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!HiCftl EKONOMiK HABERLER 
Sanayii Madeniyede terakkı 

Ptte" · . t't •ıtnın üypn olmadıfına 
bti~~n bu rünlerde demir fa

&-. 1•rın meu·uliyeti artmıftır. 
~ •tne içinde ilk defa olarak 
tlldiJ .. 

Ctai 
1 
crınua tam faaliyet dere-

'~ ~O farzederek yüzde 39.8 
'-t 

11

1 
r sıparıf aldılar. Bu nia-

Q34 de yüzde 26 e inmiş-

Neryork, 5 Ağu•toı 938 

tir. Fakat J'CÇen ıene o oilbet 
yüzde 85.5 idi. 

Zannolunduğuna göre otomo
bil fabrikaları ııparışları saye-
sinde bu hafta demir fabrikala
rında işler artmıştır. Bununla 
beraber infll olunan ebniyeler i
çinde külliyetli demir talep olun
muştur. 

Avrupanın buğday mahsülü 
lltllet Ynclınilel ziraat Enstitüıinin 1 
ı._ tcttj&· 
"il a• ıon rapora nazaran 

•tncA 'Glll vrupanın buj'day mah-
i,~ (Sovyet Rusya hariç) 
'-r 1 ·000 ton olacak. Bu mik
•iüıı 936 Ve 1937 senelerin mah
••ıı ~den fazla iaa de 1932-1935 

c erinin mahsüHlnden noksan-

dır, Sovyet Rusyanın bu ıenelci 
buğday mahsülü geçen seneki 
mahsülünden çok nokı:ındır. 
Auupanın bu§'day ihraç eden 

memleketlerin mevkıı çok emin
dir. Geçen seneye nisbeten yüz
de 8 fazla, yani 3 milyon ton 
mevcudları vardır. 

-------~~~~ı------~~~~~~-
~anque Nationale de Roumanie 

ltııırı 
'tııtt.· anya Milli bankası bu 

'"1n 'Ik hy ı alh ayları zarfında 
1tt t~ ••fi 298.656.567 ley (bir 
tt'-'ltr Para dır) haailit elde 
'ltı • '~· Geçen ıene (1937) ilk 
1ty rı!ıt arın ha.ılah 4,5 milyon 
it' İlf· •an olarak 294.129.685 

ı, 

ı.ıCeçcn . 
"'tt •ene ılk altı aylarda 

'Ve ı . 

ley iken, bu sene bu ınasrafler 

206.607.203 leye yük•clmiştir. 

Amortisman ve ihtiyat için 
tahıiı olunan meblat 80 milyon 
leyden 54 milyona indi rildij'i i
çin bu ıene safi klr olarak ge
çen senenin 38,399,276 leye kar
şı 38.049,364 ley olmuştur. 

Banka bu ıene dahi geçen 
ıene gibi ftlelhi1ap 50 ley hiı
ııei temettü verecektir. ~.040, 

~119iıterede tediye muvazenesi 
e lngiliz sanayi federasyonunun 
tıı . teklifleri 

'i t 1lter · . 
t 1935 enın tediye muvazene- rinden tediyatta bulunulması in· 
)~ı •lc.ti~e. 32 milyon Jnıiliz li- giliz menfeatlerine son derece 
~ lıı .

1
. ılcen 1936 da 18 mil- ınuğayır addolunmakta ve tam 

"( it ıı l' 1 b k illi) ıruı, 193 da de ir müte abiliyet esasının kabü-
~'-tt11;0~ lngiliı lirası pasif ol- lü istenilmektedir. 
~tı ( u vaziyeti glSz önünde Federasyona ıöre fngiliz ihra-
t ti~t r;:iliı sanayi federuyonu catı üç müşkülat karşısındadır : 
~~~ b1ı heı~retine müracaat ede- 1 - Bazı memleketlerin kendi-

111 baı talın önüne geçilmesi i-
b Saı(i1 

ekliflerde bulunmuştur. 
1 ~ ttd. Rcçen federasyona göre 
~ı11 1Ye a . Gç Çıtını kapatabılmek 
~ l . ~Çare Vardıı:: : 
'"~n':lekctin servet kaynak
~c~' 2. it •ha ziyade istifade et-

ll•tı •rtthllatı k11mak. 3 - fh
L. ıı <>.. •rrnalc 
"') 6 link~ • 

leri için mühim bir mahreç teş
kil eden İngiliz piyasuından ka
fi derecede mal çekmemeleri ;2-
bir çok yabancı memleketlerin 
ihracat üzerine pirim vermeleri ; 

3 - Bazı memleketlerdeki çok 
düşkün hayat seviyesi yüzünden 
lngiliz mallarının rekabet ede-
memesi. il\) llclıtıı) 

1
u vaziyet karş111nda 

'ıu'-''hc e ••hada bir şey ya- Bütün bu müşkülata karşı 
t, 'tırıaı"iı, halbuki iki taraflı koyabilmek için federaayon, hü-
'ltıill c:~l il~ bir çok faideler kumetin, muhtelif memleketler-
~ ~t'clir ebıleccti ileri sürül- le anlaşma yapmak için daJıa 

ttc 1 • Bu ü l d tiı. n··ı· c m e en olınak fazla salahiyet alması lüzumunu 
<ıı • 1 ıı p' . ' ~alı ıyasaunın, az in- ileri sürmektedir. Bu meyanda 

'~·~ile Çeken memleketlere üç hadli bir gümrük tarifesinin 
ltılckeu•ırık bulunması ve bu ı (aıgari, vasati, azami resim) ka-

~~ ü•z•e•--•b•u•lü de teklif olunmaktadır. 

Suıgaristana 3 7 5 milyon 
frankhk kredi mukavelesi 

~f imzalandı 
tt'f ). 5 (..\ 
~ llJ' ·A.)- Bulrar Tel-
t'lla 'nıı 
~t 'b, ' Maliye nazırının 

ıı. 111terl · d lıı.ı. ""-~ • erın en mürekkep 
""')~ •le B 1 

il ft u i'ariıtana 375 
'nlt k d' re ı açan bir mu-

kavelename imzalamıt olduğunu 
haber vermektedir. Bu para, on 
iki takıitte ödenecektir. Faizi 
yüzde bet buçuktur. Bu kara 
münha•ıran Fransadan yapılacak 
mübayaata tahıiı edilecektir, 

Piyasa 

Fındık ticareti 

Giresun S (A.A.) - Ekonomi 
bakanlıgı iç ticaret umum mü
dürü B. Mümtaz Rekin batkan
lıtında Karadeniz fındık ikracat
çılarının burada yapmakta ol
dukları toplantılar bitmiştir. Bu 

toplaatılarda alınan kararlarıa 

başında iç ve kabuklu fındıkla- ' 
rımız için yeni ve daha müteca
nis tipler ihdası huıusu relmek
tedir. Tatbik edilen nizamname
ye göre mevcut olan tiplerin, 
tecanüsü bakımından yabancı 

piya1alardaki alıcılarımızı, tama-

havadisleri 

kamı'ı ile pancarın, Adana bölge

sinde kurulacak teker fabrikuı

nın ihtiyaca şimdilik kafi gecek 

derecede olduğu anlaşılmıştır. 

Barsak 
ticaretimiz 

Amerikaya daha fazla mal 
gönderllme1ine çalı,an firmalar 
Almanyaya gönderilen barsak
ların pahalılıtından şikayet et
mi11lerdir. 

men tahmin etmekte olmasına 
binaen bunlara ilaveten yeniden 
beş tip daha tesbit edilmiştir. 

Baraak ihracının murakabe 
1 ve kontrolü için İktisad Veki-

l leti batkontrolörü tarafından tet-

1 

kikler vapılmakdadır. 
Diğer taraftan Karadenizin 

muhtelif mıntaka mahsülleri a
rasında kalilece esaslı farklar 
bulunduğu nazarı dikkate alına
rak fındıklarımız kalite itibarile 
de dört sınifa ayrılmıştır. Bu 
suretle yabancı müşterilerimizin 
kalite ve tecanüs hususundaki 
dilekleri tahakkuk etmiş olacak 
ve bu keyfiyet ihracatlarımıza 

da daha ileri bir tipleşmenin 

blitün faydalarını temin edecek -
tir. 

Kabuklu fındıklar için de 
mevcud tipler ıslah edilmiştır. 

Fındıklarımızda bulunmaması la
zımgelen özürlü tanelt-r esaslı 
bir tunife fabi tutulmuş, ancak 
üzerinde mutabakat hasıl olma
dığından bu hususta alıcı piyasa
larda yeniden bir anket açılma
sı kararlaştırılmıştır. 

Adanada yeni 
bir şeker 

fabrikası kuruluyor 

Adanada büyük bir şeker fab
rikası kurulması yolundaki ta
savvurlar iş .&aha1ına girmiş bu
lunuyor 

Tarsusta ekilen pancar lardaa 
çok iyi neticeler elde edilme
diğinden tehiriınizde de mezba
ha civarında şeker fabrikası 
hesabına 50 dönümlük bir tar· 
la kiralanmıştır. 

Bu sene t~crııbe mahiyetinde 
buraya pancar ekilecektir. 

Yapılan tetkiklerden, Fevzi 
paşadan Silifkeye kadar olan 
ıahada yetişmekte olan teker 

Yurdumuzdan barsak alan A-

l merika ile Almanyadır. Ameri
ka yüzde 40-43 takas ile aldığı 
için peşin mal çok 1atılmaz. Al-
manya iıe anlatmanın meriye
te girmesini yani ağustosun 1 S 
ini beklemektedir. Almanya ile 

yaptığımız ticaret anla,ma11nda 
Türkiyeden ithal edilecek mal
ların üzerine kontenjan konul
mamış ve ithalat serbest bıra

kılmıştır. 

Halı hazırda Alnıanyaya gön
derditimiz mallar arasında bar
sak mühim bir mevki tutmak
tadır, kontenjanın kalkmuından 

dolayı tabiidir ki daha fazla mal 
ve bunlar meyanında Almanya· 
ya daha fazla banak ithal olu
nacaktır. 

Şimdiki hal Almanya ile e1ki 

minval üzerinde muamele ya
pılmaktadır. 

Almanyaya ithal olunan bar-
, saklım takdir eden bir daire 

vardıl', İstanbulda mevcud mai
den bir nümune Almanyaya gi
der ve o daire malın fiatını tes
bit eder. Bu günlerde 1 mark 
1.10 kıymet konulmaktadır 

Gerek Almanya ve gerek A
merika i9lenmiş barsak alıyor
lar, orjinal, aaorti almıyorlar. 

Memleketimizden ıenevi 2,5 
den 3 milyona kadar barsak ih
raç olunur, ve bu yüzden 1-1,5 
milyon lira tahsil olunur. 

Sığır banakı ihraç olunuyor 
Amerika ıuni ıığırr barsağı i
mal etmenin çareıini bulmuştur. 
Suni baraakda jambon hsva al
maz, bu sebeble makbul de
ğildir. Fakat sunide tabiinin 
işini görüyor. 

lranda şeker endüstrisi 

İran' da teker fabrikalarının 
kuruluş tarihi 1931 ıenesidir. 
Bn ğüne kadar sekiz şeker fa
brikuı kurulmuştur. Kabrizak, 
Kerec, Veramin, Şahabad, Mer
vedeft, Abekuhe Meşed, Mian
doab . Azerbaicao ve Arak i
ıimlerini alan bu fabrikaların 
ıekizi de faAI haldedir. 

Fabrikaların istihsalitı toz, 
keıme ve kelle şekerden ibaret 
olup timdilik memleketin şeker 
ihtiyacının üçte birisinden yarı-
11na kadarını temin etmektedir. 

Fabrikalarda birkaç zamandan· 
beri çalışmakta olan tahıil gör

müş ve tecrübeklr işçilerinden 
birkaç kişi Sanayi ve Mandin 
Vezareti tarafından şeker ima-

linin muhtelif fenni kısımların
da bilgilerini arttırmak ve ihti
sas peyda etmek üzere Çekoslo
vakyaya gönderilmiştir. Bunlar 
lıizımgelen malılınat ve ihtisası 

asl'ari bir bnçuk ve azami üç 
senede edinerek İrana avdet ede
ceklerdir, 

Yolculann ~era~erlerin~e getirtiği 
ESYALARDAN , 

Hangileri gümrük resminden 
muaf olacaktır? 

(Gümrük ve İnhisarlar bakınlığmın milhüm bir izahnaınesi) 

( Dünkü nushamızdan devam ) 

Gelen yolcunun içtimai vazi
yetinin tesbiti memleketindeki 
mensup olduğu ictimai sınıflar 

içinde işğal ettiği, mevkiye, me
mur ise bulunduğu ve temsil et
tiii vazifelere bakılacaktır. 

Gümrük idareleri yolcunun 
ticari maksatla ve satmak fik
rile eşya sıetirmit olması ihtima
lini daima göz lSnünde bulundu
racaklar ve buna son derece 
dikkat edeceklerdir. Eşya gctir
m ek makı.adile :sık sık seya
hat ederek kendisine yolcu sü
sü verenlerin kaçakcılık yap
mamalarına dikkat edilecektir. 

Mevcut mukavelelere tevfi
kan hudut ııhalilinden hudndun 
diter tarafındaki terlaların mah
ıul ve ekmeklerini getirmek 
ınaksadiyle hududu ıık ıık ge
çenlerin eşyıuı yolcuların zat 
eşyasına mahsus muaflıgından 

istifade edemiyecektir. Bu gibi
ler yalnız, gümrük resmi 25 
kuruşa kadar olan efYayı mua• 
fen yurda sokabileceklerdir. 

İzahnamedeki tartlara gare 
getirilecek eşya; ev Cfyası ola
cak, ithal ed~ne ait bulunacak, 
kullanılmış olacak,naklihane su
retiyle geHrilecek, gelenlerin 
beraberinde veya kanuni müd· 
detler içinde gelmiş bulunacak
tır. Gelen şahıs ecnebi ise Tilr
kiye'ye yerleşmek için ıclmiş 
olacak, Türk memur iıe ecnebi 
memleketinde daimi vazifesine 
nihayet verilecek Türkiye'ye 
kati surette dönmüş olacaktır. 

Türk talebe ise tab,ilini bitire
rek veya tahsilinden sarfınazar 
ederek 

0

döıımüş bulunacak, ge
len ticaret veya sair bir mak
satla ecnebi memlekete gitmit 
bir türk i•e yerleştiği ecnebi 
memlekette en az iki yıl otur
muş olacaktır. 

Bunların getirecekleri eşya; 

ev içinde kullanılacak yatak, 
yemek, oturma odaları, salon 
eşyası, mobilya, kütüphane, ki
taplar, mutbak takımı, ikamet 
ve siikna ihtiyaclarına uygun ev 
etyası olacak, miktar ve çeşit 

ittibarile bu vaıiyeti &fikir bu
lunacaktır. Erzak, mahrukat, 
kümes ve binek hayvanları, yük 
ve ıağmal hayvanları, her nevi 
nakil vasıtaları, ticaret ve sana
ta müteallik makine ve Alitı, 

tezgah, maA-aza, dükkin atölye 
fabrika efYaıı ev mafhumunun 
dışında kaldığından muaflıktan 
iıtifade edemiyecektir. 

Kullanılmış bir piyano, bir 
dikiş makinesi, bir radyo: bir 
buz dolabı, elektrikli mutbak 
ocakları ve sair elektrikli ıı;ıt .,·a 

ve pişirme cihazları, biblolar, 
tablolar, heykeller ev euasın

dan sayılacak ve bu eşyanın 

gelen yolcunun kendilerine ait 
ve kullanılmış olması şart o
laeaktır. Türkiye'ye sevk edil
miş biç kullanılmamış ve yeni 
alınmıf eşya ev eşya11 muaflı
ğından istifade edcmiyecektir. 
Gelen yolcu kendi ev efyuını 
orada bırakıp ta başkasından 

aldıtı eşyayı getirmiyecektir. 
Ev eşyasile birlikte l'elenler 

bu etyanın kendilerine ait ol
dutunu mahalli belediye veya 
polisten alınmıt vesikayı kon
ıolosluklarımıza taatik ettirmiş 

olacaklardır. Ev eşyuını bera
ber getirnıiyenler, gelmelerinden 
en çok iki ay evvel veya 3 ay 
sonra getirmiş bulunacakl•rdır. 

Muvakkat ikamet için gelen 
ecnebilerin eşyaları 6 ay ıenra 

tekrar ihraç edilmek 11artile 
teminata bağlanacaktır. 

Tatil zamanının geçirmek i
çin gelen yabancı memlekelde
ki memur ve talebe ile muv
vakkat memuriyetle yabancı 

memleketlere giden memurlar 
ev eşyası ıetirmiyeceklerdir. 
Ecnebi memleketlerde iki sene
den az kalmış olarak dönmüş 

buluuan ticaret ve 1air meslek
lerdeki türkler muaflıktan iı;

tifade edemiyeceklerdir. Bu gi
bi yolcular, yabancı memleket
lerde iki ı;ene ikamet ettiklerini 
müıbet vesikalarla isbata mec• 
bur bulunacaklardır. 

SON 

Londra maden piyasası 

• İngiliz lira11 
peşin vadeli 

Bakır (Standard) tonu 41 44 41 49 
,, (Electro) 

" 41 5/. 
Kalay ,, 194 26 195 7/6 
Kurşun " 14 11/ lO 14 1414 
Çinko " 13 16/10 14 1/ 10 

Londra, 5 Ağusto• 938 
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- AS 
İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 

31.8.938 çarşam ha günü saat 15 te İstanbulda Nafıa 
Müdürlüğünde eksiltme komisyonu odasında 14062,50 li
ra keşif bedeli İstanbul Yüksek Mühendis Mektebi pan· 
siyon binasında yapılacak mutbak tesisatı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulm!lştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna müttefer· 
ri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 1055 liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları veren az 11000 liralık bu 

işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekaletinden alınmış 

938 yılına ait ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarını havi 
kapalı zarflar 31.8.38 çarşamba günü saat 14 e kadar 
İstanbul Nafıa Müdürlüğüne vermeleri. 

Kütahya Vilayetinden : 

Kiltahyaom Tavşanlı kazasında yeniden yapılacak beş 
dersaı eli okul binası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltme
ye konulmuştur. 

İşbu inşaatın bedeli keşfi 35440 lira 70 kuruş olup 
bu paranın yarısı 938 bütçesinden diğer yarısı da 939 
bütçesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat akçesi 2558 liradır. 

İhale ~ eylfıl 938 cuma günü saat 11 de Kütahyada 
Daimi Encümen huzurunda yapılacaktır. 

Şartname 178 kuruş mukabilinde Kütahya Nafıa ida
resinden alabilirler. · 

Teklif zarfının kabul edilebilmesi için şu evrakın tek· 
lif zarfının içerisinde bulunması şarttır. 

Nafıa VekaJeti müteahhitlik vesikası. 
Ticaret odası vesikası. 
En aşağı 25000 liralık bina inşaatı yaptığına dair 

bonservis. 
İsteklilerin mezkur gün saat 1 O da teklif mektub· 

larını makbuz mukabilinde Daimi Encümen Riyasetine 
vermeleri ~arttır. Bu saatten sonra kabul olunmaz. 

An~ara Belediye inden: 

.\lezbahadaki hayvan pazarının at ve merkep alım satım 

vı~• inde yııpılacak ahşap parmaklık 15 giiıı müddetle aç ık 

ek::ıiltıneye konıılnıu:;ıtur, 

Mı hnmmerı !•edeli 1120 lira<iır. 

~lu\8kkat t nıin.ıtı 8 t liradır. 

Ş ıı t•ı.ıml" .. ini görııı ek 1 ~ teyeııl <' ı in lı eı g lin yaz ı ı ş l:·rı kn
l e mirıf' v<.· ı"'tc klileriıı de 23 apıı .. toı:ı 938 ~alı ~ linü ~aat oıı 

buçukta hL"Jcdiye cıı<'ümenin · mürarnatlıı rı. 

* • * 1 Büyük Millet Meciisi binasına mahsus Çanka-
ya caddel:iine iltisak veren yolun yapılması kapalı zarf 
usuliyle on beş gün müddetle açık eksiltmiye konul
muştur. 

2 Muhammen bedeli (77797, 14) liradır. 

3 - Muvakkat teminat {5835) liradır. 
4 - Şartnames;ni görmek istiyenlerin her giin yazı 

işleri kalemine ve isteklilerin de 23. 8 . 938 salı gunu .saat 
on buçukta belediye encüwenioe gelmeleri ilan olunur. 

Göle Malmüdürlüğünden: 
Cumhuriyet gazetesir.in 18, 22, 25. 28 temmuz 938 tarihli nüs 

balarında ilan edildiği üzere 4 atustos 938 tarihinde kapalı zar· 
fla ihaleıi mukarrer bulunan İlçemiz Hükumet Konağının 15055 
lira bedeli keşifli bakiyei inşaatına talib zuhur etmediğinden 

münrıkasa ayni şerait tahtında 14 ağuıtoı 938 tarihine kadar on 
gün müddetle uzatılmıştır. Keyfiyet ilan olunur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satmalma Komisyonundan: 

Kırıkkalede yaptırılacak inşaat 

Keşif bedeli 1509 lira 21 kuruş olan yukarıda yazılı 
inşaat Askeri fabrıkalar umum müdürlüğü merkez satınal 
ma komisyonunca 23 ağustos 938 tarihinde salı günü saat 
11 de pazarlık ile ihale edilecektir. Şartnama 8 kuruş 
muk:ıbilinde komisyondan verilir. 

Muvakkut teminat 113 lira 20 kuruştur. 

Kırıkkalede Rekıedilecek Atatürk Anıtı kaidesinin inşaatı 

* * * Keşif bedeli 349 lira 18 kuru~ olan yukarıda ya
zılı inşaat Askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satınalma komisronunca 23 ağustos 938 tarihinde salı gü
nii saat 10,30 da pazarlık ile ihale e8ilecektir. Şartname 
2 kuruş mukabilinde komisyondan •erilir. MuvRkkat te
minat o!an 26 li a 25 kuruştur. 

Milas Belediye Riyaaetinden : 
Açık eksiltmeye çıkarılan Milis belediyeıinin 3324 lira 75 

kuruş keşif bedeli kasap dükkanlarına talip çıkmadıjıudan iha
lenin 9.8.938 tarihine kadar temdid edildiği ilan olunur. 

MUNAKASA GAZETESi 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat!.: Malzem. 

Konya Memleket Hısstanesi Baştabibliğinden: 

Proje ve ke~finı• nazaran 31976 lira 90 kuruş muharnj 
men bedeli olan Konya memleket ha~tanesinin kalorifer işi 
:25 gün müddr.tle ve kapah zarf u ulile eksiltmeye çıkarıl
mıştır. lşin hitamında 25 bin lira:ıı müteahhide tediye edile· 
cektir. 29.8.938 pazartesi günii saat onda vilayet encümen 
odasında ihal~si yapılacak olaıı hu kalorifer işine ta ip o)an
]arııı yüzde 7,5 üzerinden alacakları teminat mcktuLJan ve 
Ticaret odası vesikalarım hamilen 2490 numaralı arttırma ve 
t:ksiltme ve ihale kanununun kapalı zarf u-ulüne aid hü
~ümleri ve bilhassa 32, 33 ve 3 l üncü maddeleri <iairesin 
de ihale saatindım bir saat evve\ vilayet encümen riyasetine 
kapalı zarfla ve şeraiti öğrenmek isteyenlerin de Konya 
memleket hastanesi Baştababetine müracuatleri ilan olunur. 

Devlet Demiryollan ve Limanları İşletme Umum İdaresinden: 

Muhammen bedeli 15 bin lira olan Sivas atölyesi aseti
len tesisah 22.9.938 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Hu işe girmek isteyonlerin 1125 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mtiteahillik 
vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komis
yon reisliğine vermeleri la~ımdır. 

Şartname paras·z olarak Ankaıada malzeme dairesinden, 
Hnydarpaşada TesP.Jlüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Menin Belediye Reiılitinden: 
Belediyenin ihtiyacı bulunan ve muhammen bedeli 1596 lira 

75 kuruş tutan muhtelif cins elektrik nıalzemeıi ve ampulleri 
açık ekıiltmeye konulmuştur. 

Bu malzemeyi vermek istiyenler cins ve miktarlarını Belediye 
elektrik komiıerlifine müracaat ederek öğrenebilirler. 

Talihler muhammen bedelin yüzde 7,5 nisbetiode muvakkat 
teminat makbuzile beraber Tıcaret odaaında kayıth olduldarına 

dair bir vesika ibraz etmeğe mecburdurlar. 
Eksiltme 19.i.93i cuına günü ıaat 11 de Belediye dairesinde 

yapılacağından istiyenlerin muayyen ııün ve saatte beledi~ e en
cümenine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

• * • 
füze bdcdiyesi tarafından yap. elektrik !'aııtral tıinası ile 

şebeke t~~i::ıatı işi. Huk: Rize Helediyesi ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v :.!:_ 

Ankara Belediyesinden 

Mezbaha için alınacak 41 çift laıtik çizme, 4 beyaz iş gömleği 
8 haki ıömlek, 31 pantalon, 31 önlük, 62 ıömlek, 62 takke, 31 
bel kay14ı, 3 caket on beş gün müddetle açık eksiltmiye konul
muştur. 

Muhammen bedeli 750 liradır. 
Muvakkat teminatı 56,2.5 liradır. 

Şartnamesini görmek islİJenlerin her gün yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 23 ağustos 938 salı günü saat on buçukta bele
diye encümenine müracaatları. 

• • * Belediye o:i.acısa ve gece bekçileri için 58 takam elbise on 
beş gün müddetle açık eksiltmiye konulmuttur. 

Muhammen bedeli 1305 liradır. 
Muvakkat teminatı 97,87 liradır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin her giin yazı işleri kalemi-

ne ve iateklilerin de 23.8.38 salı günü saat 10,30 belediye encü· 
menine müracaatları. 

Gi.ınırük Muhafaıa Genel Komutanlığı lstanbuJ Satınalma 
Komi~yonundan: 

E~ya rıın cinsi 
Gü. Mh. Deniz mürettebat 

ve sandalcıları içııı yaz
lık elbi:,c 

Ta:,ıııl ırnan 

tutarı 

;\lıktarı Lira 
207 takım 1242 

llk te-
minat 
Lira 

34 

Gü. Mh. Örgüdü ıçın mu- 200 tane 2600 195 
şaın lıa 

Altlı üstlü demir karyola 62 » 1302 98 
)) )) )) )) 55 )) 1 155 97 

Yukarıda yaz • lı e;?yanın ihalesi 23.8.938 rn!ı günü saat 
10, l 1, 14·, 15 de açık eksiltme u.-.ulü ile yapılac ~ ktır. 

Ev:snf ve şartnameleri komisyondadır. Görülebilir. 
İsteklilerin gün ve !:laatlerinde ilk teminat maklwzları ve 

kanuni vesikalıınle birlikte G.ılata eski itka\ ·i t Gümrüiiii bi-
"' nasındaki komi!::ıyona gelmeleri . 

Balıkesir Beledıye Riyasetinden : 
İtfaiye amir ve erleri için 1 O lira bedeli tahminli on 

beş adet çizme yaphrılacağından 3. 8. 938 tarihinden iti· 
ba~en 15 gün müddeti~ açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

ihalesi 17. 8. 938 çarşamba günü saat 15 de belediye 
encümeninde yapılacaktır. Talihlerin mezkur gün ve saat
de belediye encümeninde bulunmaları ilan olunur. 

Mobilya, fv ve Büro eşyası, Muşamba, HaJı v.s. 
Kouya Küitür Dircktöılüğiinden: 

İlkokullar için ynptıı ılaı·ak 150-200 ndct H! 2426 lira 20 
kuru~ keşif hedclli sıralar 2 5 giın miiddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Sahife 2 

Eksiltme 30.8.938 salı günü saat 10 <la \'İlayet daimi erı· 
cümen adasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 181 lira 96 kuruştur. 
Bu işe ait şartname ve nümuneler kültür direktürlü~iW 

de görülebilir. 

* •• 
Altlı ü:stlü demir karyola alınacaktır. Rak: Mensucat su· 

tununda Güm. Muh. Gen. Kom. İst. SAK ilanına. 

••• 
900 adet der.hane 11rası He 20 adet yazı tahtası ahnacaktıt· 

Bak: Liseler Alım Satım Kom. ilAnlarına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

• * • 
365 ton eşya naklettiri!t~cektir. Bak: t~t. Lvz. amirhğ' 

SAK ilanlarına. -----~;., 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v.s. 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su idaresi için alınacak yüz bin kilo mazot 
00 

beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur· 
2 Muhammen bedeli (13590) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (1012,5) liradır. 
1 

4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yş~ı 
işleri kalemine ınüra<:aatları ve ihale 23 ağustos 938 111

• 

günü günü saat on birde belediye encümeninde yapıla'', 
ğından isteklilerin teminatlariyle birlikte teklif mekt~P1' 
rını saat ona kadar belediye encümenine vermeleri. 

(Denmı 6 ıncı 1&hifede) 

!D!lLZ2 .!E"_ 

Rize Belediyesinden: 
( 

Rize belediyesi tarafından yaptırılacak tehir elektrilc ~-, 
tral binası ve tebeke teıisab bir ay evvel kapah ı•I' 
ıulile ekıiltmeye vazedilmiş, talip zuhur etmemittir· d 
Santral bina.ile elektirik şebeke tesiaab işi tefrik e 

1 
mek ve hususi şartnamede baz\ değitiklikler ya~ı~~ıt' 
suretile keşif bedeli altmıt üç bin altı yüz otuz ık• b 
otuz kuruşa bağlı olan elektirik tesisat işi ve sekiı f 
sekiz yüz doksan ıekiz lira kırk iki kuruşa bağlı eıe1<t ,ı 
santral bina ve muhavvele merkezi işi ayrı, ayrı ol•' 
yine kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Her iki işe ait tartname ve diter evrak şunlardır. 
A. - Ekıiltme f&rtnameleri 
8. - Mukavelename 
C. - Proje 
O. - lntaata ait fenni ye huıuıi t•rtnameler 
E. - Hulasai ketif bedelleri. 
• 1 
lıteyenler bu tartname ve enakın beher nuıhasııı 
kuruş mukabilinde Rize Belediyesinden alabilirler. f. 

3 - İşbu elektrik santral tesi1&tile santral bina intaatı '~ 
ayrı olmak ür:~re 8.8.938 tarihinden itibaren 30 gun ıı',et 
detle ekıiltmeye konulmuş ve ihalesi 7.9.938 çsrŞ~o 
günü elektrik işi aaat 10 da ve bina_inşaat işi ayn~ i~ 
saat 11 de Rize Belediyesinde müteşekkil Koaıı•f 
ihalesi yapılacaktır. 

4 Her iki ekıiltme kapalı zarf uıulile olacakhr. ı 

5 Ekıiltmeye ırirebilmek için isteklilerin elektrik santt'JI 
mukavvele merkez binası için 667 lira 38 kuruş 'le e(I 

trik te .. isat ve şebeke işi için 4431 lira 6'.! kuruş rıı"~ 
kat teminat vermeleri ve bundan batka gerek el~li 
ve gerek ıantral binasını yapabilecek birine dair t 

ve mi1teahhitlik vesikalarını ibraz eylemek tarttır· t ı 

6 Yukarıda üçüncü maddede yazılı uatlardan bir •'' 
veline kadar talihler, Rize Belediye namına bank11 1'ı 
tmlmış teminatı muvakkate ve makbuzlarile birlikteof 
lif mektublarını Rize Belediyesinde müteşekkil " 
yona vermiş olacaklardır. ... ~ 

7 - Posta ile gönderilece 1; mektubların nihayet üçüncil f. 
dede yazılı gün ve aaatlar zarfında gelmiş olması "e,ı 
fın mühür mumile kapanmış bulunması lizımdır. J'O 
vuku bulacak ırecikmeler kabul edilemez. 

YTD'- -
ıl1 D.D.YOLLAQI isLETME. u. MÜOURLUGUNoC . ~ 
- - - f. 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıcl• ıı 
6 gurup makina ayrı ayrı ihale edilmek şartile 20.9.938 '~, 
nü ıaat 15 te kapalı zarf usulile Ankara'da idare bin••'" 
hn alınacaktır. t İ 

Bu İfe girmek isteyenlerin aşağıda röıterilen muvald'~ti~ 
nat ile kanunun tayin ettiti vesikaları ve Nafıa müteabh1 F 
ıikaaı ve tekliflerini aynı gGn 1&at 14 de kadar KomisY0

" /ı 
liğine nrmeleri lazımdır. .,ı 

Şartnameler parallZ olarak Ankara'da Malzeme oait 
Haydarpaşada teaellüm ve ınk şeflitinden datıhlacaktır· 1) 

(5153) tıı" 
~ fi 

Muhammenk•t / 

Gurup 

ı 

il 
ili 
iV 
v 

vı 

Tezg&hrn cinsi ve miktarı 
Bedel }, 
Lira I 

'Bir adet tekneli ütü makinesi 2500 
Bir adet yük uansörü 3000 
Üç adet ;eyyar bantlı tranıbordir 8500 
Üç adet vagou kaldırma verenleri 15000 
Dokuz adet cili ve zımpara ma-
kinaları bir adet santrifüj tulumba 1915 
Bir adet Tenekeci aaç bGkme malcinaaı 

Bir adet Tenekeci kordon makinası 
İki adet Tenekeci kenet malcinuı 1650 



- -- - - --- - . 

ığ' 

~ -- -
~Harı İşletme U. Müdürlüğünden: 

l9.9~ıuba•men bedeli n isimleri aşafıda ya:ııh 3 ıurup mal.eme 
~ 938 pazartesi ıOnü aaat 15,30 dan itibaren ııra ile ve kapalı 

8 ı.ııulü ile Anka_rada idare binumda uhn alınacaktır. 
htıl il i,. rirme~ isteyenlerin teklif edilecek malan hizalarında 
Nlfj 1 ınunkkat teminat ile kanunun tayin ettiti veıikaları ve 
~d,• ınGteahhitlik veıikası ve tekliflerini aym gün aaat l 4,30 a 
llltl '·her ~urup için ayrı zarf halinde Komiıyon Reiılitine ver· 
~1 lbımdır. 

"tt ''traameler 150 kuruş mukabtlinde Ankara n Haydarpaşa 
11
•ltrlade aablmaktadır. (5056J ~4 

Muhammen Muvakkat 

9urll bedeli teminat 
~ lami lira lira 

2 l<Gçük yol malzemesi 204.776,10 11.4~ a ı .. u onlar ( Yerli 114.347. 6.96?,35 
3 Ş" . (Ecnebi malı Cif 49.287,50 3.696,56 
"!0ınınman takozu 31.200, 2.340, 

"' Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
. leorn· lır, ı._ 11Yonumuza batlı yeni açılacak orta okullar için 11890 

..,:d ı · ~•tı t e ı muhamminde bulunan 900 dershane aırası ve 20 adet 
't•i :hta11nr 6.8.938 Cumartesi günil yapılan kapalı zarf ekıilt· 

,; tGııu" e teklif edilen fiatlar yüksek görüldüğünden 9.8.938 Salı 
~k·~•t 14 de pazarhlda eksiltmesi yapılacaktır. 

'' l.ı,,1 •ıltnıe istanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan 
I•' ıı: Ahın Sahm Komiayonunda yapılacaktır. 

il t~ınhıat 892 liradır. 
"1111 

11 ~.te gireceklerin en az 5000 liralık buna benzer iş yaptık· 
-taı1

1 ıldirir reımi dairelerden alınmış veıika ile fabrika veya 
Q~ t: ~•hibi olduklartna dair ticaret otlasınan 938 yılı vesikaaı ve 
''lııı ~ı~at ınakbu:ı:larile birlikte beHi gün ve .saatte Komiıyona 
•ltt'll' erı. Teminatlar Liseler Muhasebecili§'ine yatırılacaktır ve 
~llttı\t~eyi a-<Srmek için ıözü ıeçen Komiayonun sekreterliğine baş 

,,; • •rı. (5198) 

f' 

·------~--~~~-----~-------. 
lstanbı_•l Levaz:m Amirli~i İlanlal'l;~~;: i 

.ı. Su• . 
'llıl •rı B' · 'l'k k 1 tctlc " ınıcı ı o u unun Pangaltıdan Aytta Ağaya nakle 
~I 8 938 365,, ton kadar eşyanın nakliyesine aid ~azarlığı 
~tı"•l Perşernbe günü uat 11 de Tophanede Lt:uzıın J\mirliği 

ltu, mı Komiıyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 547 lira 
)o"da Uf~ur. Teminatı 82 lira 12 kuruştur. Şartnameıi Komiı 
tGıı •t hrOlebilir. isteklilerin kanuni veaikalarile beraber belli 

•••tte Komisyona gelmeleri (120) (5189) 1-3 

d \'td k ••• 
't' htı: •ubay okulu kilerinde mevcut bozuk olan 170 kilo aa-

0Ph111 Pazarlıkla Hbfı 10.8.938 çarşamba günü aut 11,30 da 
)~ll•lac ekde lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonunda 
llıııı. a tır 8 h k' I h . ı •b 8lo · e er ı oıunun mu ammen fıatı 20 kuru4tur. Te-
'tl, lcuruttur. isteklilerin yevmi saatte Komisyona gelme· 

(105) (4942) 3 - 3 
40o • • • 

l'o l>in lcH ,~ llh, 11~d o fırın _?dunu 9 ağuıtoı 938 ulı günü ıaat 11,30 da 
lı •ll~e/ levazım Amirliği Satınalma Komiıyonunda pazarlık1 11 
t:'dı.,, Ş 1 Y•pılacaktır. Tahmin b edeli 4800 lira 11k teminatı 360 

ltoltıi •rtnameai Komiıyenda gllrülebilir. İıteldilerin belli ıaat· 
•Yona ıelmeleri. (114) (51SI) 2- 2 

l' \'(ll 'b· •• * 
,~h•ııedın kilo fırın odunu 9 ağusto• 938 aalı günü aaal: 11,30 da 
lıt 1hıtıtaie Levarım Amirliği Satınalma Komiayonunda puarlıkla 
t, -dıt. Ş Yapılacaktır. Tahmin bedeli 1200 lira, ilk teminatı 90 

l(<>ıtıi, ••tnanıeıi Komiıyonda görülebilir. fateklilerin beJli saat-
Yona gelmeleri. (tl5) (5162) 2-2 

l 6og~ ••• 
1 ·ao U\l\J kil ıı- d., 1' 0 tututturma odunu 8 atuıtoı 938 aalı günG uat 
te:thı.ı, :~h.anede Levazım Amirliği Satınalma Komlayoııunda 
~t~~'tı 5

48 
•~ltnıeai yapılacaktır. Tahmin bedeli 7~14 lira, ilk 

ıl,,İn b lı~a 55 kuruştur. Şartnamesi KC\misyonda gÖrüJebllir. 
ellı •aatte Komiayoma relmeleri. (117) (5164) 2- 2 

'~tltırdıt t 
tıı.._ 'lltara opçu alayının 400 ton, piyade alaylarının 140 ton, 
tıf,1~ aGıın R'•rnizonunun 250 ton yulaflarının ihaleleri 2/9 938 
beh •taııınd'••t 11 de topçu alayının, 16 da piyadelerin, 17 de 
G~,~· ltn

0111

1'4 Tahmin bedelleri Tekirdağ topçu ve piyade A.nın 
'·~ '-~eıı tah .kurut 75 ıantim üzerinden ve Malkaranın 5 kuruş 
t,t. .. lıra.ı1 ., P~ın edilmiştir. Muvakkat teminatları Topçu alayının 
.... I~ • ıy d 
~'ti" 0ıı\ln\ln 

93 
a ~ alaylarının 440 lira 25 kuru,tur. Ve Malkara 

ltd,•ı ile be la 7 lıra 50 kuruştur. ihalesine glreeeklerin temi
tı._d, I(:• ~r ve teminat mektuplarını bir Hat evvel Te-

~ 11111Yonumuza retirmeleri. (206) (5156) 1-4 
"ııta lc•ilt... • • • 
"ı tı.laıc be wÜnü iıt ki' k E k' • l lltt~ ina . • ı çı mıyan s ıtehır Tayyare Alayı Ko-
~t ~· l(~tif ·~ ınşa.atı yeniden kapalı zarfla eksiltmiye konul· 
\t lt.ilt lcu.,111• ~delı 66450 lira beş kuruştur. Keşif ve şartname• 
1. \~~1111t 16 •t · M. Vekileti Satınalma Komiıyonundan alınır. 

t,•~, ;,ti Satın 11

1 
•toı 938 salı gGnü ıaat l 1 de Anlcarada M. M. 

\) t 1 
• ına K . d l k 1 l ı 1 lc "Uruşt ~mııyonun a yapı aca tır. Ik teminat 4571 

~~~lif •ııutıun u;· Eksıltmeye llirecekler kanuni teminat ve 2490 
ı 'd\t ~tlttubl \le 3 cü maddelerinde yazılı belsrelerle birlikte 

' ~ti .-\ıı'- aranı ih l . d b ır • lllrad M a e aaatın en ehemehal bir ıaat evveline 
' · M. Vekaleti Satınalma Komi•yonuna verme• 

(159) (4869) 3-4 

MÜNAKASA GAZETESİ 

* •• 
Ekailtrne günü talip çıkmıyan ve Kütahya Tayyare Alayı Ko· 

mutanlık binası inşaatı yeniden kapalı zıtrfla ekıiltmeye konul
muştur. Eksiltme 16 ağustos 938 salı günü ıaat l 1,30 da M. M. 
Vekaleti Satınalma Komiayonunda yapılacaktır. İlk teminatı 4571 
lira 61 kuruştur. Keşif ve proje ve şartnameler 333 kuruşa Ko
misyondan alınır Ekıiltmiye girecekler kanuni teminat ve 2.f90 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belıelerle birlik· 
te teklif mektublarını eksiltme saatinden behemehal bir ıaat ev
veline kadar Ankarada M. M. Vekileti Satınalma Komisyonuna 
.-ermeleri. (161) (4871) 3-4 

• • * 
Bursa Garnizonu ihtiyacı için (100) bin kilo Sıfıreti veya Ke · 

çie~i kapalı zarfla 18.8.938 Pertembe günü saat 11 de ekıiltmeye 
konacaktır. Sığıreti ve Keçietine teklif olunan fiatlardan hanriai 
ucuz görülürae o cinı et ihale edilecektir. Sığırın tutarı (30) bin 
keçinin tutarı ( 18) bin liradır İlk teminat Sığırın 2250 lira keçi
nin J l50 Jirachr. Şartnameleri (150) kuruş mukabilinde Bursa As· 
keri Satınalma Komisyonundan alınabilir. Ekıiltmeye girmek iı· 
teyenlerln kanunun 2, 3 üncil maddelerindeki vesaik ile birlikte 

teminat ve teklif mektublarının ekailtme aa~tinden bir saat evvel 
Burıa Aıker1 Satınalma Komiıyonuna vermeleri. (163) (4873) 3-4 

SadeyaJ 

Bursa 22000 
Mudanya 4700 
Bandırma 4400 

) 

"' . . 
Tutarı teminatı 

Lira K. Lira K. 

23650 
5052 50 
4730 

1773 75 
378 94 
354 75 

Eksiltme günü Saatı 

20.8.938 Cumartesi 1 J 
22.8 938 Pazarteıi 11 
22.8.938 Pazartesi l l 

Bursa, Mudanya, Bandırma garnizonlarının yukarıda yazılı aade-
1 yağları hiularındaki gün ve saatlerde kapalı zarfla ekıilt meye 

konacaktır. Şartnameleri İıtanbul, Ankara Levazım Amirlikleri ve 
Buna Aıkeri Satınalma Komisyonunda parasız görülebilir. E&ı:
siltmeye gireceklerin belli gün ve saatten bir saat evveline ka· 
dar kanunun 2, 3 üncü maddesindeki vesaikle birlikte teminat 
v<: teklif mektublarının Bursa Askeri Satınalma Koınisyonuna 

vermit olmaları gerektir. (165) (4875J 3-4 
* * • 

Antalya Garniwonunun beher kilomu on kuruş 41 santim fiyat· 
la 2152.lO unu ekıiltmeye konuldu. Teminatı bin altı yüz seksen 
bir liradır. lhaleıi 16.8.938 Salı gühÜ unt 10 dadır. lıteklilerin 
teklif mektublarını ihale santinden bir saat evvel lspartada Tüm 
Sı.tınalma Komisyonuna vermeleri. (166) (4876) 3 4 

* * • 
fzmir müstahkem mevki hariç kıtaatın 20610 kilo sade yağı 

kapalı z .ı rf uıuli ile eksiltmeye konulmuştur. İhaleıi 15.8.938 pa· 
zartesi günü saat 12 de lzmir de kışlada müstahkem mevki Sa· 
tıoalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin edilen mecmu tutarı 
20610 liradır. Teminatı muvakkate akçası 1545 lir.ı 75 kuru,tur. 
Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. iateklifer ticaret o . 
dasında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetin
dedirler eksiltmeye i•tirak t-decekler 2490 sı:yılı kanunun 2, 3 
üncü m1tddelt;,rinde vo şartnamesinde yazılı vesikalarla teminat 

ve teklif mektublarını ihale saatınJan evvel Komiıyona vermeleri 
(4901) ( 167) 3- 4 

* • • 
Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı ıçın 120000 kilo kurufa-

sulyeye teklif edilen 14 kuruş f 9 santim fial komutanlıkça paha· 
lı-görül-iüğünden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Beher kilosunun muhammen bedeli 15 kuruş olup ilk teminatı 
1350 liradır. İhalesi 15.8.938 cuınarteıi günü saat l l dedir. İstek
liler 'artnameıini her gün Tümen Satınalma Komisyonunda göre
bilirler. İ.teklilerin kanunun 2-3 cü maddelerindeki vesaik ile 
teminat mektuplarını havi zarfları belli gün ve saatten en az 
bir saat ı-vveline kadar Tümen Satınalma Komiıyonuna verme· 
leri. (4905) (171) 3 - 4 

••• 
Yahşihanda yaptırılacak altı adet depo inşaatına eksiltme gü· 

nü talip çıkmadığından yeniden kapalı zarfla ekıiltmeye konul· 
muştur. Keşif bedeli 17252 lira 16 kuruştur. Eksiltme 20 ağustos 
938 cumartesi günü aaat 10 da Ankarada M.M.V. Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. lık teminatı 1293 lira 92 kurutlur. Ke
tif ve Ş3rtname•i 87 kuruşa Komisyondan alınır. Eksiltmeye gi· 
recekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad
delerinde yazılı belgeler:e birlikte teklif mektub•arını eksiltme 
ıaatından behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M.M.V. 
Sahnalma Komisyonuna vermeleri. (4988) (l77) 2- 4 

• • • 
Beher adedine tllhmln edilen fiyat 26 lira olan bin tane 11hhiye 

arka çantası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 22 
ağustoı 938 pazartesi günü saat 11 de Aııkarada M.M. \'. Satınal· 
ma Komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 1950 lira olup şart· 
namesi l .~O kur~şa Komiıyondan alınır. Ekıiltmeye girecekler 
kanuni teminat 2490 sayılı kıınunun 2 ve 3 cü matldelerinde ya
r.ılı belgelerle birlikte teklif mektublarını ihale ıaatinden behe· 
mehal bir saat evveline kadar Ankarada M.M.V. Satınalma Ko-
miıyonuna vermeleri. (499&) (180) 2 - 4 

• * • 
Kara garnizonu ihtiyacı için 140 bin kilo aığır eti kapalı zarf

la münakasaya konulmuştur. Tahmin bedeli 21000 lira ilk temi· 
nah 1575 liradır. İhaleıi 19.8.938 cuma günü saat 10 da Karata 
Aıkeri Satınalma Komiayonunda yapılacaktır. Evuf ve şeraitini 
görmek isteyenler hergün ve ihaleye iştirak edeceklerin belli gün 
ve zamanından !tir saat evveline kaciar teklif mektublarile tica• 
ret vesikalarını ve teminatlarını vermek suretile Karata Aık-eri 
Şatınalma Komiayonuna vermeleri. ( 195) l5038) 2- 4 

• • • 
Kırklareli Tümen birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla eksilt

meye konularak 21.7.938 perşembe günü saat 17 de ihalesi ya· 
pılan pilavlık pirince verilen 22 kuruş 88 santim fiat Kor Komu· 
tanlığınca pahalı görüldüğünden yeniden kapalı zarfla eksiltme· 
ye konulmuştur. Muhammen fi ah 24 kuruş olup .ilk teminatı 1620 
lira ihalesi 19.8.938 cuma günü a:ıat 17 dedir. Iıtekliler şartna
mesini hergüıı Tümen Slltınalma Komisyonunda görebili rler. Ta· 
libJerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile teminatla· 
rını havi zarflarını belli gün ve ıaatten en az bir .aat evveline 
Jcadar Tümen Satınalma K<>miıyonuna vermeleri. 

( 196) ( 5039) 2- 4 

1 
1 
i 

Sayfa 3 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1- Şartname ve projesi mucibince Gaziantep barut 

deposunda yaptmlac:ık bekçi evi inşaata ve depo arazisi· 
nin tel örgü ile çevrilmesi işi heyeti u:numiyesile birlik
te açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli b ekçi evinin ı 864 96 lira tel örgüsü işi 
248.26 lira ki ceman 2113.22 lira ve muvakkat teminata 
158.49 liradır. 

3- Eksiltme 15. Vlll.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonuuda yapılacaktır. 

4- Şartname ve projeler 11 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Levazım •e Mubayaat Şubesile Gaziantep Baş
müdiirlüğünden alınabilir . 

5- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Komisyo
na gelmeleri ilan olunur. (4878) 3-4 

• * • 

1-İdaremizin Likör Fabrikası ıçın "10000,, kilo kesme 
şeker açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

H-Muhammen bedeli beher kilosu "28.95,, kuruş he
sabiyle 2.895 lira ve muvakkat teminatı "217. 12, liradır. 

ili-Eksiltme 19 Vlll 938 tarihine rastlıyan Cuma gü· 
nü saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-istekliierin eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 
atte 010 7,5 giivenme paralariyle birlikte yukarda adı ge-
çen Komi.cıyona gelmeleri ilan olunur. (5078) 2 - 4 . ... . 

l - Ahırkapı Bakım evinde mevcut 1385 kilo ıskarta 
çul ile Kabataş Levazım ambarında mevcut 26 kalem eş· 
ya pazarlık usulile satılacaktır. 

:!-Arttırma 18.8.938 tarihine rastlayan perşembe gü· 
nü saat 10,30 da Kaba taşta Levazım ue Mubayaat Şube
sind<!ki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - lp numuneleri Abırkapı Bakım evinde 26 kalem 
e~ya nu'!luneleri Kabataş ambarında görülebilir. 

4 -İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yukarda adı yazılı Satış Komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. (S080) 2 - 4 

1 
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Salı 9.8.938 

Aleminyum (Ask . Fab.) .\: 721 

Katranh şer i t ile mücerrit şerit (lst. Telefon Dir .) .,! 737 
Flüıpa t (Aık . Fab. Müd.) .\; 738 
Erzak (Kırldareli Vil ) .\: 762 
Antrasit kömürü (Çanak. J.ındr. Komut .) .\~ 764 
Saman, sadeyağ sabun ve odun (Ank. Lvz. Sak) S! 764 
Sa cieyağ' (Çatalca Tüm • .Sak) .\~ 767 
Kadıköy il inci Mek. tamiri· Sibhdarağ'a - Kernerburgu yolunun e· 

saslı tamiri ile muhtelif mele. binalarında yap. aoba bacaları (lat. 

Beled.) .\ :. 767 
Odun (İst. beled.) .\! 767 
Çelik dosya dolabı ( " ünı . Müh. Gen. Komut. lıt. Sak) X: 767 
Çam odunu (Kars. Aık. Sak} .\! 767 
Muhtelif o1<ullar tamiri (İıt. Beled.) .\! 768 
Soğan (Balıkf'sir Ask . S1k) .:\! 768 
• iç ve dış lastikleri (Ank. Beled.) .X 769 
E.lbiıe, kasket, tozluk ve postal (Ank. Beled.) .Y: 769 
Dalap (let Gümrükleri Başmüd.) A~ 769 
Ecıa (Ank. Beled.) .\~ 769 
Bend inşaatı (Konya Vil .) .Y! 769 
Şı:hir bahçesinde yap . tenvirat işi. (Ank. Beled.) -'! 769 
Yazlık ve kış lık yağlar (Ank. Beled.) ,\! 769) 
Havagazı istihsal ocağına ait yap . temel bina çatı ve baca inşaatı 

(lzmir Beled.) .\ : 770 
Posta nakliyatı (Edirne P. T. T . Müd.) .\! 773 

' Benzin (Kırklareli Vil.) .:\ : 773 
Et, un Bulgur ve sabun (ispatla Ask. Sak) .\~ 774 
Karne ve bilet (Ank. Beled.) ,\ ; 774 
Kuru ot (1 t. S'!led ) 775 
Buli:'ur (Çorlu Kor Sakı .\': 775 
Yaş sebze ile yumurta sog-an mercimek ve un (Darüşşafaka Dir.) 

,,: 775 
Umumi hela tamiri ile elekrik santralı binnaı tamiri (AfyoR Beled.) 

,,! 778 
Elbise kasket ve tulum (Afyon Beled.) .\~ 778 
Kuru ot (Tophane Lvz.) .\"': 779 
fıı\n odunu (Tophane Lvı . ) .\! 781 
Sabun (iz.mir Mst. Mvk. Sak) ,\! 781 • 
• Bina enkuı (lst. Beled.) .\~ 781 
Saman (Edirne Tug-aya) .\ : 781 

Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
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Sayfa 4 MÜNAKASA GAZETESi 

Bu gün olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün 
-------------------------------------

a) MOnakasaıar 

İuşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malıeme, Harita 

HükOmet Konakının bakiyei inşaat• (temd.) 
Yüksek Mühendis panıyon binaıanda yap. mutfak 

teaiaah 

Ahşap parmaklık intaah 
Kmkkalede yap. inıaat (şart. 8 kr.) 

" ,, Ata türle Anıtı inıaatı (ıart 2 kr.) 
Küçükçekmece ilk okulunun ikmali inşaatı 
Büyük Millet Mecliıi binasına mabıuı Çankaya cad. 

ittiaak vereon yolun intH• 
Eskişehir ._ava birlikleri garnizonunda yap. kanali-

zasyon ııi 

Mıliıta k:.aup dükkioları inıaatı (temd.) 
Kaldırım in,aatı 

Kayscride yap. Aık. binalara inşaatı (temd ) 
Manin Jandarma le.arak.olu tamiri 
Manisa memleket hast. ocak üzerinde yap. davlum

bn inıaatı 
Maniıa m•mleket ,, yap. ihrak fıraaı inşaatı 

kapalı z. 15055 -

" 

açık ekı . 

pa:ı. 

" açık ekı. 

kapah z. 

" 
açık. eks. 

" 
pas. 
açık eks. 

" 

" 

14062 50 

1120 -
1509 21 
349 18 

5637 98 
77797 14 

17601 40 

3324 75 
759 04 

7100 -
756 49 
108 04 

337 65 

EJektrik-Havagazı-Kalorifer (teıi1at ve malzemesi) 

Konya mem'elı:::et haat. lcalorifer iti 
Rizede yap. elek. 1antralı binası ve şebeke tesiıah 

(şart. 363 kr.) (temd.j 
Aıetilen teaisah Sıvaa O. Y. atelyeıi için 
~;uhtelif eins elektrik malzeme1i ve ampul 

Mens~t. Elbiıe, Kundura, Çamaşır v.ı. 

kapah z. 25000 -
kapalı ı:. 

" 
15000 -

açık eks. 1596 75 

Laatik cizme: 41 çift - beyaz gömlek: 4 ad. - hakı açık ekı. 750 
römlek: 8 ad. - pantolon: 31 ad. - önlük: 31 ad. 
gömlek: 62 ad. • takke 62 ad. - bel kayışa 31 ad. 
calcet: 3 adet 

Elbise a-ece bekçileri İyin: 51 takım 
Yazlık elbiııe: 207 takım 
Muşamba: 200 takım 
Çizme: 15 çift 

Mobilya, Ye büro eşyaıı, Muşamba-Hah 

Altla üıtlü demir karyola: 62 ad. 

" 
55 ad. 

Dershane aırHı 150-200 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, s. 

Mazut: 100 t. 
Odun: 100 t. 

" 375 t. 

Müteferrik 

Cam: 4989,60 m2~ 
Servis kamyoneti: 1 ad. 
Kontrol aaatı belediye vesaiti için: 26 ad . 
Bukül 1 ad: (temd.) 
J)izel uıotörü: 1 ad. 
Topoğnf çantası 62 ad. 
Karanfil: 5000 ad. • urdun ye fidesi 1000 ad. 
Lüleci kılı 25 t 
Hurda demir: 750-1000 t. 
Süper çimento: 865 t. 
Çimento: 60 t. 
Demir dolap: 6 ad. 
Çam tahta kasa· 1600 ııd 

Kiremit imali: 50000 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

v.a. 

Yulaf: 1 ı t . - ~cpek: 12 t . • mısır: 111 t arpa: 10 
t . • bnğday 15 t. 

" açık ekı. 

.. 
1305 -
1242 -

2600 -
çifti 10 -

açık ekı. 

• 
" 

1302 -
1155 -
2426 -

kapalı z. 13500 -
paıı:. 

açık eks. 

açık ekıı. 

" 
paz. 
kapah z. 
açık ekı. 

açılc elr.s . 

1200 -
3750 -

2: 00 -
1000 -

15000 -
372 -
250 -

paz. 5J5 -
- - b. t. 22 20 
kap.z. 17732 50 

" 
10500 -

açık eks. 658 02 
nçık ekı. b. O 76 

açık eks. 3410 -

1055 

84 -
113 20 
26 25 

422 85 
5835 -

1320 10 

56 71 
533 -

56 74 
8 15 

25 23 

1l25 

56 25 

97 ft7 , .. -
195 -

98 -
87 -

181 96 

1012 -
90 -

281 25 

187 50 
75 -

1125 -
22 90 
18 75 
39 38 

1329 !:14 

91 20 

255 75 

Göle M•lmüd. 
lıt. Nafıa Müd. 

Ank. Bel~d. 

Aık. f''abr. U. Mtıd. SAK 

• 
lst. Belediye•i 
Ank. Belediyeai 

14-8·38 
31·8-18 

23 8·38 
23-8·38 
23·8·38 
23-8-38 
23-8-38 

- 15 

10 30 
11 -
10 30 
11 -
10 30 

Eıkitehir Lvz. Amir. SAK 25-8-38 16 -

Milis Belediyeıi 9-8·38 
Konya ., ReiıliQ'i 17-8-38 11 -
Kay111ri Kor SAK 
Maniaa Jandr. J' omut. 

1 ay zarfında 
15-8-38 12 -

,, V aliliii 11-8·38 10 30 

" " 
11·8·38 

Konya Mem. Hut. Baştab. 29·8-38 
Rize Belediyesi 7-9·38 

O D.Y. Ankara ve Hy .pıışa 22-9-38 
Mersin Belediyeai 19-8·38 

Ank. Belediyeıi 23-8·38 

" 23-8-38 
GGm.Muh. G . Kom. lıt. SAK 23-8-38 

" 
8alıkesir Belediyeıi 

23-8-38 
17-8-38 

Güm. Mub. G. Kom. lıt.SAK 23·8-38 
" 23-8-38 

Konya Kültür Direk. 30-8-38 

Ank. Belediyeıi 
Edirne Vıliyeti 
Adına Tüm•n SAK 

23-8 38 
19-8-38 
22·8-28 

Törkiye Knılay Cemiyeti 10 8-38 
Preventorium- Sanat Oir. 23·8·'8 
lıtanbul Belediyesi 23-8-38 
Ank. Beledryeai 2-9-38 

" 23-8·38 
Harta Gen. l>irk. Ank. 22·8·38 
Ank. Belediyeıi 23·8-38 
Ask. Fab. Um. Müd. Ank . 22-8-38 
Aık. Fabr. U.Müd. SAK 31-8·38 
O.O.Yolları Arık. H. pa~a 24·8-38 

,, Sirkeci 20-8-38 
Ank Gu. Tapu Sicil Müd. 22-8·38 
Seyhan Orırıan Başmüh. 18-8-38 
Kayseri Kültür Oirk. 15-8 38 

Tavukçuluk Enıtü . Direk. 12-8-38 

11 -

10 -
10 -

15 30 
11 -

10 30 

10 30 
11 -
10 
15 -

14 -
15 -
10 -

11 -
12 -
15 -

11 -
14 -
11 -
e kadar 
11 -
10-
10 30 
10 -

11 -
10 -
10 -
10 -

10 -

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
·~~~~~,_,..,..,..,..,..,..,..,..,~~""'~ ...... ~~ 

1 
1 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

" " 
kriblc 

,, ,, marinlavc 
,, ,, tuvönan 

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

E r z 11 k 

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

Sabun birinci 

" " ,, Pirina 
Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Limon İtalya 

" 
Tarablus 

Patatcı Adapazar 1 ci 
,, ,, 2 ci 

Zeytin tanesi dubie (936 mahsul) 

" " " (937 " 
,, ,, 1 ci ,, ,, 

" 
,, 2 ci 

" 
" " 3 cü ,, 

Sade yağ Urfa (birinci) 

,, • (ikinci) 
,, Kara (erimiş) 
,, ,, (erimemiş) 

,, Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve i•lenml• 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 
,, ,, manda 
,, 

Hava 

,, sığır 

kurusu kuzu 

" 
,, koyun 

" 
,, oğlak 

Tula keçi 

tt 

Salamura 
koyun 
kuzu 

,, manda 
,, sığır 

Kösele ıığır 1 ci 
,, manda 1 ci 

Me,in elvan 1 ci 
., beyaz 1 ci 

Sahtiyan civan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Pamuk lpllOi 

Vater yerli 4 Adana 

" ,, 6 • 

" " 8 " 
" " 10 " 

" 
" 
" 

" 12 
tt 14 " 

tt 

,, 20 Y edikule 

" " 24 " 

" 
" 

kiloıu 
litresi 
kilosu 
tona 

tt 

,, 
tt 

tt 

tt 

,. 

kilosu 

" 
" 
" 
" 
tt 

" 
" ıandığı 

b. sandıtı 

• 
kiloıu 

" 
" ,, 
• 
" 
" 
ti 

tt 

tt 

,, 

it 

tt 

,, 
it 

it 

çifti 
kiloıu 

tt 

" çifti 
kiloııu 

çifti 

tt 

" 
" kilosu 
,, 

" ,, 
tanesi 

,, 
,, 
" 

paketi 
,, 
,, 
it .. 
,, 
,, 
ıt 

1 En az-En ço• 

-15,50 
-15,50 
-7 

15.50-16.00 
14.25 - 14.75 
J2.00-J2.50 
10.00-10.50 

-1500 
-2150 
-2600 

22.50- 24 
26.50 27 
50.50 - 52 
26.50- ı7 
24.50-25.50 

18 - ı9 A. 
- 25 
- 28 c 

1700-- 1750 
s.oo-s.50 l 

1200- t3o0 
6 
5 

45- 4B 
28- 30 
ıs - 20 
16- ıs 
13- 15 

97 
93 
ss 
63 
10 
45 

285- ~ 
280- 1c1J 
290- 360 

101. 25- l<Yl·~ 

160- 165 
40 ,~ 
50- 55 
55- aO 

ı ıo- ı55 
4R- 5ll 

125 ısO 
105 1 ıO 

"""' .,,, 
;5 

34- ~ 
40 4 

155- 165 
125- ı~ 
ıoo- 1g0 
80- y 

HJO- 12<1 
90- ı 

Arpa: 840 t. (t•md.) 
Arpa veya yulaf: .) 1 t. 
Kuru ot: 390 t. 

paz. 
açık ekı. 

kapalı z. 
açık ekı. 

1~480 -
2805 -

12480 -

1386 -
211 
936 -
217 -
205 20 

Karakö•e Ask. SAK 
Bornova ,, .. 
Bursa ,. 

5-8-38 den it. 1ay

1 22-8-38 10 -

tt 

,, 
Ekıtra ,, 6 ,, 

" " 8 " 
" " 10 " 

Süt: 10 t. • yoe-urt: 10 t. 
Un: 23 t. 
Sıfır eti: 93 t . 
Saman: 169 t. 
Ot: 16,9 t 

Anekadın fasulye: 25 t. - patlıcan: 25 t. - domateı 
15 t. - bamya: 2 t . • biber: 5160 k. (temd.) 

Karpuz: 40 t . 
Kaıar peyniri. 6,8 t . 
Ekmek, et, süt, yoğurt, un, kater peyniri yu•urta 

v. 8 . 

Arpa, yulaf, ot, ve aaaıan 

b Müzayedeler 

Opel marka kamyon: 1 ad. 
Muhtelif inşaat malzemeıi 
Bina enkazı 
Meşe odunu: 1250 kental 
Sög-üt ğaca: 190 parça 
Mefe kömürü: 1532 kental 

2734 70 
kap:alı z. 13950 -
açık eks. 2957 50 

• 
paz. 

açık eks. 
kapalı ıı:. 

paz. 

açık eks. 

açık art. 
açık art. 

" açık art. 

4225 25 
6386 93 

3000 -
5100 -

60 -
914 70 
175 -

açık art. 537 50 

1040 -
218 50 
316 87 
479 02 

225 -
382 50 

.. 50 

tt 

Manisa Vil. 
Kayseri Tay. 
Adana Tümen 

Fab. SAK 
SAK 

" ,, 
Selimiye Aık. SAK 

Ank. Lvz. SAK 

" " 
Edirne Vilayeti 

" 

Ank. Bcled. 
D. D. Y. Ank. 
Arık . Hclediyeıi 

Dörtyol Orman ld . 
Ank . Zıraat Banknsa 
Dörtyol Or. Bölge Şefli~i 

25-8·38 11 -
18-8-38 11 -
18-8-38 11 -
22-8-38 15 30 
2ı-1i-38 16 30 
22·8·38 17 -
10-8-38 ıu -

23·8·38 
25-8·38 
19-8-38 

2-9-38 

23-8-38 
25·8·38 
17-8-38 
15-8·38 
15-8·2~ 

15·8·38 

12 -
12 -
12 -

12 -

10 30 
11 -
12 -
12 -
16 -
12 -

, ı 

1 

,, " 12 " 
" " 14 • 

Vater ecnebi 4 Hindiye 

" " 6 tt 

,, " 8 " 
" ,, 10 " 

" " 12 " 
Ekstra yerli 14 İngiliz 

" ,, 15 " 
,, ,, 18 " 
ti ,, 20 ti 

., ,, 22 " 
" " 24 ,, 
,, ,, 25 ltalya 

" tt 18 " 
,, ,, 20 ,, 

" 
" 

" 22 
tt 24 

tt 

,, 

,, 
" 
" 
" 
tt 

" 
" 
it 

" 
tt 

,, 
,, 
ti 

" 
tt 

tt 

" 
" ,, 
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Yoghourlchou Han 
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Boite Poıtale N. 1261 

AdreHe T~l~graphique: 

l•tanbul MÜNAKASA 

Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l' adjudication Mode 

d'adjudicat. 
Prix 

e1li111ati f 
Caatioa. Lieu d'adjudication et du Jours 

provia=o:.:.;ir;..::e~---.::C::a.:.:,hi:.::e.:_r ...:d:.:e-.:.-'...:C=h=a=r~ıe.:.:•:__ _________ _ 
Hcure 

!)_ Adjudications au Rabais 

~'•lt'Jction-Reparation·- Trav. Publitı·Materiel de Construction-Cartographic 

lru · · ,.. - 1 ( · ) Pi" h 15055 Direction F'i~c Göle il ehon konak gouvernemental a HO • •ı · 1 cac 1055 - o· T p b 1 t b 1 
b 1 d · · 1406" 50 ır. rav. u . ı an u . ll•nderie au penıionnat eco e e reDıe .. .. 84 - Municipalite Ankara 

r. clo· · l' b · Gre a ırre 1120 ııon a a attoır 113 20 Co A h n· G F b Mı'I 

14-8-38 
31·8-38 
23-8-38 

•· 
1
'· reute de la blti111e de la Gr. Aa. Nat. fai~ıııt. 

Ank. 23·8·38 
23-8-38 
23-8-38 

a l<ıraldı:ale (c,.lı. eh. P. 1) Pli cach 15099 2181 26 25 m. c . • ..ıı r . en. a . . 
". -.olluınent Ataturlt a Kı ıkltal~ Publi.que 34 ,, 
t~ 5637 98 422 85 { Com. Perm. Municipalite lstanbul 'lllent con•tr. ecole Primaire KOçtik Çekmece • O E 

ir. conom. ,, ., 

Pli cach 77797 14 
'•~ 1°nction sur la routc de Çankaya 

" 
17601 40 lio. cı.•nalisation a la rarnison du uniteı d'avia

•• ~ Ilı Eıkişehir 
t, frerıier 8 l'hôpital Regional Manisa Publique 108 04 

" four a l'hôpital R~gional Manis" ,, 337 56 
' M 1 ( ) 3324 7 5 0Utiqueı boucherie a İ al aj. " 

,,: P•ve. ,, 759 04 

5835 -

1320 10 

8 15 
25 33 

Municipa\itt> Ankara 

Com. Ach. lntend. Eskişehir 

Vilayet Mınisa 
,, 

Preıid. Municipalite Mil111 
,, Konia 

23-8-38 

25·8-38 

t 1-8-38 
ı 1-8-38 
9-8-38 

17-8-38 

15 
10 30 
11 -
10 30 
11 -

10 30 

16 -

10 30 
11 -

11 -
. Corııtr. bltisaeı militaire• a Kaiıeri (aj.) Gre a rr~ 7100 -

~ t, eorpı de garde de gendarm. a Manisa Publique 756 49 

56 71 
533 -
56 74 

Com. Ach. Corpı d' Armee Kaiıeri 
Command. Gend. Maniu 

Dans un moia 

~c·Gaz.-Chauffage Central (lnstallation_ et Materiel) 
tı' chauffare central a l'hôpital Regional Konia Pli cacb 25000 -
. Ctntral electrique a la ville Rize (aj .) ,, 8898 40 

ı:. d;e~au ,. ville Rize (cah. eh. pour ,. 63632 30 
it U:ıı: froupeı p. 363) 
. •cetyleıae pour l'at"lier Ch. de Fer a Sivas • ., 15000 -

"'"• . p bl' 1596 75 "' •rtıcles electrique. et ampoules u ıque 

~ .. bltnıent our Habitation et Bureaux-T apiaaerie ete. 

clo11b1,, en fer: 62 Publique 1302 -
p. 1155 ·-

~ it " : 
55 

p. .. 2426 -\h· claıse : 1150-2000 p. • 

~t - Chaussures - Tiasus- Culra. 

"·· '• • •il caoutchoucı: 41 paires· Camiaolee blan-
~ ... : 4 p .• ld . aarron: 8 p.· Pantalon: 31 p.· 

'"''•ts 6 62 C · ~iıııt : 2 p.· Bonnet : p.- ourroıe pr. 
llre • 31 3 

~.ııllltı · p .- Jaquettes : P· 
"'la d'e Pour gardienı: S8 complets 

'-le te : 207 cemplell 
•- •blcı : 200 
'q: 1 p. 

5 Paires 
"Jbbl\\Lı l J • ı ' • ;)/~ De - (' ... h .... --~ 

. : l<>o . 
"~t, " 

lol>o 
t: 19s~•Phiquea 62 p. 
lQ ,6() 1112 1111•tı • tr, d e : 1 p . 

e • 
eoıatrole : 26 p. 

"'• . 
h... • ı p ( • ' .... ()· . •ı ' 

'~• 11
•el : l 

tı1t : 500o p. 
,.1 : 25 t P· et plants sardaigne 
ıı, . . 
ııı • ısfJ.1000 • 

•ııp • 
tr: 65 t. 

" 
Ojt : 6() t 

tı C11 

• '•r . 6 trı bo· . p . 
•tıo11 •

11 de sapin : 1600 p. '"i . tuılea : 50600 
~~ p. 

1000 p. 

: l "erı, • 
~ 5 t.- C · 25 t.- Aubergines : 25 t.- Toma· 
,~·: 'lO ~~beaux: 2 t.· Poiv e: 5160 k. (aj.) 

t ~•cL : sı~ qer : 6 8 "'tQ t ( • t. 
01ı . •j ) 

: 3n... •voirıc • 5 
"'\J t. . 1 t. 

Publique 

" ,, 
,. 

750 -

1305 -
1242 -
2600 -

,. la paire 10 

Pıi cach 
Publique 
Gre a gre 

Publiqae 

Publique 
,, 

Gre a rrc 

13500 
3750 
1200 -

372 -

2500 -
1000 -

Pli cach 15000 -
Publique 250 -

Grc a rre 525 -
'• t. 22 20 

Pli cach 17732 50 

.. 
Publique 

• 

10500 -
658 02 

la p. O 76 

Gre a rre 

Publique 
Pli cach 
Gre a grc 
Publique 
Pli cach 

6386 93 

3000 -
5100 -

18480 -
2805 -

12480 -

667 38 
4431 63 

1125 -

98 -
87 -

181 96 

56 25 

97 87 
91 -

195 

1012 50 
281 25 
90 -

27 90 

187 50 
75 -

1125 -
18 75 

39 38 

1329 94 

91 20 

479 02 

15·8-38 12 -

Chef Med. Hôp. Regional Konia 
Municipalitc Rize 

.. 

{ 
Ad•. Gen. Ch. dt' fer Etat Ank . 
Bureau Exped. H. p11cha 

Municipalite Menin 

29-8-38 
7-9-38 
7-9-38 

22-9-38 

19-8-38 

Com. Ach. Comm. G. Surv. Douan.lat. 23-8-38 
,, 

Oir. · Culture l\onia 

Municipalite Ankara 

"' 

23·8-38 
30-i-38 

23-8-38 

23 8-38 
Com.Ach Comm. G. Surv. Douan. lıt. '.23-8-38 

. . . 

Municipalite Ankara 
Com. Ach . Dıvi.9ion Adana 
Vilayet Edirne 

Dir. Gen. Cartogr. Ankara 
Dir. Gen. Croiıısant Rouge Ank. 
Dir. Prevent. et Sınat . 

I Com. Perm. Municipalitc Iıtanbul 
1 Dir. Econom. ., " 
Munıcipalite Ankara 

,, 
,, 

Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Anlc. 
n 

{
Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ank. 
Bureau Exped. H.pacha 

9eme Expl. Ch . de Fer Etat Sirkcdji 
Dir. Cadutre Ankara 
lng. en Chef F'orets Seyhan 
Oir. Culture Kaiıeri 

Com Ach. Milit. Selimiye 

Com . Ach. Int. Ankara 

" 
Com. Acb . Mı l. Karaköıe 

" 

2::i-R-38 
22-8-38 
19-8-38 

l2-8-38 
10-8-38 
23-8-38 
23-8-38 

Juıqu'au 
23-8-38 
23-8-38 
22·8-38 
31-8-38 
24·8 38 

20·8-38 
22-8-38 
18-8-38 
15-8-38 . 

10-1-38 

23-8-38 
25·8-38 

10 -
10 -
10 -

15 30 

11 -

14 -
15 

10 -

10 30 

10 30 
10 -
\11 -

11 
15 
12 

10 -
11 
14 -
l ı 

2-9-38 
11 -
10 30 
10 -

11 

10 -
10 

· ıo -

10 

12 -

10 - • 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 

6 - 9 - 1938 

FİATLAR - COURS OEFİSİEl.S 
Afion - Opium • • • . • · • 
Butday yumutak - Ble tendre • 
Butday aert - Ble dur 
Butday kmlca - Ble roux • • • 
Bakla - Feve • • . · • 
Kuş yemi çuvallı - Millet . . • . . 

,, dökme 
Peynir beyaz - Fromage blanc. 

,. kat er 
Çavdar Seigle • . . 
Suı am - Seaame . . • 
11-f ıaır aarı - Maia jaune 
Arpa Anadpl - Orıe An. 
Arpa yemlik . • . . . 
Zeytin yağı f.ci yemel.:lilc - Huile d'ol. 
Fındık kabuklu -Noiıdtea 
Güz Yünü 
Ceviz içi 
Tiftik mal 

,, otlak 

. . . . 

Pamuk yatı - Huile de coton 
Suaam ,, ( ,. aesame 
iç Batlem • • . . . . . • 
Darı sarı -millet j•une • • · 
Keçi kıh - Poilı de Chene • 
Keten tohumu - Gr. de Lin • 
ıç fındık - Noiı. decor. 
Nohut iri - Poia chiche • 
Kaplıca • . • • • . • • • • 
Yulaf - Avoine . . • • 
Fasulye ufak -Haricot 1ec 
Burcak 
Mercimek - LentiHe 
Yapak Anadolu - Mohalra 

,. Trakya ,, Thrace • • • • 
Sansar deriai 
TaTf8D .. 
Vartak ,, 
PoHuk ,, 
Kunduz 

=--
GELEN-ARRIVAGE 

5 28 
5 10 
5 27 

6 5 
6 lO 

4 25 

4 7 50 
4 20 
39 -

55 -

82 -
6 35 

4-

6 -
5 20 
5 30 

38 -

Afion -JOpium 10 25 

Buğday - Ble 424 -
GIDEN-EXPORTATION 

Razmol 

Arpa - Orıe 32 -
Çavdar - Seirle 
Un - Farine 
Mııır - Maia 
Kepek - Son 
Keten tohumu-Gr. Lin 
Faaulye - Haricot ıec 
Pamuk - Coton 
Yapak - Mohaire 
Yulaf (foini 
Susam-Seaame 
Kut yemi - Millet 
Mercimek - Lentille 
Nohut - Poiı Chiebe 

142 -

57 75 

19 -
50 

' 30 -

Zeytin yatı -Huile d'ol. 32 
B. Peynir-Fromaıe B. 
Kat er 
Tiftik 

iç fındık - Noia. dec. 
Razmol 
Kıl 

BulgU/ 
Beyaz yat 
P. Yat 19 50 

Arpa - Orıe 
Yulaf 
Kuş yemi -Millet 
Nohut - Poiı chicbe 
iç fındık -· Noiı dec. 
Un (farine) 
Suaam 

Yapak - Mohaire 
İç ceviz 

f ç badem - Amande 
Kıl 

Kepek 

5 

50 -

DİŞ FIATLAR 
MARCHES ETRANGERS 

Butday (Ble) Liverpul 
" ,. Şikaıo 
,, ., Vinlpek 

Arpa (Orge) Anven 
Mıaır (Maiı) Londra 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 

,, 
Fındık (noia.) G.Hamburı - -
,, L. 

225 -
382 50 

1386 -
211 -
936 -

" 

Bornova 
Buru 

1 moiı a partir du 
22-8-38 
25-8·38 

5.~~3; 1 

----- ·- 11 - b) 

~------------------------------------.-i-----~ M Q·z AV E O ELER 

- EU ou RAsoııE 
' ( SUPPRIME LE F 

Puiuantdhinft'ctant, il asıı:ıinit la ı:enu, et lıı rer d c'cuce ('f Hue. 

Servn-vouı de Tarre chaqııe jour, et ouhliez. lt jamals infectlons, 

irritations, coupures. Tarr est la providcnce des bıırbu. 

En vente chez tous les Fournisseurs 

SCHERK-Parfumerie. Paris 

---------------.---
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 

505 kalem 899 lira 00 kuruş ve 245 kalem 46 lira 

43 kuruş kıymetinde telefon makinesi, kasa, saat, masa 

sandalye vesaire gibi muhtelif cins hurda demirbaş eşya 
parti ve parça halinde 18.8.938 perşembe günü saat IO da 
mahalinde açık artırma ile satılacaktır. İsteklilerin yüzde 

1 buçuk pey akçeleriyle birlikte 2400 sayılı kanunda ya
zılı belgelerle belJi gün ve saatte Galata Gümrük bina
sında kurulu komisyona müracaatları. 
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Sayfa 6 

Müteferrik 

Preventorium- Sanatorium 
Muhammen bedeli 

Lira K. 
2500 

Direktörlüiünden 
İlk teminat 

Lira K. 
187 50 

Kurumumuz için satın alınacak bir aded servis kam
yoneti açık eksiltmiye konulmuştur. 

Ekıiltme 23. 8. 938 tarihinde saat 14 te Cağaloğlunda 
Yüksek Mektebler Muhasibliğinde toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. Eksiltme ve fenni şartnameler müessese 
Direktörlüğünde görijlebilir. 

isteklilerin muayyen günde teminatlarını muhasiblik 
veznesınc yatırarak makbuzlarile Komisyona müracaat 
etmeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınc.ılmA Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 525 lira olan 25 ton Lüleci kili 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satıoalma 
komisyonunca 22.8.938 pazartesi günü saat 1 O da pazar· 
lıkla ihale edilecektir Şartname parasız olarak komisyon· 
dan verilir. Muvakkat teminat 39 lira 38 kuruştur. 

• * * 750-1000 ton demir hurdası alınacak 3 84 sayılı 
kanun mucibince 750-1000 ton demir hurdası Kırıkkale 
istasyonunda teslim ~artile beher t onu şartamesinde izah 
edildiği veçhile 22 lira 20 kuruştan satın alınacaktır. Ş:ırt· 
nameler merkez satıoalma komisyonundan bilabedel veri
lecektir. Taliblerin 31 ağustos 938 çarşamba günü ak
şamına kadar teklif edeceklera demir hurda miktarı ka
dar yüzde 7,5 nisbetinde teminat!ıırile birlikte şartnameyi 
kabul ettiklerine dair kayıd ve sarahati havi fiat teklifle· 
rini Merkez satmalma komisyonuna vermeleri. 

Harta Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harta genel direktörlüğü için dairede mcwcut nü 

munesi gibi 62 aded topoğraf çantası acık eksiltme ile 
a lmacaktır. 

2 - Eksiltme 22. 8. 938 pazartesi günü saat onda Ce· 
becide harta genel direktörlüğü binasında Hrt. Sa. Alma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 372 lıra, muvakkat teminatı 
27 lira 90 kuruştur. 

-4 - Talıplerin yukarıda yazıla gün ve S3atte taminat· 
lariyle birlikte komisyona gelmeleri. 

Ankara Belediyesinden : 
l - Bahçeler idaresine alınacak beş bin adet karan· 

fille bin adet sardunya fidesi on beş gün müddetle açık 
eksiltmiye konulmuştur. 

2 Muhammen bedeli (250) liradır. 
3 Mnvakkat te~inata ( 18,75) liradır. 
4 Şartnamesini gilrmek istiyenlerin her gün yazı 

işleri kalemine ve isteklilerin ae "'°' ... :. .. .,..0 cı 9:ıg l ... . .. '-' sa ı gu 

MÜNAKASA GAZETESi 

Muvakk~t teminatı 1125 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kaleminde 

müracaatları ve ih•le 23 ağustos 938 salı srünü aaat 11 de~ bele 
diye encümeninde yapılacatindan isteklilerin o gün saat ona ka
dar teminatlariyle birlikte teklif mektublarını belediye enciimenine 
vermeleri. 

• • • Hayvan pazarı için lüzumu olan baskül 2 eylul 938 cuuıa 
gününe kadar bir ay içinde pazarlıkla alınacağından isteklilerin 
cuma ve salı günleri saat 10,30 beiediye encümenine maracaatla· 
rı lbımdır. 

Kayseri Kültür Direktörlüğünden : 
Felahiye nahiyesine bağla Çukur köyü ilkokul binasına 

gerekli 50000 adet kiremit imali eksiltme suretile 15. 8. 
938 pazartesi günü Felahiyede müteşekkil komisyon tara· 
fmdan ihale edi!eceğinden talip olanların ve şartnamesini 
görmek istiyelllerin kültür dairesine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

• * * 
Ütü makinası, yük asan::;örü, transbordor, 

ma verenleri, zımpara makineleri, santrifüj 
alınacaktır . Bak: D.D. Yolları ilanlarınl\ . 

Erıak, Zahire, Et ve Sebze: 

vagon 
tulnmba 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

ka ldır· 
v. s. 

33 Tümen birlikleri hayvanatı için 282,000 kllo kuru ot satın 
alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 24 ağustoı 938 çarşamba günü saat 
11 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 7755 liradır. İlk teminatı 582 
liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

• • • Karadeniz Boğazı birlikleri hayvanatı için 85,000 kilo kuru 
ot satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 24 ağustos 938 çar• 
tamba günü saat 11,30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 2550 lira
dır. İlk teminatı 192 liratılır. Şartnamesi her ıün komisyonda gö· 
rülebilir. 

• • ıc: 33 tümen birlikleri eratı için lüzumu olan 12000 kilo aade 
yağ satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 19 ağustos 938 cuma 
günü aaat 10,30 da yap ılacaktır. Muhammen tutarı 1l97~ · liradır. 

İlk teminatı 899 liradır, Şartnamesi her gün Komisyona görülebi
lir. 

• • • Karadeniz boğazındaki birlikler içi o 8600 kilo ıade yat sa· 
tın alınacaktır. Kııpah zarfla ihalesi 19 ağuatoı 938 cuma günü 
ıaat 1 1 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 8600 liradır. İlk temina
tı 645 liradır. Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. 

'• ' İ!tanbul Komutanlığına bağlı birliklerdeki hayvanatın sene
lik ihtiyacı olan 912000 kilo saman satın alınacaktır. Kapalı zarfla 
ihalesi 22 ağustos 938 pazartesi günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 18240 liradır. İlk teminatı 1368 liradır. Şartname
ıi Komisyonda görülebilir. 

• •, Karadeniz boğazıodaki birliklerin hayvanatı için 52300 kilo 
saman satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 22 ağustos 938 
pazartesi günü saat 11,30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 1307 
lira 50 kuruştur. İlk teminatı 98 liradır. Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. 

8 Atuatoa 1938 

Tavukçuluk Enıtitüaü Direkt<Srlüğünden: 
Tavukçuluk enstitüsü için açık eksiltme uaulile 12000 kilo yu· 

laf, 12000 kilo kepek, 10000 kilo mısır, IOOOO kilo arpa ve 15000 
kilo buğday alınacaktır. Muhammen fiyat 3.tlO liradır. Şartoamr 
ler hergün aaat ondan on altıya kadar Çankırı yolu üzerindeki 
Tavukçuluk enstitüsü direktörlüğü tarafindan parasız olarak yr 

rilir. İsteklilerin 22.8.938 pazartesi günü saat onda Ticaret od••' 
vesikaaile 255 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu vey• 
banka mektublarile birlikle Tavuk;uluk Enatltüaünde toplanacalı 
komisyonda batvurmaları. 

Ankara Levazım Amirliği Satıoalma Komisyonundan: 
Ankara garnizon birlik Ye müesaeaeleri için 40.000 kilo kat· 

puzun açık ekailtmeai 23 ağ'uatoa 938 saat 12 de Ankara LevaııOS 
Amirliği aatınalma komisyonunda yapılacaktır . 

Muoammen bede(i 3000 lira ilk teminatı 225 liradır. 
• • • Harp okulu için 6800 kilo kaşar peyniriain kapah zarfl• 

ekıiltmeai 25 ağustos 93~ aaat 12 de Ankara levaıım imirliti ••· 
hnalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen beddli 5100 lira llk teminatı 382 lira 50 kuruttur• 
Şartnamesi komisyonda görülür. 

Karaköse Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Karaköae garnizonu için 840,000 kilo arpuı kapalı zarfla i~· 

tekli çıkrnadıtından 2590 uyılı kanunun 40 ncı maddesi mucı · 
bince bir ay içinde neticelendirmek üzere pazarlıj'a çıkarıldı. 

T•hmin bedeli 18480 liradır. lık teminatı 1386 liradır, pazarlı· 
ğı 5.8.938 tarihinden itibaren talip çıkdıtı taktirde herıün pa:ı•'' 
lığı yapılaeaktır. ihalesi Karakösede aatınalma komisyonunda >'1 ' 

pılacak tır. 

"' . . 
Yulaf alınacaktır . Hak Harici ask. kıtaatı ilanların.ı . 

Avis fficiels 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat 
500 tonnes de vielle fonte d'une valeur e~timative de 

22.SOJ Ltq~. seı ont achetees par voie d'adjudication sotJ
5 

pli cuchete le luııdi 22 aoıit 1938 a 11 h. au loca! de l'A0 

ministratioıı Ge ıı e rale a Ankara. 
Ceux cıui cle:.irent v pr e ıı d r e part doiverıt reml'ttre a I~ 

Pre::ı i J~nc:e d., la Com~1i :-;sio rı le jour de l'adju<lication j~ 
qu'a lO h . lr urs offrc:;, unc gaıantic provisoire de 1687, 
Ltqs. LP:; certificab cxiğt!,s par la loi t:t un certificat cie corı1• 
petence delin e par le Mi ni ::.te rı• cies Travaııx Puhlics. . 

LPs cahiers des ehargrs sonl distribues gratuitemcrıt ,~ 
a A kam par le Snvice des Approvisioııneınents et f-iıı 
d a r paşa par le Bureau de Re<'eption. (5154) 2-4 

~~~~~~~"'".!!"!!~~~~~!"!'!!!!!~-~~~ 

nü saat on buçukta belediye encümenıne muraCa•H•-· 

• • * 33 tümen birlikleri hayvanatı için 234,000 kilo saman •atın 
alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 22 atuıtoı 938 pazartesi günü 
aaat 11 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 4680 liradır. İlk tcmina· 
tı 351 liradır. Şartnamesi her şün Komisyonda görülebilir. 

• ıvıaKaııı\;a ,., .... - .., il 
tanİığı birlikleri ihtiyacı olan 48500 kilo aıg 11 """J - - ..... ki komu· 1 
fiatı müsaid olan satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihaleıi 17 ağustos 
938 çarşamba günü saat 11 de yapılacaktır . Muha~men ~tulan s~
ğır etinin 1337 lira 50 kuruş ve keçi etinin 7760 lıradır. ilk ~emı· 

--~~~~~~~~~-~~~~~--~--1 
Memento des Fourniseurs) 

Ankara Grupu Tapu Sicil Müdürlüğünden: 
1 - Merkez ve Çankaya tapu sicilli muhafız lıkları ıçın 

658 lira 'l kuruş muhammen bedelli altı demir dolap açık 
eksiltme ile yaptırılacaktır. 

2 - Eksiltme 22. 8. 938 pazartesi gunu saat 10 da 
grup tapu sicilli müdürlüğuede toplanacak olan komis
yonda yapılacaktır. 

3 - Şartoamesi grup tapu sicilli müdürlüğünden alına-

bilir. 
İstekliler 2490 sayalı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 

y zıh belge ve muhammen bedelin yüzde 7,5 nı teşkil 
eden teminatı muvakkate makbuzu ile birlikte müracaat 

eylemeleri ilan olunur. 

Türkiye Kızılay Cemiyetinden: 
Cemiyetimiz için 4989,60 metre murabbaı cam satın 

alınacaktır. Alakadarların IO. 8. 938 tarihine musadif 
çarşamba günü saat 
yapmaları bildirilir. 

l 1 e kadar depomuza tekliflerini 

• 

Devlet Demir Yolları ve İşletme Umum Müdürlüğünden 
Muhammen bedeli 17. 732.50 lira olan 865 ton süper çimento 

24.8.38 çarşamba rünü saat l l de kapalı zarf uauliyle Ankara-

da idare binasında satın ahnacaktır. . 
Bu işe girmek iatiyenlerin 1329,94 liralık muvak~a~ te~ınat 

ile kanunun tayin ettiği vesikalara ve Nafıa müteabhıthk v.ea~k~aı 
ve tekliflerini ayni gün aaat 10 a kadar komisyon re11lıtıne 
vermeleri lazımdır. 

k A k d malzeme dairesinde, Şartnameler parasız olara n ua a 
Haydarpaşada tesellüm ve sefk şefliğinden dağıhlacaktJr. 

• Muhammen bedeli 10500 lira olan 60 ton çimeuto . ka~alı 
za;f •uaulile 20.8.938 tarihinde cu 111artea i günü aaat 1 O d.a Sırke1cı~e B · · k ıateyen erın 9 itletm• binasında satın alınacaktır. u ışe gırm~ . mi 
Nafıa ve direr nizami veaikalarile ve yüzde 7 ,5 nıabetınde te • 
natlarile kamiayona müracaatları lbımdır. Şartnameler parasız 
olarak komisyondan verilmektedir. 

Ankara Belediyesinden: 
Çankaya motör dairesi için alınacak di:ıel motbrü on 

müdetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. 
Muhammen bedeli on beş bin liradır. 

beş iÜn 

1 h t' · t()()t ve keçi etinin 582 liradır. Şartnameaı her nat arı sı5 ır e ının 
gün komisyonda görülebilir. 

• • • İhale günü talibi çıkmıyan İstanbul Komutanlığına bağlı bir
liklerin ihtiyacı oltm 60000 kilo koyun etinin tekrar kapalı zarfla 
ihalesi 20 ağustos 938 cumart~si günü saat 11 de. y:pılacŞakt;r· Mu~ 
haınmen tutarı 23400 liradır. ilk teminatı 1755 lıra ır. ar namcaı 
her gün komisyonda görülebilir. 

Selimiye Askeri Satın Alma Komisyonundan . 
l _ Selimiye tümen birliklerile Haydardaşa hastan~~ın~ 

K d · Bogv azı birliklerinin l. 8. 938 den bırıncı ve ara enız . 

t · n~8 sonnna kadar ihtiyaçları olan 25,000 kılo taze 
eşrm n ·> O k ' l d 

k d fa sulyesi 25 000 kilo pathcan 15,00 ı o o-
ayşe a ın ' ' . . · 38 · 
mates, 2000 kilo bamya, 5160 kılo bı~erın ~· 8.'. ~ .. ~~rı· 
hinde yapılan ihalesinde teklif edilen fı at gah goruldugun
den meıkiir beş kalem sebzenin pazarlıkla alınması karar• 

laştırılmıştır. 16 d 
2 _ Pazarlık 10 ağustos 938 çarşa~ba günü. sa.~t a 

Selimiye Tümen Askerlik dairesi bınaıaodakı Tum satan 

alına komisyonunda yapılacaktır . . . 
3 - Mezkur beş kalem sebzenin tnhmm bedelı ceınan 

6386 lira 93 kuruştur. Muvakkat teminat 479 lira 2 ku-

ruştur. 

Darüşşaraka direktörlüğünden: . 
Mektebe mali sene sonuna kadar eksiltme yolile .alınması ı~ ~ b e

den yaş ıeb'Ze tA\iplerinin 9 ağustos snlı g-ünü saat ıOda 1601 lırA ve 
kuru sebzelerd en ıoğan , patate!'I , mercimek, un, cio~ates ~a çası kve 

ki · minü saat 1 lde topu 165 lıra temınat e ç~-yumurla verece erın o ,. - . 
~iyle Nu ı uo !lmaniyede Türk Okutma kurumuna gelmelerı . 

lılahiye Hıkeri Satınalma Komiayon~ndan: 
lslahiyedeki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 187k. kılo sığır veya keçi 
. k alt zarf usul ile eksiltmeye konmuştur. . . 

etı ap . 30855 1· olup ilk teminatı 2315 liradır. Ekııltmeaı 
Tahmın tutarı ıra 

19 atustos 938 cuma günü aaat 16da yapılacaktır . 

i 
Mardi !:M:M1Jo 

,. 
Aluminium (Fabr . Milit.) No 729 ) No 7S 
B,ndc ıoudronnee et bande isolatrice (Dir. Telephoaes l,t. 

Flusspate (Fahr. Milit.) No 738 
K' kl · r ) No 762 Provisio'lı (Vıla~et ır are ı T banakkale) No 762 

Cbıırbon aotlıracıte (Command. Gcnd. c d A k ) 7(/ı 
b · (C Ach lnten . n ara Paille, hcurre, savon et oıa o~m. . 

Beurre (Com. Ach. Div. Tchataldıa) No 767 . erbıl' 
Repar. 11cme ccole Kadikeuy, repar. route Sılahdarata·Kem • 

et cheminees diff. ecoles (Mun. lst.) No 767 

Boiı (M11n. lıl.) No 767 • . Ach. Command. Gen· 5/ 
Armoires en ıcier pour dossıers (Com. 

Douan. lst.) No 767 
Boiı d• aa pin (Com. Ach. Mil. Kars) No 767 
Rcpar . diverseı ecoles (Mun. ~st: >_ No 768 

O
. (Com Ach Mil. Balık eaır) No 768 
ıinons · · 69 • 

• Chaaıbres a air et pneux (Mun. Ank.) No 7 " 76 
H'lbits, casquettes, 2'u~tres et chaussurell (Mun. Ankarı) . o 

Armoires (Dir . Princip. Douanes lat.) No 769 
Medicaments (Mun. Ank.) No 769 

Constr. digues (Vil. Konia) No 769 . Ank.) No 76q 
lnatal. cclairag• electr . dans le iardin vılle (~un . 
H ·1 d'cte et d'hiver (Mun. Ankara) No 76 . de pro&" 

uı es h . . o aıne 
Constr. fondements, bitisae et c emınee p ur u 

de ıaır: a air (Municip. lzıoir ) No 770 
Transports postaux (Oir. P.T.T. Edirne) No 773 

Benzine (Vil. Kirklareli) No 773 A h M" l Iıp•'''I 
Vianne, farine, ble concaase et savon (Com. c . ı . 
Carneta et billets (Mun. Ankara) No 774 
Foin (Mun. lstanbul) Ne 775 775 

. · (Com Ach. Corps d' Armee Tchorlu) No f ~,ı 
Blc concaHP . . . o· D üş~ıı il ~ 
Legumes oeuf,, oignomı, lenlılles et farıne ( t· ' l ar (Mııtı· 
Rcpar. v'eapasienoc puhltque et batisse centra e ~ ectr. 

No 778 1 (t 1 ) ıM nicip Afion) iJB 
Habita, casquetteı et panta ons u um ' u . 
Foin (lnt . Tophane) No 779 
n . ( ) No 781 
noıs • 1 · ) 781 
Savon (Com. Ach. Place Forte. ~mır 
• Decombrea des bitisacs (Munıcıp . lst.) No 781 

Paille (örigadc Edirne) No 781 e'pel' 
. d•ıuren 

- • Le• aateriaqueı indiquent une vente par voı• 


