
• 
lı 

,. 

~ONcO SENE No. 784 

r ABONE ŞAI<TLA}{ı . 
f ürkiye icin Kurı11 

·' A YLIGI ~;:;o 
~ ~~~ 

12 ., ı 3~~ı 
Ecnebi memleketler ıç ı:ı 

12 cy!ığı 27aı 

Sayısı S kuruş 
Resmimnkbu:ı mukabili olınıs · 
yan ledi}·at makbul değildir 

SALI 

Her gün cıkar iktisadi, m li ve ticari 

GA~El'ESfi 

9 Ağustos ı 938 

i DAREHA NE 
Yogurteu han, 1 eı !.t.-ıt 

No ;~ ve 1 

G ıl 1la. Perşe'tll:l e p 17.a rı 

İLA :~ ŞARTLARI 
l<l.1 re hancı ı' i7.d e ~ö :-i.i ' ilü r 

f elgr. : lst. MÜ:ll K '\ j 4. 
Teld o 'l: .1944~ 

Posta kutusu N. 1261 

~~ Umum Tüccarların ve i"'~ Ütefahhit~Ierin Mesleki Organıdır 
~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

~ n ı' c"'ı (KONOM,IK HA ERLER ~~s-----· a Piyasa havadisleri Çimento endüstrisinin 
0 Devletleştirilmesi 

Teneke piyasası ve çimentoya mevzu glimrUk resminin yeniden 

!:: \t Davar ticare_ti hakkında 
~:: Ugoslavya ve ltalya beyninde 

müzakereler 
Belırad. 6 Ağustos 938 (Hususi) 

\'il 
iosı. d · . 

•cı i . vya an ltalyaya davar ruya Italyan tücarı ile muamele 
)'ııirıtn İtalya ve Yu~oslayva yapmaları•ı teklif ediyorlar. Şu 

it, it ~ tnüz kereler başlnmış· halde anlaşmanın güç olacağı 
tı,1 ~y;~•n mümessili davar tahmin ediliyor. Bundan mada 
1'-ııla 1 alı hakkında Maca- İtalyada davar ilbalı için bir in-
~hıı Yapılan şartlarla Yugos· his~r şirketi teesis olunmuştur 
tlif 

1~.dahi muamele etmesini ki ltalyaya ithal olunan davarın 
ll 1Yor. Macaristan ile olan fiatları tesbik etmek salahiyeti-

fudur D . )'e.ytl 't · avar Fıyumeden ni haizdi.r. Bazen bu şirketin 
lllg 1 hal olunur. Fiyumede alrm ve Italyada satış fiatlarında 

tdit ~e İtalyan memurları fial yüzde yüz fark bulunur. Yago:;-
Yı.ıi ederler, lavya mümessili bu gibi müşkü-
thtıe~sl~vya tacirleri bu teklifi latlara düçar olmamak için, Yu-
lljiltı erınde akdolunan "kon- ğoslav davarı için asgari bir fint 
lıao.'~ nıukavelesi mücibince tesbit i ltalya ınümesiline teklif-

v tacirin doğrudan doj- te bulunuyor. 
ıs 

.....____----~~~--mmı-· u '· . ------~~~~--~-

,50 ~ 
0111• lJlgaristanda kurakhk devam 

ediyor 

'r~te.1t1ık 
111 lllı.ır hala devam ediyor. 

lı\ıYiikrelrnediği için meırua-
llıtldi hasarn uğraması müh-

t, li"k" lııı u umet her nevi ne-
~~tıetu~eıntcketten ihracını 

ltıabsulQ " . 
nun mıktan noksan 

Sofya. 6 Ağustos 938 (Husüsi) 

olacnk, fak t kalite itibnrile ge

çen seneki mnhsuldan daha eyi 
olacağı tahmin olunuyor. Umu· 

miyelle Bulgaristanın şimal ta
raflarında mahsül cenubi taraf
larındıın daha mebzüldür. 

y'--
lıgosıavya 

•=twıı .. 111mı--~------~~--~-

ltalyaya buğday ve 
~ 1 

.. lı 1•ı,, 
mısır satıyor 

b"n tl,t l'ct bu1.d 
ıle f 1 h & ay ve mısır sa-
lı~ ~iye. ususunda Yugoslavya 

si .\ı ~~ •• t ·~ııında müzakereler 
~~ııy1; ncak, Yuıoslavya, 
)tlttı ltatıbhve Çekoslovakyaya 

t 
1 

udata · • . . o dı.r. gırışımş vazı· 
... unda · 

1 
cak 19 milyon liret mukabilinde 
buğday ve 18 miyon liret mu
kabilindede mısır ihrac edebil~
cektir. İki memleket ıırasında 
müzaker\! mevzuu olan diğer 

bir mesele de petrol meselesi
dir. ~an-

764 ~ A -m.ıııı:m:ı 
•vıaca . 

rıstanla Belçika arasında 
16q tıı ticaret anlaşması 

~ }'~ı:e.tiatan ·ı 
ocl )'ıı ~ili bir • .e Belçika arasın· göye gerilemiştir. Belcika Ma 

~~.'ce.kt tıcaret anlaşması caristandan çekeceği toprak Ü· 

lıtu 1~8.Yn ~r. Macarlar 1936 da ı-ünlcrine mukabil bu memleke-
~~ .~dt bu~6d milyon Pengö nis- te ot~mobil, fi1m, makina, ka· 

rt,l 
1Qr,. 5 ay ihr · ·k .,,. d h "Cnt ,

937 
d ac elmış ı en 6 1 ve cam eşya i rac edecek-

~en- tir. ....... ~~~~~~~ 
~ es u 

'ı ~-~ lljll t hükü 
~,t, :klifi ~ ıneti, Buğday Ofi-
~ tltı Uzer · . ~tll ltiğj f •ne çıftçılere 
~ ilt (t •cııe b •atı tesbit etti. 
~il b 13 k eher kileye 90 

t1ı. il Utuş) '1) ı,110 80 garanti etmiş-

b ~-t~t' sente ( 100 ku-
~ 1 ett· 

tjt~ "'tkı ı. 
ı,. \\ıı 1 I(· 
' bııh~il.~1 b~ng bu kararı ve

"ı... '"llsa d yd~natta bulundu, 
·1~~.. e ı ki: 

\tlllet 1( 
anada hurdayla-

DAY 
rmın mevkiini ihraç piyasalarında 
daima sağlam tutmak niyetinde 
dir. Eğer dünya piyasalarında 

buğdayın fiatı kendi garanti et
tiği füıttan dun olursa, Kanada 
hükürneti bu farkı müııt~hsillere 
tediye eder. Geçen sene buğ· 
day fiatı piyasada çiftci için e-
peyice mfisait olduğundan, hü
kümet kendi garantisi yüzündt-n 
büyük bir fedakirlık etmek 
mecburiyetinde kalmamıttır,,. 

Çok elzem bir ham madde indirilmesi hakkmda· kararname 

Hnriçten ithal ettiğimiz mal· 
lar içinde teneke çok ehemmi· 
}'etli bir mevki tutar. 

Denilebilir ki memleketimizde 
bir takım ufak sanayinin mev· 
cudiyetini tenekeye medyunuz. 

Bundan evvel teneke bilhassa 
ebniyc saçak boruları ve havni-
beytiye ve saireye ait bir ta
kım eşya ve kap yapmata kul
lanılırdı, şimdi iıe bar:ı sanat
lar için külliyetli miktarda tene· 
ke sarf olunuyor. 

Koıııervalar, tuzlanmış balık
lar, mcıııleketimizde mamul bir 
takım ilaçlar, boyalar, kremler 
için ten eke çolc elzem dir, on· 
ları h ıfz ve ihuıç edebilmek 
için behenıchai teneke kutuya 
ihtiyaç vardır, 
Şimdi t eneke üzerinde kabaıt

ma usulile resimler, yazılar ya-

pılıyor ve bu ıurctle bir takım 
etyalar için zarif kutular, zarf
lar yapılıyor. 

Yurdumuzda oyuncakcılık ve 
aair böyle küçük sanatlar var· 
dır ki bunların ham eşyası tene 
kedir. Dikkata fa yan bir nokta 
da şudur ki tenekenin en ufak 
parça11 sarf olunur. 

Memleketiıni.xde işleyen düğ-

me fabrikalarının ham eşyası 
ufak teneke parçalarıdır. 
Memleketimi~de sarf olunan 

bütün tenekeler yalınız Ameri
kadan ithal olunur. Amerika 
İs"' nazlı mal yollar. Taleb olu
nan miktardan noksan mal yol
lamak ister,buııun sebebi klering 
yüzünden tahsilatın geç kalma· 
sıdır. 

Piyasamızda teneke muamele
lerinde faaliyet vardır. Fiatlar 
yükselmeğe meyyaldır. 

Ticaret Anlaşmaları 

2 Eylül 1936 tarihli Türk-İngiliz Ticaret ''e Kliring Anlaşma
sına müzeyyel 27 mayı.s 1938 tarihli anlaşma hakkın· 

da iz:ahname 
Snyı: 7880 

2 eyllıl 1936 tarihli Türk - İn
giliz Ticaret ve Klirin~ Anla•· 
masına müzeyycl 27 mayıs 1938 
tarihli :ınlaşma Büyük Mill et 
Meclisince 28 haziran 1938 tari· 
hinde tasdik edilmiş ve 1 tem· 
muz 1938 tarihinden itibaren 
meriyete girmİftİr. 

Anlaşmanın metni 15 temmuz 
1938 tn:-ih ve 3960 sıı.yılt Resmi 

"Gazetede neşrolunmuştur. 

Metin tabedilınekte bulundu· 
ğundan tabı ikmiil olundukla ay· 
nca ıönderilecektir Anlaşma 

hükümleri hakkında aşağıdaki 
noktP. lar İ Zl'!h olunuur. · 

1 - İthalat : 

a) l temmuz 1938 tarihinden 
itibaren, bedelle ri kliring } olile 
ödenecek Müttehit Krallık em· 
teası, müzcyyel anlaşmaya ilişik 
listede gösterilen üçer aylık 
kliring plafoıı]arı dahilinde ithal 
olunncaktır. 

b) Bu plafonlar haricinde, me · 
ri anlaşmalar hükümleri dahilin· 
de hususi takns yolile ithalatta 
bulunabilecektir. 

2 - 2 eylul 1936 taı ihli an· 
laşmaya ilişik, İngiltere ile hu· 
ıusi takRsa mevzu tetkil edebi
lecek Türk mallarını gösteren, 

4 Hyılı listede aşağıdaki deği· 
şiklikler yapılmıştır: 

a) Listenin 9 numarasındaki 

(taze meyvelt'r ve sebzeler), 

b) Listenin 13 numarnslndaki 
(meyve ve ıebze konserveleri) 
listeden çıkarılmıştır. 

c) Listenin 30 numnr sındaki 
(hububat) kelimesi lbuğdaydan 

manda hububat) ,ekline kalbc
dilıniştir. 

3 - 1 teşrinevvel 1938 tnri
hiııden itibaren, 2 eylül 1936 
tarihli anlaşnıanm ı 2 ve 13 ün
cü maddelcr: ıı c tevfikan Mültc· 
hit Krallığa hususi takas yolile 
ihrac edilecek Türk emteasına 

20- 7. 1938 

aid menşe şehadetııamelerinde 
yazılı F. O. B. kıymetin yüzde 

60 ı ııisbetinde mukabıl ithalat
ta bulunulabilecektır. İthal ma
lının da F. O. B. kıymeti nazarı 
itibare alıaacaktır. 

4 - 1 te,rinevvel 1938 tarihin
de n itibaren : 

a ) 2 cylul 1936 tnrihli anlaş

manın, 27 mayıs 1938 tarihli 

mü:.ıeyyel anlaşmnnın 7 inci 
maddesi ile muaddel, 14 üncü 
maddesine nazaran Türkiye Cüm
huriyet Merkez Bankasında bi
rikmiş olan veya bundan sonra 
ınezkür Bankaya yatırılacak olan 
mebaliğ, her nn, Türkiyeden 
Müttehit Krallığa ihrac olunacak 
muaddel 4 sayılı takas listesine 
dnhil Türk malları kıymetinin 
yüzde 60 • ile tasfiye olunabile-
cektir. • 

b) Aynı madd~ye n zaran, 
Türkiyede alacağı bulunan veJ& 
matlubunda bulunan mebalığı 
Sterline tahvil etmeğe muktedir 
olmayan Müttehit Krallıkdaki 

' her hıuıgi bir ıahıs bu mevduat 
veya mcbali~i de, her defasında 
akid hükumetlerin laı;vibile, 

yukarıda (a) fıkraııında yazılı e
saslar dahilinde transfer edebile
cektir. 

5 - C. İ. F. ve F. O. B. far· 

kıııdnn ınütevellid navlun ve si
gorta ücretleri tarafeynce ser
best döviz olarak ödenecektir. 

6 • 1 temmuz 1938 tarihinden 
sonra 2 eylUl 936 tarihli anlaş· 
ıııa 27 mayıs 1938 tarihli müzey
yel nnlnşına ile yapılan ilave ta· 
diller dairesinde kendi ahki-

mınrı göre tatbik olumıcnktır. 

Ancak müzeyycl anlaşmada 

tatbik11t mebdei için tasrih e
dilmiş olnn bnsusi tarih hüküm
leri mahfuzdur. 

Tamim olunur. 

No. 

Memleketimizde çimento fab

rikalarının istih!nlleri bilhassa 
İnfaat mevsimi olan nisan-atus· 
tos aylarında çimento ihtiyacını 
karşılayamamakta ve bir çok 
yerlerde bu yüzdc:n inşaat i~le
rinin sck ieye uiramakta oldu· 
ğu anlaşıldığından gerek bu va-

ziyetin önüne geçilmesi gerek 
imar ve inşa fanliyetimizin ko
laylaştırılması için çimento en· 
dü:ttirisinin devletleştirilmesi u
nıri olduğu ve maden ınnayiin· 
den olınnk itibarile çimento en· 
düstrisinin tamamile imal ve it
halinin Etibank elinde temer
küz ettirilmesi ve mevcut husu
si çimento fabrikalarının mez
kur banka marifetile satın alın
ma6J ve çimento fiahnın şimdi

den ucu1.latılmasının ve yerli 
çi · eololarla yabancı çimento
lar arasında serbest rekabetin 

2 / 9187 

{ temini için ıümrük tarifeıinin 
J 469 A ve B. pozisyonlarına gi-
1 ren çimentoların beher tonun
! dan alınmakta olan 3 ve 9 lira 
ııümrük resmiain 50 kuruşa İn· 
dirilmesi; İktisat Vekilliğinin 
27.6.938 tarih ve 7184 27091 sa· 
yılı tczkercıile yapılan teklifi 
ve Maliye Vekillitinin 7.7.938 
tarih ve 23279 21540 ıayılı mü· 
taleanamesi üzerine; 

1) Çimenle Eodüstirisinin dev· 
letle,tirilmesi ve mevcut hususi 
çimento fabrikalarının Etibanka 
satın aldırılması, 

2) İthal edilecek çimento güm
rük resminin teklif veçhile ve 
2294 sayılı kanunun verdiği ıe· 

lahiyete istinaden tenzili ve bu
na aid kanun layihasının tanzi
mi icra Vekilleri Heyetinin 
9-7-938 tarihli toplantısında o
nanmı,tır. 

Lakomotif ve Tender 
aksamı hakkında 

inhisarlar Vekaleti tamimi Gümrük ve 
No. 1289- 2234 

T r·fenin 649 uncu numuası· 
nm (A) fıkrasınııı 2inci raka
mında (lokomotif aksamı) ve 
3üncü rakamında da (tender ak· 
samı ) yaıılıdır. Bu aksamm ne· 
lerd t:n ibaret olduğu Devl~t De· 
mir y olları ve Limanları İşlet
me Umum Müdürlüğünden bir 
lis te halinde bildirilmiş ve ya· 
pılnıı incelemede listede ya
zılı parçaların lokomotif ve ten· 
den aksamı olduğu neticesine ı 

varılmış olduğundan her birinin 
hizasına ait olduğu tarife numa
raları röstcrilmişli r. 

Tatbikatta ona göre iş görül· 
ınesi tebliğ olunur. 

Tarife 
Lo1<0motif aksamı numarası 

1- Alev ve duman 
boruları 649.A 2 

2- Pirinç reşoför 
boruları 649.A/2 

3- Bakır kazan 
boruları 649.A/2 

4· Loko ocak yama 
lık levhalar (hazırlaıımış)649.A2 

• p 
Avrupa piyasalarında işler 

durA-undur. Fiatların düşmesi 
devam ediyor, fakat hııfta niyn· 
yetinde fiatlarda bir az durğuıı
luk rörüldü. 

Birleşik Amerikada.- Hazi
ran aynıda 31.500 balya sarf o-
lunduğı halde temmuzda 32.600 
balya ı1arf olundu, ve mevcudu 
44.500 balyadan 42.300 balyaya 
indi. 

Bu senenin ilh yedi aylarında 
vasati ayda 31.700 balya. 1937 
de 35400 balya, 1936 do 38000 
balya, 1935 de 41400 balya, 
1929 de 51600 balya sarf olun· 
muştu. 

Fransanın ipek piyasasında 
bir tebbedülit olmadı. 

ltalyadan ihraç olunan ipekle
re verilen prim (ikr1lnıiye)lerin 

tadili sayesinde geçen haftamn 
f iatlarından bir kaç frank nok
ıan ile mal teklif ettiler. Fakat 

5- Loko atef tuğlaları 649.A 2 

6- Bakır antrtuvaz 

çubuğu (delik1i·deliksiı.) 649.A 2 
7- Enjektör ve ak-

samı 649.A 2 
8- Yağ tulumbaları 

ve aksaını 649.A.2 
9- Loko tekerlek 

takımları 649.A/2 
10- ,, Bandajları 649.A 2 
11- ,, cer tertibat 

ve teferruatı 649.A. 2 

12 - Tamponlar ve 

teferuatı (hususiyeti varsa649.A2 
13- Fren tertibatı 

(Loko) 
14- Loko yayları 
15- ,, buvatagresleri 

649.A 2 
649.A 2 

ve teforrualı 649.A 2 

Tender aksamı 
1- Tender bandaji 649.A 3 

2- ,, tekerlek takımı 649.A/3 
3- ,, buvatagres 

ve teferruatı 649.A 3 

4 ,, Yayları 649.A/3 

K 
bu fedakirlıtında bir tesiri gö· 
rülmedi, fabrikaların çoj'u kapa· 
lıdırlar ve işleyenler ise kozala· 
rın bu fiatlarında mal almağa is-
teklı değildirler. 

Sur iyede bu hafta zarfında 
bir kaç munmele oldu. Mevcud 
mal gittikçe eksilmektedir. 

Japondo (Double Extra Crack 
13/150) nevi 780 790 yenden 
755 yene düştükten ıonra bu 
hafla 760 yene yükseldi. 

Şaııghayda dahi fiatlar ansızın 
yüzde 10 7 düştüler. Kanton 
gevşektir , bu hafta zarf ıncla hiç 
bir muamele olmadı. 

Lyon da japod (Double Extra 
Crack) 13 15 ham ipeği 137-138 
franktan 20 22nnmarası 133-135. 
franktan. Çinin extra B 20 22 
si 103-105 franktan. Kantonun 
(petit extras) için dahi bu fiat· 
tan talip vardır. 
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Sabit. 2 

) MÜNAKASA 
inşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 
~~~--~----~--------~~~~----~--~-~----

Konya Belediye Riyasetinden 
Karatay önünden Memleket hastanesine giden yolda 

yapılacak 2160 metre kara adi kaldırmım inşaata a7.8.938 
tarihine rastlayan çarşamba günü saat tam 11 de Beledi
ye encümeni bu~urunda ihale edilmek üzere 15 gün müd
detle açık eksiltmeye çıkarılmştır. Keşif bedeli 759 lira 
4 kuruş olup eksiltmeye girmek için alınacak muvakkat 
teminat akçesi 56 lira 71 kuruştur. Bu intaata aid fenni 
şartname ile ihale şartnamesi belediye fen dairesinden 
parasız verilir. Taliplerin 2490 sayılı ihale kanununda yazılı 
şartları haiz o iması şarttır. 

(Devamı 4 üncü aahlfede) 

. ,, ,, ,, .. ,, 
D.D.YOllAQ\ lŞlETME. U. MUOUQLUGUNDEN 1 

Muhammen bedeli 3410 lira olan 1000 kilo 2.1X 63 m/m lik 
lama demiri, 15000 kilo 10 m im ve 15000 l<ilo da )4 m /mlik yu· 
varlak demir 11.8.938 pertembe günü saat 10.30 da Haydarpa
tada gar binuı içindeki Satınalma Komisyonu tarafından açık 

ekıiltme uauJile aatın alınacaktır. 
Bu ite girmek iıteyen)erin kanunun tayin ettiği veuik ve 255 

lira 75 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme a-ünü 
saatine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpa,a&a gar binasındaki Komis-
yon tarafından paraaız olarak dağıtılmaktadır. (4802) 

Beher kilosuna 4 kuruş tahmin edilen 180 ton meşe kömürü 
pazarlıkla eksiltmesine iıtekli çıkmadığından tekrar pazarlığı 

12 ağuıtoı 938 cuma günü saat 15,30 tla Tophanede İstanbul Le
vazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Teminatı 
540 liradır. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. isteklilerin kanu· 
ni veııikalarile beraber belli ıaatte Komisyona gelmeleri. 

( 122) (5221) 1-2 
• • • 

İdareleri İstanbul Levazım Amirlitine bağlı mües!esat için 
be' yüz ton yulaf 26 atuıtoı 938 cuma günü saat 15 te Topha
nede lıtanbııl Levazım Amirli§'i Satınalma Komisyonunda kapalı 
zarfl11 ekıiltmeıi yapılacaktır. Tahmin bedeli yirmi beş bin lira, 
ilk teminatı 1875 liradır. Şartname ve numuneııi Komisyonda gö
rülebilir. İıteklilerin kanuni veıikalarile beraber teklif mektub
larını ihale saatinden ltir 1Aat evvel Komiıyona vermeleri. 

(121) (5220) 4 

• * * 
idareleri İstanbul Levazım Ami,.liğine bağlı müe11esat için alı· 

nacak 58500 kilo kavun, 58500 kilo karpuzun açık eksiltmesi 10 
atustos938 çarşamba günü saat 11 de Tophanede Levazım Amirli ti 
Satınalma Kemiıyonunda yapılacaktır, Hepsinin tahmin bedeli 
4972 buçuk liradir hk teminatı 373 liradır. Şartname Komisyon· 
da görülebilir. İsteklilerin kanuni v~ıikalarile beraber belli saatta 
Komiıyona gelmeleri. (92) (4800) 4-4 

• * * 
Ordu Sıhhi ihtiyacı için 2250 kilo okıijenli ~uyun açık eksilt-

mesi 19.8.938 cuma günü saat 11 de Tophanede Levazım Amir· 
liti Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2025 
lira, ilk teminatı 151 lira 87 kuruştur. Şartnameıi Komiayonda 
iÖrülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli ınatte 
Komisycma gelmeleri. (112) (5116) 2 4 

• • • 
Suvari Binicilik okulunun Pangaltıdan Ayu Ağaya nakle 

dilecek "365,, ton kadar etyanın nakliyesine aid pazarlığı 
11 8 938 perşembe günü uat 1 l de Tophanede Levazım Aınitliği 
Satınalmı Kemiıyonumfa yapılacaktır. Muhammen bedeli 547 lira 
50 kuruttur. Teminatı 82 lira 12 kuruştur. Şartnamesi Komiı 
yonda ıörillebilir. isteklilerin kanuni veıikalarile beraber belli 
gün ve saatte Komisyona gelmeleri (120) (5189) 2-3 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komiıyonundan : 
- Deniz birlikleri ihtiyacı için tahmin edilen bedeli 142500 

lira &lan 150,000 kilo sade yatının 20 Ağustos 938 tarihine 
raatlıyan cumartesi rünü saat 10 da kapalı ıı:arf uıulile eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 8375 liradır. Şartnamesi 713 kuruş: 
mukabilinde Deniz Merkez Satınalma Komiıyonundan alınır. 

3 - İıtekliler 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde tanzim 
edecekleri teklif zarflarını belli aaatten en geç bir saat evveline 
kadar Komisyon Başkanlığına vernvıleri. (2879) (5146) 2-4 

Vizede bulunan Piyade Alayı ihtiyacına sarfedilmek üzere on 
ton sadeyatı kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuştur. Muhammen be
deli 9100 liradır. Muvakkat temlnatı 705 liradır. Eksiltmesi 29.8.938 
pa7nrteai günd saat 11 de yapılacaktır. Talip olanların bildirilen 
l>ön ve eksiltme saatinden bir saat evvel liıı:ımsrclcn vcıaikle 
K omisyonıı milracaatları. (218) (52aO) 

fılUNAKASA GAZE.TE.Sl 

• * • 
23400 kilo sade yağına verilen fiat pahalı görüldütünden 

12.8.938 cuma günü saat l t de açık ek•iltm• ıuretile pazarlığı 
yapılacakhr. Tahmin edilen bedeli 110 kuruttur. İlk teminatı 
2413 lira 12 kuru,tur. Evıaf ve şartnamesi Ankara, İıtanbul Le· 
vaı.ım Amirliklerinde ve Kor Satın Almalarındadır. İıtekliler mü
nakasa ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerinde iıtenilen ve
ıikalarile beraber ve teminatlarını göıterir vezne makbuzile pa
zarlık gün ve saatinde Konyada V. Ker Satınalma Komiıyonuna 
müracaatları. (207) (5157) 

* • * 
1.8.938 tarihinde kapalı zarfla ihaleıi ilan edilen ve ketif be

deli 2916~ lira 23 kuruştan ibaret olan Bahkeairde Çayır Hiıar
daki garaj binuının intuının ikmaline talip çıkmadığından iha.le
ıi açık olarak 26.8.938 c\ıma günü saat 10 da yapılacaktır. ilk 
teminatı 2187 lira 40 kuruştur. Taliltlerin muayyen pn ve ıaatte 
Bahkeıir Kor Satınalma Komiıyonuna müracaatları. (5158) 1-4 

• • • 
Vize için 41500, Pınarhisar için 58500, Demirk~y için 45000, 

Babaeıki için 39000, kilo bulgur kapalı zarfla ekıiltmeye konul
muttur. Ekıiltmeleri 26.8.938 cuma günü saat 1 J de Vize, 15 te 
Pınarhisar, 16 da Demirköy, 17 de Babaeski, yapılacaktır. Müna· 
kuaya iştirak edeceklerin bildirilen günde ve tayin edilen ekıilt· 
me ıaatinden bir saat evvel teminat ve teklif mektublarile ica• 
becien sair veaaikin Vizede Komiıyena tevdii. (219) t523l) 1-4 

Muhammen bedel Muvakkat teminat Aid oldutu mahal 
Lira Kuruş Lira 

7470 00 
8190 00 

I0350 00 
5460 00 

561 
615 
777 
410 

• •• 

Vlze 
Pınarhisar 

Demirkiy 
Babaeski 

260060 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuftur. Tahmin 
bedeli 35100 liradır. İlk teminatı 2632 lira 50 kuruştur. Eksiltme 
26.8.93i cuma günü saat 12 de Trabzonda Aıkeri Satınalma Ke
misyonunda yapJlacaktır. Şartnamesi Komiıyonumuzda isteklilere 
gösterilecektir. İıteklilerin v~recelderi teklif mektubları 26.8.938 
cuma günü saat 11 e kadar Komisyon Başkanlıtına verilmiş veya 
posta ile gönderilmiş olacaktır. İıteklilerin belli gün ve aaatte 
Komiıyon Başkanlığına Ticaret oda,;ında kayıtlı olduklarına dair 
yeni sene veıikalarını göstermeye mecburdurlar. (216) (5228) 1-4 

• • • 
Hava Birlikleri garnizonunda yaptırılacak kanalizasyon işi ka-

palı zarfla eksiltmeye konulmuttur. Eksiltmesi 25.8.938 perşembe 
günü saat lö da Eskişehir Levazım Amirlitinde Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Bedeli keffi 17601 lira 40 kuruş, ilk temina
tı 1320 lira 10 kuruştur. Ketif ve şartnameıi Komisyonda görüle
bilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları ve bu gibi i4· 
lere benzer iş yaptıklarına dair muıaddak ehliyet vesikalarını 
teminat makbuz veya banka mektublarile beraber teklif mektub
laranı havi kapalı zarflarını ihale ılinü ıaat 15 e kadar mezkur Ko-
miıyona vermelidirler. (211) (5223) 1-4 

* * * 
Diyarbakır Garnizonu ıçın 215 bin kilo sığıreti kapalı zarfla ek

siltmeye konulmuştur. Keçi (Çepiç) eti sığıretinden ucuz olduğu 
takdirde keçi eti ihale edilecektir. Sığıretinin ~uhammen bedeli 
32250 lira, ilk teminatı 2418 lira 75 kuruştur. ihalesi 24 ~ğustos 
938 Çarşamba fiinG saat 12 de Diyarb'!-kırda Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. istekliler şartname11ini her 
gün Komisyonda g6rebilirler. Ve ihale gün ve saatinden bir saat 
evvel teklif mektubları ve kanuni tarifat dahilinde Komisy na ver-
meleri. (223) (5235) 1-4 

•• * 
Bursa Askeri Lise ve Askeri hastanesinin ihtiyacı olan 50 bin ki

lo koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye konularak beher kilosuna teı,.
lif edilen 44 kuruş 25 santim fiyat Vekaletce pahalı g3rüldüğünden 
bir ay içersinde pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. lık pazarlığı 
13.8.938 cuma:rtesi günü saat 11 de Bursa Askeri Satınalma Komis
yunuDda yapılacaktır. ilk teminatı 1584 lira 38 kuruştur. Şartname
si İstanbul, Ankara Levazım Am;rlikleri Satınalma Komisyonunda 
Bur/ti& Askeri Satınalma Komisyonunda parasız ıörülebilir. Paı:arlıta 
girmek isteyenlerin kanunun 2, 3 üncit maddelerindeki vesikalarla 
birlikte teminat mektublarile pazarlık saatinden evvel Bursa Aske-
ri SatıDalma Komiıyonuna gelmeleri. (210) (5222) 

"' * • 
Kars garnizonu ihtiyacı için kapalı zarf usuliJe münakasaya ko

nulan 20 bin kilo sadeyağına ihale gllnünde talip çıkmadığından 
pazarlığa konulmuştur. Tahmin bedeli 17 bin lira, muvakkat temi
natı 1275 liradır. Birinci pazarlığında talip çıkmadığından ikinci 
pazarlığı 12.8.938 cumartesi gitnü saat onda Kan Askeri Satınalma 
Komisyonu binasında yapılacaktır. Evsaf ve şeraitini görmek iste
yenlerin her gün ve ihaleye iştirak edeceklerin belli zamanda Ko-
misyona müracaatları. (213) (5225) 

••• 
Mu. Be- İlk Ekıiltme Tarih saat 

Miktarı deli t~:ninat tekli 
Birlik ismi Cinıi ton L. K. L. K. 

Kaynarca Saman 260 3250 243 75 açık 25 8 38 15 
Hayrabolu ,, 260 3250 243 75 

" " 
16 

Babaeski " 
470 5875 432 6j kapalı 26.8.38 15 

To1tçu Tb. " 
175 2187 50 164 25 açık 

" 
16 

Lüleburgaz " 
260 3250 243 75 ,, 27.8.38 11 

Tüm.ambarı 
" 

130 l625 122 
" 29.8.38 l~ 

Tüm. birliklerinin Samanı ayrı ayn ihale edilecektir. İhaleıi Bir
liklerin hiznlarıoda ıösterilen gün ve 1aatte yapılacaktır. İıteklile
rin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 1ayılı kanunun 2-3 
cü maddesinde yazılı vesikalarile beraber ihale günü ihale saatin· 
den bir aaat evveline kadar teklif mektublarını lüleburgazda Tü-

men Satınalma Komisyonuna vermeleri. (220) (5232) 
• • • 

Vizede bulunan hayvanat için 100 ton yulaf kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 6000 lira, ilk teminatı 450 
liradır. Eksiltmesi 29,8.938 pazartesi rünü saat 16 da yapılacaktır. 
Talip olacakların bilidrilen gün v~ tayin edilen saatten bir saat 
evvel icabeden vesaikle Vizede Askeri Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (5234) 

• • • 
Tümen Birliklerinin ihtiyacı için' 112,200 kilo bulpr ıatı~S 

nacaktır. Kapalı zarfla ihaleıi 24.8.938 çartamba günü 1aal 
dir. Muhammen bedeli 8.640 lira, ilk teminatı 648 liradır. 

meıi her gün Komisyonda g<Srülebilir. lıteklilerln ilk teminat 
buz veya mektublarile 2490 .ayılı kanunun 2, 3 ilncfi maddele 
yazalı Yesikalarile beraber ihale saatinden bir saat evveline 
teklif mektublannı Lüleburgasda TOmea Satınalma Konı~!1) 
vermeleri. (221) (5""1" 

• • • 
Sivaı merko:ı. kıtaatı için 24.8.938 tarihinde yapılacak ( 1. t}~~ 

kilo odun münaka1a1ıoda sarfınazar edilditi. (224) (5V . . . -Muhafız Alayı hayvanatı için 576006 kilo arpanıo kapalı 
1 

ekıiltmeıi 5. 9. 938 1aat 12 de Ankara Levazım Amirliti S•tı" 
Komiıyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 28800 lira, il~ 
nab 2160 liradır. Şartııameıi 144 kurut mukabilinde alınabilir· 
nuni veıikaları bulunan teklif mektublarının 1aat J 1 e kadar~ 
yona nrilmeleri. (212) (5224) 1 

• • • 
Harp Okulu hayvanatı için 510,000 kilo arpanın kapalı ılı 

eksiltmesi 2. 9. 938 ıaat 12 de Ankara Lenzım Amirliti Sat 
Komiıyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 25500 lira, Ulı 
natı 1912 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 128 kurut mukabilinde:, 
bilir. Kanuni veıikaları bulunan teklif mektuplarını ıaat 11 e 

4 
Komisyona vermeleri. (214) (5226) ı-

• • • 
Ankara Garnizonu birlik ve müe11eıat hayvanatı ihtiyac•12 

619,500 kilo arpanın kapalı zarfla eksiltmHi 6. 9. 938 •aat 

Ankara Levaı:ım Amirliti Satınalma Komiıyonunda yapıl• rııf 
Muhammen besleli 30975 lira, ilk teminatı 2323 lira 12 kU 
Şartnamesi 155 kuruş mukabilinde Komisyondan alınabilir. ~· 
vesikaları bulunan teklif mektuplarını saat 11 e kadar Ko"'~) 
vermeleri. (215) (5227) 

• * • 
~ 

İ"i adet hangar kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuttur. 
bedeli 56715 lira ] 4 kuruttur. İlk teminat 4085 \ira 76 k11'~ 
Eksiltmesi 19.8.938 cuma günü saat 11 de Erzurumda Aılıe; 
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartname keşif ve. P1gı 
herıün Komiıyonda görülebilir. Teklif mektubları beli• . 

· · k ·ıoıe•' belli saatten hır 1aat evvel Komaıyon Baş anlığına verı ~ 

ya poıta ile ıönderilmiş bulunacaktır. (204) (5070) 
• • • t 

Manisa ıarnizonundaki kıt'atla Utak ve Salıhlideki Kit'•1~ 
vanatının ihtiyacı bulunan 667 ton yulaf kapalı zarf u•

0 

münakaaaya konulm~ştur. ~ünakesa~ı ~8.8.938. pert~nıbeliı'' 
saat 17 dedir. Tahmın bedelı 33350 lıra ılk temınatı 2501 f' 

kuruştur. Yulaf tartnameıi her gün Maniaada Tümen Sat•~ıı 
Komiıyonunda görülebilir. lıteklilerin ticaret odaaınd& k•f1 
maları tarttır. Ekıiltmeye girecekler teklif mektublarını kll:ı 
tarifatı daireıinde hazırlayarak münakua 1&atıodan bir •• ı 
vel Maniaada Tümen Satınalma Komiay ">nuna vermi• olıJ1', 
tar. l 175) (4945) 3-" . . . -""" ~ 

Eıkitehir garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan ltfUV'" ,f 
sade yağı kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuştu~. lhaleıi •6 s• 
toı 938 1&lı günü saat 16 Eıkifehirde Levazım Amirliğinde pJ 
alma Komiıyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 19950 

1 

İlk teminatı 1496 lira 25 kuruştur. Şartname Komiıyond• 1; 
bilir. İıteklilerin ticaret odasında kayıtlı Glduklarına dair '' 
larile birlikte teklif mektublarını ihale ıaatından bir ıaat ef ' 
kadar Komiıyona vermeleri. ( 173) \4943) 3 

* * * ı·f Keşif bedeli 132767 lira 99 kurut olan izmir tayyare a 
1 

mutanlık binau ile üç adet erat pavyonu intaatıoa talip ı,ıl 
dığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmu,tur. f, ıı• 
17 ağustoı 938 çarşamlıta günü saat 12 de M. M. V. satı ıı 
Komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 7888 lira 40 1'"' . 
Şartname ketif ve projeleri 664 kuruşa Komiıyondan ah0'' 

siltmeye girecekler kanuni temlnat ve 2490 uyılı kaoun""ıe 
'h• üncü maddelerinde yazılı belgelerle teklif mektublarını 1 ~ 

tından behemehal bir ıaat evveline kadar Ankarada rd~ 
Satınalma Komiıyonuna vermeleri. ( 160) (4870) 3 

• • • ı' 
Gebzede yeniden yaptırılacak iki hanıar inşaıı kap•~' e 

ekıiltmeye konulmuştur. Ekıiltmesi 11.8.938 pP.rşembe guıı ıı• 
16 da Esk1fehirde Levazım Amirliğinde Satınalma Komi0'

0
, 

yapılacaktır. Bir hn.nıarın keşif bedeli 24526 lira 83 ~: ıı 
Her iki hangarın keşif bedeli 49053 lira 66 kuruş olup ıl ~ 
natı 3679 lira 2 kuruştur. Bu intaata ait_ keşif ve ,art";,,/ 
Ankara, İstanbul ve Eıkir;ehir Levazım Amirlikleri Satııı• ( 
misyonlarında görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanund•1, veıikaları ye bu miktarda buna benzer iş yapbklarına dıı.teıı' 
kalarını ve Nafıa Vekaletinin 938 yılı ehliyet vesika1ile bl' 
makbuz veya banka mektublarile beraber teklif aıek~0, 
havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı ründe saat 15 e ka ~) 
kur Komiıyona nrmelidirler. (150) (4794) 

• • • 
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~' -' n_h_i s_a_r_ı_a .... r __ u_._M ___ u_· _d_ü_r_ı_ü_g_"" _u_· n_d_e_n_: _il 
.. 1- Şartname ve resmi mucibince Şemsipaşa deposu 
~Çın yaptınlacak 40 adet elbise dolabı açık eksiltmeye 
onnıuştur. 

2- Muhammen bedeli beheri 27.72 lira hesabile 
1108.80 lira ve muvakkat teminatı 83.16 l;radır. 

3 - Eksiltme 24.8.938 tarihine rastlıyan çarşamba 
R'~nü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube · 
sındeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
Ş 4- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

ubeden alınabilir. 
.. 5- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
Yuıde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge 
Çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5246) t -4 

• • • 
. 1 - Şartnamesi mucibince satın alınacak 6 adet filitre 

cıhaıı açık eksiltmeye konmuştur. 

1
. 11- Muhammen bedeli beheri 180 lira hesabiyle 1080 
ıra ve muvakkat teminatı 81 liradır. 

lll-Eksiltıne 24. VJll.D38 tarihine rasthyan carşamba günü 
~at 10 da Kab ataşta Levazım ve Mubayaat Şu besindeki 

lını Komisyonunda yapılacaktır. 
Ş iV- Şaıtnsmeler parasız ~larak her gün sözü geçen 

ubeden alınabilir. 
r V-lıteklilerin ekıiltme için tayin edilen gün ve saatte 
l(Uıde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
0nıisyooa gelmeleri ilan olunur. (5244) 1- 4 

• • • 
i . 1- Aspiratörlerden çıkacak tütün toılarını koymak 

8~111 tozları sızdırmıyacak un gibi ince şeyler konubbilen 
ş andart normal sık örğülü ve numunesine uygun olmak 
,:;tile 4000 adet tiitün tozu çuvalı açık eksiltme usulile 

ın alınacaktır 

lir il Muhammen bedeli beheri 33 knruş hesa bile 132(') 
a \'e muvakkat teminatı 99 liradır 

'" Ut-Eksiltme 12.VIIJ.938 tarihine rastlıyan cuma günü 
At°t 10 da Kabataş ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

1~ Komisyonunda yapılacaktır. 

1 -Şartnamesi mucibince 50 lik 50000 adet tuz çu
valı pazarlık usuliyle satın alınacaktır . 

il- Muhammen bedeli beheri 23 kuruş hesabiyle 11500 
lira ve muvakkat teminatı 862 liradır. 

111- Eksiltme 12. Vlll.938 tarihine rasthyan cuma günü 
saat 10,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacalHır. 

iV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden &lınabilir. 

V İsteklilerin · eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5129) 3-4 

• • • 
1- Şartname ve numunesi •ucibince satın alınacak 

3 1770 adet pirinçten mamul numara etiket açık ekailime
ye konnlmuştur. 

il- Muliamm~n bedeli 486 lira ve m!lvalCkat teminatı 
. 37 liradır. 

III - Eksiltme 12.8.938 tarihine rastlıyan cuma gunu 
ııaat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu
beden almaltilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
te yüz.le 7 ,5 güvenrne paralariıle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (4854) 4-4 

* * • 
1- İdaremizin G~ziantep fabrikası ıçın şartn:ımes\ 

mucibince satın alınacak 500 ton rekompoze maden kö
mürü .i.8.938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve 
prızarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. 

il- Muhammen bedeli beher tonu 15.20 lira hesabile 
7600 iira ve muvakkat teminatı 570 liradır. 

111- Eksiltme 20.8.938 tarihine rastlayan cumartesi 
günü saat 1 O da K~bataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa-

• 

Sayfa 3 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesinin 3000 takım 
hasta pijaması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. 

l- Eksiltme l0.8.938 çarşamba günü saat 10.30 da Cağaloğ· 
lunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlütü binuında kurulu 
Komisyc-nda yapılacaktır. 

2- Muhammen fiat: beher takım pijama i ;in 250 kuruıtur. 
3- Muvakkat garanti: 563 lira 50 kuruttur. 
4- istekliler fartname Te numuneyi hergün Komiıyonda gö

rebilirler. 
5- !ıtekliler cari aeneye aid Ticaret odamı vesikasile 2490 sa

yılı kanunda yazılı belgeler ve bu ite yeter munkkat garanti 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte teklifi hni zarflarını 
ihale saatinden bir uat evvel mekbuz mukabili Komiıyona ver· 
mel eri. ( 4809) 

Liseler Ahm, Satım 

Cinai 

Kok 

Mangal kö· 
mürü 

Odun gürgen 
Odun meşe 

Kriple 
Tüvenan --... ---~ -
Süt 

Miktarı T. Fiatı 
Kr. 

ı.i56 Ton 1950 
~-••m ..... ...--

25~00 kilo 5 

664 çeki 330 
304 ,, 330 - .- _.. _____ 
250 ton 1500 
~o • 1300 

F 

3500 kilo 12 
---~~ ...... 

Komisyonundan 
İlk Teminatı Şartname 

Lira Kuruf bedeli Kr. 

1983. 15 133 

95 25 

240 

330 

31 50 

Komisyonumuza bağlı yatılı litelerin kok kömürlerile 2'ündüz
lü lite ve orta okulların yakacağı ve Kandilli Huıinin stitü ka
palı zarf uıulile ekıiltmeye konmuştur. Bu huıuıa ait gerekli du
rum yukarıya çıkarılmıştır. Eksiltme 15.8.938 pazartesi rünü ıaat 
11,30 da İstanbul Kültü r direktörlütü binası içinde toplaaan liae• 
ler Alım Satım Komiıyonunda yapılacaktır. 

İ.tekliler 933 yılı ticaret odası vesika1ı ve ilk teminat mak
buzlarile birlikte 2.J90 s~yıh kanunun tarifah dairesinde hazırlaya· 
cakları teklif mektublarını belli saatten bir saat evvel Komiıyon 
ba,kanhtına makbuz mukabilinde vermeleri. Teminatlar Liseler 
muhaHbeciliti veznesine yatırılacaktır ye tartnameleri görmek 
ve bedelleri mukabilinde almak için ıözü geçen Komisyonun 1ek· 
rcterlitine baş vurmaları. (4934) 3-4 

:- Numune hergün sözü geçen Şubede görülebilir. 
le k- İsteklilerin eksiltme için tf\yin edilen gün ve saat· 
te htde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı atte yüzde 7,5 güvenme parularile birlikte yukarıda adı ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

geçen Komisyo1' a gelmeleri ilan olunur. (5130) 2-4 I;.;..- ...--.... .. M_u_·· ... t ... e_..a .. hiiiiiıİlllh-..i _t_I_e_r_i..ın-......-iiiiiiii_.ıiiiiıiiiiiiiiııiııııiiiiilııllııiiiiiiiiiiııiioıOliii,,.. Çen Komiı1yona gelmeleri ilan olunur. (4853) 4-4 

• * * 

İşin mahiyeti 

İdare binlSı 
ve 600 tonluk 
tuz ambarı 
İdare binası 
ve 600 ton· 

Keşif 

bedeli 
Lira K. 

15609,52 

15609 52 

Muvakkat Eksilt· 
teminat menin 
Lira K. s. 
1170.72 10 

1170.'12 1 1 

1 ...._ luk tuz ambarı 
lefllıı İdaremizin Siirt Müstakil Müdürlüğüne bağlı Me· 
~~ }' \'e Çay tuzlalarında şartname ve projeleri mucibin
-~tı "Ptırılacak idare binaları ve tuz ambuları inşaatı 

~e ~llt ~Vtı kapalı zarfla eksiltmeye konmuş ise de 14 tem· 
~ -~I'\ l8 tarihinde ihale edilemediğinden yer.iden ve ayrı 

'.) ~~azatlık usulile eksilt .. eye koıımuşt.ur. 
t~'le ."l<eşif bedeilerile muv,1kkat teminatları hizalarında 

3 tılnıiştir. 
~it,ı;Eksiltme 19.8.938 tarihine rastlayan cuma günü 
llıUte,:;:d.a yazılı saatlerde Siirt Müstakil Müdürlüğünde 

<& kıl Komisyonda yapılacaktır. 
~\tk~b·~er işe ait şartname ve projeler 78 kuruş bedel 
~~kar 11nde İnhisarlar Um .• m Müdürlüğü hız fen şubesile 
~tl fl~ Başmüdürlüğünden ve Siirt Müstakil Müdürlüğün-

! 5 ...... •llabilir. 

~t~~ ~~teklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
Ur,c, lırt Müstakil Müdürlüğünde müteşekkil Komisyona 

atı~rı ilan olunur. (5044) 2-4 

• • • 

Ciosi 

Yer muşam~ 

bası 

Perde 1 tip 

" il " 
,, Hl ,, 
,, lV ,, 

* • • 
Muham Muvak-
men 8. kat T. 

beheri tutan 
Miktarı L. K. s. L. K. L. K. 

2029.50 M3 1.13, 75 2J08.55 173.14 

~ ....... 
17 adet 31.36 533.12 
23 ,, 31.36 721.28 
54 ,, 12.40 669.60 23 t.15 

193 t• 6.00 1158.00 

287 3082.00 

Eksilt-
menin 

sa atı -10 

I0.30 

1 - İdarece kabul edilen tip ve numuneleri mucibince 
satın alın acak yukarıda iki kalemde yazılı 2029.50 M3 yer 

muşambası ile 287 adet Perde ayrı ayn açık eksiltmeye 
konul nuştur. 

2 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza
larında gösterilmiştir. 

3- Eksiltıne 15.8.938 tarihine rastlayan pazartesi g:ınu 
yukarıda yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Tip ve eb'at listeler parasız olarak hergün sozu 
geçen Şubeden alınabileceği gibi numunderi de görüle· 

bilir. 
5 İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat-

lerde yüzde 7,5 giivenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Alım l<omisyonuna gelmeleri ilan olunur. (4947) 3-4 

MÜZAYEDE 
Muhammen Muvakkat 

~ill,· Tartma bedeli Tutarı teminat Eksiltmenin 
~ l ~ 
~-~61 ~lctarı kabiliyeti Lira Lira L. K. Şekli Gün Saati 

3---._,_ """-~ _.,..._.__.. 

1 
ıı 

1 
adet 2000 kg.lık 324 - 972 72 00 Açık eksiltme 13 

\' 1 ,, 1000 ,, 285 - 285 - 21 37 Pazarlık 13, 15 
'l~i\ k dilrenıizin Yavşan Tuzlaaı için şartnamesi mucibince satın alınacak yukarda 
~'tııkt~:iliyetleriyle miktarı yazılı 4 adet baskül hizalarmda gösterilen usullerle S · tın 

~I '~~h?nınıen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
l~~tde ksıltıne 12 lX.938 tarihine rastlayan pazartesi günü hizalarında gösterilen 
\ı Ş"l<abataıta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

~~~ ı::.:r.hıameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
~~1 ~~~tı •.ıltıneye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif ve kat:tloklarını münakasa 
\ı~dıt, bır hafta evveline · kadar İnhisarlar Tuz fen şubesi Müdürliiğünc vermeleri 

't,~ l ~İ>'l •te~Jilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 güvenme 
e bırlikte yukarıda adı geçen Komisyona ielmeleri ilan olunur. (5245) 1-4 

T. C. Ziraat Bankası 

Ankara Şubesinden : 

Bankamıza borçlu Leto· 

mı köyUnden Hacı oğlu 

Mevlfıdun mahcuz muhtelif 

uzunlukta soyma dedikleri 

100 parça söğüt ağacı sa

tılığa çıkarılmıştır. 15.8.938 

pazartesi günU saat 16 da 

aynı köyde satışı yapılaca

ğından alıcıların müraca

atları ilan olunur. 

Çarşamba 10.8.938 

Projddör ve jeneratör (1 t. Beled.) .\~ 772 
Madalya yap (C. H . P. Gen . Oirk.) .\! 773 
Et, un bulg-ur v. s. erzak (İsparta Ask. Sak) .\! 774. 
Erzak (Edirne Mrk. Muhas. Müd.) .\! 774 
Hü~Omet kona~ı inşaatı (Kocaeli Deft.) .\! 774 
Sadey.t~ (Tophane Lvz. Sak) .\! 775 
Arpa ve saman (K:ııtamonu Zıraat Müd.) •\! 775 
13.lta, tırmık yaba v. s. (Bılecik Nafıa Müd.) .\; 777 
Dershane inşaatı (lst. Sıb. Müess. Salc) .\! 777 
Patates (Harta Gen. Oir.) .\~ 778 
Kombinezon ve tulum ile başlılı.: diktirilmesi (Türltkuşu Gen. Dir) 

.\~ 779 
Motopomp (Bal keıir Beled.) .Y! 778 
Bina inşaatı (T. Yünlü ve dokuma Şirk . ) .\! 779 
• Motör (Tophane Lvz.) .\: 779 
Amonyak (las. Beled.) .\; 780 
Odun ve maaral ltömürü dst . Sıh . Müu. Sak) .\! 781 
Süt ve yog-urt (l7mir Lvz.) ,\; 772 
Sığlr eti (Manisa Tümeni ) .\~ 772 
Sındırrı kauba11nın halıhazır haritası tanzimi (Sındırgı Beled.) X 771 
Broşür tabı (Urfa V 3liliğ'i) .\; 771 
Ekmeklik un (Edirne Jandr. Sak) .\: 770 
Pijama (lst. Sıh . Mües. Sak) .\: 770 
İliç ve tıbbi malzemeıi (İıt. Sıh. Müeı. Sak) .\: 770 
Kavun ve karpuz (Tophane Lvz:. Sak) .\! 770 
'(arta! okulu tamiri ( lst. Beled.) .\~ 770 
Tohum fidanı v. s. (İıt Beled ) .\! 770 
Gümrük hinalan tamiri (Kırklareli Nafıa Müd.) .\! 769 
Zinzirlilcuyu ortaokul ıltmali inıaatı (lst. Nafıa Müd. ~\: 776 
Şili küberçilesi (Ask. Fab ) .\' 730 
Varon ve lokomotif yayları (DJ>.Y.) .:\! 7~ 
Fotoğraf makinesi (M. M. V .. \! 741 
Çi.nento karo (D. D . Y •. \~ 766 

Un (Van Ask. Sak.) ·'~ 764 
Kok kömürü (Harita Gen. Dirk.) ~\! 762 
Kuru ot, saman, ubun, tuz, yıt~ v. "· (Harta Gen. Direk.) .Y· 762 
Bulgur, pirinç, kuru fasulye ve pata teı (Ank. Lvz.) N 765 

Kok ve kri ble kömürü (lst. Sıb. Mü es. Sak) .\! 764 
Et (lst. Sıh. Mües. Sak) .:\! 766 
Cam (Türkiye Kızılay Cemiyeti) No 783 

il Sebıe (Selimiye Ask. SAK) No 783 
Patateı ve kuru soğan (lzmir Lvz) No 782 

1 

1 

Önlerinde yıldız. i•areti olanlar müzayedeye aittir. 
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Sayfa 4 MÜNAKASA GAZETESi 

Bu gün uan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat 

a) MOnakasaıar 

inşaat, Tal1'irat, Nafia işleri, Malıeme, Harita 

Kiltahya·lstuyon yolıa On.erinde •enfez inıaatı ile 
Ekiaöyük köprtisü tamiri. 

Nı~antaşı kız orta okulu ikmali inıaatı 
Tarsusta açılan 125 metrelik artezyen sonda) kuyu· 

ıunun 250 metreye kadar indirilmui iti 

açak eki. 4979 65 

kapalı z. 22970 -
kapalı z. 12250 -

Haçlar, Klinik •e ispençiyari alit, Haıtane Lev. 

lliç ye aliti tıbbiye açık eltı. 3045 86 

EJektrik-Havagazı-Kalorifer (teaiaat ve malzemesi) 

lımel paşa Kıa Enstitüıünde kalorifer tamiri ve yeni 
kuao iliveai 

Kalorifer ve telefon daireıi için eşya: 19 kalem 
Elektrik mal:ıemesi: 22 kalem 
Temizlik ve aaanaöre ait •na: 57 kalem 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.a. 

Sarı vaketa: 5 t. 

~obilya. •o büro etyaıı, Muıamba-Hah v .•· 

Elbise dolabı: 40 ad . 

Mahrukat, Benzin, Makine y agiarı v. s. 

24-8-'8 de 1atın alınacağ'ı ilin edilen 1100 t. odun 
alınma11 1arfınua r edildi. 

Me,e kömürü: 180 t. (temd.) 
Odun: 1000 t. • kömür 50000 k. 

Ml1teferrik 

Filitre ~ibu: 6 ad. 
Bulı.O.l: 3 ad. 

,, 1 ad. 
Mühendiı çadırı: 50 ad. 
Kamyon: 1 ad. 
Mahruti çadar: 130 ad. 
Nafı motörilne yap. llti 
Balut: 7500 m3 

• 9000 m3 

• 6000 1113 

madeni pervane ve bir uft 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
. 

Sıtır eti: 20, 1 t. (teıad.) 
Kuru ıotaa: 19,5 t. 
Yulaf: 500 t. 
Arpa: 576 t. (şart 144 kr.) 

" 510 t. 
• 619,5 t. ( " 155 " ) 

Sığır eti: 215 t. 
Bulgur: 41,5 t . 

" 58,5 t. 

• 
" 

45 t. 
39 t. 

Koyun eti: 50 t, (lemd.) 
Sadeyat: 20 t. (lemd.) 

" 10 t. 
Saman: 260 t. 

,, 
• 
• 
• 
• 

260 t. 
470 t. 
175 t. 
260 t. 
130 t 

Bulıur: 112,2 t. 
Yulaf: 100 t. 
Un: 260 t. 
Kuru el: 25 t. 
Arpa, ot, buğday ve aebze 
Hayvan yemleri: 9 kalem 
Pillvlık pirinç (temd.) 
Kuru <>t: 80 t. 
Elemek: 293 t . 
Pirinç: 27,6 t . 
Yumurta 285000 ati. 
Sadeyaf: 28822 k. 
Zeytin tueıi: 6100 it . 
Eruk ve Hbze: 30 kalem 

b Müzayed eler 

Devrik çam 

" " Köknar af acı 
Karıtılc odun: 5203 kental 
Meşe odunu: 6807 ., 
Karışık odun: 
Enltu odunu 1611 kental 
Yanık çam: 830 1113 
Çam taht&11 He karaafıç 

açık ek.ı. 4677 40 

paı. 

" • 

açık ekı. 11250 -

açık ekı. 1108 80 

paz. 
paz. 

" pu. 
kapalı z. 
açık eh. 
ka palı z. 
açık eltı. 

kapalı z. 

• 
• 

1080 -
972 -
285 -

5500 -
3200 -
8450 ..,... 
1700 -
8250 -
9900 -
6600 -

paz. 4422 -
açık eks . k. O 05 
kapalı z . 25000 -

" 
" 
" .. 
" 
" 
" ,, 

paz. 

.. 
kapalı z. 
açık eka. 

" kapalı z. 
açık eks. 

" 
" kapalı z . 

" 
" paz . 

açık eks. 
,, 

kapalı z . 

28800 
22500 -
30975 -
32250 -

7470 -
8190 -

10350 -
5460 -

17000 -
9400 -
3250 -
3250 -
5875 -
2187 50 
3250 -
1625 -
8640 -
6000 -

35100 

4550 -
k. o 24 

açık eks. 29300 -

" 
• 
" 
" 
" 

açık art. 

• ,, 

" 
" 
" .. 
" .. 

5520 -
4987 -

28822 -
2135 -

16683 90 

J72 05 

1723 -
919 -

229 -

351 -

61 50 
32 60 
63 95 

843 75 

83 16 

540 

81 
72 so 
21 37 

412 50 
240 -
633 75 

61~ 75 
742 50 
495 -

331 65 
73 38 

1875 -
2160 -
1912 50 
2323 12 
2418 75 
561 -
615 -
777 
410 -

1584 38 
1275 -
705 -
243 75 
243 75 
432 65 
164 25 
243 75 
122 -
648 -
450 

2632 50 

341 25 
1620 -

2197 50 
414 -
374 06 

2161 65 
160 13 

1251 44 

114 55 
92 74 
71 05 
35 55 
47 25 
.15 80 
10 88 

113 45 

Müracaat yeri 

Kütahya Villyeti. 

lıt. Nafıa Müd. 
DabUiye Vekileti 

Kitahya Vi' iyeti 

Aok. Kız Eoıti. Dirlc. 

Adliye Vekaleti 

,, 

Gün 

26-8-38 

24-8·38 
24-8·38 

26-8-38 

25-8-38 

22-8-38 
22-8-38 
22-8-38 

Aak. Fabr. U.Müd. SAK 23-8-38 

lnhi1&rlar Um. Müd. 

Sıvu Ask. SAK 

Tophane Lvz. SAK 
F eıhane Kooperatıfi 

24-8-38 

12·8-38 
15-8-38 

labisarlar Umum Müdür. 24-8-38 
12-9-38 
12·9-38 
25~·38 

" 
• 

Nafıa Vekaleti 
lıtanbul Belediycıi 

D .D Y C11lrıı /. r k. H. p ı; ~I\ 
D.D.Y. H. paşa 

25-8--'8 

25-8-38 
23-8-38 
23-8-38 
22-8-38 
24-8-38 

,, Malatya 

.. 
" 

İzmir Lcvz. SAK 
lım it Tümen SAK 
Tophane Lvz . SAK 
Aolt . Lvz. SAK 

il 

,, 
Diyarbakır Lvz. SAK 
Vize Aak. SAK 

" 
• 
" Bursa Ask. SAK 

Kar• " " 

11 8-38 
19-8-38 
26·8 38 
5-9-38 
2-9-38 
6·9~38 

24-8-38 
26-8-38 
26-8-38 
26-8-38 
26-8-38 
13-8-38 
12-8-B8 

Vize ,, ,, 29-8-SS 
Lüleburgaz Tümr:n SAK 25·8·38 

,, 
" 
" 
" 
" 
" Viıe Ask. SAK 

Trabzon Aık . SAK 
lat . iskan Müd. 
f st. Üni vcuiteıi SAK 
Ank. Yü k. Zır . Enıti. 

Kırklareli Tümen SAK 
lst. Komutanlı~ı SAK 
Ank. Okullar SAK 

" ,. 

" 
• 
" 

Kütahya Orman Mü 1. 

" 

25 8-38 
26-8-38 
26·8·38 
27 8-38 
29-8-38 
24-8-38 
29-8-38 
26·8-38 
12-8-38 
25-8-38 

Rek. 27-8-38 
19-8-38 
10-8-38 
11-8-38 
11-8·38 
11-8-38 
11-8-38 
11-8 38 
11-8-38 

15·8-38 
15 8 38 

Karaeli Orman Başmühendis 19·8 ·38 

" 16-8-38 
,, 12-8-38 
,, 16-8-38 
,, 

Kütahya Orman Mühend . 
Kastamonu Orman Muhen. 

1 "·8·38 
15·8-38 
19-8 38 

Saat 

11 -

15 -
ıı -

10 -

10 -

11 
11 
11 

10 -

11 -

15 30 
e kadar 

10 -
13 -
10 15 
11 
11 -

11 -
11 -
10 -
10 -
ıo -

12 -
15 -
ıs 

12 -
12 -
12 -
12 -
11 -
15 -
16 -
17 
11 -
10 

11 -
15 -
16 -
15 -
16 -
11 
ıs 

15 
16 
12 -
13 
15 
11 
12 
10 
ıo -
10 30 
11 -
11 30 
12 
12 30 

14 -
14 
11 -

15 
15 -
15 -
14 -
10 -

-------~--=::~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!l!!!~:!!!!!!'!!!:'!!~~!!!!'!':!!!!!!~!!!!!!!'?~~~~~~~~~~~~~-~....!!!~...'!'!!!!!'!9!5 

* • • Memleket hastahanesinde ocak ilzerinde yaptırlacak 
davlumbaz inşaatı l 08 lira .f kuruşluk keşifnameı:ıi üzerin· 
den açık eksiltm()ye konulmuştur. Keşif evrak Nafia 
müdürlüğünden parasız o!arak alınabilir. İhalesi ağustosun 
l 1 inci perşembe günii saat l 0,30 da vilayet daimi encü· 
meninde yapılacaktir. Muvakkat teminat 8 lira 15 kuruş
tur. 

Manisa Valiliğinden 
Memleket hastahanesinde yaptırılacak 337 lira 65 

kuruştur keşifnameli ihrak fırını inşaatı açık eksiltmeye 
konulmuştur. Keşifoameıi •e sair evrakı Vilayet Nafıa 
müdürlüğünden paruız alınabilir. İhalesi ağustosun 1 l inci 
perşembe günü saat t t de Vilayet Daimi Encümeninde 
yapılacaktır. Mu•akkat teminatı 25 lira 33 kuruştur. 

(Denmı 6 ıncı uhifede) 

9 Atuatoı 1398 

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
·l'A~~~,..,.,..,.,..,.,.,,.,,.,.,,.,.,~~,.,..,"""~~~ 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömBrü yerli blok 

" " 
krible 

,, ,, marinlave 
,, ,, tuv6nan 

Kok kömürü (fabrikada) 
Sömilkok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

Erzak 

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

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
,, " küp 

Yumurta iri 
Limon ltalya 

" 
Tarablus 

Patate. Adapazar 1 ci 

" ,, 2 ci 
Zeylin tanesi duble (936 mahıul) 

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

" 
,, 2 ci " 

" " 3 cü " 
Sade yat Urfa (birinci) 

,, ,, (ikinci) 
,. Kars (erimiş) 
,. ,. (erimemit) 
,, Trabzon 
., Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

" 
" 

Deri ham va lflenmif 

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

" 
Hava 

" 
" Tula 

" 

,, ••tır 

kurusu kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 

Salamura 
koyun 
kuzu 
manda 

" 
,, 11ğır 

Kösele ıığır l ci 
,. manda 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Pamuk lpllöi 

Vater yerli 4 Adana 

" 
" 
" 
" 
" 

" 6 
" 8 
" 10 
" 12 
,, 14 

,, 

" 
" 
" 
" ,, ,, 20 Yedikule 

" ,, 24 " 
Ekıtra ,, 6 ,, 

" • 8 " ,, ,, ıo ,, 
" " 12 " 
" " 14 " 

Vater ecnebi 4 Hindiye 

.. " 6 " 
" 

,, 8 " 
" 

,, 10 
" 

" " 12 " 
Ekıtra yerli 14 fn~liz 

" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 15 " 
,, 18 " 
" 20 ,, 
" 22 " 
,, 24 " 
il 15 ftalya 

" 18 
" 20 
" 22 
" 24 

" 
" 
" 
" 

kilosu 
litreai 
kilosu 
tonu 

" 
" 
" ,, 

" 
" 

kilosu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" sandığı 

b. ıandıtı 

" 
kilosu 

" 
" ,, 
• 
" 
" 

" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

çifti 
kilosu 

,, 
,, 

çifti 
kilosu 
çifti 

" 
il 

,, 
kilosu 

" 
" 
" tanesi 

" 
" .. 

paketi 

" ,, 

" 
" ,, 

" ,, 

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

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

1 En az-En çok 

-15,50 
-15,50 
- 7 

15.50-16.00 
14.25 - 14.75 
13.00-12.50 
10.00-10.50 

- 16.50 
-2150 
-2600 

22.50- 24 
26.50 - 27 
50. - 52 
26.50-27.50 
24.50-25.50 

18- 19 
- 25 
- 28 

1700-- 18.00 
8.00-8.50 

1200-1300 
6 
5 

45- 48 
28- 30 

18 - 20 
16- 18 
13- ıs 

97 
93 
8.5 
63 
70 
45 

285- 500 
280 - 700 
290- 360 

101.25-102·~ 

160- 165 
40 - 41 
50- 5S 
55- 60 

110- ı5S 
48- so 

125 130 
105 ı ıo --
34- 35 
40- ,ı 

155 165 
125- ı~ 
ıoo- ı 
80- 9" 
ıoo- ·~ 
90- ı 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS, Ptn. 450 
6 • • 850 

12 • " 1500 

!tranger : 1l aoiı Ptr1. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ ----·----

ADMlNISTRA TlOf\4 

Y 01rhourtchou Hac 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T!l!phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Pour la Pabllcit~ ı'adreHer 
a l' Adminiıtration journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adremıe T~l!1rraphique: 

l•tanbul MÜNAKASA 

T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
, Mode 

d'adjudicat. 
Prix 

.. timatif 
Caatioa. Lieu d'a.ljudication et du 

Jours Heure 
proviıoire Cahier dea Cbar1rea 

~--~~~----------------------------------~ 

A) Adjudications au Rabais 

~n.ıction-Reparation- Trav . Publica-Materiel de Construction-Cartographie 

~~~r. de 7 archea en maçonnerie et rep. pont Publique 4979 65 372 50 Vilayet Kutahia Office Sanit. lst. 
l\ch •:tuyuh • route Kutahia·lstasyoıt ·Alayunt 
1' e"enıe r.t conıtr. ecole Secondaire a Nichantache 

r,.,, d'approfondiuement juıqu'a 250 m. du puitı 
~hien de ıondaıe ouvert juıqu'a 125 m. a 
•rıouı 

Pli cach 

• 
22970 -
12250 -

1723 -
919 -

Dir. Trav. Pub. lstaabul 
Miniat. de L'lnterieur Com. Re1tau-

ratioo Banquem Municipalu 

~its Chimiqueı et Pharmaceutiques - lnstruments Sanit~ires-Fourniture pour Hipitaux 

~tdic•nıent. et articles sanitaires Publique 3045 86 229 - Vilayet Kutahla 

26-8-38 

24-8-38 
24-8-38 

26-3-38 

11 -

15 -
11 -

10 -

351 - Dir. lnıtitut FiUe1 d'lımetpaşa a Ank. 25·8-38 10 -

~cite·Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 
Pbr. chauffage central et miıc ea place d'une Publique 4677 40 
C lUdierc neuve a l'ln.titut de jeunes filtes d'Jı· 

ı.. ltıttpaşa "'•t . . 
erıel pour telephone et chauffaıe central: 1' lotı 
,, electrique : 22 lota 

si pour l'ascenıeur et le ıervice d• proprete: 
lota 

Gre a rre 
,, 
• 

~pour Habitation et Bureaux-Tapiıserie ete. 
~tııııı . 

1108 80 Lı oıreı peur babits : 40 p. Publique 
11 •b· v~ment - Chauaaures - Tissus- Culra. 

•cbetıe jaune : 5 t. Publlque 

~L~lnbustlble - Carburant-Huiles 
ld' . 
b IUdıcation concernant l'acbat de 1200 t. de 
• Oiı •l qoi devait avoir lieu le 24-8-38 a ete 

~~•ulee, 
b . rboQ de bois de ch~ne : 180 t . (aj .) 
"Olı • 1 b· ' 000 t. Charboa : 50000 k. 

1•er8 

~ııp,, ·ı 
~.. eı s pour filtrage : 6 p. 

cuı., . 3 • p . 

't,,~ : 1 " 
~-~· Pour ingeaieura : 50 p . 

ıoıı . 1 • p. 

't eııı es c . 
onıques : 130 p. 

Q,ıı 
•sı : 7500 m3. 

" : 9000 m3 

~'hti : 6000 a3 
ı, Cation 2 helices aıetalliquea et un chaft pour 

ı.ıoteu r Nafaa a Haydarpaı• 
Jlto . 

ı.;. ~•sioos 
b ıt . l 
rlrj ' O t.- Yogbourt : 10 t. 
V ile: 23 
''"d t. 

:•ilı,"' de bocuf : 93 t. 
Qjll ' : 169 t. 

J;'Qj,. : 16,9 t. 
., : 12 
~le,. t .• Son: 12 t.· Mais: 10 t.- Orge: 10 t.• 

~.,0• • 15 t. 
~ ıııe: 500 

h: 576 t. 
., • t. (cab eh. P. 14'4). · sıo ~ t. v·· : 61 &''rıct 9,5 t. (cah. eh. P. 15:5) 

le c: de boeuf : 215 t . 
ııcaııe : 41,5 t. 

., : 58,5 ,, 

v· : : 45 t. 
1•11c1 : 39 ,, 

~lıtr: do aıouton : 50 t. (aj.) 
" ,, : 20 t, (aj.) 
... ,ili : 10 t. 

.. ' : 260 t . 
' : 260 t. 
' : 470 t . 

: 175 
.. : 260 ., 

&ı~ : 130 " 
~ to11 " 
t "oiııe ~·••e : 112,2 t. 
•r111e • • ıoo t. 
~it · 260 t 
J;'tı. llo11r · ı . 
tı ~- : 8 Pı af {aj,). 
''" • o t. ~it • 293 t 

tı 1 2 • •ıır,. 6,6 t. 
t,ıı . 285000 
~I rr,. 2 p. 
V· İı,e, •. 8822 le. 
t\ ~ıı.ı · 6too k v· ~e d . 

1hıo11 e boeuf 20, l t. (aj) 
•: 19,5 t. 

Gre a ire 

" 

Publique 
,, 

Gre a i'e 
Pli cach 
Publique 

Pli cach 

,, 
,, 
.. 

Publique 

Publiqae 

Pli cach 
Publique 

,, 
,, 

Pli cach 

" .. 
" 

11250 -

1080 
972 -
285 -

5500 -
3500 ·-

8450 -

8250 -
9900 -
6600 -
1700 -

2734 7(} 
13950 -

2957 50 
4225 25 
3410 -

25000 -
28800 -
25500 -
30975 

• 
• 
" 
• .. 

• 32150 -
7470 -
8190 -

10350 -
5460 -

Gre a rre 

" Pli cacb 
Publique 

• 
Pli cach 
Publique 

,, 
• 

Pli cach 

" 
" 
• ,. 

Publique 
,, 
,, 
" 
• 

Gre a rre 
PulDlique 

17000 -
9400 -
3250 -
3250 -
5875 -
2187 50 
3250 -
1625 -
8640 -
6450 -

35100 -
le it. O 24 

29300 -
5520 -
4987 -

28822 -
2133 -

4422 10 

61 50 
32 60 
63 95 

83 16 

843 75 

540 -

81 -
72 90 
21 37 

412 50 
240 -

633 75 

618 75 
742 50 
495 -

217 -
205 20 

1046 -
218 56 
316 87 
255 75 

1675 -
2160 -
1912 50 
2323 12 
2418 75 

561 -
615 -
777 -
410 -

1584 38 
1275 -
705 -
243 75 
243 75 
432 65 
164 25 
243 75 
122 -
648 -

2632 50 
1620 -

2197 50 
414 -
374 06 

2161 65 
160 13 
331 65 
73 38 

Miaiıtere de Juatice Anlt. 

• 
n 

Com. Ach. Eon. Mep. Kabatache 

22-8-38 
22-8·38 
22-8-38 

24 8 -38 

11 
11 
11 

11 -

Com. Acb. Oir. Gea. Fab. Mil. Anlt. 10·8-38 10 -

Com. Ach. Mllit. Sivaa 

Com. Ach. lnt. lıt. Tophane 
Cooperative FHhane 

Com. Acb. Econ. Monop. Kabatache 

" 
n 

Min. Trav. Pub. Oep. Mat. 

{ 
Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
Oir. Econom. ,, ,. 

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

5eae Expl. Ch. de Fer Etat Malatya 

" ,, 
tere Exploit. Ch. de Fer Etat H.paıa 

Vilayet Maniıa 
Com. Acb. Fabr. Aeropl•nı K:ıisfri 
Com. Ach. Oiv. Adana .. 

• 
Dir. (n.titut Poulaillen Ankara 

Com. Acb. lnten. lst. Tephanc 
Com. Ach. lnt. Ankara 

" 
" 
" Oiyarbaktr 

Com. Ach. Milit. Viııe 

" ,, 
• 
" ,, 
,, 

8ur1a 
Kan 
Viıe 

Com. Ach. Division Lalebourıaz 
,. 
,, 

" .. 
" 
• 

Com. Acb. Milit. Vize 
,, Trabıon 

Com. Ach. Oiv. Kirklareli 
Com . Acb. Command. lst. Findikli 
Com. Acb. Ecoles Ankara 

" 
" 
" 
" 

Com. Ach. Place Forte lımi · 
,. Dir. lımit 

12-8-38 15 30 
Jusqu'au 15-8-38 

24-8-38 
12-9-38 
12-9-38 
2~-8-38 

25-8-38 

25-8-38 

23-8-38 
22-8-38 
24-8-38 
23-8 ·38 

18-8-38 
18-8-38 
22·8-38 
22-8-38 
22·8·38 
22-8-38 

26·8·38 
5-9·38 
2-9-38 
6-9-38 

24-8-38 
26-8-38 
26·8-38 
26-8-38 
26-€-38 
13-8-38 
12-8-38 
29·8-38 
25-8-38 
25·8-38 
26-8-38 
26-8-38 
27-8-38 
29·8-38 
24-8-38 
29-i-38 
26-8·38 
19-8-38 
10·8-38 
11-8-3& 
11-8-38 
11-8-38 
11-8-38 
11·8-38 

11-8-38 
19·8-38 

10 
13 
13 15 
11 -
11 -

11 

10 
10 -
10 -
11 -

11 -
11 -
15 30 
16 30 
17 -
10 -

15 -
12 -
12 -
12 -
12 -
11 -
15 -
16 -
17 -
11 -
10 -
11 -
15 -
16 -
15 -
16 -
11 -
15 -
15 -
15 -
12 -
17 -
10 -
10 -
10 30 
11 -
11 30 
12 30 

12 -
15 -

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

8 - g - 1938 

FİATLAR - COURS OEFİSİELS 
Afion - Opium • • • • • • 
Butday yumuıak - Ble tendre • 

Atatı·Moins Yukarı-Pi u 

5 2i 
5 5 
5 30 
4 20 
6 -

6 -
5 12 
5 33 

Butday mert - Ble dur • • • 
Butday kızılca - Ble roux . 
Bakla - Feve • • • · • 
Kut yemi çuvallı - Millet • • • • • i 3 

,, dökme , . • 6 14 so 
Peynir beyaz - Fromaı• blanc. • . 

• kaıer 
Çudar - Seirle • • . 
Suıam - SeHme • . • 
• .tıur Hn - Maiı jaune 
Arpa Ana dol - Or1re Aa. . • . • 
Arpa yemlik • . . . . . • • . 
Ze7tin yatı l.ci yemeklik - Huile d'ol. 
Fındık kabuklu -Noiıettu 

4 17 4 17 

Güx Yönü • • • . 
Ceviz içi 
Tiftik mal . . . . 

,, otlak • . . • 
Pamuk Y•tı - Huile de colon 
SuHm ,, ( • ıhame 
iç Badem • • • • • . • • 
Darı Hrı - millet j•une • • · 
Keçi kıh - Poilt de Chbre 
Keten tohumu - Gr. de Lln 
ıç fandık - Noiı. decor. 

1 
Nohut iri - Poiı chiche • . • • • 
Kaplıca • . . . • • 
Yulaf - Avoine • . . 
Fuulye ufak -Haricot ıec • • 
Burcak 
Mercimek - Lentille 
Yapak Anadolu Mohalre 

,. Trakya ,., Thrace 
Sansar derisi 
TaTtan • 
Vartak ,, 

. . . . . . 

Ponuk ,, 
Kunduz 

= 
GELEN-ARRIVAGE 

Afion - JOpium 

Buğday - Ble 
Arpa - Orııe 
Çavdar - Selgle 
Un - Farine 
Muar - Maiı 
Kepek - Son 
Keten tohumu-Gr. Lin 
Faıulye - Haricot He 

Pamuk - Coton 

1005 -
40 -
15 -
75 -
30 -
40 -

Yapak - Mohaire 1 O 25 
Yulaf (foin) 
Suıam-SeHme 

Kut yemi - Millet 15 -
Mercimek - Lentille 
Nohut - Poiı Chiebe 
Zeytin yağı -Huile d'ol • 
B. Peynir- Froma1re B. 
Kater 
Tiftik 
iç fındık - Noiı. dec. 
Razmol 
Kıl 

Bulgur 
Beyax yat 
P. Yat 

GiDEN-EXPORTATION 
Afyon 6 
Razmol 
Arpa - Orie 
Yulaf 
Kuş yemi - Millet 
Nohut - Poiı chiche 
iç fındık - Noia dec. 
Un (farine) 
Susam 
Yapak - Mobaire 
iç ceviz 
İç badem - Amaode 9 
Kıl 

Kepek 
Mik.t IOI -

DIŞ FİATLAR 
MARCHES ETRANGERS 

Buğday (Ble) Liverpul 3 
,. ,. ŞikaiO 3 
,, ,, Vinipek 3 

Arpa (Orıe) Anven 3 1 
Mmr (Maiı) Londra 3 7 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 6 8 
Fındık (ooiı.) G.Hamburg 46 
,, L. ,, 45 

b) M Ü Z A V E D E L E 
---ı 

Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 
Etimesut'ta müzayede ile satılığa çıkarılan tahta ve aandıkla 

muhammen bedelin bulunmadığundan 13.8.938 tarihinde ihaleıi yap 
mak üzere puarhk müddeti 15 gün uıahlmıştrr. Taliplerin Etim 
ıut'ta müt~tekkil komisyona müracaatlan. 

Ankara Belediye.inden 
Opel marka bir adet eaki kamyon on bet giin mGddetle açı 

artırmıya konulmuttur. Muhammec bedeli 60 liradır. 
Muvakkat teminatı 4,5 liradır. Şartnameıini rörmek iıtiyenle 

her gün yakı itleri kalemine ve isteklilerin de 23 ağuıtoı 9 
Hh ıünü Hat IO,iO da belediye encümenine mGracaatlar•. 



Sayfa 8 

Kütahya Vilayetinden: 
4979 lira 65 kuruş hedeli keşifli Kütahya-İstasyon - Ala 

yunt yolu üzerinde 7 adet kargir menfez inşa sı ve Ekiyüzıik 
köprüsü tamiri 26 ağustos 938 cuma giinü saat 1 l de iha
le edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat 372,5 liradır. 
İstekliler keşif evrakını hergün daimi encümen kaleminJ 

de ve nafıa dairesinde görebilirler. 
Talip olanların muvakkat teminallarile mezkur gün ve 

saatte vilayet daimi encümenine müracaatları . 

Ordu Veteriner Direktörlüğ'ünden: 
Gölköy kazasında Gürrentepe mevkiln:le olan yap. 2308 lira 27 
kuruş keşif bedelli üç boğalık depo ve sıfat i•tasyonu 29.7.938 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık ek•iltmeye konulmuştur. 
Peyler 18 8.93~ perşembe •ünü uat 14 de Gölköy idare heyeti 
rei•litince alınarak ihale yapılmak üzere en •on pey villyet ma· 
kamına bildirilecektir. Muvakkat teminat 173 lira 12 kuruştur. 
Şartname ve keşif evrakını görmek isteyenlerin bu işi yapabile
ceklerine dair Nafıa müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikalari
le birlikte Gölköy Kaymakamhğ'ına ve Veteriner direktörlüğüne 
müracaatları ilin olunur. 

• • • Bolaman köprüsü başında ve Durna•uyu mevkiinde 2124 
lira birer ve Ulubey nahiye•inde yapılacak olan .!267 lira 78 ku
ruş keşif bedelli üç boğalık depo ve •ıfat iatuyonları 29 7.938 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konul· 
muştur. İhale 18.8.938 perşembe ~ünü makamı vil&yette teşekkül 
edecek i.labı hayvanat komiayoaunda aaat 14 de yapılacaktır. 
Durnasuyu ve . Bolamandaki d..,poların munkkat teminatı 159 lira 
30 ve Ulubeydekinin l76 lira 82 kuruştur. Şartname ve keşif ev
rakını görmek v~ istiyenlerin bu işi yapabileceklerine dair nafıa 
müdürlüıünden alacakları ehliyet ve.ikasl ve dipozito makbuz· 
larilc maayyen ıün ve uatta mezkur Komisyona müracaatlarJ 
ilin olunur. 

Manisa lıi Jandarma Komutanlağından: 
Manisa Jandarma Birliği sabuncu beli karakolunun taw 

mir ve inşaatının ikmali 2490 sayıla kanunun 4 l inci 
maddesı mucibince açık eksiltmeye konulmuştur. Tamirin 
keşif bedeli 756 lira 49 kuruştur. Muvakkat teminatı 56 
lira 7 4 kuruştur. İhale l 5 Ağustos 938 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat 12 de Vilayet J.K. lığında icra edi
lecektir Şartnameler bedelsiz olarak almabilir. 
Taliplertn müracaat etmeleri ilin olunur. 

Kayseri Kor Satınalma Komisyonu Başkanlığmdan: 
Kayseri zenci dere köyünde ciheti askeriyeye ait bi

nalarla müştemilatının on gün uzatılmak suretile 30.7.938 
tarihinde yapılan eksiltmesine talip çıkmadığından eksilt
mesi mezkur tarihden itibaren bir ay içinde pazarlıkla yapıla 
caktır. Muhammen keşif bedeli 7100 liradır. MuYakkat temi
natı 533 liradır. 

... .. 
Balıkesirde Çayır Hisardaki garaj hinasının ınşa~ının ik

mali. Bak: Harici ask. kıtaatı ilanlarına. 

• • • 
Hava birlikleri gari1izonunda yaptırıla cak kanaliza::-yon 

işi. Bak: Harici Aekeri Kıtaatı ilanlıu ına. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari ala!:_ 

Kütahya Vilayetinden : 
1 - 3045 lira 86 kuruş muhammen bedelli Kütahya 

merkezi ve Uşak kazası hastaneleri ilaç ve alatı tıbbiyeleri 
26 Ağustos 938 cuma günü saat 10 da ihale edilmek 
üzere açık eksiltmeye konulmuş tı.ır. 

2 - Mezkur ilaç ve alatı tıbbiye listelerile şartnamesi
nin birer örneği İstanbul sıhhat ve içtimai m'.Javenet mü
dürlüğüne gönderilmiştir. isteyenler mezkur müciüriyete 
müracaatla görebileceği gibi her gün Kütahya Daimi 
Encümen kaleminde de görebilirler. 

3 - Muvakkat teminat 229 liradır . 
4 - ihale Kütahya vilayeti daimi encümeni huzurunda 

yapılacaktır. isteklilerin mezkur gün ve saatte muvakkat 
teminatlarile vilayet daimi encümenine müracaatları. 

ibSCF e ,ı ro 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan 

Tahmin edilen bedeli 11.250 lira olan 5000 kilo sarı 
vakete askeri fabrikalar umum mildürlüğü merkez satına!· 
ma komisyonunca 23.8.938 sa!ı günü saat 10 da pazar lakla 
ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Muvakkat 
teminatı 843 lira 75 kuruştur. 

"' .... 
3 hin t ~ kım hasta pijama:-ı alınacaktır . Bak. lst. Sıhhi 

miies eseler A.KK. ilanlarına. 
:W:&J 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. ... • 
40 adet ellıise dolauı alınacakt.r. Bak: İnh. Um. ~lüd. 

i lanJarrna. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Mahrukat Benzin-Makine ya~ları v.s. 
F eshane Kooperatifinden 

Fabrika memur, müstahdemin ve işçilerinin aşağıda ya
zılı senelik odun ve kömür .ihtiyaçları pazarlıkla muba
yaa edilecektir. 

Satıcıların 15.8 938 tarihine kadar tekliflerini fabrika· 
da Kooperatif İdare heyeti bcışkanhğınn tevdi etmeleri 
ilin olunur. 

İzahat için fabrikada Kooperatif idare heyetine müra· 
caat edilmelidir. 

Eve teslim 
lJepoda veya nakliye 

vasıtasında teslim 

Odun miktarı 
Asgari Azami 

160 - 200 
240 - 300 
400 - 500 

• • • 

Kömür miktarı 
Asgari Azami 
10000 - 12000 
15000 - 18000 
25000-30000 

100 ton odun alınacakttr. Bak: E ı zak sutunuı.ıda Edirne 
vil. ilaına. 

• • • 
180 ton meşe kömürü alınaca 1< tır. Bak: İst. Lvz . .Amir. 

SAK ilanlarına. 

Müteferrik 

Seyhan Orman Başmühendisliği den : 
1 - Seyhan okaliptüs işleri şefligine bağlı Tarsuı ve 

Karataş okaliptüs fidanlıkları için 0,40X0, 60XO, 1 1 eba· 
dmda 1 ,600 adet çam tahta kasanın beheri 76 kuruş mu· 
hammen bedelle satın alınması 4. 8. 938 gününden itiba· 
ren on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi Seyhan Orman Başmühendisliği binasında 
Orman satış Komısyonu muvacehesinde 18. 8. 938 Per· 
şembe günü saat 10 da yapılacaktır. 

3 - Zuhur edecek taliplerin ihale saatinden evvel 91 
lira 20 kuruş teminat akçeıioi Ziraat Bankasma yatırarak 
makbuzunu Komisyona ibraz etmeleri. 

4 - Diğer şeraiti öğrenmek istiyenlerin Adana Orman 
başmiihendisliğine ve okaliptr s şefliğine müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

Nafıa Vekaletinden 
25.8.938 tarihinde perşembe günü saat tide Veka· 

let malzeme müdürlüğü odatm;da toplaı <: n malıc ıııe 
eksiltme ko aisyo .ıundc1 5j0) lira muhamtne ı be-
delle 50 aded mühendis çadıruııo kapalı zarf usulite 
eksiltmesiyapılacaktır. Muvakkat teminat412 lira50 kuruş· 
tur. Eksiltme şartnaınesi ve tefcrr jiatı parasız olarak malzeme 
müdürlüğünden alınabilir İsteklilerin teklif mektublarını 
talimatnamesine göre vekaletten alınmış malzeme mütehhait· 
liği vesikasiyle birlikte ayni gün saat 1 O a kadar kom is· 
yon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletıııe Umum İdaresinden: 
D.D. Yolları Haydarpaşa limanında kızağa çekili Nafıa 

motörü içirı , mevrnd fenni şartnamesine tevfikan iki made
ni pervane v~ bir şaftın ynpılması açık eksiltmeye konmuş
tur. Muhammen hedP.]i l 700 liradır. 

İhale 23.8.9.~8 tarihinde saat 11 rle Haydarpa§a İşletme 
Müdürlüğün de yapılaca ktır .• Taliblt~rin muhammen bedelin 
yüzde yt'dİ lıuçuk nisbctinde muvakkat teminat bedeli ve 
kanuni ve aikle birlikte rm·zkfır gün ve saatte müracaatları. 

Buııa aid şartnamelerin Haydarpaşa Lıman Baş•nüfettişli
ğincl e. n biJahedd talep edilmesi 

* * * Muhammen bedeli 8450 lira olan 130 aded mahruti 
çnuır 25 8.938 pe rşembe günü saat J l de kapalı ıarf u~ulile 
Ankarada nfıa Vekaleti hinasmda 5atın alınacaktır. 

Bu i:;.e girmek isteyenkrin 633,75 liralık muvakkat temi
nat ılc kanunun tayin ettiği vesikala .. t ve tekliflerini ayni 
giin saat ona kadar Devlet Demiryolları 9 cu M»rkez komi"
yonu rni~liğin t: vermeleri lazımdır. 

Şartrıamdn parasız olarak A nkarada Malzeme ,fair sinden 
Hnyds.rpc.ı şada Tesellüm ve Sevk Ş • föğinden dağıtılmaktadır. 

* • • 
Filtre cihaı1 ile baskül alınacaktır. Bak: İnh. Um. Müd. 

ilanlarına. -Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Bursa Askeri Satmalma Komisyonu Reisliğinden: 

Bursa Garnizonu için 390 ton kuru ot kapalı zarfla 
25 Ağustos 938 Perşembe günü saat 11 de eksiltmeye 
konacaktır. İlk tutarı 12480 liradır. İlk teminab 936 lira
dır. Şartnameyi görmek iıtiyenler her gün mesai saatin· 
de eksiltmeye gireceklerin eksi !tme saatinden bır saat 
evveline kadar kanunun ·2 ve 3 üncü maddelerindeki ve· 
!ika\arla birlikte teminat ve teklif mektuplarının Bursa 
Askeri satınalma Komisyonuna vermeleri. 

Bornova Askeri Satınalma Komisyonundan : 
- Gaziemirdeki birlikler ihtiyacı için 51 ton cırpa 

veya yulaf açık eksiltme suretile s :ıhn alın a caktır. 
2 - İhalesi 22 A~ustcs 938 pazartesi saat onda yapı· 

lacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 2I05 lira olup ilk teminatı 
211 liradır. 

9 Atu•to• 1938 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 -- İsteklilerin bildirilen vaktinde teminat mektuplarile 

Bornova Askeri satmalma komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. 

Edirne Vilayet Daimi E•eÜmeninden: 
Tutarı Muham. fiata Miktarı yüzde 7,5 depozito 
Lira kr. kr. •· kilo lira kr. Cin•I 
1400 10 14000 105 Ekmek 
1000 40 4000 120 Koyun eti 
600 30 2000 45 Sıfır eti 
600 12 5000 45 Süt 
600 12 5000 45 Yoturt 
416 26 1600 31 20 Şeker 

25 25 100 ı 28 Nişaata 
6 25 25 25 57 İrmik 

60 15 400 4 50 Un 
30 60 50 2 25 Kat er 
75 1 50 5000 adet 5 63 Yumurta 

1200 1 20 100000 kilo 90 Odun 
Edirne Memleket hastanHİnin yukarıda adları ve miktan ya

zılı erzakı pazarlıkla •atın alınacaktır. l.toklilerin nümune ve 
f&rtaameleri~i ıörmek ve pazarlıta ittirak etmek üzere 19.8.938 
cuma ıünü uat 12 de hizalarında yazılı teminat makbuzlarile bir
~ikte viliyet daimi eacilmeniae gelmeleri. 

• • • Kilo Cinai Muham. bedel yüzde 7,5 pey akçui 
kr. •· lira kr. 

600Q arpa 4 50 21 
15000 yulaf 5 S6 50 
18000 ot 3 41 
50 :o Saman 1 25 4 70 
Vilayet aygır depo•untlaki damızlık atların bir senelik ihtly•· 

cı olan yukarıda cin~i, miktarı yazılı arpa, yulaf, ot ve uman 
açık eksiltmeye çıkarılmı,tır. isteklilerin şartnameyi görmek ve 
ek•iltmeye iştirak etmek üzere teminat makbuılarile birlikte 
2.9.938 cuma günü uat 12 de vilayet daimi encümenine ıeluıeleri. 

İstanbul İskan Müdürlüğünden : 
Yurdumuza gelecek göçmenler hayvanlarının iaşesını 

temin etmek üzere 5 tonu Sarayburnunda Göçmen misa· 
firhanesinde ve 25 tonu da Tuzlada göçmen sahasında 
teslim ediJmek üzere ağustosun on ikinci cuma günü pa
zarlıkla yirmi beş ton kuru ot satın alınac'aktır. Vermek 
iatiyenlerin şartnamesini görmek ve pazarlığa iştirak 

etmek üzere yukarıda yazıla günde saat l 3 te Sirkecide 
Mithadpaşa hanında iskan Müdürlüğüoe yüz liralık temi· 
oatlarile gelmeleri ilan olunur. 

••• 
23,400 kilo ;:;adcyağ alınacaktır. Bak : Harici ask. kıtac1h 

i la ·ı l a rırı a. .. " 
500 ton yulaf a 1 ıııac.ı"-tır. Rak: lst. Lvz. Amirliği SAK 

ilanlarına . 
• • • 

Arpa, sığır eti, bulgur, koyun ~ti, un, sadeyağ ve sa
man alınacaktır. Bak: Harici A~keri Kıtaatı ilanlarına. 

\\ Memento des Fourniseurs 

Mercredi 10-8-938 

Salpetrc de Chili (Fab. Milit.) No 730 
Reasorts de waıons et locoınotivea (Ch. de Fer Etat} No 739 
Appareil photo (Min. Def. Nat.) No 741 
Carreaux en ciment (Cb de Fer Etat) No 756 
Farine (Com. Ach. Bataillon Fronticrc Van) No 764 
Colce (Dir Gen. Cartographie Ank.) No 762 

l1 

Foin , paillc, sel, eavon, huile ete {Dir. Gen. Cartor. Ank.) No 762 
Ble concaHe, riz, haricots et pomme de tcrrc (Com. Ach. lnt . Ank.) 

No 764 
Colc.e et eharbon erible (Com. Aeh. Etabl. Hyriene lıtanbul) 765 
Projeeteur et generateur (Munieip. lstanbul) No 772 
Viande, farine ete . (Com. Ach. Mil. lıpartaj No 77-4. 
Provision (Dir. Compt. Privee Edirne) No 774 
C•"'ıtr . konak gouvcrnomental (Defterdarat Kodjaeli) No 775 
Beurre (lnteod. Tophane) No 775 
Orge et paillc (Dir. Agricole l\.astamonou) No 775 
Rateaux, marteaux, vanı ete. (Dir. Trav. Pub. Bıledjik) No 777 
PommH de terre (Dir. Gen. CartoR"r.) No 778 
Constr. cluses (Dir. Hyg. Assisl. Soc. Djaghaloıhlou) No 777 
Confeetion des capuchons habits pour travail ( Dir. Gen. Tüdr.k.utu) 

No 779 
Motopoınpc (Municip. Balikesir) No 778 
Constr. bat. pour bureau (So . A.T.TıHu• de Coton et Laine) No.779 
• Motcur (Intend. Tophane) No 778 
Amoniac (Mun. lstanbul) No 780 
öois et cbarbon de boi• (Oir.Hyg.AHist. See. Djaghalogblou)No.781 
Lait et yoghourt (lntend. lzmir) No 772 
Viando de boeuf tDiv. Maniısa) No 772 
Dresacment carte et at aetuel bourg Sindirri (Municip.Sindirri)No. 771 
lmpreuion d~ broehure (Vil. Ourfa) No 771 , 
Farine de minotcrie (Command. Eeolo Gondar. Edirne) No 770 
Pyjama (Com. Ach. Dir. Hyg. Assi•t. Soc. Djarhaloghlou) No. 770 
Medıeamonts ( n ) No. 770 
Melon• et pastequea (lntend. Tophane) No 770 
Rep. ecole Kartal (Mun. lataabul) No 770 
Semence et grainea (Mun. lıt.) No 770 
Constr. bat. •ur'!eillance douaniere (Dir. Trav. Pub. Kirklartli)No.769 

R ""ip. bit. ee~lc a Zincirlik.uyu (Dir . Trav. Pub. lst.) No 766 
Vitre (Dir. Croisaant Rouge) No 783 1 

Ltgume• (Com. Ach. Milit. Selimiye) No 783 
Pomm•• de terre et oignona (lnt. lzmir) No 783 

--ıo; Le. Hteri•que• iadiqueat uae nnte par YOİ• dHureoebero. 


