirn olan ('19170) adet ampul 1 - Şartname ve projesi mucibince yaptırılacak Di-
~tıııı :::n. garni.zon.undaki kıtaatın ~htiyac~ ol~n H5.000 kilo, sı~ırcti 

1
13 eylul ~:ıs tm·i~~nc ra::.thyan Salı günü sant 11.30 da kapalı zarfla yarbakır Başmüdürlük binası inşaatı 3/VIll/938 tarihinde 

~. el'lfıı \e ke<;ı etı kapalı zarf usulıle eksıltmıye konuldu. I<..ksıltmc alınmak uzerc munakasayn konulmuştur. 1 ihale edilmediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltme-
lıtoıı 938 pazartesi günü saat 16 da Mersin askeri satın alma ko· 2 - l\luvakkat teminatı (128-1) lira (23) kuruş olup şartnnmesi k l t 
tvve~~da Yapılacaktır. Z~~fla~ ayn~ günde açılış sa.a~indc~ bir st~- her gün .komi~~-o~dan paracız olarak alına~ilir. . . . ye on:__ muş ~r. . . 
~tll ne kadar kabul edılır. Isteklıler aynı zarfın ıçındekı teklıf 3 - Isteklılerın 24UO sayılı kanunun tarıfatı dahılınde tanzım ede- 2 Keşıf bedelı 3611 Q hra 62 kuruş ve muvakkat 
isr•~rtnda her üç cins ete de Ciat verecekler salahiyetta'l' makam cekleri kapalı teklif mektuplarını en ~eç belli gün ,·e saatten bir saat teminatı 2709 liradır. 

'ı 43S:ı ~uvafık göriirsc o cins et ihale edilecektir. ~luhamınen be· evveline kadar Kasunpaşada bulunan Komis)·on Bnşl;anhğına \'cr- 3 - Eksiltme 3.10.938 tarihine rastlayan cumartesi 
~ ist ~~ıra olup ilk teminatı 3263 liradır. Fazla bilgi edinmek iste· meleri. (5795) 1-4 günü saat 12 de Kabataş'ta levazım ve mubayaat şubesin-

he; ıler askeri satın alma komisyonunda mevcut olan şartname- • • • deki alım komisyonunda yapılacaktır. 
ıa01an &örebilirler. (327) (5921) 1-4 ı - 23-8-938 tarihinde yapılan ınünakasasında teklif olunan fiah 4 _ Şartname ve projeler ISO kuruş bedel mukabi-

• • • ~·üksek göriilen 78.650 kilo zeytin yağının 3 eyliıl 938 tarihine rastla-
linde inhisarlar levazım ve mubayaat ~ubesi ile Ankara ve ~ı· yan cumartesi günii saat 12.30 da pazarlıkla alınmak üzere münakn-

~ tU a~İYedeki kıtaat 701000 kilo unun kapalı zarfla 12-9-938 pazar- saya konulmuştur. Diyarbakır baş müdürlüklerinden alınabilir. 
ll\t saat 17 de İslahiyede Tuğa~ satın alma komisyonunda yapı- 2- Muvakkat teminatı 2698 lira 68 kuruş olup şartnamesi her 5 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni ev-

"ily lartnaınesi İstanbul Ankara levazım amirlikleri ve İslahiyed~ gün komisyondan 180 kuruş mukabilinde alınabilir. rak ve vesaik ini inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek 
'satın alına komisyonundadır. Muhammen tutarı 94. 635 liradn. 1 3 - İstelklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde belli münakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır • 

. tı 5981 liradır. Mektuplar eksiltme saatinden bir saat evveline 1 gün ve saatte Kasıınpaşada bulunan komisyon başkanlığına müraca· 6 _ İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 

lıı~iYedeki kıtaatın 19700 kilo sade yağı kapalı zarfla 12-9-938 atları. (5839) • • • uatta % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge-

da~~ &'Ünü saat 17 buçukta İslahiyede Tuğay satın alma komisyo· 1 - Tahmin edilen bedeli 14.93 lira 50 kuruş olan 12 kalemde çen komisyona ve İstanbula gelmeyecek taliplerin de Di
lit osu 95 kurustur. Muhammen tutarı 18715 lira ilk teminatı 22.uO:l kilo muhtcliC cins :'ı'llŞ sebze 15 eyltil 938 tarihine rastlayan per- yarhakır baş müdürlüğünde müteşekkil komisyona müra-

ııg) a, mektuplar bir saat evveline kadar Komisyona verilmeleri şeınbe günü sant 11.30 da a~ık eksiltme suretile alınmak üzere münn- caatları ilan olunur. (5917) 1-4 
(5922) 1-4 kasaya konulmuştur. 

2- Muvakkat teminatı 112 lira 10 kuruş olup şartnamesi her giin 
• • • komis;rondan parasız olarak alınabilir. 

lt 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte bel-
~::lt birlikleri ihtiyacı için İstanbul Ziraat Bankası silolarından li gün ,.e sa<ıtt~ Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. 

· da~ 0111 11 1000 ton buğdaydan 300 tonu Lüleburgaz ve 700 tonu (5904) 1-4 
~~a nakliyesinin ihalesi pazarlık suretile yapılacaktır. İhalesi • • • 

. p t§enıbe günü saat 15 deÇorluda kor karargahında yapıla- 'ı l - Tahmin edilen bedeli 17231 lira 76 kuruş olan 93.60'.) 
ıe ~rhk t' · · t k ·· d k f · t ·· · d t · t k aıllla ne ıcesı e arrur e ece ıa uzcrın en emına ı na · kilo kuru üzilm 3 eyliıl ~3S tıırihine rastlııyan cumartesi gü 11 ü se~t 
~ caktır ş t · · .. k · t' ı · h ·· İ t b l ~ irnir ·~: ar namesını go~~e ıs ıye~. erı~ . er gun. san u 11 ,30 da kapalı zarfla alınmak üzere müoakuaya konulmuştur. 
lıtı ta .. Üğı satın alma komısyonundn gorebılırler. Talıpler ka- 2 - Muvakkat teminatı 1292 lira 39 kuru' olup şartnamesi 
lı.1(,0 cu nıaddelerindeki belgelerle birlikte belli gün ve saatte her gün komisyondan parasız olarak alıoabilir. 

l' Satın Alma Komisyonuna müracaatları. (329) (5923) 3 - isteklilerin 2490 uyıh icanunun tarifatı ddhiliode tanzim 

• • • 
'l'u~ 
Ve İUt 'it. birliklerinin ihtiyacı olan aşağıda miktarı, fi.ttları, tutar· 
tıi 12 ınancaları yazılı 324000 kilo sığır etinin krıpalı zarfla ek

. dil l' ·9·938 pazartesi günü saat 15 de İzmitte tfüııen satın Al. 
~il::.ılacaktır. Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı .müteahhitlere 

· ~llıcl ılecektir. Şartnamesi İst. Ankara, Eskişehir. LV. A. Sa. Al. 
t~ ~v~ İzınitte Tümen Sa. Al. Ko. da her. gün görülebilir. İs

~ .~ v llı iÜn ve saatte teklif mektuplarını lzmittf' Tüm Sa. AI. 
~~ el'lneleri. (295) (5689) 2-4 

•r Mi 'l ktarlar Tasınlanan Tutarı l it teminl:lt 
1'. Kilo Fiyata Lira Lira 
,;;-._ Kuruş 
,~-'l --~-
• ...._ 94500 25 2~625 1780 
"ı:'ıarı 90000 25 !?:.!500 : 689 
l~ 9000ft 25 
~e~ 2000Q 25 

2950(1 2$ 

32-1000 

• • • 

2:!500 
sooo 
7375 

80995 

J689 

375 
553 

6086 

~it, 
'~~~ tü~en birlikleri ihtiyacı için kapalı zartla eksiltmeye 
~~ il . kılo pilavlık pirince talip çıkmadığından yeniden ka
~li'~hle münakasaya konmuştur. Beher kilosunun muham
~ tU ~.kuruş olup ilk teminatı 1620 liradır. !halesi 8-9·938 
~ .,,_n" saat 17 dedir. İstekliler şartnamesini her gün tümen 

\> le~d 0:-ıisyonunda ı:örebilirler. İsteklilerin kanunun 2,3 üncü 
~ "-tt e 1 vesaikle teminat mektuplarını havi z11rflarını belli 

(a;~ en az bir saat evveline kadar tüm sat. Al. Ko. na ver· 
) (5701) 2-4 ,. . .. 

ltd, c 
· ~~Unaıc. azleınirdc yaptırılacak he~ adet hangar kapalı zarf 
~ iltbıe 

8
asaya konmuştur. Keşif b~deli 100327 lira 95 kuruş

. lto. el •9·938 perşenbe ı:ünü saat 12 de Kışlada l\Jst. Mv. Sat. 
lt~'t. ~ a Yapılacaktır. Keşif proje ,.e şartnameler 550 kuruşa 
~:_~t ,;~:a: AI. Ko. dan alı~ır. 
~ d . hl'a 40 kuruştur. istekliler ticaret odasmda kayıtlı 
e ~tbıey:ır ~esika ı:östermek mecburiyetindedirln. 
~~ '-rt ~ırecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 iincü madde

ilı-ıe llatnesinde yazılı vesikalarile teminat ve teklif mek
tıt. (s;atından en az bir saat evvel komisyona verilmiş bu-

05) (5705) 2-4 

~lttt' ••• 
~'~ine ta'hmin edilen fiatı 26 lira olan 1000 tane sıhhiye 
~'ı:! &aa~i~ ıarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek~iltme 10-9-938 
-' ~ t 1950 . de Ankarada M. M. V. Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
--~~ lto. el lıra olup şartnamesi 130 kuruş mukahiHnde M. M. 'l ~llu an alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 
.\ı.~tıapıaı-nun 2-3 cü maddelerinde yazılı bclgı>lerle birlikte 
~~ •= eksiltme saatinden behemehal bir saat evveline 

· M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (296) (5690) 

2-4 

1,le • • • 
~·ı •ull .. 

1
• • 

11 1<.du Lalip ''ık d v l t" b' likl · · 'ht' 1 ~· 34) ~ ~Ya~ ıı ma ı&ın< an uıueıı ır ermın ı ıyact o an 
~~ dil Ya"\ tekrar kapalı zarfla ihalesi 8-9-938 perşenbe günü 
'-hı.~· ŞarıPı acaktır. Muhammen tutarı 31350 lira ilk teminatı 

1h~aııu:aınesi her gün komisyonda görült~biliı' İsteklilerin 
"~ q .._:n 2,3 .üncü maddelerinde yazılı \les\1<.alarile ihale 

tlnta kevv~Iıne kadar teklif mektuplarını Lüleburgazda 
0ıniayonuna vermeleri. (302) (5702) 2--4 

edect.kleri knpalı teklif mehtuplarını en geç belli gün ve saatten 
bir ıaat evveline kadar Kaıımpaşada b•ılunan Komisyon b"şkaolı
ğıoa •erıneleri. (5366) 3-1 

560 adet kapalı bakır karavana 2.9.938 cuma günü saat 11,30 
Tophanede IS. LV. A. SA. AL. Ko.da açık e!<siltme i'e alınacaktır. 
Tahmin bedeli 2716 lira ilk teminatı 203 lira 70 kuruştur: Şartna· 

me ve nümune,i Ko.da görülebilir. İitektiler:n kanuni vesikalarla 
beraber belli saatle Ko.na ııelmeleri ( 143) (5544) 3-4 

• • • 
İdareleri IST. LV. A.ne bağlı müessesat için 180 ton meşe kö

mürü 2.9.938 cuma günü saat 15 de Tophanede IST. LV. A. SA. 
AL. KO.da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmiıı bedeli 
8100 liradır. llk teminatı 607 buçuk liradır .. Şartnamesi Komisyonda 
görülebilir. İı:.teklilerin Kanuni vesikalariyle beraber teklif mektupla
nnı ihale saatinden bir saat evvel Komiı;yona vermeleri 

(145) (5546) 3--t 

••• 
Askeri okullar için 25 çift Altlı Üstlü karyola 5.9.938 pazar

tesi iÜııÜ saat 15 de tophanede IST. LV. A. SA. AL. Ko.da açık 
eKsiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 575 liradır. ilk teminatı 43 
lira 12 kuruitur. Şartnaınesi Ko.da ve nümunesi muayene KO.da gö
rülebilir. İ.steklilerin vesikalarıyla beraber belli ıaatte Ko.na gel• 
meleri (144) (5545) M-4 

• • • 
İstanbul Levazım Yollama Müdürliiğü için 15 ton benzin, 15 ton 

'l\Iotorin, 500 kilo ince ve 500 kilo kalın mnkine yağı 7 F.sliıl 938 Çar
şamba günü saat 15 de Topanede İstanbul Levazm~ amirliği satın al
ma komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Hepisinin tahmin be
deli 4882 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 366 lira 19 kuru'jtur. Şartna
me ve nnumunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (153) (5708) 2-4 

• • • 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 10 çe~it diş malzemesi 7 F.~ Jul 938 Çar

şamba günü saat 14,30 da Tophanede İstanbul Levazım amirliği sa
tınalma komisyonunda açık eksiltmeı;i yapılacaktır. Hepisinin tah
min bedeli 2002 lira 50 kuruş, ilk teminatı 150 lira 19 kuruştur. Şart
namesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vcsikalarile be
raber belli saatte komisyona gelmeleri. (157) (5712) 2-t 

• • • • 

Topçu \'e piyade ntış okulları için 12 ton benzin 7k9-938 çarşam
ba günü saat 15,30 da Tophanede İstanbul Levazım imirliği satın 
alma komisyonunda açık eksiltmcilc alınacaktır. Hepı;hıin tahmin 
bedeli 2790 lira, ilk teminatı 209 lira 25 kuruştur. Şnrtname:si komis
yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile berAher belli sa· 
atte komisyona gelmeleri. (155) (5710) 2-4 

• • • 
500 ispirto takımı 8-9-938 perşembe giinü saat 15 de Tophanede 

Levazım amirliği satınalma komisyonunda açık eksiltme ile alına· 
caktır. Tahmin bedeli 1375 liradır. İlk teminatı 103 lira 12 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin vcsikala· 
rile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (156) (5711) 2-4 

• • • 
Çanakkaleye teslim şnrtile 200 ton la,·aınarin kömiirü 31-8-938 çar· 

şanba günü saat 15 de Tophanede İstanbul }(.•Vazın\ amirlii!i satın alına 
komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapıl.tcaktır. Tahmin bedeli 3400 
lira ilk teminatı 255 liradır. Şartnamesi komisyondu ;ıöriitebilir. İstek
lilerin kanuni vesikalarile beraber belli Hatta komisvcı:a gelmeleri. 

(UO) (5745) 3-3 

• • • 

1 - İspirto bidonlarında kullanılmak üzere şartname 
ve nümuneleri mucibince 600 adet kızıl ayar musluk açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhamman bedeli beheri 2 25 kuruş hesabile 

1350 lira ve muvakkat teminatı 101.25 liradır. 
Ill - Eksiltme 29.VIII 938 tarihine rastlıyan Pazartesi 

günü saat 1 O da Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için 

sa<ıtte % 7,5 güvenme paralariyle 

Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

• • • 

tayin edilen giln ve 

birlikte yul<arıda adı 
(5377) 4-4 

takım Yeni rakı kli§eai 25 lik 3 renkli 50X7o eb'adında .. 
ıyı ,, 25 ,, 3 ,, 50X70 " " " 

" " 
,, ,, 50 ,, 3 ,, MX70 ,, 

1 - Şartnamesi mucibince yaphrılacak yukarda ya

zılı 3 takım prinç klişe açık ek,iltmeye konmuştur. 

il - Muhamman bedeli beher takımı 2 JO lira hesa

bile 630 lira ve muvakkat teminatı 47,25 liradır. 
lII - Eksiltme 5.9.938 tarihine rastlıyan Pazartesi 

günü saat 13 de Kabataşta Levazım ve Mubayavt Şube~ 
sindeki Alım Komisyonunda yapdacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü ge

çen Şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 

saatte % 1.5 güvenme paralariyle birlikte yukarda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5653) 3-4 

Cinsi Miktarı 

Boş bo- 1500 
bin san-

dığı 

• • • 

Muhammen Bedel 

Beheri tutarı 
L. K. L. K. 
- 65 975,-

Müstamel 
Mar.;ilya 1200 - 6 32,-
kiremidi 
Sülfür dö 170 Ki. - 80 136 
karbon 

% 15 
teminatı 

L. K. 

146,25 

4,80 

20,40 

Arttırmanın 
Şekli saati 

açık art
tırma 9,30 

Pazarlık 10 .• 

" 
10,30 

1-Eylul H38 tarihinden Şubat 939 sonuna kadar Cibali 
fabrikasında birikecek 1500 adet boş bobin sandıkları ile 
Cibali nakliyat şubesi önünde olup hedmP.dilen iskele 
üzerindeki adaların damından çıkan 1200 adet mlistamel 

Marsilya kiremiti ve büyük ambalajlarda 170 kilo sülfür 

dö kar;,,on yukarda hizalarında gösterilen usullerile satıla· 
caktır. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları yu· 
karda yazılıdır. 

111 - Arttırma 9.9.938 tarihine rastlayan cuma günü 
hiıalarında yazılı saatlerde Kabataş'ta levazım ve muba

yaat şubesinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

iV - Beş bobin sandık numuneleri Cibali fabrikasın
da müstamel kiremitler Cibali'de nakliyat şubemizde her 

gün görtilebilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve 

saatlerde % 15 güvenme paralarile birlikte yukarda adı 
geçea komisyona gelmeleri ilan olunur. (5784) 2-4 
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Cioıi Şekli Mubanı.bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A)MÜNAKASALAR 

inşaat, Tamirat, Nafia ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Oiyarbakir Başmüd. binaıı inşaatı (Şart. 180 kr.) 
Haoi&r inşantı 2 adet (Temd.) 

Paz. 

n 

36119 62 2709 -
56715 14 4085 76 

İnbi1ar)ar U. Müd. 
Erzurum Ask. SAK. 

3-10-38 12 -
20-8-38 iti. 1 ay 

10-9-38 15 -
9 9 38 15 -

Bozdoğan kasabauoın halibıızır huituı tanzimı 
lzmitte yap. liman dairesi bina•ı inşaab Açık ek. 

Bozdoğııt:t Uelediyeıi 
70UO - 52i - Kocaeli Nafia Müd. 

Elektrlk - ttavagazı - Kalorifer (Tesisat ve mahemesl) 
-----------------------------------------

Çıplak bakır tel. 1790 k. Açık ek. Niksar belediyesi 13-0-38 - -

Mensucat 

Dikilmiı k14hk elbise 380.). takım (Şart. 247 kr.) Kapah z, 49400 - 3705 - M. M. V. SAK. 16-9-38 15 -

Mobilya ve bUro eşyası, Mu,amba-Hah v. s. 

Oer1 ıırası 100 adet, yazı tahtaaı 4 add 

Nakllyat-Boşaltma-YUkletme 

Butday naklı 1000 ton 

Müteferrik 

Kapalı ı:. 

Paz. 

93 - Pertevniyal lisesi 12-9-38 11 -

Çorlu Kor. SAK. 1-9"3~ 15 -

Sandal bot için Penta marka yedek parçaları: 
9 kalem 

Açık ek. 796- 60- Gümrük Mub. Gen. Komut. lıt. SAK. 13-9-38 11 -

Balast 19000 m.3 (Şart. 171 kr) 
Pullıık 50 adet 

Kapalı z, Beh. m3 180 - 2565 -
A,ık ek. 800 - 60 -

O. O. Yol. Ad.na 
Kocaeli ·VilAyeti 

15-9 38 10 -
12-9-38 15 -

Erzak, Zahire, Et, Sebze veealre 

Yaz ıebze 22 ton 
Makarna 6()00 k. 
Un 701 ton 
Sadeyağ 19,7 lo.a 
Snt 5 ton - Yoğurt 5 ton 
Ekmek ce1aevi için 

Açık ek. 

" Açik ek. 

1493 50 
1200 -

94635 -
18715 -

1500 -

112 01 
180 -

5981 -
1404 -
113 -

Deoiz Lvı:. SAK. 
Çanak. M,t. Mvk SAK. 
İ1ıl .. hiye Tuiay SAK. 

n n 
İzmit Tümen SAK. 

15-9-38 
12-9-3:3 
12-9 38 
1:!-9-38 
5-9-3~ 

12-9-38 
12-9-38 
2-9-38 

11 30 
10 -
17 -
17 -

Koyun eti 12 to.ı 
Yulaf 264 ton (Temd.) 

Kapa'ı z, 
Açık ek. 
P.ı. 

4800 -
13200 -

360-
990 -

Koeı.e!i Cezaevi Direk. 
İzmit Tümen SAK. 
Maniıa Tümen SAK. 

15 -
15 30 
16 -

Müzayedeler 

Doç markalı otomobil lıt.iBeled. Oıtnanbeyde, Oımanbey ı-9-38 il -
iarajı 

Buik markalı otomobil 
E•kez markalı otomobil 
Fabrika tezilhı: 6 ad. (temd) 3460 - 409 bO 

İst. Belcd. Kurtuluş Büyük i•raj 5-9-38 15 -
Iıt. Beled. Samatya lslurık sok. No. ~ 31-8-38 11 -
lzmir Ln. SAK. 29-8-38 10 -

(2 nci sayfadan devam) ı vermeye talip olanların Ağustosun 29 u~cu pazartesi günü saat ikide 

Karadeniz boğazındaki birliklerin hayvanatı için 120,200 kilo yu- Sirkecide Mithat paşa hawnda iskan MüdÜl'lüğü.ne gelmeleri ilin 

laf :satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 14 eylfıl 938 çarşamba günü 

saat 11,30 da yapılacaktır . .Muhammen tutarı 6611 liradır. İlk temin:ıtı 

496 liradır. ı}artnaıııesi her gün Komisyonda ı:örülebilir. 

• • • 
33. Tümen birliklerile Haydarpa~a Jıastane:si için 35400 kilo ko

yun eti satın almacakhr. Kapalı zarfla ihalesi 16 eyliıl 938 cuma ~ü

nü saat 11 de yapılaackhr. :Uuhammen tutarı 148()8 liı·adır. İlk temi

natı 1116 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

• • • 
Karadeniz boğağazındaki birlikler için 10,000 kilo kOJ'tın eti satın 

alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 16 eylul 9:i8 cuma günü saat ıı,:w 

da yapılacaktır. l\luhaınmen tutarı 4200 liradır. İlk teminatı :n5 lira

dır. Şaı·tnanıe:si her gün komi:syonda göri.ılebilir. 

• • • 
İstanbul Komutanlığına bağlı Gümüşsuyu hastanesi için evsaf v~ 

şartnamesi dahilinde satın alınacak 1299 kilo koyun etinin pazarlığı 

27 ağustos 938 cumartesi giimi saat 11 de yapılacakhr. İsteklilerin 

belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Sntınalma koınisyonuua 

e-elmclcri. 
• • • 

Günıüş:suyu hastanesi için 1400 kilo tereyağı satın alınacaktır. 

Açık eksiltme ile ihalesi 12 eylUl 93S pazartesi günü saat 10 da yapı· 

lacaktır. i\luhammcn tutarı 1750 liradır. İlk teminatı 132 liradır. Şart

namesi her 1:iin komisyonda ı:örülebilir. 

• • • 
Haydarpaşa hastanesi için 182:> kilo tereyağı satın alınacaktır. 

Açık eksiltme ile ihalesi 12 eylül 938 pazartesi günü saat 10,30 da ya

pılacaktır. :\luhammen tutarı 2281 lira 25 kuruştur. İlk teminatı 172 

liradır. Şartnamesi her &iin komisyonda görülebilir. 

••• 
İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler hayvanatı için 1200 ton 

yulaf satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 14 eylUI 938 çar

şamba günii .saat 10,30 da yapılacaktu • .Muhammen tutarı 66,000 lira

dır. İlk teminatı 4950 liradır. Şartnamesi 330 kuruş mukabilinde sa
tılabilir. 

-
İstanbul isknn Müdürlüğünden: 

Göçmen hay\'anatına yedirilmek iizere pazarlıkla on ton kuru ot 
&ahn alınacaktır. 

Sarayburnunda Göçmen misafirhanesinde teslim edilmek şartile 

olunur. 

Kocaeli Ceza Evinden : 

Talip çıkmaması yüzünden 1-8·938 tarihinden itibaren yirmi etin 
ara ile ve kapalı zarf usulilc münakasaya konulan Kocaeli Ceza evi

nin mahküm ve mevkuflarının 31-5-939 tarihine kadar bir senelik ih

tiyaçları bulunan ikinci nevi ekmeklerine yine talip çıkmadığından 

22-8-938 tarilıinden itibaren 20 gün ara ile ve kapalı zarf usulile ek

siltmeye konulmuştur. İhalesi 12-9·938 pazartesi günü saat 15 dedir. 

Talip olanların muhammen bedelin yüzde yedi buçuk muvakkat 

teminat akçesi veya bir banka mektubu ile 2490 sayılı arttuma ve ek

siltme kanunundaki sarahat dairesinde teklifnameye eklenerek 

ihaleden bir saat ev\·el Kocaeli C. ll. U. liğinde toplanacak komisyo

na vermeleri ve fazla tafsilat almak istiyenlerin Kocaeli Ceza Evi 

direktörlüiüne mÜl'acaatları ilin olunur. 

Çanakkale müstahkem mevki satin alma komisyonundan: 

1 - Gelibolu kıtaatı için açık eksiltme surctile 6000 kilo arpa ~eh· , 
riyesi ve 6000 kilo makarna satın alınacaktır • 1 

2 - Şehriye ve makarnanın beher kilosuna yirmişer kuruş tanı 

şehriyeye 1200 ve makarnaya da 1200 lira biçilmiştir. ı 
3 - İhalesi 12 eyli.ti 938 pazartesi günü saat 10 da Çanakkale müs

tahkem mevki satın alma komisyonuda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin muayyen gün ve saatte teminat akçaları olan 180 

lira \'e ihale kanununun 2 ve üçüncü maddelerindeki vesikalarile bir· 

Jikte komisyonumuza müracaatları. 

Manisa Tümen Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Turgutlu garnizonundaki kıtaat hayvanatmın ihtiyacı için 

kapalı zarf usu1ile münakasaya konulan 264,000 kilo yulafın 16-8-938 1 

&iinünde icra kılınan münakasasmda talibi tarafından tekli{ edilen fi- 1 

at komisyonca pahalı görüldüğünden 2490 kanunun 40 mcı maddesi 1 

mucibince pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlığı 2-9-938 cuma ~ünü saat 16 dadır. 
3 - Tahmin bedeli 13.200 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 990 liradır. " 
5 - Şartnamesi her gün Manisada tümen satın alma komİiyo • 

nunda &'Örülebilir. 

6 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları lazımdır 
1 - Pazarlıia iştirak edecekler teminatı muvakkatalarile 

0

bklik· 
te pazarlıiın icra kılınacaiı belli olan ~•atta Manisada tümen aatm 1 

alma komisyonuna müracaatları. 

(Devamı 5inci 1ayfada) 

Toptan Satış Fiatları 
~WVV'N,,.,,..,.__ 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
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