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GA.~ETESH 
Umum Tüccarların ve üteahhitlerin Mesleki Organıdır 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

HARICi EKONOMiK 
HABERLER 

Yunanistanın üzüm İhracatı 

ALMANVANIN 
A vrupanın Cenubi-Şarkisi ile ihracatı 

tinde mezkür memleketlere 
mal ihraç ehnişdir. 

ipek 
Liyon, 26 Atustoa 1938' xelttiler. Double extra enek 13/ 

(Huıuıi) - ipek piyasası bu t.5 nev'inin fiatı geçen hafta 760 
h"fta oldukça canh geçti. Mançea• yen iken bu hafta 780 790 yene 
terdeki metaoetin te1irile liyon· ~ıkmışbr. 

d~. fiat~ar Z_:J !rank terakki etti. Şanghaydan pek az mal piya• 
Muşterıler uzerıne c:eaaret yeterek aada röründü ve bemen aabldı. 
c:öme-rtçe davrandılar. liyonda cari fiatlar. - Japoa 

Franaız ipekleri için talip var- rreıe double extra crı.ack la/ 15 
u1111~!!~A 26 Ağustos (husu.si). - Aşağıdaki istatistikte 
Cori ~~gune göre Yunanistan'ın çekerdeksiz (Sultanin ve 
)ttj 

11
"'') üzümlerinin Almanya'ya ihracının çok ehemmi

'- "•tdır 

Almanya bu senenin ilk 
altı aylarında Avrupa'nın ce
nubi Şarki'sindeki yedi mem
leketten 505/7 milyon mark 
kıymetinde mal ithal etmiş 
ve 460j9 milyon mark kıyme· 

Almanya'nın satın 

mallar ve ithalatı 
memleketler aşağıda 

aldığı 

yaptığı 

gösteril-
miştir. 

dır. ltalya ipeklerinin fiatları bir· nev'i 150-152 frank. Aynı nn'in 

1 
a~ düştü, fakat franıız piyaaaıına 20, 22 numarası 140-142 frank 

1 
hıç dokunmadı. triple e:xtra apecial 16 18 ıonra 

Suriye ipekt~ri aatalacak, fa· te1lim olunmak t•rtile 158-159 

:.: • Corinthe Sultanin 

1
93.t ton 4.465 3.093 
I~ ,, 6.640 5.304 
'"\IQ ,, 4.837 9.301 

1Qa7 ,, 8.153 11.018 
~ 18.616 7.993 

'Sttlt. . Veail; ile, Yunanistan'ın bu sene "corinthe,, ve 
~' ~n." üzüm mahsulünün çok mebzul olacağını ümit 
l~ tını zikr ediyorlar. Ve bu sene çekirdeksiz üzümün 
~ d:•de de mebzul olduğundan üzümlerin ihraç fiatları-

A rceğini Yunanistan'da tahmin. ediyorlar. 
11Ltııı. İNA 26 ağustoı (hususi). - lngiliz "Overseas,, ve 
~)' ~· •nd Condia,, firmalar1 Yunanistan üzümlerinden 
~ l>o e 1 nıiktarda lngiltereye yollamak için yunan "Socie
~ : ~ Exportation de fruits frais,, şirketi ile mukavele 

ıtııılerdir. 

Bulgaristan 'ın tÜtiin mahsulü noksan 

Buigaristan' dan 
Yunanistan 
Yugoslavya 
Romanya 
Çekoslovakya 
Türkiye 
Macaristan 

Mecmuu 

Bulgaristan 
Yunanistan 
Yugoslavya 
Rumanya 
Çekoslovakya 
Türkiye 
Macaristn 

Mecmuu 

347 
48.8 
77.8 
87.8 

ı 14/9 
63/1 
88,5 

505 7 
Almanya'nın 

28.t 
59.1 
75.9 
785 
813 
75.5 
61 9 

4605 -.. 

milyon 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ihracatı 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

-

mark 

" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 

" 
" ,, 

" 
" 
" ,, 
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Bulgaristan'ın buğday satışı 
------™ ..:w-..--

11)~~ A 28.. ağustos (husu-
1 

latı azaldı. Bir Ziraat Banka· Buğday ticaretile meşgul ltalya 42 600 ton 
~G qiıranıtan'ın tütün sı Müdürünün beyanatına na· I devair satmak için yeni mah· 

1 
Almanya 16.500 • 

&:~ bu sene epeyice zaran geçen cene mahsulün-! suldan 50 000 ton buğday sa- ' lngiltere 13.ooo " 
"."ti olacaktır. Ancak ka- den 3 milyon kilo adi nev'in tın aldı. Bu senenin ilk altı Filemenk 7 400 " 
~. ~Çen seneninkinden i- den tütün kalmıc:tır ve fab- ayında 346 milyon leva kıy-

1 
Arnavutluk 5.800 

.... ~ 'I' ' • d - d iç " "il eçen seneye kıyasen rikalar bu sene mahsulün ~etın e 1?·):000 ton huğ ay 1 ~~o~lavakya 4 200 ,, 
~d,' Ytizde 30 noksan bir noksan olduğundan geçen se· ıhr~ç etmışhr. Geçen _sene Fılıs~ın 2.300 ,, 
it, l\ı.ı ttlttın zer' olunmuş- neden kalma tütünlere ehem· j aynı aylarda 70.000 ton ıhraç ! Bel çıka 2. 1 oo " 

' 

kat iıtok kalmamış ıibidir. frank. Çin f'ıtra B. 20/'29 n•mero 
Japonyada ipek fabrıkatorları ıonra tealim olunmak t•rtile 

I kendi piyasalarının ıiditindco e- 137-139 frank. Aynı malın 13/11 
min olduklarandaa fiatlarını dG· aumara11 160-162 frank. 

Kanunlar, Kararnameler, 
Ticaret muahedeleri 

Muamele Vergisi Kanununun "0,, fıkrası mucibince 
muamele vergisinden muaf olan makina, alit 

ve edevat ve bunların yedek ve tecdit parçalarına 
aid listedir 

Tarife No. Maddenin adı 

89 Makine kayışı ve makinelerde müıtamel deri ve 
kösele mamülat. 

112 Yün veya kıldan tasir torbaları, makine kayııı ve 
kolanları (mevaddı saire ile mahüt veya mürettep 
olsun olmasın) 

133 C Eteklik ipekli kumaş 
296 A Makineler için ağaç kasnak 
295 Her nevi ağaçtan dokumacı silindiri, tarağı, iği, 

masurası, mekiği, tezgahı, çıkrığı ve her nevi ma-
kara ve emsali (mevaddı saire ile müretteb veya 
gayri milrettebe) 

307 A 1 İpek kozası için kamçı süpürgesi 
taklık yüzünden hası- mi yet veriyorlar. edebilmişti · Yunanistan 1 .800 ,, 

Bu senenin buğdayı iyi fi- Tarif olunan bu faaliyetden 
C Hayvanat kıllarından veya hayvanat kıllarile neba· 

ti elyaf ve mevaddan karışık veya madeni telden 
• - yatla ve kilosu 3.30 levadan anlaşılıyor ki, Bulgaristan ev· 

Denıir hurdaların fiyatında tenezzül 

1 

(5 kurüş) satıldı. vel ve şimdi istihsal ettiği 
~..... İhraç olunan buğdayları mahsulü ne kadar mebzul da-

\..~ ""it f• t l 1 k tl hi olsa, faideli şartlarla is-
~ ~ ıyatının beher to- tos 25 tarihli telegrafla bildi- sa ın a an meme e er şun· 
~~ A~ cent (63 kuruş) dü•·' . . . . !ardır: tihlak edebilecek vaziyettedir. 
~'-'·~erik d . . :'Ç 1 rıyorlar. Bugünkü fıyatlar tonu 
~ trJc, ~nın emır ıçın 4 75 d 1 .1 5 5 d 1 -~...,.-----

t teb ~ Pıyasası olan Pits· ı 1 · o ar ı e 1 .2 o ar 
rınden gelen Ağus· I arasındadır. Pamuk 

Bul . . 27 Ağust?s 938 • pamukları ayda 650,000 kcn-
~- Stiry2anstandan taze domates ıhracatı Resmi hır menbadan ı far o- 1 taldan fazJıı piya:ıaya çıkarmı 
'~~dorııaA.,. 2~ Ağustos.-· vagon tomates ihraç olunmuş-! Junduğurıa göre şu csnad:ı dün- yacak ve 19J9 Temmuzuııun 
~ ~ teıın ıhracatı dur- ı yada ı>amuk i::stokunun mevcu. 3 l i d l t ı ı 
'""'lll'-ll '~ın 15 ine kadar Dra- tur. Geçen sene 1346 vagon cakıcıır.en evre sıı ~a >aş amaya· 

ııtaıyonundan 1375 ihraç olunmuş idi. du 38/5 milyon keııtal (bir ken-
lt laJ 100 kilo) olup ve bu mikta- Pamuğun muhtelif 

~~,1_"Cl\'ala Limanından Tütün ihracatı rın 22/8 milyon kenıalt Ameı:. !arda fiatları . 
''t'Aı '4l 'ftc kada olduğu ve bunun da ] 5 
t 1411 i•t. •ret Oduımn teb- A manya 1562 254396 · ı k 1 h .. kfi t' I' Nevyork (Teşrtnievvel) 
,~')ı"d• tiıtilce nazaran Tem- M111r 119(; 51199 mı yon ·enta 

1 
u me 

10 
e In· L. l 

ı.' "'lltt., k.avala limanından Litvaoya 8877 783300 dedir. Hükumetin bu pamukları ıverpoo > 

,,ttı, •al •e kıymette yap- Filemeok 1863 ı ı t ı 75 J ne va kıt piyasaya çıkarJcağı ve Havr 
,,~ .. eaıleketlere ih· lntiltere 539 12285 j ne şartlarla satacağı henüz Mısır 

> 

Aşmurıi 

Sa kel 

pıyasa· 

823 
4.58 

428 

veya mensucattan sanaiye mahsus fırça ve süpür
geler. 

346 D Meşeden veya (mukavvadan) mamul masura ve 

362 
424 

444 

iplik veya menıucat tezglhlarına mahsuı ıair 
levazım. 

Contalar 
Makine kolanı (balatalılar da dahildir) 
\Mevaddı saire ile . müretteb veya 2ayri milretteb) 
Kauçuk kayış kolan ile tazyikli hava çekiçleri için 
husui hortumlar (bez veya sair maddelerle tahkim 
veya tertib edilmiş olsun olmasın) 
Kauçuk contalar (kesilmiş olarak) 449 

459 Değirmen taşı ve öğütmeğe mahsus sair taılar 
(mevadd1 saire ile müretteb veya gayri milretteb) 

476 B Zımpara ve karborondum ve emsalinden çarh bi· 
leği ve eğe (mevaddı saire ile müretteb veya gay· 
ri müretteb) 

481 H 1 Toprak potalar 
482 B Grafit potalar. 
513 Liboratuvarlara mahıua camdan alih fenniye ve 

cihazlar. "ı 'el'-' " Belcika 1986 a9ı073 malüm drğildir. Kaviyen umit 
) 1'~t l\tilc.tar Drahmi ---- _ __ ! olurıduTruna göre hükumet bu 
' Kilo P> 

Cire 

10,15 
13,4; 
12,79 5150 Kazanlar için hususi emniyet ve tarassut camları 

ve kazanlar için su seviyesini gösteren cam burular. 
Makine teferruatı olarak veya bunlara rapted il 
mek üzere fonttan demir veya çelikten künk, boru 
her nevi raptiyeleri (rakor) ve bunların kapakları 
(sırlı veya katranlı bez ve saire ile tecrid edilmiı 
olanlar dahil). 

' 155362 16) 76297 Mecmu l 171639 1763339.> 
2$4 53670 (100 drahmi 112 kuruş) y d 1( unanistan a Zeytinyağ• 

-l~~l):Uçuk (lastik) Fiatlarında terakki Yunaniatanda yeytioyağı pi· ı tinyağları sahipleri ye:ıi tertibat 

, '''tı dQI.. (liuıuıi), - Kauçu- 1 terilerini~ d~':amla mübayaaları- , yaı~sı g.eçea hafta durgun~u. mal· ve zamların bu2ün yarın tatbik 
(tk... ıı (26 Aıı. t ) 

8 
ranııı netace1ıdır. 1 sahıplerı çok nazlı ve ıhtıyath olunacaoı J.annile dlerindeki mal-

·~ aus oı pe· N kd · 1 U • • ' lQas ll'•lllı ~ k nyor a, mıyanct ar e. er~n· 1 bir tarzda bulundular. Sebebi ise lan rayiç fiy.atlarlA satmağa razi 'l ''•••iıa· urut)• Bu t• d mal b~lurıdu~m~~l nıyel~e I iktisat Na~ırının ıeytinyağı hnk- 0
1mayorlar. Ve hakikate::ı bugün-

HL ~ri '" lll bhfoci tctri· ~n r-;a m r;ctaa ı: kıl er v; t·~ ı kında etti~i bir takım tertibat ve kü satış fixatları 25 - 23 50 kuruş 
1. --:"llt lı JGkıek fiattır ve ~lıyakıa ant ıta 1

•
0 11 k

1 arlı 81 1 I verırilerde olan zamlr.r dır. Ancak olduğundan vera;!ere za~ olundu-
,.1... • ıe ı e an~a e mıyere , uı mente • _ ~ _ _ • _ _ o . • . 
"""-11ac1 Ç•• hafta Nn- lere Sınıapura ve Akaayi-Şark 

1 

bu teb ddulat, önumuzdekı uç ay ğu halde malu.hıplerının :ı.lyan 
• ••erikal& mGt· piyaHlarılla m\iracaat ettiler. dan ıonra tatbik olunacaktır. Zer edecekleri tabiidir, 

529 

At 
B 1 
B 2 

Dökme (font), et kalınlığı 6 mm den yukarı 
Demir ve çelikten 
Yalnız iç kutru 1/4 den 3 pusa kadar ve et kalın
lığı 2 mm den fazla olan demir ve çelik borular. 
(İktisad VekAleti müsaadesile) 

(Devamı var) 



2 Münakasa Oaıeresi 

--:=----------------------------------------------------------
a) MÜNAK 

İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri vemalzemesiHarita 

Karapınar Belediyesinden: 

Belediye icara vermek üzere yaptıracağı 3595 lira 95 
kuruş bedeli keşifli olup 400 lira eski binanın ankaz be
deli minha edildikten sonra 3190 lira 95 kuruş asıl keşifli 

bir bina yaptırılacağından 2490 numaralı artırma ve eksilt
me Kanununun hükümlerine göre 20 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuş ise de talip çıkmadığından 10 gün 
daha uzatılmıştır. Taliplerin mezkur Kanunun 2 ve 3üncü 
maddelerindeki şeraiti haiz vesikalarla birlikte müracaat et
meleri. 

2 - Muvakkat timinat 239 lira 32 kuruştur. 
3 - 2 9-38 tarihine raslayan cuma günü saat 16 da 

Belediye Encümeninde ihalesi icra edileceğinden isteklile
rin mezkür gün ve saatte Belediye Dairesinde hazır bulun
maları. 

Afyon Vakıflar Memurluğundatı: 
(6201) lira (99) kuru~ bedeli keş\fli Asri furun inşaatı 

eksiltmesine talip çıkmadığından 2.9.938 cuma gfinü saat 
15 de ihalesi yepılmak tir.ere eksiltme 10 gün daha uzatılmı~

tır. Muvakkat teminat mulınmmen keşif bedelinin yüzde 7,5 
ğudur. İsteklilerin vesaiki resmiyelerile Afyon idaresine Mü
racaatları. 

Eskişehir Naha Mildürlüğünden: 

Alpu istasyonu civarında porsuk çayı üzerinde yapılacak 
7716.42 lira keşif bedelli ahşap tahliyeli mulıtdit köprü 
5-9-938 tarihine müsadif p&zartesi günü saat 15 şe kaaar ek· 
siltmeye konulmuştur. 

Ek iltme Vilayet daimi encümeninde açık olarak yapıla
caktır. 

Muvakkat teminat 578.73 liradır. 

Bu i~e ait keşif proje fenni şartname eksiltme şıırtna· 
mrsi \'e mukavele projeleri Nafıa dairesinde görülebilir. 

İsteklilerin ihaleden en ez Eekiz gün ~vvel Nafıa Veka· 
letine müracaatla alacakları ehliyet ve~ikası ile Ticaret Odası 
Tesikasını hamil olmaları şarttır. 

Malatya Şarbııylığından: 

Belediye hnm mının (3165) Jira {60) kuruş kt-şif bedelli 
umumi taraftarı 20 sğustos 938 tarihinden itibaren on altı 

gün müddetle açık eksiltmeyP. konulmuştur. 
Kafi ihale 5 eylul 938 tarihine rastlayan Pazartesi günü 

saat on birde belediye dairesiodft icra edilecektir. EksiltmPye 
girebilmek için muvakkat teminat olarak (238) liranın nakten 
veya banka mektubu ile belediye veznesine yatmlması lazımdır. 

Ke~if ve şartnameleri tetkik etmek isteyenlar belediye 
muhaıebeciliğine müracaat ederler. Arzu rdenlere birer lira 
harç mukabilinde surette verilir. Eksiltmeye talip olanların 

ihale günü muayyen vakıta belediye dairesine gelmeleri ilan 
olunur. 

Cinsi 

Boş bo
bin san-

dığı 

Miktarı 

adet 

1500 

1200 

Muhammen Bedel 
Beheri tutarı 

L. K. L. K. --
- 65 975,-

-ô 32,-
Müstamel 
Marsilya 
kiremidi 
Sülfür dö 
karbon 

170 Ki. - 80 136 

% 15 Arttırmanın 

teminatı Şekli saati 
L. K. 

146,25 açık art-
tırma 9,30 

4,80 Pazarlık 10 .. 

20,40 
" 

10,30 

1-Eylul H38 tarihinden Şubat 939 sonuna kadar Cibali 
fabrikasında birikecek 1500 adet boş bobin sandıkları ile 
Cibali nakliyat şubesi önünde olup hedmedilen iskele 
üzerindeki adaların damından çıkan 1200 adet müstamel 
Marsilya kiremiti ve büyük ambalajlarda 170 kilo sülfür 
dö karoon yukarda hizalarında gösterilen usullerile satıla
caktır. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları yu
karda yazılıdır. 

111 - Arttırma 9.9.938 tarihine rastlayan cuma günü 
hizalarında 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 görülebilir. 

1 - İdaremizin Şemsi paşa bakım ve işleme evi ço~ dÖtı 
yuvası ve dispanseri için şartnamesine ekli listede müfre ' ~'? 
yazılı 20 kalemde 119 parça eşya açık ekeiltme usulile >'' '7 

•er ttrılacaktır. . (. 1 
11 - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 2215 lır• ~l 

muvakkat teminatı 166,12 liradır. ,,
0 

ıı r 
111 - Eksiltme 7.9.938 tarihine rastlayan çarşamba g~ ~'i.ıı 

ı:uat 10 da Kaba taşta Levazım ve Mubıyaat Şubesindeki '
1 

Komisyonunda yapılacaktır. 
lV - Şartname ve resimler parasız olarak her ~üıı 

geçee şubeden alinabilir. 
V - İstekl ılerirı kanunen keudilerinden aranılan ve~~ ıJı.1 

ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte ek~iltme için tayın ~~;JD 
gl.in ve saatte yukarıda adı geçen Komi~yona gelmelerı 1 

olunur. (5718) 3-4 

• • • 
I - 1703 kilo isk1trta çul pazarlıkla ~atılacaktır. 6t ~ot 
il - Pazarlık 3.lX.9?-8 tarihine rastlıyan cumarteıi ~ 1~ . ... . 

saat 10 da Kahataşta Levazım ve .Mubayaat Şube,,ind~kı "' _1 ıs 
KomisyonunJa yapılacaktır. . ı: t 

lll - Nümuneler her gün Alurkapı depo~unda gör 
bilir. 

iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen giın ve s~ )tıı 
% 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçeıı 4 · 
Komisyonunn gdmeleri ilan olunur. (5590) 4,...... 

• • • 
l - İdaremizin Kutu Fabrikası için şartnamesi nıucib~ 

300 kiJof uk l adet ve 500 kiloluk 1 adet ki cern·arı 2 adet Q 

V - isteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve 
saatlerde % 15 güvenme paralarile birlikte yukarda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (5784) 3-4 kül paıarlık usuliyle ~ııtın alınacaktır. ~ 

il - Paz;ırltk J 2.9.938 tarihine rastlıyan piizarte5i. ~ 
• • • saat 10.15 ds Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindek1 

1 - Şartname ve projesi mucibince yaptırılacak Di- ı Komisyonunda yapılacaktır. 
yarbakır Başmüdürlük binası inşaatı 3/VIIl/938 tarihinde 1 111 - Şart~~meler parasıı olarak her gün 'özü 
hale edilmediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltme- Şubeden alırıabılır. ıı 
ye konulmu tur. IV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiat.sız ·ı 

2 _ K~ if bedeli 36119 lira 62 kuruş ve muvakkat ve kataloğlarım münakasa gününden bir hafta evvelıne ~ 
teminatı 270~ liradır. Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri lAzımdır. d 

3 - Eksiltme 3.10.938 tarihine rastlayan cumartes 
0 

V ~İsteklilerin pa.zarlık. i~in tayin edilen gün v:; ı 
günü saat 12 de Kabataş'ta levazım ve mubayaat şubesin- %. 7,5 guvenme ~a.r~larıyle bırhkte yukarıda _adı geÇJ:.J 
deki alım komisyonunda yapılacaktır. mısyona gelmelerı ılan olunur. (5;:,89) 

4 - Şartname ve projeler 180 kuruş bedel mukabi- • • • 
linde inhisarlar levazım ve mubayaat şubesi ile Ankara ve I - Şartnamtsi mucibince satın ~ 
Diyarbakır baş m'üdürlüklerinden alınabilir. açık eksiltm~ye konmuştur. ~ 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni ev- 11 - Muhamen bedeli beheri 160 lira hesabiyle g(f.J ' 
rak ve vesaikini inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ve muvakkat teminatı 70 liradır. ~ 
münakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. IH - Eksiltme 2.lX.938 tarihine nıstlıyan cuıı:ı•. ft 

6 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat l l de Kabata~ta Levazım ve Mubayaat Şubeıinde1'1 

saatta % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge- Komisyonunda yapılacaktır. 
çen komisyona ve İstanbula gelmeyecek taliplerin de Di- IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü 
yarbakır baş müdürlüğünde müteşekkil komisyona müra- Şubt!den alıııabilir. 
caatları ilan olunur. (5917) 3-4 

1

' V - lsteklılerin eksiltme için tayin edilen gün v• ~ 
• • • % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda adı ge9en ~ 4 

yona gelmeleri ilin olunur. (5533) 4" 
1 - Ü5kiidar depolar gurubuna bağlı Şemsipaşa Tü- • • • 

tün bakım evi için şartnamesi mucibince yeniden satın alı- İdaremizin Pa;ababçe fabrika!mda şartname ve ?': 
t nacak 2 tonluk bir adet yük asansörü 3-8-938 tarihinde mucibince yaptırılacak kantar ve itfaiye binaları 1~:, atanbul Belediyesindeıı 11, 

K 'f b d ı· 2705 l' 65 k l B- -kd f'd 1 ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksilt- ihalesi fesh edildiX-inden yeniden açık eksiltmeye kontılıt 
eşı e e ı ıra uruş o an uyu ere meyva ı an ı- " t 

ğına yaptırılacak malzeme anbarı açık eksiltmeye lwnulmuştur. Ke- meye konulmuştur. 2 - Keşif bedeli 5253 lira 23 kuruş ve muvakk8 
şif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 1 il - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat temi- natı 394 liradır. .. a ' 
2490 No.lı kanunda yazılı vesaikten başka en az 2 bin liralık bu nah 450 liradır. 3 - Eksiltme 2.9.938 tarihine rastlıyım cuma guıı ı'll ı 
işe benzer iş yaptığına doir Nafıa Müdürlüğündao eksiltır.eden bir 111 - Eksiltme 3-9 938 tarihine rastlayan cumartesi 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki r\1' 
hafta evvel alacakları fen ehliyet ve 938 yıl na ait Ticnet Odası günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube- · d l k 
veıikalarile 202 lira 92 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu- mı~yonun a yapı aca · tır. 
bile beraber 5-9-3 pazar,eııi günü saat l lde Daimi Encümende bu- sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 4 - Şartname ve projeler 26 kuru~ bedel 
lunmahdırlar. iV - Şartnameler 30 kuruş bedel mukabilinde ıözü sözü geçP.n Şubeden alınabilir. ,,~ 

geçen şubeden alınabilir. 5 - Eksiltmeye iştirak etmr.k isteyenlerin fenni e' (t 
Kırşehir Nafıa Müdürlüğünden 

1 - Eks;ltıneye konulan iş: 
Kırşehir merkezinde yapılacak 48817 lira 61 kuruş ke~if bedelli 

beş sınıflı ilkokul binasının 31165 lira 84 kuruşluk inşaat işidir. 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamui 
D - Fenoi ve hususi şartname 
E - Keşif ve keşif hulasası 

Arkası 4üncQ sayfa1a 
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. ····<. lstatibul Belediyesi llanl~rr ~-ı~-· ·.~ 
~ -it.. ·~\ . .... • • .f"". • . • . . . . 

TeuıhJik vesaitinde kullanılmak üzre lüzumu olan ve hep
sine 2683 lira 75 kuruş bedel lahmio edilen 31 kalem çubuk 
ve lama demiri poyra, daire desteresi, örs vesaire açık eksilt· 
meye konulmuştur. Listesile şartnamesi Levazım Müdürlüğiinde 
görülebilir. istekliler 2490 No.lı kanunda yazılı vesika ve 201 
lira 28 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
12.9.9J8 pazartesi günü saat 11 de Daimt Encümende bulun· 
malıdırlar. (BJ (5897) 

V - Asansör \V ertheim, Stigler, Schindler, A. T. G. vcsaikini inhisarlar inşaat Şübesine ibraz ederek Dyrıcs 
Mühleisen Gottscholç Mihhlis, Beck Henkel, Maylauer, almaları lazımdır. lı 
Hans hann Klockne veya lndustrie electromachine ve 1 6 - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılatl , 
Polonya "Luuis. N~uba~.e~. Che~ınitz,, mar~alı olacaktır. ile V-inci madd~de ya.zıl.ı eksilt~eye i.şı.irak v~sikas.ı ve; 

f 
. vı ~ İs~eklılerın .. t~~n fabrıkalar şubesınden verdık- güvenme paralarıyle bırlıkte eksıltme ıçın tayın edıltO ıı"( 

, lerı teklıflerın kabulunu mutazammın olarak alacakları saatte yukarda adı geçen Komiıyona gelmeleri ilan olll 4 
vesika ve % 1,5 güvenme paralarile birlikte pazarlık (5532) •V 
için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı geçen Ko· • • • ~ 
misyona gelmeleri ilan olunur. (5869) 3-4 1 İ t 1• t'k b'l · .1. · letd~ . 

• • • 
1 - Şartname ve numunesi mucibince satın alınacak 

57X82 cm. eb'adında 40 top zivana kağıdı açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

il - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 800 lira 
ve muvakkat teminatı 60 liradır. 

lll - Eksiltme 9.9.938 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 13 de Kabataş'ta levazım ve mubayaat şubesindeki a
lım komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte % 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge
çen komisyona gelmeleri ilin olunur. "5785,, 3-4 

- s a ıs ı , ı anço ve saır muması ı ı~ ııı 

mlmakta olup tipometre ölçüsü esasına göre haıırlB~O ı 
lan vr miktar ve ebadı listesinde yazılı bulunlln 34" ı : 
garnitiir ni!ınmıı>Jeri mucibince 'ksiltme mmliyle satıtl ' 
caktır. · ·pi 

II - Muhammen bedeli 800 lira ve muvakkat tetl1
1 

liradır. 

lll - Eksiltme 7.9.938 tarihine rastlıyan çarşatJI~~ 
~aat ll'de Kabataşta le\'azım Ye mubayaat ~ühesinde 
komisyonunda yapılacaktır. ..bt& 

iV - Listeler hergün parasız olM·ak sözü geçen şu 
lınahileceği gibi nümuneler görülebilir. 

V - İsteklilt>rin eksiltme için tayin 
yüzde 7,5 güvenme pualariyle birlikte 
komisyona gelmderi ilan olunur. 

edilen gün ;~e f. 
yukarıda ' 31 

"5717,, 
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Bir kilosuna tahmin edilen fiatı 12 kuruş olan 208000 kilo ~na talip ı İslahiycdcki kıtaat için 532,000 kilo. k~ru ?t ~apalı z~fla eksilt· 
çıkmadığından yeniden münakasaya konmuştur. Şartnamuıni para- meye konulmuştur. :\luhamm~n tutarı .18620 lıra ılk temınatı 13!fG 
sız almak istiyeolerio her gün Safranbolu P.A. Sa. Al. Ko. na 1 lira 50 kuru~tur. Şartname~i lslahiye tuğııy satın alma Ko. dadır. 
müracaatları. İlk teminat miktarı 1872 liradır. İhalesi 3 9, 938 Cumar- : Eksiltme 14 eyllıl 938 çarşamba günü saat 15,30 da islahiyede Tuğay 
tesi günü saat 11,30 dadır. Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı satın alına Ko. da yapılacaktır. Ve teklif mektubları 14/9/938 sant 
kanunun 2-3 cü maddelerinde yazılı vesaikle ilk teminatlarile bir- 14 e kadar İslahiyede Tuğay satınahna Ko. na verilmiş olacaktır. 
likte teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel Safran- (324) (5865) 2-4 ~~eli_ke~fi 7688.t lira 76 kuruştur. Yetmiş alt~ bin sekiz y~z 

'PılQı Yetnı14 beş kuruştan ibaret olan Konyada uç adet garajın 
•7,s 

1
t11 kapalı zarf uıuli ile münakasaya lrnnmuştur. Talipler 
tın' 

ty, b •natı aıuvakkatası olan 5766 lira 36 kuruşu vezne makbuzu 
liııd •nka tntktubile teklif mektupl. rının kapalı zarf alma 
t S.~n evvel makbuz mukabilinde Konyada Lv. A. Binasında V 

lıltdi Al. Ko.da vermeleri. Eksiltme 15-9-38 peqembe günü saat 
ı ~Teklif ınektuplarının alma saati 10 da·hr. Şartname ve ke~if, 
~l Or Sa. Al. Ko.dadır. Talipler mezkur keşfi şartnamesini Kor 

)t~Ui j ((0nıisyonunda görebilirler veya beş lira mukabilinde iste
Ilı \'t. Taliplerin Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesiko.-

t&ik.1 •le iÜnünden e :ı az sekiz gün evvel Komisyona vera:eleri 
hl1 1\•lıtıak is!eyenler,n Nafıa Vekaletine hemen müracaatları 2490 
't i"~unun 2 - 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalar beraber. 

llnu belli ıaatte Sa. Al. Komisyona vermeleri. (33ll) (5961) 
1-4 

• • • 
~t:s.Uı a'arnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan 145.000 kilo sığıreti 

. ty1rıt \·e keçi eti kapalı zarf usulile eksiltmiye konuldu. Eksiltme 
totı 938 pazartesi günü saat 16 da Mersin askeri satın alma ko

l t\'\·e~rıda ~·apılacaktır. Zarflar aynı giinde açılış saatinden bir sa· 
~t11 1

1rıe kadar kabul edilir. İstekliler aynı zarfın içindeki teklif 
tis~~rırıda her üç cins ete de fiat verecekler salahiyettar makam 

1 ~~ ~uvafık görürse .o cins et i~ale edilecekti~. ~tuh:unmen. be· 
'•at 1_ • •ta olup ilk temınatı 3263 lıradır. Fazla bılgı edınmek ıste· . e~ı.ı . -

bet ı er askeri satın alma komısyonunda mevcut olan şartname-
lltnan görebilirler. (327) (5921) 2-4 

• • • 
. t~~tr .~onuna tahmin edilen fiat on bir lira 50 kuruş olan 4230 

*i 7 Q ~0nıürü kapali zarf usulile m~na~asaya ~onul muştur: iha
l'ııttı.r Çarşamba günü saat 12 dedır. ilk temınatı 3648 lıra 38 
t~tti• E"aaf ve şartnamesi 245 kuruş mukabilinde Milli Müdafaa 

'-l'll S.tınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeya gireceklerin 
ltlc.tif 1 kanunun 2-3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat 
t.l(l~ektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada 

faa Vekaleti Sabnalma Komisyonuna vermeleri. 
(261) (5441) 4-4 

• • • ~~p. 
'ııı.~ıtıe lahnıin edilen fiai 303573 lira 42 kuruş olan 4473 ton 

""'ltı le. .. 
ı ~'rf 0nıurü 74880 ton sömikok ve 2790 ton linyit kömürü 
.' tli .. usulile münakasaya konulmuştur. ihalesi 7-9-938 çar

e ~u 0 n birdedir. Evsaf ve şartnameı.i 15 lir~ 18 kuruş ~u
'""'•t\l:tınal~a Koruis!onunda~ alınır. ilk temınab 15892 " lır~ 

ltrj ' Eksıltmeye gıreceklerın 2490 sayılı kanunun 2 3 uncu 
laarnde 2'Österilen vesikalarla teminat ve teklif mektublarını 
~ Sa~den en az bir saat evvel Ankarada Milli Müdafaa Ve-

rıalnıa Komisyonuna vermeleri. (269) (5442) 4-4 

• • • ~ti\. 
'ııı"11tıe 

'-ill lc.~ahnıin edilen fiat 21199'2 lira 50 kuruş olan 10004 ton 
. 0nıürü ve 2529 ton sömikok kömürü kapalı zarf usulile 
~lılc. yt: ~onulmuştur. ihalesi 7.9.93S çarşamba günü saat. 13 

' lc.\l llıınat 11849 lira 63 kuruştur. Evsaf ve şartnamesı 10 
)r;ıtı~ t\ı' tnukabilinde Milli Müdafaa Vekaleti Satıoalma Ko
ı.,~G lln alınır. Ek~iltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunua 
."ltıı ib&ddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mek-

Vtlc.i.~le. •aatinden en az bir saat evvel Ankarada Milli Mü
etj Sabnalma Komisyonuna vermeleri. 

(263) (5443) 4-4 

~-~ • • • 
'l 't•d 1
" ~•rı • Cebeci hutabaneıinde yaptırılacak ıu deposu po-

ı:d•tılldtlızaıyon ve kömürlük inşaatına eksiltme günü iıtekli 
:'•tııı ~tı Ye.niden kapalı zarf usulile tksiltmeye konmuştur. 
~ "'e 5.g eyetı umumiyeıinio keşif bedeli 60030 lira 22 kuruıtur 

r:ı,dll 938 pazarteıi günü !laat 11 de Ankarada M.M.V. Sa. 
ıı. lc.t,/'Pılacaktır . hk teminat 4~51 lira 5:! kuruş olup şa • t· 
' tL \>e • d t oqilt •aır evrak 300 kuruş mukabilinde Komiıyon an 

i~~3 til lııeye gireceklerin kanuni teminat ve 249·> &ayılı kanu
ttı ttk~•ddelerinde yuılı belgelerle müteahhitlik vesikaıı ile 

1't ~-~ llleklubl&rını eksiltme saatinden behemehal bir ıaat 
•rl\1.M.V. Sa. Al. Ko.na vermeleri (274) (5~67) 4 - 4 

bj~ ••• 

~i ~•ha1cll' def· t b l · · 'k' '"b" b t 1 "IQ.. ı ayyarc atarya arı ıçın ı ı ve o us n arya arı t .. il d" 
~llt, ~lts·tt Pavyon inşaatı kapalı zarf usulile Pksiltmeye ko· 
A~~e 1; tnıe. ayrı ayrı ve toptan yapılacaktır. 

bolu Belediye binasında toplanacak A.Sa.Al.Ko.na vermeleri 4-4 
(5494) 

••• 
İsparta garnizonunun kilosu 28 kuruştan 64500 kilo koyuneti ile 

kilosu 13 kuruş 50 santimden 240000 kilo un eksiltmeye konulmuştur. 
Koyun etinin teminatı 1280 ve unun 2430 liradır. İhalesi 12-9-938 pa
zartesi saat 10 ve 10,30 dadır. Şartnamesi İspartada satın alma Ko. da 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber ihale saatinden 
bir saat evvel teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. (312) (5767) 

2-4 

• • • 
Tefenni kıtaatının kilosu 4 kuruştan 394,520 kilo arpasile kilosu 

5 kuruştan 394,520 kilo yulafı eksiltmeye konulmuştur. Arp:ının te
minatı 1184 lira yulafın 1480 liradır. İhalesi 14-9-938 çarşamba günü 
saat 10,30 ve 10,45 dedir. Şartnamesi İspartada Sa. Al. Ko. da görüle
bilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel ispartada Sa. Al. Ko. na vermeleri. (320) 

(5861) 2-4 

• • • 
İslahiye kıtasının 153,000 kilo sığır veya keçi eti kapalı zarfla s::ı

tın alınacaktır. Muhammen tutarı 28,305 lira ve ilk teminatı 2123 lir::ı· 
dır. Şartnamesi İslahiyede Tuğay Satın Alma Komisyonundadır. Ek
siltme 14-9-938 saat 15 deİslnhiyede Tuğay Satın Alma Ko. da y::ıpıla
caktır. Tekli! mektupları 14-9-938 saat 14 e kadar İslahiyede TuğAy 
Satın Alma Ko. na vermeleri. (323) ( 5854) 2-4 

• • • 
1890 ton linyit kömürü kapalı zarf usulile münakasaya kon

muştur. Beher tona tahmin edılen bedel 8 lira 25 kuruştur. İhalesi 
7.9.938 çarşamba günü saat 10 dadır. İlk teminat 1160 lira 44 ku
ruştur. Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak Milli Müdafaa Vekaleti 
Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 

kanunun 2-3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve tek
lif mektublarını ibate saatından en az bir ıaat evvel A:ıkarada Milli 
Müdafaa Vekaleti Satinalma Komisyonuna vermeleri. 

(260) (5440) 4-4 

• • • 
Ankara garnizonu birlik ve milusesatı bt.yvaoatı ihtiyacı için 

619jOO kilo arpanın kapah zarfla ek•iltmeıi 12 9 93-:> ıaat 12 de 
Ankara Lv A Sa.Al. K\J da yapılacaktır. Muhammen bedeli 278i7 
lira 50 kuruştur. İlk teminatı 2090 lira 8 l kuruştur. Şartnamesi 1 R9 
kuruş mukabilinde Komiıyondan alınabilir. Kanuni veaikalarda 
bulunan teklif mektublarının saat 11 re kadar Komiayona verilmt>ıi 

l27 ~) {5465) 4-4 

• • • 
Tümen garnizonlarının ihtiyacı olan aşağıdaki miktar, tasınlanan fi

atları ve ilk teminatları yazılı 886000 kilo unun kapalı zarfla eksilt
mesi 21-9-938 çarşamba günü saat 15 de İzmitte Tümen satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhit
lere de ihale edilebilir. Şartnamesi Ankara, İstanbul, Eskişehir leva
zım amirliklerinde ve İzmitte Tümen satın alına komisyonunda gö
rülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatından bir saat evvel teklif mek
tuplarını İzmitte Tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 

Mevkileri Miktarı Tas nlanan fiat 
kilo kuruş santim ---- -------

İzmit 255000 12 50 
Adapazarı 225000 12 50 
Bolu 225000 12 50 
Tuzla 70000 12 50 

Gebze 111000 12 50 

886000 

• • • 

(317) (5819) 2~4 
Tutarı İlk teminatı 
lira lira 

31875 
28125 
.28125 
8750 

13975 

110750 

2390 
2110 
2110 

657 

1040 

8307 

Tümen garnizonların ihtiyacı olan aşaıda miktar, tasınlanan fi. 
atları ve ilk inancları yazılı 1014000 kilo yulafın kapalı zarfla eksilt
mesi 19-9-938 pazartesi saat 15 de İzmitte Tümen Sat. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edi
lebilir. Şartnamesi Ankara, İstanbul, Eskişehir, levazım amirlikleri 
ve İzmitte Tümen satın alma komisyonunda görülebilir. İsteklile
rin belli gün saatından bir saat evvel teklif mektuplarını İzmitte Tü-
men satın alma komisyonuna vermeleri. (316) (5818) 2-4 

Mevkileri Miktarı Taaınlaııan Tutarı İlk inanacaları 

iz mit 
Adapazarı 

Bolu 

kilo fiatı 

95000 
64000 

kuruş 

5 
5 
5 

lira 

4750 
3200 
3700 

lira 

357 
240 
277 

)' ~llğ· Eylul 938 pazartesi günü saat 12 de Diyarı bakır Le
Sl~1~all~a 1 Satınalnıa Komisyonunda yapılacaktır. Defi tayyare 
~, 1 lStı;~nı? birinin keşfi 75688 lira 08 kuruş ve ikisinin ke· 
,~ala lıra 16 kuruş ve ilk teminatı 8818 Jira 80 kuruştur. 

-..~ h lltı 73~
1nııı beherinin keşfi bedeli 36789 lira 70 kuru~ \"e iki· I Tuzla 

·1'~ lltal'y '10() lira 40 kuruştur. İlk teminatı 4929 !iradır. Defi ı Gebze 
'~ \>e k: hangarlarının ihale bedelinin on bin lirası 938 mali 

74000 
261000 
220000 

» 
Q 

5 
28050 
11000 

2104 
825 

10114000 50700 3803 

-.., ~llesin~e~~hasebesindeki tahsisattan ve rniitc?.aki lrumıda 
~ııı d ödenecek bonolara rapt edilecektir Obüs batarya • • • 

~il lsattaa beş bin lirası 938 m:ıli yılında ve kor muhasebcsin-
~~'eJttir n ve nıütebakisi 939 senesinde ödeııeı:ck bonolara 

1 
Eskişehir garnizonundaki hava birliklerinin ihtiyacı olan 1050 

)~ t §llbe .. leeşif ve projeleri on bir lira 45 ktıru} mukabilinde ton sömikok kömürü kapalı zarfla .~ksiltmiye konulmuştur. Eksiltme
. ~t haltıt ~ilden alınabilir. İstekliler kcşifname ve şartnamele· si 12 eyhil 938 pazartesi günü saat 16 da Eskişehir levazım amirliğin

~ltıiler b ev~zını Amirliği Satınalma Komisyommda görehl- de satın alına komisyonunda yapılacaktır. Kömürün şartnamesi her 
tll.ı.~ltıı ve ~h ~n ve saatta usulü dairesinde hıızırlanmış teklif gün komisyo~da görülebilir. Muhammen bedeli 29400 lira ilk t:mina~ı 
'~•ine " ışleri yapabileceklerine dair Nafıa Vekaletinin 2205 liradır. Istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına daır vest-

\''eı "~ıun vesaikile ihale saatinden bir sııut evvel Ko· kalarile birlikte teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evveline 
"• (267) . (H60) 3-4 I kadar komisyona vermeleri. (318) (5820) 2--4 

••• 
Ankara garnizon birlik ve müeueseleri hayvanatı için 230,000 

kilo yulaf n kapalı zarfla eksiltmesi 8 Eylül-988 ıaat 12de Ankara 
LV. Amirliği Sa. Al.Koda yapılacaktır. Muhammen bedeli 18400 
lira ili< teminatı 1380 liradır. Şartname Komiıyonda görülür. Kanun 
vuikalarda bulunan teklif mektublnrını, aaat 11 re kadar Komi•· 
yona vermeleri (:?65) (5458) 4-4 

••• 
Diyarıbakır birliklerinin ihtiyarı olan 84000 kilo pırınç kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 9-9-938 cuma günii saat 
11 de Diyarbakır Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Muhammen be
deli 16800 ve mU\·akkat teminat 1260 liradır. İstekliler şartnamesini 
komisyonda görebilirler \'e ihale gün ve saatinde bir saat evvel usuli 
dairesinde zarflarını komisyona vermeleri. (276) (5469) 3-4 

1 
... 

1 - Tahmin edilen bedeli 30481 lira 75 kuruş olan 107900 kilo sabun 
1 eyl\ıl 938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14,30 da kapalı zarf 
usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 2286 lira 13 kuruş olup şartnamesi Komis· 
yondan her gün 153 kuruş bedel mukabilinde alınabilir . 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveli· 
ne kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkanlıi:ına makbuz mu-
kabilinde vermeleri. (5367) 4-4 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli 29928 lira 50 kuruş olan 119.000 kilo pirinç 

1 eyliıl 938 tarihine rastlıyan perşembe giinü saat 11.30 da alınmak ü
zere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 2244 lira 6-l kuruş olup şal'fnanıesi 150 ku· 
ruş bedel mukabilinde her gün komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evve
line kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mu-
kabilinde vermeleri. (5365) 4-4 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli 17.156 lira 35 kuruş olan 98.770 kilo zey

tin 6 eyh1l 938 tarihine raslıyan salı günü saat 11,30 da kapalı zarf 
usuliylc alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1286 lira 73 kuruş olup şartnamesi her gün 
komisyondan parasız olarak alınabilir . 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede· 
ceklcri kapalı teklif mektuplarını en ıcç belli gün ve c;:ıatten bir saat 
evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlıj-ına ver-
meleri. 5518 3-4 

••• 
Tahmin edilen Muvakkat teminatı 

bedeli lira 
7000 kilo beyaz peynir 2881.20 

20000 kilo Çubuk makarna 4462.00 
2000kilo Tel ve arpa şehriyesi 446.20 772.92 
3000 kilo Kaysı reçeli 1315.50 
3100 kilo Erik reçeli 1200.63 
1- Yukarıda yazılı beş kalem yiyecek maddesi 13-9-938 tarihi.ne 

rastlıyan salı günü saat 14,30 da kapalı zarfla alınmak üzere müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 772 lira 92 kuruş olup şartnamesi her gün 
komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde taıızim e
decekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar komsiyon başkanlığına vermeleri (5796) 2-4 

'• '. . ~ ..... :-ıı- ( .. :J• : • ..:;..ı::-·. ' -· ~ 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 

Komisyonundan : 

Münakasaya konan 
eşyanın cinsi 

Ders sırası 
Etüt sırası 
Resimhane masası 
Resimhane masası 

Miktan Muhammen 
bedeli 

30 adet 35.50 L. 
SO • 45.00 L. 
25 • 35.00 L. 

Pey 
akçe~i 

Eksiltmenin 
tarihi saat 

249.00 L. 14/9/938 10 

taburası 75 ,. 4.00 L. 109.00 L. 14/9/938 10.3 
Proje ve dosya dolabı 3 ,. 92.50 L. 

1 - Mektebin 938 mali senesi zarfında yaptıracağı eşya açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Bu eşyaların cins \"e miktarlarile muhanııncn bedelleri ve ilk 
teminatları, eksiltmenin tarih ve ~ekilleri hizalarında gösterilmiştir. 

3 - İstekliler 938 mali senesine aid Ticaret odası vesikalarını gös· 
1 ereceklerdir. 

4 - Şartnamelerini ve nümunclerini görmek istiyenlerin her gün 
ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mekteb 
binası dahilindeki komisyona müracaatları ilin olunur. •584b 2-4 
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Bugün ilan olunan . ünakasalar ve üzayedeler Listesi Toptan Satış Fiatları 

Cinai Şekli Muham.bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

ı _fü !~~~~~~:~~~yasa~~ ?.ünlük Vaziyeti 
~~~~~~--====-~~~~~~~~~~_.;!._;_;_;;,~~~~~~~~~~~~ 

A)MÜNAKASALAR 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Çöp saudığı inşaata 4 ad. (lemd.) 
Mezbaha binası tamiri (teınd) 
Belediye hamamı t amiri 

Beh. 36 08 
132 70 

Af yon Beled. 

" " 

2-9-38 
2-9-38 
5-9-:38 
5-9-~8 

2-9-38 
1-9-38 

15 _ ı ı 
15 -1 

Ahşap tabiiyeti köprü inşaatı 
Bina inşaatı (temd.) 

Açık ek. 

" ,, 

3165 tiO 
7716 42 
319ıJ 95 

233 -
578 73 
239 32 

Malatya Şarbay. 
Eski§ehir Nafıa Müd. 
Karapınar Beled, 
Konya Vilayeti 

il -
15 _ ı 

16 -1 
Köprü inşaatı (temd > 
Hayvan Haatanui tamiri Açık ek. 
Aıri fırın inşaatı (temd) 

881 45 
2JO 39 

6201 99 

60 86 
Konya Hususi :\fuha1ebe MQd. 
Afyon Vakıfları Mem. 

ıo - ' 
10 - ı 

2-9-38 15 -
14-9-38 

Hükumet konağı inşaatı (Temd.) 409 17 Afyon De!tcrJ . 15-8-38 itib. 20 a-ün 
1 

Beş sınıfla ilk Okul binası inşaatı (1 kısmı) 

Trabzonda Nümune Hast. ikinci kısmı inşaatı ile 
Kapalı z. 

,, 
31165 84 Z337 44 

737044 88 33232 -
Kır~ehir Nafıa Müd. 
Trabzon Vıl. fst Nafıa Müd. 

15-9-38 12 - 1 

22-9-38 15 - 1 
elektrlk kalorifer, ııhhi ve diğer teai.atı 
(Şart. 36,86 L.) 

Ank. Yüksek Zıraat Enstitüleri Kanalizaaiyon ve 
fosseptik tes:1atı (Şart. 98 kr.) 

,, 19545 75 1465 95 Nafıa Vekaleti 16-9-38 11 -

Büyükdeıe meyva fidanlığına yap. malz. ambarı ioş. Açık ek • 2705 65 202 92 istanbul Beled. 
. 

Elektrik - liavagazı - Kalorifer (Tesisat ve mahemesl) 
~------------------------------------

İki No.lu fincan 78000 adet Kapalı z. 195(.ı!O - 1~62 i'iO P. T. T. Lvz. Müd. Ank. ve fııt. 19-10-38 14 -
22-9-38 15 _ I Trabzonda Nümune Hast. yap. kalorifor ve elektrik 

tesisatı (Bak inşaat •Ütununda) " 

Mobilya ve büro efyası, Mu,amba-Hah v. s. 

Trabzon Vilayeti 

Oolab 1 adet - doıya dolabı 1 adet Paz. 220 - - - fst. Gümrükleri Ba4müd. 7-9-38 10 - 1 

Mensucat 

Kalın ve İnce köaele 720 k. - vidala 825 ayak- Açık ek. 1307 - 98 03 lstanbul Be!ed. 9-9-38 11 -
glase 100 ayak - yerli me.i n 80 ad. (temd.) 

Memur elbise kum ı: şı 1000) m. - paltoluk kumaş Kapalı z. 150000 - 10250 - D. D. Y. Aok. ve Haydarpafa 
5000 m. - müstahdem elbiıeai için kumat 

16-9-38 ır, -
100~0 m. - paltoluk kumaş 5'.JOJ m. (Şrt. 750 kr.) 

Müteferrik 

Parke taşı 68n5 ad. Kapalı z. Mersio Beled. 
Alümiuyüm manşon 3 ve 4 mm 100000 adet 
Bala&t 9000 m. 3 

,, 8000 -
516 -
600-
742 50 
795 -

P. T. T. U. Müd. Ank. ve fst. 
D. D. Y. Malatya 

14-9-38 11 -
13-10-30 15 -

9-9-38 12 -
8-9 38 11 -İısıaralık lama 53 ton " Paz. l0600 - M. M. V. Deniz Merk. S.A.K. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Erzak 126 kalem Paz. Diyarbakır Ask. S.A.K. -- --
Müzayedeler 

Tfftik.)550 k. 
Saman 40 ton 

Atık art. 
Paz. 

16'/:1 05 l 2'l 06 
250 -

Eskişehir Veteriner Direk. 9-9-38 15 -
Yeşilköy Tohum fslab istasyonu SAK 2-9-38 14 - : 

(2 inci sayfadan devam) 

F • Proje 
3 - Eksiltme 26-8-38 gününden 15-9-938 aününe kadar yirmi 

gün müddetle müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur-
4 - Eksiltme 15-9-38 perşembe günü s .. t on ikide il Daimi 

Encümeninde toplanan Komiıyon tarafından yapılacaktır. 
5 - istekliler bu işe ait tafsilatı Nafıa Müdürlüğünde görülebi-

1 irler. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2337 lira 44 ku

rutluk muvakkat teminat vermeleti ve aşajıdaki yazılı vesikaları 
ibraz etmeleri lcizımdar. 

A - Ticaret Odasında kayıtlı olduğunA dair vesika. 
B - Bu gibi işleri yaptırdığına dair veııka. 
C - Nafıa Vekaletinden bu iş için alınmış ehliyet vesikaı ı. 
7 - Teklif mektuplnnnın eksiltme tarıhi olan 15-9-938 per· 

şembe ııünü saat ou ikiden bir ı.aat evve:ine kadar il daillli encÜ· 
menine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Bundao aonraki 
teklifler hiç bir suretle kabul edılmiyecektir. 

Trabzon Vilayeti S. 1. M. Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Trabzonda nümune haata· 

nesi ikinci kısım inşaatı ile elektrik, kalorifer, sıhhi ve di · 
ğer tesisattır. 

Bu işin muhammen keşif bedeli 737041 lira 88 kuruştur. 
2 - Bu işe aid ıartnameler ve evrak şunlardır : 
A) Eksiltme şartnameıi, 
B) Mukavele projeıi, 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D) Yapı işleri umumi fenni şartnamesi, 
El Vahidi fiat listesi ve hususi şartname, hususi şartna· 

me lahiL ... ı, keşif hulasası cetveli ve mahal listesi, 
F) Projeler. 
lstiyenler bu şartname ve evrakı 3686 kuruş bedel mu· 

kabilinde Nafıa Vekaleti yapı işleri U. Müdürlüğü ile İstan
bul Trabzon Nafıa Müdürlüklerinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 22·9 938 tarihinde perşembe günü saat 
15 de Trabzon Sıhhat Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 33232 lira 

muvakkat teminat mektup veya makbuzu ve bundan başka 
aıağıdeki vesikalarını kapalı zarfına uıulü veçhile koyması 
lbimdır. 

A) EvTelce alınmış daimi ve muvakkat vesikalaril g a 
kılınmı~ olduğundan Nafıa Vekaletinin l 2-8-938 tarih ve 
61J 11650 sayılı tamimleri mücibince ehliyet vesikası. 

B) 1938 mali senesine aid Ticaret Odası vesikası. 
6 - Ehliyet vesikaları talebinde bulunanlar 22-9-938 ta

rihinden en az sekiz gün evvel istida ile Nafıa Vekaletine 1 

müracaat edecekler ve bu zaman zarfında vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

1 - Teklif mektupları yukarıda 3-üncü maddede yatılı 
saatten bir saat evveline kadar Sıhhat Müdürlüğü dairesine 
getirilerek eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabi- ı 
ıinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların ni
hayet 3-üncü maddede yazılı saatte kadar gelmiş olmaları 1 

ve dış zarfların mühür mumu ile iyice kapatılmış olması la- 1 

zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Ankara Yüksek Ziraat En

stitüleri kanalizasyon ve Fosseptik inşaatıdır. 
Keşif bedeli 19545 Jircı 15 kuruştur. 
2 - Eksiltme 16-9-938 cuma iÜnü saat 1 l de Nafıa Ve

kileti yapı işleri eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf ! 
usuliyle yapılacaktır. 1 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin l 465 lira 95 I 
kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve bu inşaatı yapabi- 1 

1eceklerine dair ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 1 

liu vesiKa eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz iÜn ev- 1 

vel bir istid8:. ite Nafıa Veka!et~ne müra~aat edilerek ahna- ı 
caktır. Bu muddet zarfında vesıka talebınde bulunmayanlar 
eksiltmeye gıremiyeceklerdir. ı 

4 - Eksiltme şartıiamesi ve merbutatı 98 kuruş bedel 
mukabilinda Yapı işleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 1 

5 - istekliler teklif mektuplarını eksiltme günü olan 1 

16-9-938 cuma günü saat ona kadar Komisyon Reisliğine 1 

makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır, 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Konyada üç iaraj yap. Bak: Harici Askeri Kıtaatı 
il Anlarına. t 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerl! blok 

" " krible 
,, ,, marinlave 
,, ,, tuvenan 

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

ErzaK 

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

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Limon ltalya 

,, Tarabluı 

Patates Ada pazar 1 ci 
,, ,, 2ci 

Zeytin tanesi duble (936 mahsul 
,, ,, " (937 

" " 1 ci " 

" " 
2ci ,, 

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

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

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

,, 
" 
" 
" 

Deri ham ve lflenmlf 

Tuzlu kuru keçi 
,. ,, koyun 
,, ,, manda 
,, ,, sıtır 

Hava kurusu kuzu 
,, ,, koyun 
,, ,, oğlak 

Tula keçi 
,, koyun 

Salamura kuzu 
,, manda 
,, sığır 

Kösele ,, 1 ci 
,, manda lci 

Meşin elvan lci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan lci 
,, beyaz lci 

Pamuk ipliği 

Vater yerli 4 Adana 
,, ,,6,, 
" " 8 ,, 
" " JO ,, 
,, ,, 12 ,, 
" 14 ,, 
,, " 20 Y edikule 

" 24 
Ekstra " 6 

" " " 8 " ,, ıo 
" " 12 
" " 14 Vater ecnebi 

" 
" ,, 

,, 
" 
" " ,, 

Ekstra Yerli 

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

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

,, 
" ,, 
,, 
,, 
" 4 Hindiye 

6 ,, 
8 " 
ıo ,, 
12 " 
14 lngiliz 
15 ,, 
18 " 
20 22 ,, 
24 " 
15 İWya 
18 ,, 
20 
22 " 
24 ,, ,, 

kilosu 
litrui 
kilosu 
tonu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

kiloıu 

" 
" 
" 
" ,, 
" ,, 

ıandıtı 

b. undıtı 

" kiloıu 
,, 

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

" 
" ,, 
" 
" 
" 

çifti 
ldloıu 

" 
" çifti 

kiloıu 
çifti 
,, 
,, 
,, 

kilosu 

" ,, 
,, 

tane1i 
,, 
" 
" 

paketi 
,, 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 
" 
" 
" ,, 
,. 
,, 

~ En az-En ç 

-15,50 
-15,50 
_7 

- --16.(jl 
14:5 :ı-15,~ 
12 00-12,:ıv 

ı ı:oo-ı l,~ 
-16.5(1 
-21, 
_?Jj,~ 

z' 
2'l,50- 'iı· 
26,00- 6~ 
-,--
'l:'/,00--
25,00-

ıs-

'Jb 
rjı 

19 
ı? 
~ 
ıs 

800 = 815 ___ ,5~ 
_ 5,zJ 

- 4, 
45- '5 
28- '/J 
18- ~ 
ıa- ıs 
13- 15 

I~ 
ifJ 

sı- ~ 
~ 
fJ 
45 

285=~ 
280- ~ 

101~ ıcC 

160- '~ :: ~ 
55 - ~ 

110- ·~ 
48- ~ 

125- :ı 
105- / 

/ 

M- ~ 
40- ,~ 

155- ,~ 

~~ I~ 
80- ~ 

100- I~ 
90- ı 

• (İ~ 
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Elektrik,Havagazi,Kalorifer Tesisat ve Malz. 

in Nü~une Hastaneainde yap. kalorifer ve elektrik teslsatı. 
faal autunuoda Trabzon Vilayeti ilanına. 

~nsucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v.s 

Bak: 

Giimrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma Ko· 
llıillYonundan: 

b
. 1 - Gümrük muhafaza deniz mürettebatının 201 takım yazlık el
ıs · esıne istekli çıkmadığından 2/9/!)38 cuma günü saat 14 de yenidf'n 

açık •k ·ı c sı tıncsi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 1242 lira \'e ilk teminatı 94 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 

. 4 - İsteklilerin giin ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanu
nı Vesikalarile birlikte Galata eski ithalat gümrütündeki komisyona 
gellllcle · rl. 

~teferrik 
Devlet Demiryolları Beıinci İşletme Miidürlüğüuden: 

4
(
0 

l - 22.8.938 p.azartesi &ünü ekailtmeye konulan kilometre 

1 
h -165 arasındakı 9000 m. 3 balast gün ve saatinde talip 

fi~ ur •tmediAinden 2490 No.lu kanunun 40 ıır.ı maddesine tev
be an .kapalı zarf usulile eksiltme talik ediJmiıtir. Muhammen 

deh 742 lira 50 kuruştur. 

1 2 - Eksiltme 9.9.9J8 cuma gttnü ıaat 12 de Malatya İo· 
et-.e binasında yapılacaktır. 
ltı .3 - Bu işe girmek istiyen]erin, kanunun 4 iincü maddesi 
k Ucıbiace i~e irmeye manii kanuni bir hali bulunmadığını ve 
li~~u un tayin ettiği yesaik~ cnuv~kkat teminat .makbuıile bir
• e teklit mektublarını ekeıltınenın açılma saatınden bir saat 
vv11Jine kadar komisyon rd liğioe vermeleri. 

>.. k 4 - Bu işe ait şartname ve mukavele proj~si Malatya, 
k tı rı, Haydarpaşa İşletme müdürlük kalemlerinde, Diyarba
ır, Elazığ istaıyonlarında isteklilere beJılıiz verilmektedir. 

Menıin Belediye Riyasetinden : 

ba~ Belediyemizce satın alınacak olan 6877 5 adet Toprak kale 
l' .alat parke taşı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmnştur. 
h~~i~rı.n Meninde iuşııat mahaliode teılim edilmek şartile her 

ısının muhammen bedel 12 kuruştur. 
te . Bu ekşiltmeye girmek isteyenlerin 516 liralık muvakkat 
•allıınat vesikasını hni mektuplarını 14-9-938 çar§ambs günü 
tt at 11 e kadar beledi ye dairesinde müte~ekkil enciiment! tP-vrli 
ttı~e~eri ve bu hususa ait oartnameuin parası:ı olarak beledıye fea 
UdurlüğUndın alınııbileccği ih\n olun ur. 

kuru ot 

odun 

Mlnakasa Gazetesi 

16500 

.(4300 

743 50 ~5 69 7.9.938 
ııçık eksilt. Ç&r§amba s. 15 

26S 80 8.9.938 

1 

Müteahhitlerin Takvimi 

Perşembe l .9.938 

odun 100000 
açık eksilt. perşembe s. 

1500 69 50 s.9.9a8 
9 

Makine ve elektrik techizatı ve malzemesi (Suıığırhk Be-

bulgur 3400 

nohut 37000 

mercimek 2500 

kuru üziım 

zeytin dıınesi 750 

konııen•e 1200 

beyaz peynir 100(} 

şehriye 750 

ı:ıirke 500 

salça soo 

kırmızı biber 200 

çay 50 

kuru soğan 4600 

çorbalık pirinç 15000 

459 

345 

açık eksilt. per§embe s. 
34- ~12 8.9.938 

pazarlık ile perşembe s. 
26 88 8.9.938 

pazarlık ile per~e•be s. 
512 23 44 8.9.938 

pazarlık ile perşembe ı. 
300 22 50 9.9.938 

pazarlık ile cuma s. 
442 50 33 10 9.9.938 

pazarlık ile cuma s. 
372 'J.1 90 9.9.938 

pazarlık ile cuma s. 
500 37 50 9.9.938 

173 
pazarlık ile cuma s. 

28 13 9 9.9J8 
pazarlık ile cuaut s. 

375 9 13 9.9.938 
p:1zarltk ile cuma ~. 

250 18 75 9.9.938 
paıarlık ile cuma s. 

100 1 ~o 12.9.938 
açı~ eksilt. pazarttı:ıi ı. 

185 13 88 12.9.938 
açık eksilt. pazartesi s. 

460 34 50 12.9.938 

300 
açık eksilt. pazarteliİ ~. 

22 50 l:l.9.938 

lO lediyesi) No. 786 
Okul tamiri (Ankara Vilayeti) No. 778 

11 Somun otomatı diş açma tezgahı (D. D. Y.) No. 759 
Elektrik santralı için makine (Aydın Belediyesi) No. 770 

14 Muhtelif pres ve tezgah (D. D. Y.) No. 759 
Yiyecek (Tirebolu Kaymakam.) No. 759 

15 Fırın odunu (Çatalca Tümeni) No. 787 
Krible kömürü (M. M. V.) No. 787 

9 Sadeyağ ve kuru soğan (Çatalca Tümeni) No. 787 
~aman ve kuru fasulye (Kars Aık. Sak.) No. 787 

lO Pirinç (Deniz Lvz. Sak.) No. 788 
Sabun \Deniz Lvz. Sak.) No. 788 

li Beton asfalt pisti inşaatı (İst. Nafia Müd.) No. 788 
Yerli külçe kurşun (Darphane ve Darga Matbaası Müd.) 

15 No. 789 
Memleket Hast. in~aatı {Kayseri Vilayeti) No. 189 

10 Benzin ve mobiloil (Kütahya Mrk. Kom. Sak.) No. 790 
Deniz vasıtaları için malzeme (Gümrük Muh. Gen. Kom. 

l O İst. Sak.\ No. 790 
Parke taşı !Zonguldak Belediyesi) No. 790 

l l Yoğurt ıÇanak. Mst. M vk. Sak.) No. 790 
Koyun sığır veya keçi eti (Edirne Tuğayı) 791 

9 
Sadeyağ \Diyarbakır Lvz) No. 791 
Hurda pik (D. D. Y.) No. 791 

10 
Türk antrasiti lDahiliye Vek.) No. 792 
Beton kapağı tamiri (İst. Belediyesi) No. 792 

lO Orhaniye kışlası tamiri (İst. Komut.) No. 792 

açık eksilt. pazarteısi ı. 4 

Maçka Fen Tatbikat Okulu tamiri (İst. Komut.) Mo. 792 
• Seyyar mutfak ocakları (İst. Komut.) No. 793 

Beytünebab Hudut Taburu ihtiyacı içla yukarıda cinı ve mik· 
tarlariyle ihale 'ekilleri ve mulaammon bedelle muvakkat teminat
ları ve ihale ıno n uatlerl yazılı (26) kalem erzak Ei'9iltmeye 
konulmuıtur. 

ŞNe ve bordür inşaatı (Ankara Vilayeti) No. 793 
Gni Terbiye Okulu tamiri (Ankara Valiliği.) No. 793 
Ekmek (Ovacık Sey· Jandr. Taburu) No. 794 
Yulaf, kuru ot un arpa v . .s. (Isparta Ask. Sak.) No. 791 
Karyola, yatak çarşafı, dolab, sandalye muallim kuraüsü Eksiltme Bettunebap Hud:.ıt Taburu Satııı alma Komiıyonan· 

da yap1lacokbr. 
Şartnamelerini fÖrmek iatiyealer hor g'ÜD meaai Haller dahi· 

linde söıü geçen Komisyonda rörebilirler. 
İateklileria belli rüa ve saatlerde teminatlariyle birlıkte Bey· 

tuşşebap Hudut Taburtı Satan Alma KomiayoDana müracaatları 

ilin olunur. 

~:.:· ;t".)i.:i\... -._~~.u.~>-,~·.:-!~~'~,· ~, -~~m .. ~ -.-.· _·\"~:1·:~ .• ,~:!' 1~·· ---~~ .. - ·:·.. ~- - ,~ .... " ·' .:;· ": 

>., ~· . ·•·• ••.. .,.,:"""it~~':·'.\~, ......... -,.. ,., .... ' · . • . , .. ,-.·~r· :ı: 

~ ~/J~.t.ao.~Q1~$rY~·,a"-~~IY~AIDw!~~i~: Ua~1ar~~:§ 
~'i'..~:~ .. 

.... 

v.s. (Konya Köy Ebe Mek. Sak.) No. 795 
Su deposu inşaatı (Orhaneli Beled.) No. 795 
Makine yağı ve benzin {Menemen Beled.) No. 796 
Saman (Adana Tümeniı No. 796 
Hükumet konağı inşaatı (Küre Malmüd.) No. 799 
Elektrik projesi tanzimi (Bayındır Beled.) Na. 798 
Ray ferşiyatı (Nafıa Vek.) No. 799 
Eskişehir Başmüd. binasında yap. kelorifer tesiıatı (İnhi-

sarlar U. Müd.) No. 800 
Gaz odun ve kömürü (Sinop Vil.) No. 800 
Erzak ve kuru ot (Sinop Vil.) No. 800 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden Ordu Sıhhiyesi için 10 ton Pamuk 12-9-938 pazartesi günü saat 
1 - İdare · ht' · · t l k 

20000 
. 

3 
11 de Tophanede İstanbul Levazım Amirliğ-i Satmalma komisyonunda 

Defter ve cild tabettirilmesi (Maliye Vek.) No. 801 
Bölge Sanat Okulu tamiri (Ank. Bölge Sanat Okulu Dir.) 

No. 801. \> ı ıyacı ıçın sa ın a ınaca • tanesı k · · · · ~ 8oooo . / l k .. açı eksıltme ıle alınacaktır. Tahnun bedelı 3300 lira ilk teminatı 347 
~liir:ni tanesı 4 m m oma uzer~ ceman 100000 tane 1buçuk liradır. Şartname ve nümunesi Komisyonda görülebilir. İstek-

nyum manşon kapalı zarfla eksıltmeye konmuştur. lilerin kanuni vesikalarile belli saatte komisyona gelmeleri (167) 

llat 2 - Muhammen bedel 8000 lira ve muvakkat temi- (5867) 2-4 
60o liradır. • • • 

l5d 3 - Eksiltme 13· 10-38 tarihine müsadif salı günü saat Bostancı mühimmat deposu için 250 liralık benzin 9-9-938 cuma 
e Yapılacaktır. günü saat 15 de Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyo -

ltrrı· 4 - Talihler muvakkat teminat mnkbuzu veya banka nunda pazarlıkla alınacaktır. Teminatı 37 buçuk liradır. 
t
1
tl ınat mektubu ile kanuni veiaikı muhtevi kapalı zarfla· Evsafı komisyonda ~örülebilir. İsteklilerin kanuni veı:;ikalarilc 

l~t~·o gün saat 14 e kadar satın alma Komisyona verecek beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (166) (5866) 2-·4 
ır. • • • 

bı.ıı : -~Şartnameler, Ankara P. T. T. Levazım ve İsten· Ordu Sıhhiyesi için 1000 çift lastik ayakkabı 13 - 9. 938 salı günü 
IUkı ~Yoglunda P. T. T. Levazım Ayniyat Şubesi Müdür- saat 15 de Tophanede İst. LY. A. Sa. Al. Ko. da açık eksiltme ile alına-

erınde parasız verilir. caktır. Tahmin bedeli 2040 liradır. İlk teminatı 153 liradır. Şartname 
ve nümunesi Ko. da ~örülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile İ>c· 

.. l k raber belli saatte Ko. na gelmeleri. (164) (5815) 2-4 
ors v. ı. a ınaca · 

,, 
tır ~ : l kalem çubuk lama demiri poyra 

ak: lst. Belediyesi ilanlarına. 

"'--------------&-------------~ t~ k 
~ Zahire, Et ve sebze v.s. 

bıyarhakır Askeri Satınalma Komi~yonu Ba§kanhğından : 
Miktarı Muh. bed. Muvak. T. İhale 

Kilo Liıa k~. L. kş. Tarihi 

4500 1147 50 86 6 5.9.938 
açık eksilt. pazartesi l'. 10 

4700 9i0 70 50 5.9.938 
açık eksilt. pazartesi s. 15 

3500 3115 233 62 6.9.938 
atık ekıilt. salı s. 6 

2000 1449 108 67 6.9.938 
açık eksilt. salı s. 10 

2000 9ao 71 26 6.9.938 
açık eksilt. salt ı. 14 

750 667 50 6.9.938 
~Yti 

n }ağt 

• • • 
Ordu sıhhiyesi için 1000 adet tabağile beraber çay fincanı, 2000 

adet çorba tabağı, 2000 adet yoğurt kasesi, 500 adet tuzluk 12~::J-9J8 

pazartesi günü saat 15 de Tophanede İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. da açık 
eksiltme ile alınacaktır. Hepisinin tahmin bedeli 1305 liradır. İlk te· 
minatı 97 lira 87 kuruştur. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte Ko. na gelmeleri. (162) (5813) 2-4 

• • • 
Ordu Sıhhiycsi için 2000 adet !'urahi, 2000 adet bardak, 12-!l-933 

Pazartesi genü saat 15,30 da Tophanede İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. da açık 
eksiltme ile alınacaktır. Hepisinin tahmin bedeli (1470) liradır. İlk 
teminatı (110) lira (25) kuruştur. Şartname ve nümuncsi Ko. da gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber Ko. na gelmeleri. 

(165) (5816) 2-4 
• • • 

640 metre arka çantalığı bez 10 cylul 938 Cumartesi günü s.'ltıt 
11 de Tophanede İstanbul Lv. amirliği satın alma Jco. da açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli 649 lira 20 kuruştur. İlk teminatı 48 lira 
69 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da görülebilir. isteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. (163) (5814) 

2-4 
• • • 

Sığır eti ıKayseri Tayyare Fabrikası Sak.) No. 801 
H.alkevi binasi tamiri (Ank. Halkevi Başk.) No. 802 
Bınek hayvanı (Söke Ask. Sak.) No. 802 
Menfez inşaati (Sivas Nafıa Müd.) No, 802 
Transfomatör binası inşaatı ( Sivaı Elektrik İ M" ·..ı ) 

No, 802 f· uu. 

Yulaf (Bornova Ask. Sak.) No. 802 
Buğday nakli (Çorlu Kor Sak.) No· 803 
*Doç markalı otomobil (İıt. Beled.) No. 803 
Sömikok (Manisa Vil.) No. 804 
~u projesi tanzimi. (Konya Vil.) 804 
inşaat m.alzemesi (Ist. Komut.) No. 8Q4 
Saman (Ist. Komut.) 804 
Mercimek (Kars Ask. Sak.) No. 804 
Bekçi kulübesi İnşaatı (Kağıdhane Köyü Heyeti ihtiyari
yesi) No. 804 

•önlerinde yıldıı İfareti olanlar milzayedeye aittir. 

D.D.YOLLAQI İŞLETME u. MUDURLUGÜNDEN . 
Muhamnıen bedeli 16000 lira olan Sivas atöly~si kazan temizleme 

tesisatı 10-10-938 Pazartesi e-ünü saat 15 de kapalı zarf usulü ile An· 
karada İdare binasında satın alınacaktır. 

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

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
darpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden datığılacaktır. (5753) .f-4 

Ehemmiyetle Nazarı Dikka~ 
. .,. .., 

. · I" J .. ı .... ~;:. - " . ~ 

1200 600 

6500 715 

~-~ 'tna 

~~'~t ca 

•t~, 
2SOOO 2125 

açık eksilt. ıalı s. 
45 7.9.938 

açık eksilt. çaroamba s. 
53 62 7.9.938 

açık eksilt. çarşamba s. 
159 37 7.9.938 

açık eksilt. çarıambı s. 

15 

9 

10 

14 

Beyaz ve pırına sabunlarını askeri evrnta uygun her 
yerden ucuz yalnı7. aşağıdaki adreste bula')ilecekiiniz 

A. S. TURAN SABUN FABRİKASI 
İzmir İkinci Mıbcılar sokağı No. 44 

Bit No. lu dikim evi için beş adet puantariı. durkop maklnası 
bir adet durkop ilik nınkinası, bir ad t yayıcı postan makinesi, ycdl 1 

adet kesici rcgola makinası1 bir delici kalıp zımba nıakinası, ve satt ı' 
malzemenin 5-9-938 pazartesi günü saat 11 de Tophanede istnnbul le· 
vazım Amirli.ğ~ satın al~a koınl~yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapı· 11 
lacaktır. Hepısınin tahmın bedeh 25500 liradır. Teminatı 3825 liradır. 
İsteklilerin kanuni vesikalarilc beraber komisyona gelmeleri. (5964) 

2-4, .............................. .. . 
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a l' Adminiıtration 

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

u - -------- .__. ...... 

Tableau Synoptique deş Adjudications Ouvertes A ujourd'hui 

Mode Prix 
Objet de l' Adjudioation d'adjudicat eatimatif 

Caution 
proviıoire 

Liea d•adjadicatioa •t el• 
Cahier de• Cbarııe. Joun Heure 

Conetructton-R•paratlon-Tra v. Publlc•-M•t•rlel de Con•tructton-Cartographle 

Conıtr. Bati11e (•j.) 
Cooılr. pont ıur le canal Keçili ( .. j.) 
R•p· Bat. hopital dea animaux 
Coaıtr. four moderne (aj.) 
Conılr. konak gouveroemcntal au b<-urı 

Bolvadin 
Conıtr. caiHe Toirie: 4 p . (aj ) 
Rep. a la bat. abattoir (aj. ) 
Rep. aıı bain Municipal 
Cenıtr. pont en beton arıne 
CoDılr. depôt materiel i la pepiniere de 

de Bflyükdere 

Gre a ırre 

Publique 

Publiqn 
Publlque 
Publique 

Conıtr. Bat. eeole primaire de 5 cla11e1 Pli cacb. 
a Kir,ebir ( 1 partie) 

Cooıtr. 2~me pırtie ı\ l'bopital Modele Tra· Pli cach. 
bzon inıtal. chauffaıe c~ntral, electrique 
1&nit. ~cah clt. L. 36.86) 

TraT. de caaaliaation et foue ıeptique Pli cach. 
aux loıtituts Aıricolea Aok. (cah. eh. pr. 98) 

la 

3190 95 239 3'? 
881 45 60 86 
210 39 

6201 99 
409 17 

P. as os 
132 70 

3165 6Q 238 -
7718 42 578 73 
2705 6~ 2v2 n 

JI t65 St 2337 44 

1aı0« as 33232 -

19>45 7f> l46ö 9S 

Muoicip. Karapınar 2-9-38 16 -
'.'ılayet Konya 1 9-38 10 -
Dir. Comptabilite pıivee Konya 14-9-38 10 -
Dir. Vakoufı Afyon 2-9-33 15-
Defterdarat Afyon 20 jourı i partir du 15-8 38 

Municip. Afyon 2-9.38 15 -

" 
,, 2oas 15 -

M•oicip. Malatya 5-9-36 ti -
Dir. Trav. Pub. Eskişehir 5-9-38 15 -
Com. Perm. Municipalite I.tanbul 5-9-38 il -

Dir. Trav. Pub Kırşehir 15-9-3S ı2 -

Vil. Trabz., Dir. Trav. Pub. lıt. 22·9-J8 15 -

Mioiıtere Trav. Pub. lfJ.Q.38 11 -

EJ•ctrlclt6-0az-Chauffaga Centraı (lnstaUatlon et M•~rlel) 

llolatcuu No. 2: 78000 p. Pli caeb. 19300 - 146.? 50 Dir. Ecooomat p. T. T. Aok. et lıt. 
Vilayet Trabzon 

19· 10-38 
22-9 3~ 

15 -
15 -loıtal. eleetriq11e et chauffai~ central a Pli cach. - -

l 'hopltal. Modele a Trabzon (Voire Conıtr.) 

Hablll•m•nt - Chaueeur•• - Ttssua - Culr• 

Cuil" no k., pe&'JX de Ye&U 82.> piec!ı, Poblique 
euir indirene: 80 p. ete. (aj.) 

1307 - 98 03 Com. Perm. Municipalite iıtanbul 9-9-38 ıı -

Etoffe pr. coıtumu de fonctioonaireı: Pli ca.ch 150000 - 10250 - Adminiıt . Gen. Cheminı de fer Etat 
10 000 m •• id. pr. paletots: 5000 m., 
etoffe pr. coltume1 de ıulbalteroı: 

Ank. eaİHH Hay.ir. 16·9-38 U-

10000 m., id. pr. paletotı 5000 m. 
(eah. eh. L. 7.50) 

Amaublement pour Hab'latlon et Buraaux- TaplasarJa et::. 

Armoire: 1 p -Armoire pr. do11ier: l p. Gre a gre 

Dlv•r• : 

Pav'• 6877 5 p. 
Maochonı en aluminium de 3 d 4 mf m: 

100.000 p. 
B:ıllut: 9000 m3 
Fer lama pr. rrille: 03 l. 

19rovl•lona 

Orre: 18,000 k. 
Paille: 2.500~ k. 
Palt~queı: 40 t. (ıj) 
Proviıion 26 lotı 
Leiume1: 21 lot. 
Foin, orıe, bl,, millet ete. 7 lotı 
Haricob ıecı: 0:9,-2 t. 
Viaode de mouton ou de boeuf: 65 t. 
Paille: 52,3 t . (aj.) 
Paille: IJ:i t . (aj) 
Orıe: 70 t. foin: 25 t., paille: 15 t., ıel 

de fourrage: 200 k. (aj.) 
Lait putoriıe: 114350 litre1, lait cru: 

1l1700 k., yoıhoard: 24i5 k. 
F arlne: 200 t. 
B•urre, Yiande de ch,vre, de mouton et 

de boeuf 
Fromare Kater 5,1 t. (aj.) 
Orre: 14.6 t., paille: 14.6 t. 

PJi eacb. 
Pii eub. 

Plı caoh. 
Gre 'ıre 

Publique 
Publique 
Publique 
Gre i 2're 
Publique 
Pli cac9. 
Publıque 

PJi cach. 
Publıque 

Publique 
Gr~ iı rre 

Pli cach. 

Pli cacb. 
Pli cacb. 

Gre l fTc 

B) Adjudications a la surenchere 
Mohaire: 1550 k. 
Paille: 40 t. 

Publique 

Gri a "'' 

222 -

- -
8000 -

10600 -

le K O,tt4 
le K· o,oı 

30)() -
- -
- -

9720 -
4920 -
- -

1307 50 
4680 -
43)1 50 

- -

5100 -
ıoı2 -

1a21 oj 
2.50 -

Anlara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Harp okulu için 6800 kilo kaşar peynirine kapalı zarfla 

eksiltmesinde teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden paıarlılda 
ekeiltme!i 31 Ağustos 938 saat 12 de Ankara Lv. Amirliği sa· 
tınalma komieyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5 JOO Jira ilk teminatı 382 lira 50 ku· 
ruştur. Şa·tnamesi komisyonda göıülür. Kanuni vesika ve temi
natla belli vakitte komiıyonda bulunulması. 

Dir. Princip. Douane1 l.t. 7-9-38 ıo -

516 - Municip. Menin 14-9-38 il -
600 - Dir. Eeonoruat P.T.T. Ank. et f.t. 13-10-li 15 -

142 00 5lme Explolt. Cb de fer Etat Mdaty a 9-9-JS 12 -
795 - Iat. Marlt. r.lln . Def. Nat. 8-Q- :ıs 11 -

- - Muoicip. Kütahya 14-9-38 12 -
- - " " 14-9-38 11 -
225 - Com • ..\eh. Int. Ank. 1-9-38 il -

Milit . Diyarbakır 
147 07 Com. Ach Ecole Metier iat. 31.8-38 ıı -
129 - Com. Acb. Mlniıt. Hyg. Asıilt. Soc.Ank.10·9 38 11 -
J6~ - Com. Ach. Brigade İslahiye 12-9·38 16 -
- - Com. Acb. Bataillon Froot. Cızre 2-9-38 9-
98- Com. Acb. Com. Mil. İ.t. Fındıklı 1-9 3~ 9 5() 

351 - Com. Acb. Com. Mıl . İıt. Fındıkh 1-9-33 il 30 
326 36 Dir. Gen. Cırtoırapbie Aok. 5 9-38 10 -

2175 83 Com. Perm. Muaicipalite latanbwl 14-9-38 1 t -

ı~oo - Com. A~b.Mil. Mardin . 19.9.38 9-

" " • 19-9·A8 9-

S8:l 5~ Com. AQb. lot. Ank. f3l-9-38 12 -
Municip. Trabzon 6·9-38 12 -

li2 06 Dır. Veterinaire Eskişehir 9-9-JS 15 -
Com. Acb. Statien Amelioration 
Hımenceı Y eşilköy 22·9·38 14 -

zarf usulile elrsiltmeye konulmuştur. Miktan eksiltme nevi tah:nin 
bedeli muvakkat teıninah milıdarları aşağlda yazıhdlr. ihalesi Katı 
S. A. Ko.da yapılacakbr. Evsaf ve şeraitini görmek istiyenleria her 
gün ve ihaleye iştirak edeceklerin belli zamandan bir saat evveline 
kadar teklif ve teminat me1duplariyle ticaret odalan vesikalannı 
Komiıyona vermiş bulunaoaklardır. 

Mikdarı Th. B, Mul'. T. 
Mevk:j Cinsi Kilo İhale T. Günü Saat Lira K. Lita K. 

------- - ---.._- - -- ---- ----
Kars Askeri Satınalma Komiıyonundan 

- Kara ıarniıonu ile Ardan alayl ibtiyaçlan için un 
Kars 

kapalı ı Ardahan 
Un 
Un 

450,000 lJ.9-0l8 Salı 11 
200,000 13-9-938 Salı J3 

58,500 
28,000 

4175 
2100 

Memanto des F ournisseurs 

jeudi 1. 9. 938 

Machines pr. installatioo 'lectrique (Munici. Susigirlik) No. 786 
Rep. bdt. e~ole (Vil. Ank.) No. 778 
Diverseı ınachines-outilı pr41Se ete. (Cheminı de fer Etat) No. 759 
Machines pr. iostal electrique (Municip, Aydin) No. 770 
Proviıion (Kaymakamat Tirebolu) No. 759 
Boiı pr. four (DiT. Çatalca) No. 787 
Houille criblee (Minist. def. Nat.) 787 
Beurre et oignons (Div. Çatalca) No. 787 

1 
PaiJle et haricota secs (Com ach Milit. Kar•) No. 787 
Riz et savon (Com. ach. lnt. Marit.) No. 78~ 
Constr. piıte en beton arm6. (Dir. Trav. Pub. fıt.) No. 788 
Constr. hopital (Vil. Kayseri) No. 7 9 
Liogotı de plomb (Palais de Monnaies) No. 789 
Benzine et mobiloile (Com. ach. Command. Kutahya) No. 791 
Materiel pr. embarcalion. (Com ach. Command gen Surveil. OouaP· 

ist.) No. 790 
Pavee (Municip. Zonguldak) No. 7go 
Viaode de mouton (Brigade Edirne) No. 791 
Yoghour.t (Com. ach. PJace Forte Çanak.) No. 790 
Beurre (lnt. Diyarbakir) No. 791 
Pic camelote (Cheminı de fer Etat) No. 791 
Antbracite (Minis. de l'interieur) No. 791 
Rep. couvcrcleı en beton arme (Municip. f1 t.) No. 792 
Rep a la caserne .Orhaniye et iı l'ecole d'application de ıcienct• 

(Command. lst.) No. 792 
• Foyerıı ambulants (Command İst.) No. 793 
Cootr. chaussee (Vil. Aok.) No. 793 
Pa,n (Commad. gendr. Ambulante Ovacik) No. 793 
Rep iı la bat. Gad Terbiye (Vil Ank.) No. 793 
Foia forine orge (Com. ach. Milit. İıparta) No. ·795 
Liıs arwoire, eıageres cbaiıes, cbaires de profeıeur ete. (Dir. Ecole 

Sage-Femmts a Konya) 795 
Constr resservoir d'eau (Municip. Orhaneli) No. 795 
Huille pr. machine et benzine (Municip Menemen) No. 796 
Paiille (Div. Adana) No. 796 
Cons. Konok ıouveroemental (Dir. Bieos Nat. Kure) No. 799 
Projet pr. inıtallation electrique a la ville Bayindir (Municip. Ba· 

yindir No. 798 
Po:ae de rails (Minist. trav. Pub,) No. 799 
İnıtal. chauf fage central a la bat. Monopoleı (Dir gen Monopold) 

No. 8UO 
Petrole bois et cbarbon proviıion (Vil. Sinop) No. 800 
lmpression de registrea. (Minist. de Finances) 801 
Rep. au bat ecole des arts (Dir. icole Metier Ank.) No. 801 
Viaode de boeuf (Fabrique aviation Kayseri) No. 801 
Rip Bat. Maisons du Peuple (Preıid Maisonı du peuple Ank.) No• 

8u2 
Chevaux de mooture (Com. ach. Milit. Seuke) No. 802 
Constr. arches (Dir. Trav. Pub. Sivas) 802 
Conctr. bat. Tranformateur (Dir. Af. Electrique1 Sivas) No. 802 
Foin (Com ach. Mılit. Bornova) No. 802 
Transport de bles (Com. ach. Corps armee Çorlu) No. 803 
Semi coke (Vil. Manlsa) No. 804 
Projet pr. adduction d'eau (Vil. Konya) No. 804 
Matericux de constr. (Command. İll.) No. 804 
Lentilles (Com. Ach Milit. Kars) No. 804 
Constr guerites pr. gardien (Conseil des Ancienı vil. K&ğıdbaııt 

No. 804 
Pasteques (İnt. Ank.) No. 804 

Harta Genel Direktölüğiinden ; . 
1 - Harta kıt'itsı hayvanatı için alınacak olaa "' biriıı~1 

eksiltmesinde teklif edilen Hatları Genel Direktörlük:çe gali go· 
riHen ve ikinci eksiltmesinde talip çıkmayan 70.000 kilo arP8' 

25,000 kilo kuru ot, 15000 kilo saman, 200 kilo yem ıuıU 
2490 siılyılı kanunun 43. maddesine tevfıkan paıarlığa koıı01' 
mu§tur. 

2 - Pazarlık 5 ''ylı'.il 938 pazaresi günü saat 10 da Ce" 
becide Harta Gn. D. R. K. binasında Satınalma KomisyoounM 
yapılacaktır. 

3 - Mıthammen bedeli 4351 lira 50 kuruı, muvakkat .tr 
nıinatı 326 lira 36 kuru~ olup Banka mektubu veya Mab1' 
makbuzu k~b.ul o~unur, i}e 

4 - 1 alıplerın yukarıda yazılı giln ve ıHtte teminatlar 
birlikte Komisyona gelmeleri. 

• • • 
1'•" İhale günü talibi çıkmıyan ve ihalesi 10 gün uzatılan ıJ 

radeniz boğazındaki birlikler hayvanatı için 85000 kilo 1'L1r t 
otun açık eksiltme ile ihalesi 3 eylfıl 9:J8 cumartc!!i günü. 5~~1 
1 l de yapılacaktır. Muhammen tutarı 2650 liradır. llk teıııı0 

192 liradır, Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. 


