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GA~E'fESH 
Umum Tüccarların ve M ü'teah hitleri n Mesleki Organıdır 

HARICi EKONOMiK 

HABERLER 

Amerikanın demir fabrikalarında 
faaliyet 

Vyo . h RK, 23 ağustos. - Geçen mart ayından beri bir 
•fta demir fabrikala- derece faaliyet görülmüştnr. 

~i~~Yce faaliyet görO.n- Şikagoda dahi fiyatlar bir nok-
10() burgb (tam çalışma- ! ta yüksel~i .. Baıka .mıntaka

fırzederek) evvelki larda dahı fıyatlar hır az art-
~iitde 30 nisbetinde ça- mıştir. Bununla bera~er d~

)6 tın. nıuk b ·1 k h f. mir eşyasına fazla hır talıp 
lde 32 a ıl çı a~ ; yoktur. Fabrikalar istihlaktan 

ça ışmış ar ır. ziyade istihsAl etmektedirler. 

~\'usturalya'da yapağı 
(Encheres) 

münakasaları 

ralya'da bu ayın so- tarı bir milyon balyadır. (Ge
. -~llakaaalar başlaya- çen sene 1.166.338 balya). 

\ :ı~stos 29 da Syd- Brisban'da 530.000 balya 
Ylut 1 de Adelaid'de (500.603). Viktorya'da 6860')0 

d
• hrisban' da, 12 sinde balya ( 731.933 ), Adelaidde 
" 26 275 000 balya ( 282.607 ), 

"' "' da Malbum'da. Perthde 155.000 balya (165. 1~ 11
' ın" k k ~ ._?'P•iıı::;.1a;;.:o ~:;~ 291 ), Tasmanie 54.000 balya 

~ llliıı l (52.412). bu sene satlığa çı· 
ı~ 'Y'deo unmaktadır... karılan mal geçen senenin-
7. ' k bu sene muna- kinden 199.184 balya nok· 
ı~, 0Yacak yapağı mik- ı d 
ıt san ır. 
/ 
/ 

' 1~ 
Lehistanda demir madenleri 

Başlıca esham borsalarının 

haftalık muamelatı Üzerine bir nazar 

PARİS, - İki nazırın i~ti- 1 ralıırı ekserisinin fiyatları yük
fası Fran11z rantları üzerine te· soldi. 
sir etti. Fakat Lir hı:yrti vü· N~V YORK. - lforsa muıı
kt'la bulıranıntıı izalesi Rantla- melelerinde gevşeklik görünü· 
rın fiyatlarını az miktar yük- yor. Fakat ftyatlarrla büyük bir 
seluj, Uurnm:yetle Borsa ka· ı tebeddülat yok. Maden, otomo· 
rarsızdır. Zikre şayan işler kim- bil, demiryolu işlerinde faaliyet 
ya nıüstahsalatı eshamı üzerin- ı var. Fakat bunların csl1:.ınıla
de oldu. Altın maden ~::ham- rında hararet yok. Ham maddc
ları ılk giıultri çok gf'vşek idi, !erinin fıyatları havi olduğu ci· 
fakat sonra canlandı. Süez es- cctle L zı saııayi eslıamıom fi. 
hamı üzerine cpP.yce bahsolun· yatları } ükscldi. 
du. Şirket hnsditının Lu sene· BERLlN. - Bors:l eyi bir 
nin Hk gününden ağustosun yir- başlangıç yaptı, fakat bu vazi
misiııe kadar bir milyon İııgi- ı yet devam etmedi. Külliyetli 
liz lirası azalmış olduğu Borsa- miktarda esham arzolundu, ve 
da eöylenmektedir. bu hücumun netır.esile fıyatlar 

LO~DRA. _ Umumiyetle dü~tü. En başlıca beJlenmiş es
Borsa durgundur. Muameleler hamlarm fıyatlarmda bile yüzde 

• 1 Bü)·iik bir 5 düşkünlük göründü· 
ga!'n mun az~m. 

1 
h BRÜKSEL - Borsa b ~ka 

mıktarda demıryo u es amı sa- . · ' 
ld b l ı. · ı. smı memleketlcrın bonıalıırıııa kıya-

tı ı, sonra un ann uır • t • • • 
1 · ··b l d p t 1 sen faalıyetlıdır, peşm muameıe· 

yıne mu ayaa o un u. e ro 1 i 

eshamları kavi, kauçuk (lastik) ler az. Fakat sonra teslim olun-
eshamları araynn oldu. Alım nıak şariile muaıneldt:r epeyce 

canlı. En ziyade müstemleke ve 
maden eshamı gayrı muntazam bazı sanayi eshamları üzerine iş 
bir ba:laııgıç yaptı. Fakat son- oldu. 

Yugoslavyanın hububat mahsulüne dair 

resmi rakkamlar 

BELGRAD, 25 ağustos.- Ziraat Na:ıareti Yugoslav-

·~ 17/J 

•" 
4h _.__,._ ı yanın bu sene hububat mahsulüne dair bir istatistik neş-
~ ~~k6nıetinin memleke- lunmuşkan. 1936 senesinde bu retmtştir. Bu resmi neşriyata nazaran Yugoslavyada hubu
i:~~ir madenleri cid- miktar 468.000 ton ve 1937de 1 batın bu ve geçen yılın vaziyeti aşağıdaki gibi gösteril

~~ t lllek için sarf ettiği 780.000 tono baliğ olmuştur. mektedir: 
· ... '~et eyi neticeler Bu senenin ilk altı ayında ise 

l)l "1 32 senesinde Le-
1938 1938 

tall •ddenlerinden yalnız bu miktar 400.000 tona baliğ 
•ınir istihsal o· olmuştur. 

Süez Kanalında hareket 

Ton Ton 

Buğday 2.746.154 2.347.041 
Arpa 412.857 383.106 

1 
Çavdar 229.912 209.378 
Yulaf 320.707 305.411 

i ~11\E 
,1\ il~ ' 24 ağustos - Bu 
111 hu :ltı o.yında, . geçen 
~ g .. ~._. Ylarda Süez Karıa

lQ ~ş olan 25.776.543 

1 Bu sene hububat mahsulü geçen senenin mahsulüne 
kıyasen buğdayda yür:de 14.5, arpada 7.2, çavdarda 8.9, 

yakındım takip edenlerin Lirin• yulafta 7.9 fazladır. 
cisi İtalya ve Almanya vapurları 
olmuştur. Kanaldan gf'çen yol
cuların nıiktarı 247.671 oJmu~· 
tur. Gı·çrn ıene Habeşi~tan mu· 
hare besi s~ be bile askn yolcıı-
1arı fazla olup umumu 40,046 
yolcu Kanaldan geçmiotir. 

~ Vapura mukabil 
~ ~'Pu ton hacınide 
~"ı,11 r geçti. Vapurla· 
~ap11;jt•eı, yüzde 49, 73i 

arı olup, bunları 

ltıgiltere'de ~alay istokları 
~~"' 
ietoktas) londra'da ka · · miştir. 
~~ u Keçen haftanın BAKIR.- lngiltere'nin res· 
ıl'\~ 136 ton fazla mi entrepolarında bakırın is· 

~.~lilı tona baliğ ol- toku 344 ton artarak bu haf· 
~ erpul' da ise 81 1 ta bakırın mecmuu miktarı 

4.9118 tona in-ı 6,299 tona balii olmuıtur. 

Demir ve madeniyat 
Piyasası 

- ~WMIW :WWWC . _...,._.._.. ____ ~a._.. --
DEMİR VE MADENiY AT Kilosu ENAZ ENÇOK 

Bakır ,, -87 
Demir putrel ,, l0,50 

Yuvarlak çubuk ,, 10,50 11,00 

Saç galvanizli 20 24-,, 
21,50 oluklu 21 ,, ,, ,, 

Karfiçe 10,25' -18 ,, 
Çinko 24 -26 ,, 
Kalay çubuk 200 205 ,, 

ffiEffilıE}\ET 

tiABERlıERI 

Tiftik 

t27 Ağustos). - Satışlar devam etmektedir. Son haf
ta zarfında epeyce muamele yapıldı. Umumiyetle satışlar 
Almanya içindir, piyasa sağlamdır, ve belki de yüksele
cektir. Herkesin gözü Almanya alıcılarının biraz daha ha

raretle almağa ba~lamalanndadır. 

Son hafta satışları takriben ıunlardır. 

91 Belge Dereli lskilip 105/ 1 IO kuruştan 

45 ,, Ankara ikinci 108 
114 ,, Keskin 110/113 
29 ,, Çerkes 112.50 
16 ,, Çorum 115 

150 ,, Ankara 118 

800 ,, İnce Harman 120 
51 ,, Oğlak 132.50 
Umumiyetle tiftik işlerinin daha ziyade açılacağını 

tahmin edenler çoktur. 

Kanunlar, Kararnameler, 
Ticaret muahedeleri 

Bazı makına, alat ve edevat 

ve mevaddın muamele vergisınden 

muaf tutulması hakkında 

Kararname No. 2/9408 ı değiştirilen (O) fıkrasile ve· 
rılen salAhiyete istinaden ili· 

10/5/1938 tarih ve 2430 'k l' t d t 'f ı 
şı ıs e e arı e numara ı ve 

sayılı Muamele vergisi Kanu- • . .. . . 
poıısyonları gosterılmış olan 

nunun bazı hükumlerini de- dd 1 h · t l k t ma e er arıç en mem e e e 
ğiştiren 3535 sayılı Muamele· 'dh il · d ı · 

ı a erın e muame e vergı· 

sinden muaf tutulmuştur. 
Madde 2 - 3535 sayılı ka· 

naden muamele vergisinden nunun mer'iyet tarihinden be-
muaf tutulacak makine, alAt ri memlekete idhal edilmiı 

Vergisi Kanununun birinci 

maddesinin (O) fıkrasına isti-

ve bunların yedek ve tecdid 
parçaları hakkındaki iliıik 

karar ve listelerin mer'iyete 
konulması, lktiıad Vekilliği· 
nin 12/7/1938, 5/8/ 1938 tarih 
ve 8/7846/29626, 8/8740/23934 
sayılı tezkereleri ve Maliye 
Vekilliğinin 5/8/ 1938 tarih ve 
22220/24253 sayılı mütalea 
namesi üzerine İcra Vekilleri 
Heyetince 5/8/ l 938 tarihinde 
onanmıştır. 5/8/938 

' 
Karar 

Madde 1 - 2430 sayılı ve 
IO/:j/934 tarihli Muamele Ver
gisi Kanununun bazı hükiim
lerini dt-ğiştiren 3535 sayılı 
ve 29/6/ 1938 tarihli kanunla 

olan ve bu karara bağlı lis· 
tede yazılı gümrük tarife nu· 
maralı ve pozisyonlarına da· 
hil bulunan makina, alAt ve 
bunların yedek ve tedkik 
parçaları muamele vergısı 
muafiyetinden istifade ederler. 

Madde 3 - Bu karara bağ· 
lı listede İktisad VekAletinin 
müsaadesine tlbi olduğu gös
terilen muamele vergisi mua· 
fiyetı yalnız 1055 sayılı Teı· 
viki Sanayi Kanununa ve ze· 
yillerine göre sınai müessese 
addedilen müesseselerle M. 
T. A. Entitüsü için tatbik 
edilir. 

Maddee 4 - Bu karar neı· 
ri tarihinden mut~berdir. 
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a) MÜNAKASALA 

İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri vemalzemesiHarita 

Akşehir Şarbayhğından : 
- Tanzim edilmiş keşif ve projesi ve şartnamesi mucib:nce 

Akşehir belediyesince inşa ettirilecek iki dükkan münakasııya ko
nulmuştur. 

2 - Bu iki dükkanın keşif bedelleri 970 lira 75 kuruştur. 
3 - Münakasa müddeti 21-8-93S tarihinden itibaren 10-9-939 

tarihine rastlayan Cumarte~i günü saat onda olmak üzere yirmi bir 
gündür. Muvakkat teminat akçesi 72 lira 81 kurıı ştur. 

4 - Bu işe ait daha fazla ınaliımat almak ve keşifleri görmek 
isteyenlerin Akşehir belediye muhasebesine müracaoltfarı lüzumu 
ilin olunur. 

Diyadin Kaymakamlığından : 
1 - Diyadinde inşa edilecek Hükumet Konağına aid 

22168 lira 36 kuruşluk keşif muhteviyatı eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve diğer evrak şunlardır. 
A - Eksiltme ~artnamesi. 
B - Mukavelename 
C- Proje 

MGnakaaa Gaıeteıi 

İstanbul Defterdarlığından: 
Keşif bedeli 3967 lira bir kuruştan ibaret bulunan Vi

layet Hükumet Konağının Ebussuut Caddesi üzerindeki yı
kık bahçe duvarının yapılması açık eksiltmeye konulmuş
tur. Mukavele, eksilme, bnyındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni ıartoamelerini proje, keşif hülasasını görmek istiyen· 
lerın hergün İstanbul Milli Emlak İdaresine ve eksiltmeye 
girecekterin de 298 liralık muvakkat teminat akçeleriyle 
bu işe benzer en az iki bin beş yüz liralık iş yaptığına 
dair İstanbul Nafıa Müdürlüğünden eksiltme tarihinden bir 
hafta evvel almış oldukları ehliyet ve 938 senesi Ticaret 
Odası vesikalariyle 12-9-38 pazartesi günü saat on dörtte 
Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan Komisyona müracaat

ları. 

K~ğıthane köyü Heyyeti İhtiyariyesinden : 
Kağıthane köyünde Topağaçlar mevlfünde bulunan Köy 
Fidanlığında yaptırılacak bekçi kulübesinin bilcümle mal
zemesi köyce temin kılınmak üzere yalnız işçiliğ~ pazarlık 
suretile açık eksiltmesi yapılacağından talip olanların 1-9-38 
perşembe günü saat 13te köyde müteşekkil Heyette bulun
maları ilan olunur. 

Afyon Nafia Müdürlüğünden : 

D - Silsilei fiat cetveli Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulduğu evvelce ilan 
E - Fenni şartname edilen Afyou lisesinde yapılacak 4004 l lira 33 kuru~ ke:if be-
F - Husuıi keşif bedeli. delli iiAve pavyonu ve eski bina tadHutı ikinci kısım in~aatına 
Defteri istiyenler şartname ve evrakı parasız Diyadin istt":kli çıknıadığındao 23.8 938 tarihinden itibaren bir ay içinde 

Malmüdürlüğünde müteşekkil Komisyondan veya Ağrı Na· pazarlıkla verilecektir. Pazarlık için her gün Nafta MüJürlü 
fıa Direktörlüğünden suretlerini alabilirler. ~ünde teıı::1'kül edecek Komisyona müracaat olunmalıdır.Eksi!t-

3 - İşbu inşaat 26/8/ 938 den itibaren 15 gün müd- me §arlnanıesi ve Luoa ıııüteferri diger evrak iki liıa bedel mu· 
detle eksiltmiye konulmuştur. İhalesi 9/9/938 cuma günü kabılinde Afyon Nafıa Müdüılüğünden alınabilir. · Muvakklll 
ıaat 14 te Diyadin Malmüdürlüğü dairesinde müteşekkil teminat 1003 lira 10 kuruştur. l!)teklilerin N:ıfıa Vekaletinden 
Komisyonda yapılacaktır. 9j8 senesi için alınmış 20.000 liralık müteahhitlik vesikasi ve 

4 - Eksiltme Kapalı zarf usulile olacak. Ticart:t Odası kayit vesika&ı gö~tnmeleri lazırugeldiği ilan 
5 - Eksiltmiye girebilmek için şartnamede yazılı olunur. 

1662 lira 63 kuruş muvakkat teminat vermeleri ve eksilt-
miye iştirak edeceklerin kanunen evsafı haiz olduklarını 

isbat eylemeleri. 

Dahiliye Vekaletinden : 

Sivas Elektrik işleri Müdürlü"ünden: 

Mahkeme Çarşısında yeniden yaptırılacak Transformatör binası 
inşaatı 15 ~ün müddetle açık eksiltıniye konulmuştur. 

1- Keşif bedeli 536 lira 25 kuruş ve muvakkat teminatı 40 füa 

21 kuruştur. 

Yalvaç kasabasının meskun ve gayrimeskun "220,, 2- Bu husustaki proje ,.e şartname bedelsiz olarak Elektrik ida-
hektar olmak üzere hali hazır haritalarının alım1 işi aşa- resinden alınabilir. 
ğıdaki şartlar dahilınde toptan götürü olaı ak eksiltmiye 3- Talipleı· artırma, eksiltme kanuııu ıııucibince muktazi vesajki 
çıkarılmıştır. ibraz edeceklerdir. 

1 - İşin muhammen bedeli 5000 liradır. 4 - İhale 1/9/938 Perşembe günü saat 11 de Belediye encümeni 
2 - İstekliler bu işe aid şartname proje vesair evra- huzurunda yapılacaktır. 

kı parasız olarak Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar He- -
yeti Fen Şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 21 eylul 938 tarihine raslıyan çarşamba 
günü saat on birde Dahiliye Vekaleti binasında toplana
cak Belediyeler İmar Heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin aşağıda 
yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar Komis
yon Reisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

A - ~490 sayılı kanunun l 6 ve 11 inci maddelerine 
uygun 375 liralık muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 

Sivas Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan i~: Sivas - Kayseri yolunun 39+700 inci 
kilometresinde betonarme olarak in~a edilecek 3 metrelik menfez. 
Bu işin keşif bedeli 1587 lira 31 kuruştur. 

2 - Eksiltme 1-9-938 perşembe günü saat 10 da vilayet daimi en· 
cümeninde yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait keşif ve ilişiği sair evraklar her zaman Nafıa .Mü
dürlüğünde görülebilir. 

4 - İsteklilerin 119 lira 5 kuruş muvakkat teminat vermeleri ve 

C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltme- nafıa müdürlüğünden ehliyet vesikası almaları ve ticaret odası sicil 

ye girmiye bir mani b?lunmadığına dair imzalı bir mektub. varakasını aıösternıeleri lazımdır. 

D - Belediyeler imar Heyeti Fen Şefliğinden müna-
kasaya girme için alacakları vesika. 

Kadınhanı Belediyesinden: 

••.Lüleburgaz kasabasının meskün ve gayrimeskun 350 1 - Kadınhanı Bcledi~esincc musaddak evrakı keşfi~ esi ınuci-
hektar olmak üzere hali hazır haritasmın alımı işi aşağı- hince beton su borusu imali \.'e bunların mevcud güzergahta yerlel'i
daki şartlar dahilinde toptan götürü olarak eksiltmiye çı- ne vaz'ı işleri mlinakasaya konulmuştur. 
karılmıştır· 2 - .Münakasaya vazolu nan bu işlerin keşif bedeli 8959 lira 86 

1 - İşin muhammen bedeli 7084 lira 32 kuruştur. kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair ev- 3 - Muvakkat teminat akçası 671 lira 99 kuruştur .. 

rakı parasız olarak Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 4 - Miinakasa müdrleti 18 Ağustos 938 tarihinden itibaren 2 Ey-
Heyeti Fen Şefliğinden alabilirler. lul 938 tarihine müsadif cuma ~ünü saat 12 ye kadar olmak üzere 

3 - Eksiltme 21 eylül 1938 tarihine raslıyan çarşam• 15 eündiir. 
ba günü saat on birde Dahiliye Vekaleti binasında topla- 5 - İnşaat ıniiddeti 3 aydır. 
nacak Belediyeler İmar Heyetinde yapılacaktır. 6 - Bu hususta daha fazla tafsilat almak ve ke~if e\'rakını gör-

4 - Eksiltmiye &İrebilmek için isteklilerin aşağıda mek istiyenlerin Kadınhanı Belediye reisliğine miiracaatları lüzu
yaıılı teminat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar Komis• I mu ilan olunur. 
yon Reisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve J7 inci maddelerine • • • 
uygun 531 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat, Koyunlu Belediye Reisliğinden: 

' . 
B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, ı 1 - Koyunlu köyünün aşağı mahallesinde nki eski yunak ve 

C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmi- çamaı)ır evinin 2075 lira 61 kuruş bedeli keşfi mucibince yeniden ya

ye girmeye bir mlni bulunmadıiına dair imzalı bir mektub. pılacnktır. 

-
Akşehir Şa1'ba~·lığındau: 

Akşchirde yaptmlacak umumi hala in~aah 19/8/938 giinünden iti
baren yirmi bir gün müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 858 füa 62 kuru~tur. 

3- Taliplerin muvakkat teminat ve vesaiki Iazimelerile birlikte 
9/9/938 günü Ak~ehir Belediye Enciimenine müracaatları, şartname 
ve saireyi görmek istiyenlerin Belediye Muhasebcıtine başvurmaları 

ilan olunur. 

2 - 15 Ağustos 1938 güniinden 5 EyJ\ıl 938 pazartesi gilnüne ka
dar yirmi gün miiddetle açık eksiltmeye konulduğundan talip olanla-
rın teminatlarile birlikte belediyeye o gün gelmeleri lazımdır. 

3 - Bu baptaki eksiltme şartnamesini ve keşifname ve krokiyi 
görmek istiyenlerin her gün belediyeye gelmeleri icabeder. 

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin açık eksiltme şartnamesine 
muvafık olması zaruri buhınmakla beraber bu husustaki mukavele· 
name dcllıiliye ve bütün masraflar müteahhide aid olacağı ilan olu. 
nur. 

(Devamı 5incl ıayfada) 

-~~ . --~ ---- -=-- - ;-_:~-:::.--_ -~ -:-. 

Ordu sıhhıyesi iç~n on bin kutu katküt 8 eyli'ıl 9;8 p.:1·şenıbe giil'dl 
saat 15,30 da Tophanede levazım amirlifi satııı alm3 komisyo~~ıııt' 
aç_ık eksiltm~ ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 4350 lira. 1!~ ~ 
mınatı 326 lıra 25 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebUıt• 
teklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatta Jrnmi~yona gel11' 
leri. (159) 5744 2.-4 

• • • 
İdareleri İst. L\'. A. ne bağlı mücssesat için 137300 kilo kuttl ~ 

ğanm kaı>alı zarfla eksiltmesine talip çıkmadığından 31-8-938 
şamba günü saat 15,30 da İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. da pazarlıkla e!P 
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 8924 lira 50 kuruş ilk teıninall f1 
lira 34 kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanuııi 
sikalarile belli saatte Ko. na gelmeleri. (161) (5770) 

2-2 

• • • 
Ordu Sıhhiyeı.i için 80 metre mikabı ambalaj tahtası 6.D·~ 

salı günü saat 15 de Tophanede İst. LV. A. SA. Al. Ko.da 
1~ 

eksi.itme ile ~lınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 3680 li~adır·tl1 
temınab 276 lıradır. Şartnamesı Komisyonda görülebil;r. Jstelıtl 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. y 

(150) (5580 

• • • • 
4275. metre çııdır he7.İ 5-9-938 pazarte.si günü saat 15,30 ela ~ 

hanede lst. L V .A.Sa. Al. Ko.da açık eksiltme ile alıoacakbr• 
ıniıı bedeli 2907 lira ilk teminata 218 lira ı kuruştur. Şartnıı~~ 
nümunesioi Komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesi1'8 

beraber belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (148) (5j79J 

••• 
2 No.h dikim evinde birikmiş olan 11000 kilo kösele l;ıtÇı 

1118 kilo kürk deri kırpıntısı 5-9-938 pazarte.si günü saat 14, P 
Toph~~ede fst. L V. A .. Sa. ~l. Ko.da açık arttırma ile s~hl8~ ~ 
Hepsının tahmın ~~delı _298 lıra :S kuruş. Teminah 74 lırll b 
ruştur. Şartnamesı Komısyonda Kırpıntılar Tophanede iki l 0 •• 

kim evinde görülebilir, İsteklilerin belli saatle Ko.ııa gelıneJetl• 
(147) (5518) 

• • • 
Ordu Sıhhi ihtiyac~ için 5000 adet Flaster 2 eylul 938 cun11 

saat 11 de T:ıphanede lstanbul levazım amirliği satın alına k" iti 
nun~a açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 390~ 1~ 
tenunatı 287 buçuk liradır. Şartnamı?si komisyonda görülebilJt• 
lilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona getnıC~ 

(75) (4436) 

~'.:~f.'i~fZ~;~ .. ~~~,~~i=_:~-~=··r": ~ ·~-,····'..~·-.. ·~:~ ·::~?.:· -'•: .. ~ .. :~· ~~!' - . ·.ı'·°' 

· ~;.: ~Jstanbul ·Belediyesi Hanları 
~ ·' . ..-: - . 

Kilosu Cinsi Bir 
muhamnıell 

977500 kesilmemiş gürgen ı.40 
792500 kesilmiş ,, ı .45 
56'2900 ,, ını:şe 1. ı5 

. Belediye ve müesseselerine lüzumu olan ve yukarıd~ 
mık rar ve muhammen Ledelleri yazılı bulunan odllfl s 
ıarfla eksiltrneye koıJulmu~tur. Eksiltme 3.9·938 cllıı 
güııü SElat l l de Daimi Encümende yapılacaktır· Şartn•111~ 
vazını Müdürlüğünde göı ülcbilir. İstekliler 2490 nuill 11 ~ 
nunda yazılı vesika ve 2500 lira 37 kuruşluk ilk tenıiıı~1 ~ 
buz veya mektubile btraber tek lif mektublarırıı hafi fi. 
zarf arını yukarıda yaz , lı günde saat 10 a kadar Daiffl1 ~ 
mene vermelidirler. Uu saauen so1ıra verilecek zaı f 11\, 

olunmaz. (İ) 

Erzurum İmar Birliği 
Başkanhğından ---- il" 

Erzuruında yapılaack olan sinema bimısuun kargir inşıı11';J 
mi beş l.ıin liralık inşaat kısım rnhidi fiat üzerinden kapalı 
lile ek~iltmeye konulmuştur. ~ 

Eksiltme 7 cyliıl 938 çarşa1?1ba giinü saat on altıda Beiedi)'c~~ 
lık od~sında t_eşekkül eden imar Birliği Komisyonundrı ~ııP st~ 
İsteklıler tcklıf mektupları ve Ticaret odası vesikası ve b111 ~ 

, b l' 1 k , f 1,1D yetnu:? eş ıra ı muvakkat temınat mektubu ,·eya Na ııı ·~ff 

den 1938 tak\'im yılında alınmış müteahhitlik vesiknsile bitltııı' 
günü saat on beşe kadar imar Birliği Komisyonu Başk~n11 P. 
meleri ve bu zarfların iyice mühür nıuınu ile kapatıtın15 °1~ıl 
zımdır. Keşif \'e şartnameleri her gün İmar Birliği Fen hC)e~ı' 
··ı bil' ~5~ ru e ır. • 

istanbul Vakıfl ar 
Direktörlüğünden 

Kıymeti Pey parası 
Lira kuruş Lira kuruş 
1000 00 75 00 , sC) 

Balatta Hızır Çavuş mahallesinde Çorbacı çeşnteS1 ~~ 
eski 32 ve yeni 40 No. lu üç katta beş oda bir mutbak ve 1',{ı~ 
lunan karğir evin tamamı satılmak iizere 15 gün müddetle 
maya çıkarılmıştır. . ~el 

İhalesi 1-9·938 perşembe günü saat 14 de icra ediJeceğ;#ı 
lerin Çenberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlulat kıılc 
caatları. {5488~ . . 
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1 

- Şartnamesi mucibince satın alınacak 8000 kilo 
~ .. Ya~ 

il ft açık eksiltmeye konmuştur. 
•ıtbiyl - Muhammen bedeli beher kilosu 13.85 kuruş he

U~ 1108 lira ve muvakkat teminatı 83.10 liradır. 
tüııu - Eksiltme, IO/IX/938 tarihine raslıyan Cumartesi 
•iııdek~aat 12 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 

" iV Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
; Şllhcd - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
~ Ven alınabilir. 
tı '''tt - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gu"n ve 

1 c ~ 7 teçtı:ı 1(0 '.5 gUvenme paralariyle birlikte yukarıda ad 
0nıısyona gelmeleri ilan olunur. (5823) 2-4 

• • • 
. 9-~ 57)(~2 · Şartname ve numunesi mucibince satın alınacak 

; ~lılile cm. eh'admda 40 top zivana kağıdı açık eksiltme 

~'' il satın alınacaktır. 
•t tlttt - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 800 lira 

u;•kkat teminatı 60 liradır. 
'••t 13 - Eksiltme 9.9.938 tarihine rastlayan cuma günü 

'f lıı.. konı~e Kabataş'ta levazım ve mubayaat şubesindeki a-
f lV 18Yonunda yapılacaktır. 
·~d - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

vtn al~nabilir. 
"-ttc ;- isteklilerin eksiltme için tayin edile.n gün ve 
~ ko ~ 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge-

lllııyona gelmeleri ilin olunur. "5785,, 2-4 

• • * 
ı 

İttai':" İdaremizin Paşa bahçe F abrikasmdaki tahammür 
nın lllda Şartname ve projesi mucibince tevsii ve Bod-

titail~ınbar tesisi işi her ikisi birden kapalı zarf usuliy
II tn.eye konmuştur. 

1 
t'tıı a Keşif bedeli tahammür dairesinin 14374 lira 83 
~ı 1.

0 drumda ambar tesisi işinin 707.30 lira ki cem'an 
Ilı ıra 13 kuruş ve muvakkat teminatı 1131.15 iiradır. 

. tın 
1
-. Ekıiltme 10.IX.938 tarihine rastlıyan Cumartesi 

tki •~t 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
. ly "hın Komisyonunda yapılacaktır. 
, ini;' Şartname ve projeler 75 kuruş bed~l mukabi
l~i ısarlar Levazım ve Mubayaat Şubesiyle Ankara 
y t Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
-., -. Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni ev-

. •.-ı:esaikini ihale gününden 3 gün evveHne kadar 
tllt \t: !nşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca münakasaya 
. vı ••kası almaları lazımdır. 
11lci ; Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 
'tı •ddede yazılı ehliyet vesikası ve % 7,5 güvenme 
P\}ı "'•kbuzu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan 

d._ ~:fların eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yü,
t ~, .

1 
itçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabi· 

ti nıesi l4zımdır. (5730) 2-4 

• • • 
l o 
b,~ •~Udar depolar gurubuna bağlı Şemsipaıa Ttı-
~ 2 t evı için şartnamesi mucibince yeniden satın alı
tdil otıJ.uk bir adet yük asansörü 3-8-938 tarihinde 

t ~011'~ediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksilt:. 
11......_ u muştur. 

1 ~ ~uhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat temi· 
Uı, lıradır. 
~ ''-t Eksiltme 3-9-938 tarihine rastlayan cumartesi 
~~ tl t ı de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
'V ....._ •nı Komisyonunda yapılacaktır. 
~ "1b Ş;rtnameler 30 kuruş bedel mukabilinde sözü 

I . ....._ A_ en .. •lın~bilir. . . 
~••tı:ı anaor \\ ertheım, Stıgler, Schindler, A. T. G. 

1
11
' bllıın. Cottscholç Mihhlis, Beck Henkel, Maylauer, 

~- "Lu ~lockne veya lndustrie electromachine ve 
• l ....._ 1 uıs Neubarer Chemnitz,, markalı olacaktır. 
·~t~lifl a~eklilerin tütün fabrikalar şubesinden verdik· 

"e e:ın kabulünü mutazammın olarak alacakları 
:>'iıı ~· 7,5 güvenme paralarile birlikte pazarlık 
l\' tti ılen gün ve saatte yukarda adı geçen Ko· 

llleleri ilin olunur. . (5869) 2-4 

1 - İdaremizin Paşalı3.hçe fabrikası tamiretı mütemadi- 1 Tümen birliklerinin ihtiyacı olan 103400 kilo pirinç sabn alına-
ye!)i i~leriude kullanılmak üz~re şartnamesi mucibince :WO calcbr. Kapalı zarfla ihalesi 5.9.938 pazartesi günü saat 15,30 dadır. 
çuval çimeııto, 75 metre mikabı kum, 50 metre mikabı çakıl ..-e I Muha~men b~deli 248~6 lira ilk .~e_?1in~~ 18~1 lir~~ ku~uştur. ş_art-
5000 kilo kireç açık eksiltme usuli!e satın alaıııcaktır nameaı her gun Komısyonda gorulebılır. fsteklılerın ılk temınat 

. . . . · . melı tuplarile 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı ve-
li -· Heyetı uwumıyesının nıuhııınnıeıı bedelı 51 l lıra · ._ ı ·ı b b 'h ı - .. 'h ı tı d b' t l' k . • r. . sı~a arı e era er ı a c gunu ı a e saa n an ır saa evve ıne a-

muvakkat temınau 38.o5 lıradll'. dar teklif mektuplannı Lüleburgaz Tüm. Sabn Alma Komisyonu-
111 - Eksiltme 6.9.938 tarihine rastlıyaıı salı güniı iaat nuna vermeleri. (290) (5586) 3-4 

10 da Kal.Jataşta Levazım -ve Mubayat Şulıesındeki Alını Ko
mis} ouuuda yupılacaltır. 

1 V - ;iartııamcler parasız olarak her gün iözü geçen 
Şubeden alıoalıilir. 

V - İt:>leklıleriu .:ksıltıne ıçiu tay in edilen Kim ve sautt.ı 
% 7,5 güvtıuıuc p:ııaJani6 b1dik.te yukarıda adı gı ~en h..ouus· 
yoaa gelmeleri ilau u!uuur. (56.A) 3-4 

• • • 
1 - Şartname ve keşif mucibince yaptırılacak Maltepe 

enstütü motör binası tavanının kapatılması duş ve elek
trık tesisatı işi pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 566.83 lira ve muvakkat teminat 
42.5 l liradır. 

3 - Eksiltme 31.8.938 tarihine rastlıyan çarşamba gü
na saat l 3'te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şübe&indeki 

Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

Şübeden alınabilir. 
5 -İsteklilerin ekiiltme için tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 7 .5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilan ~lunur. (5475) 4-4 

Kapalı zarfla eksitıneye konulan iki ndet hangara istekli çıkma
dığından 20-8-938 elen itibaren bir ay içinde ncticulcndirilınck üzet·c 
ı>azarhğa çıkarılmıştır. Tahmin bedeli 56715 lira 14 kuruş ilk teminat 
·1085 lira 76 kuru§tur. Pazarlığa istekli çıktığı takdirde her gün yapıla
caktır. Keşif plan ve şartnamesi her gün Erzurumda As. Sa. Al. Ko. 
da görülebilir. (326) (5920) 

• • • 
:\lüteahhid nanı \'e hesabına 350,000 metre portatif çadır bezi açık 

eksiltme suretile nıiinakasa~ a konulmuştur. Beher metresine tahmin 
edilen fiat 59 kuruş 90 santimdir. İhalesi 29/9/938 perşembe giiııii 
saat 11 dedir. 

İlk teminat 11732 Jira 50 kuruştur. Ev~af \'e şartnamesi 10 lirıı 
50 kuruş mukabilinde M. M. V. Satmalma Komisyonundan alınabi
lir. Eksiltmiye gireceklerin 2490 ::.ayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde gösterilen vesika ve teminatlarile bitikte belli gün ve sa· 
atte M. M. V. Satınalma Komisyontma gelmeleri. (230) (5265) 

2-4 
• • • 

Çanak\cale Mst. MV. birlikleri için aşağıda ciı s ve miktarları 
yazılı yulaflar satın alınacaktır. Htr kıtaı-ın i~alesi hizarlarında gö
sterilen gün ve saatlarda Çanakkale Mst. Mv. Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. İsteklilerin ihaleden bir sut e vcl teminat akçelui ve iha
le kanununun 2-3 cü maddelerindelıi veıaikle birlikte muayyen gün 
ve aaatltrde Ko. na müracaatları. (309) (5747) t-ı 

Kıtanın adı Cinıi Kilo M.B. Mu. T. fh. T. gün Saat 
Krş. Ura - :ı:edd 

Kill lbah·r. K. Yulaf 444000 5 1665 K. ıarf 15.9.938 17 
perşembe 

Ezine Topcu K. 
" 

715000 5 2682 n " 
16.9.938 17 
cuma 

• •• 
Beytüşşebap Hd. 1 b. Hakkari garııi:ıonunuu ihtiyacı için 101 hin 

kilo fabrika unu aatııı alıııacakhr. Ekı;iltıncsi 5 eylül 938 pazar::esi 
güuü saat 9 da kapalı Larfla yapılacaktır. Muhammen tutarı 2167 
lira elli kuruştur. Eksiltmeye iştirak edecekler kanunun şeraiti haiz 
olmak üzere belli saattan bir saat evvel kapalı zarflarını Beytüşşe

bap Hd. Tb. Satın Alma Komisyonunda bulunmaları nümune ve 
şartnameyi görmek ve fazla malümat isteyenler Sabn Alma Komis· 
yonunda bulunmalan. (287) (5583) 3-4 

• • • 
Kapalı :zarf usulile 20000 ldlo Te1• irdıığ sade yağı ve 700!) kilo 

Malkara garnizonunun sade yağı münakasaya konulmuştur. Tekir
dağımıı garnizon yağının muhamnıeıı fiatı 107 kuruş 50 ıantim ve 
teminatı 1612 lira 50 kuruştur. !\~alknra garniLon yağınm muhammen 
bedeli 112 kuruş 50 santimdir. Ilk teminatı 592 liradır. Her ikisinin 
ihalesi 5 eylül 938 panrtesi günü Tekirdağının saat 16 da ve Mai-

• • • 
801) ton krible kömürü kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 20000 lira olup ilk teminah 1500 liradır. 
İhalesi l.9.933 perşembe günü saat 12 dedir. Eksiltmeye girecekle- · 
rin 2490 sayılı kanunun 2, J cü maddelerinde istenilen belgelerle 
ve teminat ve teklif mektublannı ihale gününden en geç bir saat 
evveline kadar M.M.V. Sabnalma Komisyonuna vermeleri 

(238) (5304) 4-4 

• • • 

Çanakkale Mü.tahkem Mevki Birlikleri için iki garaj kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur, ihalesi 5=9:93S Pazarteai günü 
saat 10 da Çanakkale Müstahkem Mevki' Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır: Garajların keşif bedeli 123,806 lira 78 kuruştur: Mu
vakkat teminatı 7,441 liradır: Bu inşaata aid keşif, şartname ve 
planlar Ankara, İstanbul, fzmir Levazım Amirliği Satınalma Komis
yonlarile Ça~ıakkate Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonlarında 
görülebilir: isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bu 
miktar veyahut en az altmış bin liralık işi muvaffakiyetle yap
mış olduklarına dair vesika Nafia Vekalet;nin ehliyet ve müteah
hitlik vesikalarile teminatı muvakkate makbuzu veya banka mek
tublarile beraber teklif mektublarını havi kapalı ve mühürlü :ıarf
lar ihale günü olan 5-9-938 Pazartesi günü saat dokuza kadar 
Çanakkale Müstahkem Mevki Sahnalma Komiıyonuna makbuz 
mukabilinde teılim edilmelidir. Poatada olan gecikmeler kabul 
~dılmez (285) (5550) 3-4 

• • • 
800 ton 87 oktanlık benzin kapalı zarEla eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 216000 lira olup ilk teminat paraaı 12050 
liradır. ihalesi 2.9.938 cuma gilnü saat 12dedir. Ş:!rtname 1080 
kuruş mukabilinde M.M.V. Satınalma Komisyonundan alınabilir. 

Eksiltmeye girecekler:n 2490 sayılı kanunun 2-3ncü maddelerinde 
istenilen belgelale teminat ve teklif mektuplarını ihale gününden 
en geç bir saat evveline kadar M. M. V. Sa. Al. Ko.na verme-
leri. (239) (5305) 4-4 

• • • 
Muhalız Alcyı t ayv:matı için 576000 kilo arpanın kapalı ı:ırfla 

eluiltmed 5-Eyliıl 938 a11at 12 de Aokarada Levazım Amirlifi Sa
tınıtlına Komiııyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 31680 lira 
ilk teminatı 2 176 liradır. Şaıtnameıi 158 kuruş mukabilinde Komis· 
yondaıı alınır. Kanuni ve1ikalarda bulunan hklif mektuplarının 1&at 
l le kadar Komiayooa vermeleri. (236) (5271) 4-4 

• • • 
Harb Okulu hayvanatı için 510000 kilo arpanın kapalı zarfia ek

siltmesi 2/9/938 saat 12 de Ankara Levazım Amirliği Satmabna Ko
misyonunda yapılacaktır . .:\1uhamnıen bedeli 25500 lira. ilk teminatı 
1912 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 128 kuruş mukab:Iinde alınabilir. 
Kanuni vesikalı bulunan teklif nıektublarının saat l l e kadar Ko-
misyona \'ermeleri. •214.• •5226• 4-4 

. ,, ,, ,, -,, 
0.0.YOLLAQI iŞLETME U. MUDURLUGUNDEN, 

-
Muhammen bedeli 16000 lira olan Sivas atölyesi kıızan temizleme 

tesisatı 10-10-938 Pazartesi ı:Unü saat 15 de kapalı 7arf usulü ile An
karada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1200 lirahk muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dniresinden, Hay
darpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dahğılacaktır. (5753) 1-4 

• • • 
I\tııhaınmen bedeli 17500 lira olan 8 kalem lastik fren ve şofaj 

hortumları 7 /10/1938 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 1312,50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni aiin saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtıhicaktır. (5627) 4-4 

l • • • karanın 17 de yapılacakbr. Kanunun 2 ve 3 üncü maddesindeki ve-'I;- İ<tare . . , saik ile teminat mektuplarını havi zarflarını belli gün ve saatten 
~ 'içil lllızın kutu fabrikaaındaki memur, müstah· en az bir saat evveline kadar Tekirdağtnda Tümen Sabn Alma 
~ lltııliy~re fartnamesi mucibince yemek hazırlayıp pa· Ko.na vermeleri. (291) l5587) 3 4 ''-' ~ıc:. 1ekailtmeye konmuştur. • 

' ~ 1 lele ~ille 31.8.938 tarihine rastlıyan çarıamba gü• • • • 1-Tahmin edilen bedeli (66500) lira olan (700.fll)!\) kilo ekmek, 
~ f>ltliay abataşa Levazım ve Mubayaat Şübesindeki Beher kiloıuna tahmin edilen fiatı 250 kurui olan 41000 kilo 10 eylftl 938 tarihine raslıyan Cuınarte'ii günil ıoaat 11.30 kapalı zarfla 

' Şil onunda yapılacaktır. urı sabunlu kösele kapalı zarf usulile nıunakasaya konmuştur. alınmak üzere münakasaya konulmu~tu.r. 
~ 'll -ı. rt~anıeler parasız olarak her gün sözü ıeçcn İhalesi 5 9, 938 pazartesi günü saat 11 dedir. İlk teminat 6375 liradır ! 2 - Muvakkat teminatı (4575) lira olup şartnamec;i her ıün ko-
' 1 llabılir. 

1 

Evsaf ve şartnamesi 5 lira 15 kuruş mukabilinde M.M.V. Sa. Al. misyondan (333) kuruş bedel mukabilinde alınabilir 
~ d•teklileri k 'it . . t . d·ı Ü Ko.dan alınır. Eksiltmeye a-ireceklerin 2490 sayılı kanunun 2-3 cil 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
l.o- t .. 7 n e sı me ıçın ayın e ı en g n ve . dd 1 · d .. t •t 'ki t · t t kı·f kt bl cdeceklerı' kapalı teklı'f nıektuplarını ""n g b 11· ·· tt '\ ~ ,5 .. . . . ; ma e erın e gos erı en. vesaı e emına ve e ı me u arını . . .. eç c . ı gun ve saa .. en 
Olbııyo guvenme paralarıyle bırlıkte yukarıda adı ihale saatinden en az bır saat evvel M.M.V. Sa. Al. Ko.na ur- bır saat evveline kadar Kasunpaşada bulunan komısyon baıkanlıgma 

111 gelmeleri ilin olunur. (5473) 4-4 meleri (280) (5492) 3-4 I makbuı mukabilinde vermeleri (5662) 2-4 
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ugün ilan olunan ünakasalar ve Müzayedeler Listesi 
~~~~-='--~~--~~~~~~--~=----~--------~~~--~~~--~~ 

~~--~~~~C_i_na_i~~~~~----------~~Ş~ek~l~i __ __::M~u~b~am::::::.~·b~e~d~·~T~e=m~in~a~t~--M~ü_ra_c_a_at ___ y_er_i __ ~----------G_ü_n ______ S~aa_t l 
A}MÜNAKASALAR 

in,aat, Tamirat, Nafia ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Bahçe dıv rı inşaatı 

Lüleburgaz: kasabasının hali hazır harit. tanıimi 
350 hektar 

Yalvaç kaıabaaının ha\i hazır haritası tanzimi 
'220 hektar 

Afyon li•esiııde yap. pavyon ioş. (Şart. 2 1.) (tamd.) 
Hiikümct Korıa~ı inıaatı 
Bekçi Kulübui irıtaati 
Belediye tamir atölyesi tamiri 
Se!imiyo Kışluı hamam tamiri (Şart. 13 k.) 
Orduda yap. Halkevi binası inşaatı 
Huıuıi idare ve matbaa binuı ioşaab 

Jandr. Matbaası ikmali intaalı (Şart. 1 L.) (temd.) 
Konya Vil. dahilinde Alamark, Karamanda, İbrala, 

Konyada Mer.ım, Alaşehirde Koças ve Eğrigöz 
suları güzergahı tayin projelerinin yap. (temd.) 

Sinema binası tamiri 
Topçu tabu;u için Adanada hangar yap. 2 adet 
Cephane' ik inşaatı 2 adet 
Konya Bölre Sanat Okulunda yap. heli ioş. (tem.) 
Betonarme su depoıu inşaatı 

Açık ek. 
Kapalı ı. 

Açık ek. 

Paz. 
Kapalı z. 
Paz. 
Açık ek. 
Atık ek. 
Kapah z. 

" 

" 

Açık ek. 
Kapalı ı. 

Açık ek. 

Açık ek. 

3957 Ol 
7034 32 

298 -
531 50 

5000 - 375 -

400tl 33 1003 10 
:?2168 36 1662 63 

67.l 80 50 53 
:?491 30 187 -

2i00J - 1875 -
2i396 71 ve 
17997 36 1350 -
19757 5J 1481 85 

4916 ıı 
80000 -

6703 66 i02 80 
2069 62 155 25 
1944 60 146 85 

haçlar, Kllnik ve apençlyart alAt, Hastane Lav. 

fstanbul Defterdarlığı 
Dahilıye Veklleti 

,, ,, 

Af yon Nafia Müdürlütil 
Diyadin Kaymakamlı~ 
Kijıthane k<Syii Hey. İhtiyariyesi 
fstanbul Be!ediyeJi 
İst. Komut Satınalıoa Kom. 
Ordu C.H.P.İıyöııkurulu Başk. 
Kır~ehir Nafıa Müd. 

Nafıa Vek. 
Konya Viliyeli 

Çorum Vilayeti 
Ank. Lvz. Satınalma Kom. 
Kütahya Askeri S. A. K. 
Konya Nafia Müd. 
Şaphane Belediyrsi 

Gaz i.irofıl 33000 met. - tarlatan 6000 m. Açık ık. 4050 - 303 75 İstanbul Belediyesi 

Elektrik - ttavagazı - Kalorifer (Tesisat ve mahemesl) ______________________________ ....;.._ 

Baz dolabı Karaatac bu:ı fabrikası içio 20() ad . Açık ek. 1600 120 - lıtanbol Belediyeıi 

Elektrik dizel motörü (temdit) Kapalı z. 
Oımariye kasabaıının idro elektrik teıiııtı 

Elektrik Sııntral inşaab 

15000 - ı 125 -
3.5037 95 

7242 -
Fincan 2 numaralı 50000 adet Kapalı z. 12100 - 937 50 
Sıvas atölyeainde yap. elektrikli te.oiıalı (Şrt. 9'l5 k.) ,, 185UOO - 10500 -

Mensucat 

Yatak kılıfı 2000 adet 
Dikilmiş yazlık elbiıe 3000 takım 
Sarı ınbuolu kösele 5 ton 
Çuha 9j m. 2 
Sarı vaketa 5 ton 
Vaketa 3 ton 

Tahta, kereste ve saire 

Açık ele. 
Kapalı z:. 

,, 
Açık ek. 
Kapalı z, 

,, 

3900 -
18450 -
13C0;) -

1045 -
13000 -
7500 -

Kereste muhtelif eb'atta : 56, 520, 200 m. 3 Paz. m1 49 

Mahrukat, Benzin, Makine veaelre 

Zoniuldak ıömikok 100 t. 
Kok kömürü 40 t. - Manıal kömüra 3 t. 
Gürgen odunu 131. 250 k. 

Kriple kömürü 160 t. 
Sömikok kömürü 73 t. 
Til:k Antrasiti 220 ton 

Müteferrik 

Beh. t.32 -
Açık ek. 883 -

> Çek. 3 40 

Açık ek. 3040 -
- Beh. t. 25 90 

Kap. :ı. ,, 24 -

292 50 
1383 75 
975 -
78 38 

975 -
562 oO 

170 85 -

24-
66 22 

179 -

228-
142 -
396 -

Ankara Belediyesi 
Oımaniye Bel. Oal. Karaköy Pal. 

Muh. Hamdi Ariel 

,, " 
P. T. T. Lvz. Müd. Ank. ve lst. 
D. D Y. Ank. ve H.paşa 

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

,, " 
Aık. Fabrikalar U· Müd. Ank. 

n ,. 

,, " ,, 

lımir İnh. Başmild. 

Manisa Valiliği 
Üsküdar Kız Enatitüıü Direk. 
İstanbul Deftudarlığı 

Ankara Adliyesi SAK. 
Ankara Emniyet Müd. 
lıtanhul Defterdarlığı 

1 

1 
12-9-35 14 -
21-9-38 1 ı 

21-938 il 

1 
23-8-38 itib. l ay 

9-9-38 14 -
1-9-38 13 -
ı2-9-J8 11 

21-9-38 l 1 -
5-9-3S 1 l -

12-9-38 12 -

14-9-38 10 -
1 

1-9-38 10 -

1 
6-9-38 15 _ . 

16 _ ı 15-9-38 
10-9-38 
2-9-38 

16-9-Ji 

il -
11 - • 
14 -

13-9-938 11 -

13-9-38 l 1 -

6-9-38 11 -

17-10-38 J6 -
14-10-38 15 -

13-9-38 10 -
6-9-38 1 ı -
15-9-3~ 15 -
11-9-38 10 -
15-9-38 ı l -
15-9-38 11 30 

31 8-38 

1.9.38 
12 9.38 
12.9.38 

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

1 L-12 

10 -
14 -
13 -

15 -
il -
12 -

Süna-er 2092 adet 481 16 
503 80 

ö530 -

37 - Gam. Muh. Genel Kom. iıt. S.A.K. 12-9-38 ıı - , 
il -
il 30

1 Hortum Kösele v. s. 13 kalem 
Çinko levha kalo pil!eri için 20 t. hudut teli 

2 00 metre 

Açık ek. 
Kapalı z. 

Şaping tezıibı 3 ad.-soğuk teıtere tez:ılhı: 3 ad. Kapalı z. 
Tamirat malzemesi 5J kalem Paz. 
inşaat malzemesi 48 çefit ,, 
Yerli dana 90 baş Açık ek. 
Koyun 80 baş ,, 
Tutla 50000 adet Açık ek. 
Potrel: 4032 k. bakır tel : 625 k. çelik tel halat 900 m. Pu. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Saman 523 t. (temd.) 
,, 234 t. (temd.) 

Kuru ot 85 t. (temd.) 
Piriııç 27.6 t. 
Sebze 21 kalem 
Yulaf 70 t. -·a~pa 40 t. - butday 20 t. - arpa 

ıamani 30 t. - buğday .. pı 'lO t. - kalın ke· 
pek 10 t. - darı 1 t. 

Kuru fasulye 49,2 t. 
Koyun nya sığır eti 65 t. 
Sadeyağ 20610 k. (Temd.) 
Saman 122 ton 
Sadeyat 9 ton 
Ekmek 193 ton 
Koyun eti 21 ton - Sığır eti 20 ton - Sadeyağ 

10,5 ton 
Un 450 ton. 
Uu 200 ton 

Açık ek. 

" 

" Kapalı z. 
Açık ek. 
Kapalı z, 

Açık ek. 
Kapalı z. 
Paz. 

Kapalı z, 
Paz. 
,, 

Kapalı z. 

" ,, 

6800 -

lll8 -
644-

2063 91 

1307 50 
4680 -
2550 -
6624 -

97l0 -

4920 -

20610 -
2950 -
k. 1 05 

5sı500 -
28000 -
5280 -Yufka 24 ton 

Karpuz 40 t. (temd) 
Arpa 18000 k. 
Saman 25000 k.. 
Mercimek 8 t. 

Açık ek. 3000 -
,, Beher k. 0,04 

Açık ek. beher k 0,01 

" 
640 -

37 78 lahnbul Belediyesi 13-9-38 
414 75 D. D. Y. Haydarpaıa 19-9-38 

510 - Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK. 
= - İstanbul Komutanlığı SAK. 

89 10 
48 30 

154 79 

98-
351 -
192-
496 80 
147 07 
729 -

SG9 -

1545 75 
372 -
708 75 

1447 50 

4175 -
2100 -
396 -
225-

48-

,, ,, 
Pendik Bakter. E~st. Direk. 

,, " 
Mecidözii KaymakamlıAı 
lzmir inhisarlar Başmüd. 

f.t. Komut. SAK. 
,, ,, 
,, ,, 

Ankara Okulları SAK. 
fst. Bölge Sanat Okulu SAK. 
Ank. Merk . Hıfzısıh. Müeı. 

fılahiye Tuğay SAK. 
Cızre Hudut Taburu SAK. 
izmir. Lvz. SAK. 
MuA-la Tutay SAK. 
Afyon Kor. SAK. 
Edirne Kültür Direk. 

,, ,, 

Kars. Aık. SAK. 

" ,, 
Ank Lvz. SAK. 

,, ,, 
Kütahya Belediyui 

,, 
Kara Aık. SAK. 

15-10-38 
31-8-38 

1-9-38 
14-9-38 
14-9-38 
5-9-38 

31-8·30 

1-9-38 
1-9-38 
3-9-38 

12-9-38 
31-8-38 
1~9-38 

12-9-3~ 

2-9-38 
31-8-38 
12-9-30 
12-H-38 
12-9-38 
12-9-38 

13-9-38 
13-9-38 
22-9-38 

1-9-38 
14-9-38 
14-9-38 
1-9-38 

ı 1 301 
il_ ı 
14 _ ı 

1 
15 _ , 

15 - ' --1 
11 - 12 

9 30 
l 1 30 ~ 
il - 1 

1 

10 - t 

14 -
1 

11 -

16 -
9- ' 

il - ı 
15 - ~ 
14 -

11 -
1 

13 -
1 

15 -
1 

12- ! 
il - 1 
il - 1 

11 , 

- ~~~----__ --:..·~-~ 

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömılrG yerl! blok 

,, 
" ,, ,, 

,, ,, 

krible 
marinlave 
tuvenan 

Kok kömürü (fabrikada 
Sömükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

ErzaK 

Pirinç Tosya 
,, yerli Bombey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 
,, ikinci 

n Pirina 
Şeker yerli toz 

,, " küp 
Yumurta iri 
Limon ltalya 

,, Tarablus 
Patates Adapazar J ci 

,, " 2ci 
Zeytin tanesi duble (936 mahsul 

,, " ,, (937 " 

• ,, l cıi ,, 
,, 2ci ,, 

,, ,, 3cü ,, 
Sade yağ Urfa (birinci) 

,, ,, (ikinci) 
,, Kars (erimiş) 
,, ,, (erimemif) 
,, Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

,. 
,, 
,, 

Deri ham ve ifl&nmit 

Tuzlu kuru keçi 
,, " koyun 
,, ,, manda 
,, ,, sıtar 

Hava kurusu kuzu 
,, ,, koyun 
,, ,, oQ'lak 

Tula keçi 
" koyun 

Salamura kuzu 
,, manda 
n aıtır 

Kösele ,. lci 
,, manda lci 

Meşin elvan lci 
,, beyaz lci 

Sahtiyan elvan lci 
n beyaz lci 

Pamuk lpllğl 

Vater yerli 4 Adana 

" ,, 6 " 
,, ,,8 ,, 
,, ,, 10 ,, 
,, ,, 12 ,, 

" " 14 ,, 
,, ,, 20 Y edikule 
,, ,, 24 ,, 

Ekatra ,, 6 ,. 
,, 
,, 
,, 

,, 8 
" 10 
,, 12 

,, ,, 14 
Vater ecnebi 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
" " ,, Ekstra Yerli 

,, 
" n ,, ,, 
" 
" ,, ,, 
,, 

,, 
,, 
" ,, 
" 
" ,, 
,, ,, 
,, 

" ,, 
" 
" 4 Hindiye 

6 " 8 ,, 
10 " 
12 ,, 
14 fngiliz: 

15 " 
18 " 
20 ,, 
22 ,, 
24 
15 twya 
18 " 
20 ,, 

22 " 
24 " 

kilosu 
litresi 
kiloıu 

tonu 

" ,, 
,, 
,, 
" ,, 

kiloıu 

" ,, 

" ,, 
,, 
,, 
" aaodıtı 

b. uodıtı 
,, 

kiloıu 

" ,, 
,, 
" ,, 
" ,, 
,, 
,, 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 

çifti 
kiloıu 

" 
" çifti 

kiloıu 
çifti 
,, 
,, 
" klloıu 
,, 
,, 
" tanesi ,, 
" 

paketi 

" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 
" ,, ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
,, ,, 
,, 

En az -En çok 

-15,50 
-15,55 
-7 

-,--16,00 
14,5 ·-10,00 
12,00-12,50 
ı 1,00-1 J,50 

-16,50 
-21,50 
-26,00 

22,50-
26,00-
-,--
27,00-
25,00-

18-

24 
6(),50 
52 
28 
26 
t6 
2! 

Z.8 
11,-- ıs 
800 - 815 
- --1500 
5,50 - 400 

- 3,50 
4.5- 48 
28- 30 
IS- 20 
16- ıs 
13- ıs 

ıoO 
96 

81 - 85 
~ 
1Z 
45 

285- 500 
280- 1~ 
290- 36() ~ 

ıoı,25- ıOZı 

·~ ı~ 
50- 5-5 
55- 6(J 

·~ ·~ 
125- ·~ 105- ı ı .,,.,. 

.,,.,. 
J.1 34 - 4ı 

40- "" 155- l°" 
125- ı~ 
ıoo- •90 
.~ 135 
90- .~ 

1/ S· K,.s. ~•·6 -321·~ 
_342.M: 

3()2.DV• 

=383·~ 1424·"" 
-·410.s1 
- sı 
-538· 1 _589.3 

=--------..--------------~.J 
lmtiyu ıabibl •• yazı itleri Dlrekt6rlütl : lamail Oi~ı 

iaaııldı 1•1 M ıı kn Baıımnl 
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1 ~~- Etage, N. 3-4 
Galaıa, Perşembe Bazar 

Telephone : 49142 
Boite Postal N. 1261 -

Pour la Publicite ı'adrcıser 
i. l' Adminiıtration 

Journal Professionnel des fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Adresse Telegraphique 

İstanbul - .Münakasa . ._. _ _______. ..... 
Tableau Synoptique deş Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix 
Objet de l'Adjudication d'adjudicat eıtimatif 

Caution 
proviıoire 

Lieu d·adj1.1dicatioo et du 
Calıi•r deı Cbarııea Joura Hcure 

Conaıruotlon-Reparatlon-Trev. Publlce-Mat6rlel de ConatrucUon-Cartographl• 

Conltr. mur du Konak gouvernemental a Publlque 
Ebu11uut 

Dre11emeot cartc etat actuel au bourı Lulc-
' burgaz 3.50 hectıırd " 

Dre11emeDt Carte etat actucl bourır Yalvaç " 

3967,0l 298 - Dir. Biena Nat. ht. 

Miniıt. de l'Iot. Dir. Reıtauration 
Muaic. 

" " " 2:W bectaru 
Conıtr.pavilloo au lyce Afyon (cab. de ·cb. ~ L.) 
Conatr. Konak ırouv. 

PH cacb. 

7<ı34,12 ö31 52 

500J,- 375 -

40J41 ,33 ı 003 -
22168,~ 1662 63 

Dir.Tr. Pub. Afyon loıoiı a partir du 
Kaymakamat Diyadin 

Cooıtr au6riteı pour rardieoı 
Rep. a l' ateli er de Menuiıerie 
Conıtr. Ma~IOD du Peuple a Ordu 
Co:.ııtr. biti11eı pr Adm. Particuli~re et pr 

lmprimerie 
Conıtr. dep6t pr muaitioaı: 2 p 
Cooıtr. W .C. a l' ec. de Metier a Konya (aj) 
Conıtr. r6ser•eir a eau en beton arme 
Conıtr. Bat. lmprimerie (cah. eh. L. l) 
Dre11emetıt projeu det parcoura d'eau de1 

riviercs Alanark a Eretli, d'lbrala a 
Karaman, de Meram i. Konya, de Kocaf 
et Etrina-'z i Aktebir. (aj) 

Repar. biti11e cin,ma 
Conıtr. Hangar a Adana: 2 p. 
Rep. Baio de la caaerne de Selimi'• 

(cah. eh. lJ p.) 

• 
Publique 

" Pli cacb. 

• 
Publique 

Publique 
Pli cacb. 

Publique 
Pli cach. 
Publique 

673,80-
25000,-

24396,71 et 
17997,36 

6703,66 
2069,62 
1914,60 

19757,50 

4916,11 
80000,-
2491,30 

l'>O ô3 
1875 -
1350 -

fı02 80 
15.5 25 
!46 tc5 

1481 8:> 

l87 -

Coraeil dea aneien9 VH. Katıthaoe 
Com. P~rm. Munioipalite İat. 
Preıid. P.R.P. Ordu 
Dir. Tr. Kırşehir 

Com. Ach. Mil. Kütahya 
Dir. Tr. Publ. Konya 
Muoicip. Şaphane 
Mioiıtere Trav. Publicı 
Vll. Konya 

Vil. Çorum 
Co~. Ach. lnt. A.~. 
Com. MU. la·. Fındıklı 

Produlta Chlmlqu•• et ph•rmaoeutlquea - lnatı ument• S•nlt•lr••-Fournllura pour Hoplt•uX 

Gue hydrauphile: 33000 m Toile p. baadawe Publlque 4050,- 303 76 Com. Perm. Municip. Iat. 
iOOO m . 

1!16ctrlclt6-Ga&·Ch•uffage Centraı (ln•l•llatlon et Maitrtel) 

Armoirie friıorifique p. la fabrique de ılacc Publique 
Karaağaç 200 p. 

loıtal. eltctr. i. l' Atelier de Sivaı Gre a gre 
[cah. cıh. 925 p.] 

Moteur electr. Dieıel (aj.) PH cach. 
Iaıtall. hydrau.olectr. bourı· Oımaniye 

Cooıtr. biti11e centrale electr. 
lıolateura No. 2: 50000 P• Pli caeh. 

H•blll•ment - Chau•eurr• - Tl••u• - Culra 

Drapı de lita 2600 p. 
UaniormH d'eti 80llQ completa 
Cuir Jaune aavoıı.neux li ton 
Drap: 95 m2 
Vachelle jaun~: ö ton 
V achette 5 ton 

Publique 
Pli each 

" " Publique 
Pli cach. 

" " 
Tranaport - Chargement - D6char9ement 

1600,-

185000,-

15000,-
35037.95 

7242,-
1~.-

aooo -
18450 -
l300J -
10~5 -
1300::> -
7500 -

Tranıport d' articlea Monopoliıeı Publiquı 1600. -

Combu•tfble -- Car bur ant - Hullle• 

Charboıı crible:.1160 t. Publipuc 3040,-
Semicoke: _73 t. - -1 la t. 25,90 
Aotbracite turc: 220 t. P!i cacb. 

" 
24,-

Semicoke 125 t. Gro i ır6 -,-
Dlvera : 

120 -

10!500 -

1125 -

Cöın. Perm. Muaiolpalit6 latanbul 

Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 
Caiue H. Pata 

Municip. Ankara 
Muaicip. Oımaniye, et log Hamdi 

Ariel Karaköy Palaa, Galata 

" ,, 
937 50 Dir. Ecoaomal P.T.T, Ank. et l.t. 

(;om· Acb. Mio. Def. Nat. Aok. 29ll 60 
131i 75 
973 -
78 38 

975 - , 
562 50 

" " Com. Ach. Dir. Geo.Fabr.Mil. Ank. 

" n 

" " 
" " 

120 - Dir. Princip. Monop. Ed°irne 

22~ - Com. Acb. Palaia de Ju~tice Auk. 
142 - Dir. Surete Ank. 
395 - Dir. Bicna N.tt. ht. 
375 - Dir. Cultnre Edirne 

12-9-38 14 -

21-9 38 11 -

21 .9-38 11 -

23-8-38 
9-9-3'$ 14 -
1-9-3S 13 -

l2-9-38 11 -
5-U·38 11 -

12-9-38 12 -

10-9-38 l l -
2 9-38 il -

18 9·83 14 -
14-~-38 IO -
ı-9-38 ıo -

6·9 B8 15 -
lö 9·38 16 -
21-9 3S 1 l -

13-9-38 il -

13-9-~ ı 1 -

14-10-38 15 -

6-9-3g 11 -

17-1()..38 15 -

13-9-JB 10 -
, 6-9 a8 11 -
1?1·9 33 15 -
17-9-38 10 -
15-~38 11 -
15-9-38 J 1 30 

12-Q..38 iZ -

15-9·38 15 -
l '.!-9-38 il -
12-9-3.; 12 -
l!l-9-38 --

Eponge1 2092 P• 
Tromfe et cuir p. l'abattoir Krraatııç, t."\ lotı Publique 
Plaque de zinc P• pilu 20 ton - fil P• bor· " 

naae 2000 m. 

48ı 16 
503 80 

5j30 -

37 - Com.Acb Com.Gen.Surv Douan.lıt . 12-9-18 
37 78 Com. Permant Muni l,>. İ.t. 13-9 38 

~4 ıt 7 5 1 ~re expl. Chem de fer Etal H.paıa 19-9-.JS 

il -
11 -
ı ı 30 

Briqcu : 50eOO p. 
Poutrel!e : 4032 k. fil en cuivre 6:!;> k . 

Corde en fil cfacier: 9GO m. 
Machinea a lralıer Schapings: 3 p. Etablis 

_ pour Sciea 3 p. 
M.teriel de repar. 51 lota 
Materiel de conıtr. 48 lota 
Veaux Indig. ; 9() tete1 
Moutonı: 80 t~tea 

Provlslons 

Publique 
Gre a gri 

Pli cach. 

Gre a gri 

" Publique 
,, 

Viaode de moutoa: 21 t. viaode de boeuf: Gre A ıır6 
20 t. beurre: 10,5 t. 

Haricota ıecı: 26,5 t. riz: 2t t. b~urre: 12 t. 
ble cooca11e: 30,5 t. 

2J63,9l 

6800,-

1188,-
644,-

--

154 79 

510 -

89 10 
48 30 

Kaymakamat Mecidöıü 5-9-38 
Dir. Priocip. Monop. lıınir 31-S-38 1 l-12 

Com. Ach. Dir. Gen. fab. Mil. Ank. 15-10-38 11 30 

Com. Mil. Iıtanbul Fındıl<h 31-S-38 il -

" " " 
1-9-.18 14 -

Dir. lnıtitut Bacteriologic Pendik 14·9-38 15 -
n " • • • " 

Dir. Culture Edirne 12·9'-3'3 

Com. Ach. Divilloa Adana 9-9-38 15 -

No. 8fJt 

•önlerinde yıldız işareti olanlar milzayedeye aittir. 

Mardi 30-8-938 ..... 
Bancs pr. clasıes (Dir. Culture Konya) No 783 
Ballast (Chemin.s de fer Etnt) No 786 
Rep. Bat. ecole (Coın. acb. ecoles Ankara) No 790 
Transport postaux (Dir. P· T. T. Ktrklareli) No 795 
Bois resineux (Com. aclı. Ecole secondaires et Lyceea 1 . 

No 796 ınıtr) 
Orge et paille (Municip. Çanak.) No 800 
Tııiles chaux. cimf!nt et briques (Com. ach. ecoles second . 

et Lyceeı lzınir) No 796 aırc, 
* Motorine (Municip. lst.) No 797 
Foin, orge et paille (Club Hyppique Ankara) No 801 

* Lcs asterisqııes indiquent~une-·v~nle pıır voie de suren b, ~ 
(5.. ···- - h'f d d ) c e~\~·t~ 

ıncı sa ı e en evam . -l l";ıd 

l k 
' l . 17 . l 938 . . ''tı 1 o up e sı tmesı teırınevve pazartesı güuü saat i .:,,.)), 

te Ankarada P. T. T. Umum Müdürlük binasındflki Sa~ 
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - lı:ıtekliler, mu vakkat teminat makbuz veya banka mektu
bile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zartlarını o gün saat 
ı t e kadar m~ı.kür Komisyona vereceklerdir. 

4- Şartnamder~ ,Ankar~da P. T. T. Le-:.azım! İstanbul Beyoğ· 
}unda P. T. 1. Ayoıyat ıube Md. luklerınden parasız ve·' 
rilecektir. ·• \.,. 

Ankaıa Bılediyeıinden: '~~ · 
1 - Çankaya motor daireıi için alınacak diıel metnruııa \'~ 

rilen fiat haddi lD.yıkta görülemediğinden yeniden ou gf1n müd
detle kapalı zart usulü ile eksiltmeyft konmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 15000 liradır. Muvakkat temi
nat 1125 liradır, 

3 - Şartnamesi görmek isteyenlerin her gün yazı işleri ka· 
Jeınine müracaatları ve ihale 6-9-938 salı günü saat 11 de be· 
lediye encümenine yapılac.sğından istçklilerio o güu saat ona 
kadar teminatile birlikte teklit mekluplarını beledi) e encüme
nine vermeleri. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v.s 
M. M. VekAlcti Satın Aluıa Kowi:syonundaı~---

1 - 3000 takım dikilmiı yaılık elbise kapah zaı fla e~ıfü. 
meye kouulınut.tur. . . _ . . 

2 - Tahwın edılen bedelı 18.4::>0 (on sekız hın dört yilz 
elli) lira olup ilk teminat parası 1383 lira 75 kuruştur. 

3 - İhalesi 6 eylfıl 938 cumartesi günü saat 11 dedir. 

Müteferrik ~ r·V 

Balıkesir Vilayeti Daimi encümeninden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Nafıa dairesinin otomobilleri 

dört dış, dört iç lastikleri 8·9-938 tarihine rasthyan perşembe gt. 
saat 10 da ihaleleri yapılmak üzere 15 gün müddetle açık eksiltın('. 

konulmuştur. 
Muhammen bedeli (544) lira (50) kuruş, muvakkat teminntı (4( 

lira (84) kuruştur. dı 
2 - ihale muayyen vaktinde kiikfıınet binasında nıüteşt•kkil~, 1 

layet daimi encümeni tarafından yapılacaktır. ·I 
3 - Bu işe ait şartnameyi görmek ve öğrenmek istiyenlel' he1 

gün Nafıa Müdürlüğünde veyahut dalıni encümen kalemindt~ gört>• 

bilirler. 
4 - Eksiltmeye giı'ehilmck için yukarıda yazılı ınuvakkat tcmina· 

t~ı malsandığına yatırdığına dair makbuz veya şayanı kabul bauka 
mektubiyle birlikte müracaatları ilin olunur. 

Erzak, Zahire, Et ve sebze ·v .s. 
Yulaf alınacaktır. Bak: Harici Ask. Kıtaatı ilAnlarma. 


