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Umum Tüccarların ve ü t e· a h h i t 1 e r i n M e s 1 e k i O r g a n ı d ı r 

HARiCi EKO OMiK 
HABERLER 

Ingiliz-Amerika ticaret muahedesi 

.\llltr'L d •• ijt.. . 1"anın "gı a tevzıı 
tiı.usu,,ııun neşr ettiği bir 

'lh u . . .. 
İli rnumıyesıne gore, 
t-A- 'k . •
1
• ...erı a tıcaret mua-

" IQ • 
l'itıd ın baılıca noktaları 
ttu e anlaşma hasıl ol

Ui t, Bazı tAli noktaların 
l\:es~lesi kalmıştır. 
dia.· ttıka mehafilinde söy· 

•ille .. l ·1 . oı gore, ngı tereye ıt· 
' t i•.n meyva özleri, et, 

ti11~ b maddeler tarifesi 
azı tenzilat olmuştur. 

l!ıukabil, Kanadada imal 

olunan peynirleriu ve ihraç 
olunan balıkların ve siftün ve 
İngiltereden ihraç olunan bis
kültlerin ve sair gıdai mad
delerin tarifesinde de tenzilat 
yapılacaktır. 

* • • Cenubi - Amerika hü
kümetlerinden Arjantin cum
huriyeti Amerikadan 25 mil

yon dolar istikraz etmektedir. 
Faizin yüzde 41/2 olacağı ve 
on senede tediye olacağı key• 
fiyeti kararlaştırılmıştır. 

Mısırda petrol şirketi 

~-h· 
l~re 3 eyluJ.- "Egyip· ticareti ile meşgul olacaktır. 
"- e.Pendent Oil compa· Sermayesi beheri 4 Mısır li
'tt~ıle bir ıirket teşek- ralık 25.000 hisse senedlerile 

1
' Bu şirket gerek Mı- tedarik olunan 100.000 Mısır 

~e . gerek hariçte pet- ! lirası olup şirketin merkezi 
llıin ve maden yağları 1 İskendcriyede tesis olunmuştur 

Bağdat ve Tahran beyninde 
Tayyare seferleri 

Bağdat, 3 Eylıil - Irakta teoekkül etmiş olan bir şirket 
Bağdat ile Tahran beyninde muntaz:ım seferler yapmak için üç 
tayyare i~lirarnıa karar verm ı ~tir. Tayyareler yeni ısi&temde ya· 
pılnıış olup po~tadım maada alu yolcu dahi naktedebileceklerdir. 
Bu seferler h!!rlıat<le sonbaharda başlayacaktır. 

Irak Tüccarlarının İtalyanın Şark Fuarına 
davet olunması 

llug<lat, 4 ~ylül - İtalya lıükı1meti lrak'ın ınarut ti.ıcı.:arla
rını ltalya'nm Bari merkezinde kti~at olunalı Şark Fuarıua da 
vtt tlmiştir. Irak tüccarbnnııı lıal)a'da Luluııdukları mü Jdet 
lartında ltalya h~kumetiııin misafırleri nıızarile bakılacakları <la 

---- • -...a; 

buç.uk ayda tayin olunamayacak derecede çok olan yerler· 
de resen takdir heyetlerinin lüzumu derecesinde teaddüt 
ettirilmesi lazım gelir. 

4) Muamele Vergisi kanununun birinci maddesi Teş
viki Sanayi kanununun birinci maddesine nazaran Sınayi 
müessese ıtlak edilebilecek olan müesseseleri vergi mev
:ıuuna almış olup 3535 numaralı kanunda bu eaasda bir de
ğişiklik vücuda getirmemiştir. 

Sınai Müesseseler T e'viki Sanayi Kanununun birınci 
maddesine göre makine aletler veya tezgahlar ianesile 
daimi veya muayyen zamanlarda bir madde veya kudre· 
tin evsaf ve eşkalini değiştirerek toplu imalat yapan ve 
bu maksada tahsis edilmiş olan yerlerdir. Binaenaleyh 
sınai mamulat vücude getirmekle beraber bunu toplu şe
kilde yani seri halinde yapmayan mahallere sınai müesse· 
se denemez. Ve binnetice bunların mamulatı muamele 
vergisi mevzuuna dahil olmaz. 

lııldirilmişlir. • Toplu imalAt vücuda getirmedikleri yaptırılan tetkik 
neticesinde anlaşılmış olan bazı san'at nevileri aşağıda 

______ ,.,_,_ gösterilmiştir. -- u• nau ·~ 

Kanunlar, "" ararnameler, 

Ticaret muahedeleri 
Dünkü oüıhıdao devam) 

Ç- Müessesenin bir senede kullandığı işçi adedi 
bunlara verdiği yevmiye miktarı \Kazanç Vergisi Kanunu 
mucibince müstahdemeleri için bordro vermekte ise bu 
bordrolar da nazara alınacaktır.) 

D- Müessesenin bir sene içinde resmi 
ya hususi müesseselere karşı taahhüd ve 
malların ve satış bedelinin miktarı. 

E- Müessesenin emsali ile mukayesesi, 

dairelere ve
teslim ettiği 

Madeni eşya sanayiinden 
Sıcak demirciler (Demir ocağı bulunan ve demiri 

bu ocakta narı beyza haline getir
dikten sonra döğmek suretile is· 
tenilen şekli verenler) 

Soğuk demirciler (Demirden kapu, parmaklık, pen· 

Tornacılar 

Tesviyeciler 

cere pervazı vesaire gibi mamu· 
lat vücuda getirenler.) 
( Dökmeciler tarafıadan dökülen 
makine aksamını vesair demir ma· 
mulAtıtorna freze, planya, makkap 
tezgahlarında işleyenler) 

(Makine aksamını ve demir ma· 
mulltını eğe ve mümasili aletlerle 
düzleyen ve temizleyenler) 

Makine dökmecileri (Gemi ve makine kazanlarını ta• 

F- Müessesenin bir senelik elektrik sarfiyatının ki- , 
S()ı:-\' Bulgaristanın tütün ticareti lovat saatinin imal ettiği eşyadan muayyen bir miktar 

Kazanlar mir ve bazı aksamını tecdit e• 
denler) 

~,,, .\, 5 ByHil.-Bulgariı- I 19~8 1937 vucuda getirmek için sarfı muktazi elektrik kilovat saati-
u,ti:ııbtbi memleketlere aattı{p (1000 leva) ne nisbeti suretile senelik mamulat miktarının tayini lI a· 
~. l 1 Almanya 719,419 581,429 
~- ''llt • 10da t0H1o bulunur. Lehistan 1601988 102.6118 bil ~lduğu hallerde bu maliım~t (kömür . veya ~ayii ma-
•114,, 983 milyon leva kıy-1 Çekoılonkya 156,937 158,850 denı mahrukat kullanılması hnlınde elektrık yerme bunlar 

4t Y~ai büUin ihracatln 1 İtalya 40,704 30, 144 1 gösterilecektir. 
•, t, liıa tııabeti.nde tülün 1at- 1 Amerika . 32,370 46,~:6 l G . Müesseseni~ işgal etti~i y~.rl1eri.n. g~yri safi iradı 

~.~ •~ne ısc 1261 milyon l Yukardakı rakkaınlarıo gos-; veya kırası (İşgal edılen mahallm vus atı ış ıcabı mı yok-
~dt ~:~•nde ve y\1zde 4~ nis· t~rdikle~io~ 1ıör~, Bulgar tütünle- ! s~ ~.msaline g~re daha fazla ~ş yap~bilm~k m~ksadile 
\4, liı.ıı n •atmasını temıo et- l rınin nısbmden fazlasını yani buyuk yerde mı çalışmakta oldugu tetkık edılecektır.) 

ti)t .''" tütünlerinin başlıca 1 yüzde 60 nisbetindekini Almanya H- Müesseseden mal satın alan veya müesseseye 
tı, ı 1ahn almaktadır. mal satan ticarethanelerin kayıtlarına bakılmış ise bu ka

yıtlardan öğrenilen malumat. 

~ısıtın maden . kömürü münakasası 
3) Senelik satış miktar ve bedelleri ve boyahanelerle 

tamirhanelerin bir senede aldıkları ücret takdir edilmek 
üzere heyetlere bildirilen müesseseler arasında kanunen 

~ muamele vergisine tabi olup olmadıkları hususunda bir 
~ bitt 4 D . M . d d 

1 
tereddüt hasıl olanlar hakkında takdirden evvel müesse-

Iİtk eyliıl. - emır- nur. ısıra en zıya e ma en . . . 1 ,. ki' V .d M"dil 1 .. ~.. b'ld. ·ı 
~l'fıtti müdüriyeti bu kömürü ihraç eden İngiltere 1 scnın ışt:~a ııev ı ve şe 1 ı arı at kuk r ugun~ ı ı~ı e· 
·~ tıda lüzumu olacak 

1 
bu k . .d rek takaır yapılıp yapı maması ha ında tahmat ıste-

ll t011 o up sene Anunısam en kt' '•f· maden kömürü- k d nece ır. 
~~k olan 240.000 tonu- ı ~emmuza . ~ ar 700.650 ton Mevzuubabs müessesenin mükellef veya muaf olduğu 
~ar,c ' 1•ya koymuştur. l ıhraç etmıştır. Geçen sene bu mahallince de kestirilmezse ne suretle çalışarak ne gibi i

•iıa~•tlar teşrini evve- aylar zarfında ancak 534.927 malit vücuda getirdiği hakkında izahat verilmek ve tered-
kadar kabul olu· 1 ton ihraç etmiştir. dUdü mucib noktalar açıkça bildirilmek suretile Vek6let• 

1 

~~d, Irak'ın Otobüs Münakasası 
\''' t; 4 Eylül - Irakta yolcu nakline mahsus "Bağdat 
~r dedir ransport servıce,, te§kilatı yüz otobüs tedarik ~tmek 

· · ,,offre,, Jar Teşrincvvelin 15 ine kadar kabul o• 

~liıı ~ısır Pamuğu ve Yunanistan 
ti~. 'd•rı . ' 
\\lll ~il 1.1 ar olunduğuna nazaran Ziraat ve Maliye N ~za 

~tt 0~~rılc Mısır'dan Yunanislan'a itbal olunan pamukla· 
ltr, ısından 2,10 drahmi (100 para) duhuliye reımi 

ten istizan olunacaktır. 
Bu esaslar dairesinde, şimdiye kadar 3257 numaralı 

kanunun "8,, inci maddesi mucibince işe başlama beyan• 
namelerini vermiş olan müesseselerin listesi ve beyanna
melerini derhal resen takdir heyetine sevk olunarak mak
tuiyet esaslarının tesbitine başlanması ve bu işiıı en kısa 
müddette ikmal edilmesi vekaletçe matlub ve mültezemdir. 

Bir taraftan bu işler yapılırken diğer taraftan Vari
dat Dairelerince mıntakaları dahilinde yoklama yapılarrk 
yeniden mükellefiyet mevzuuna girdikleri halde işe başla
ma beyannamesi vermemiş olan müesseselerde tesbit olu
narak takdir heyetlerine bildirilecektir. 

Maktuiyete bağlanması İcab eden müesseselerin aded
leri senelik aatış bedelleri yeya ücret miktarları azami bir 

Borucular 

Elektrik ve oksijen 
kaynakçıları, bilq· 
ciler.) 

(Mamul boruları iyip bükmek su· 
retile istenilen ıekile sokanlar ve 
bunları yekdiğerine ekleyenler.) 
(Tıraş bıçağı yapılmak üzere ha
Zlrlanmış parçaları işleyerek keı· 
kin hale getiren ve tıraş bıçağı 
bileyicisi ıtlak olanlar hariç.) 

Tahta Sanayiinden 
Modelciler 

Müteferrik Sanayiiden : 
Sun'i aza amilleri 
Ajorcular 
Pikccular 
Bu san'atlnrla iştigal eden mües.seseler muharrik kuv· 

veti ve işçi sayısı her ne olursa olsun Muamele Vergisi 
Kanununun mevzuuna girmemekte olduklarından bunların · 
ne maktu vergiye bağlanmasına ne de beyanname usulile 
vergiye tabi tutulmasına mahal yoktur. 

Maliye Vekili 

(Bitti) 

Demir ve madeniyat 
Piyasası __ ..,_.. ............. 

wwww- .. ; 

.....,. _______ 
DEMİR VE. MADENIYAT Kilosu ENAZ EN ÇOK 

Bakır ,, -87 
Demir putrel -- 10,50 ,, 
Yuvarlak çubuk ,, 10,50 11,00 
Saç galvanizli ,, 20 24-

" " 
oluklu 

" 
21 21,50 

Karfiçe " 
16,25 -18 

Çinko 
" 

24 -26 
Kalay çubuk 

" 
200 202.50 
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Bugün ilan olunan ünakasalar ve üzayedeler Listesi 
Cioıi Mubam.~ecl. Teminat Mlracut yeri 

A)MÜNAKASALAR 

lntaat, Tamirat, Nafia itleri, Malzeme, Harita 

Polalh Kazaaında yap. Hükümet Koııağı inşaatı Kapalı z. 
( 1 lıtısmı) 

Başmüd. binasıad.ki Kimyabane dol•pları Üı;e- Paz. 
rine kapak yap. 

Y o.ıgat Yerköy yolunun ara1111da yapılacak •o- Açık ek. 
ae ve ıilindraj 

Çaycuma ahşab köprüaü tamiratı ile ıabil tah· Kapah z. 
kimatı İfİ 

Ereğli, Karaman, Ak,ehir ve Meran aulan gli- Pu. 
zergihlarının teabitile proje keşflerinin 
yapılma5ı 

Su deposu io,aah (temd.) 
Bafmüd. birıaıının zemin kabnda banko ıüpür- Paz. 

geliklerine pirinç kaplama yap. 
Türkkuşu paraşüt k11lesi bahçesiade yap. au tesi- Kapalı ı.. 

aatı ıle bahçe tanzimi (Bak Elektrik ıitununda) 

10289 18 771 69 

72 -

387l 75 

28ı3s 56 211u 11 

1245 76 
112 

Ank Valiliki 

İıt. Gümriikleri Başmüd. 

Yozgat Vılaye!l 

Zonııuldak Nafıa Müd. 

Konya Vilayeti 

Orhaneli Belediyesi 

İst. Gümrikleri Başınüd. 

Türkkuşu Geo. Direk. 

lıaçıar, Kllnlk ve epençlyart allt, Haetene Lav. 

F 
izik aletleri: 98 kalem 

Kimya aletleri: 38 kalem 
İliç: 128 kalom-Allt Ye etlnah tıbbiye: 69 

ka[em (tomd.) 

Açık ekı. . ,, ,, 
Açık olu. 

4889 -
.fl31 -

368 18 Teknik Ckulu Mücl. 
809 83 " ,, I" 

Kayıeri Valiliti lst. Sıh. Müd. 

Elektrik - Havagazı - Kalorifer (Tealaat ve malzemesi) 
-------------------------------------

Muhtelif cins Ye ebatta kofre ile topr.ık kab· Açık ekı. 
loıu: 9 k•lem 

TOrkkuşıa paraı«ıt kuleai bahçeıinde yap. elek- Kapalı z. 
trik ıu ve sıhhi tesisat ile bahçenin tanzim işi 

Mensucat 

Elbiıe: 29 takım 

Tahta, kereste ve saire 

Tahta: 104 ad.-Kadro: 185 ad. 
Cam dilıne: 6 kalem-Batdadılik çam çita: 800 Açık ekı. 

demet 

::!39~ - 179 63 • D. D.Y. Haydarpaıa 

17273 46 1295 51 TGrkku'u Gea. Di~ek. 

578 - 4i 35 Tapu ve Kadaatro U. Mcıd.:Aok. 

Ank. lvz. SAK 
2582 30 189 93 D. D. Y. Haydarpa'a 

Matbaa ı,ıerl - Kırtasiye, Yazıhane Levazım 

Tank el defteri baıtırılmaaı: 100 ad Paz. 70 -
. 

Nakllyat-eo,aHma-YUkletme 

Yaprak tütünlerin nakli; 305 t. Açık ekı. 

Mobilya va bUro e,yaaı, Mufamba-Hah v. s. 

Dershaoe sırası: 20 acf.-Maaa: 2 ad.- Dolap: Paz. 
1 adet 

Dolap resim mataaı ve tabure: 3 kale.m 
Sıra: 20 ad-Dolap: 20 ad. 

Açı'ı ekı. 
Paz. 

Mahrukat, Benzin , Makine vesaire 

4990 -
480-

İıt. GOmrükleri Baı. Mld. 

Balıkeı:r İnbiıarlar e.,. Müd. 

56 25 Kadıköy 1 inci Orta Okulu SAK 

374 25 Ttknik Okulu Direk. 
72 - Galataaaray liıeai SAK 

Sömıkok kömilrü: 200 t . Kapalı z. Beb touu27 - - - Aok. Valilitl 

MUteterrlk 

Potrel: 100,888 k. 
Bir sayılı motare yap. benzin depoı .. : 5 ad. 

Kapalı ı. 
Paz. 

Oi şli ukarta bıçağı: 250 ad. - P. M. 63. l 4 ıin· Açık elu. 
cir kenedi: IOOi) adet 

Kalaviçe bir metre eniodc: 20,0~0 m. 
ÇiiY! 38 k. 

Açık elu. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze veaalre 

Un: 80 t. (temd.) 

Yulaf: 478 t. 
Patates: 219 t. (temd.) 
Makarna 
Makarna 
Kuru ot: 614 t. (temd.) 
Kuru ıotan: 15 t. 
Patat~s: 15 t. 
lJo: 240 t-. 
Zeytinyat: 78,650 k. (Şart 197 kr.) (temd.) 
Sadeyağ: 45 t. (temd.) 
Arpa: 70 t.-Kuru ot: 25 t.-Saman: 15 t.

Yem tuzu: 200 k. (temd.) 
Erzak: 19 kalem 

MUzayedelar 

Ev enkui: 2 adet 

Paı. 

Kapalı ı. 
Pu. 
Açık eka. 

" "' Paz. 
Açık eks. 
Açık ekı. 

Kapalı z. 
Paz. 
Pas. 

" 

Atık art. 

14145 40 1061 58 
750 - t>6 25 

3000 -

9'l08 -

25812 -
14235 -

1250 -
875 -

14138 80 
10 o -
2287 50 

32450 -
39650 -
3 2.50 -

700-

71 25 

221-

690 -

1936 -
1087 62 

94-
66-

l012 -
81 -

171 87 
2430 -
2490 38 
2868 75 

İzmir lvz. SAK 
G!imrfik Mubafua Gu; Komut. 

i.t. SAK 
iohiaarlar U. Ml1d. 

Maliye VekAlcte İst. Dolmabahçe 
Aolr. Lvı. SAK 

iz.mir Gftmrök Muhafaza Taburu 
SAK 

Bornova Aık. SAK 
Tophane Lvz. SAK 
Vize Aık. SAK 

,, " " 
İzmit Tilmen SAK 
Selimiye Aık. SAK 

,, " " 
Erı:iocan Jaadr. E. Okulu SAK 
Denia Ln. SAK 
Diyarbakır Lvz. SAK 
Harita Gen. Direk. 

Yoııad Külttlr Direk. 

A11lıc. Malzenıei İnıaiye T, A. Ş. 
Tufif• Mımarlut11 

Gün Saat 

26 9-38 

16-9-38· 10 -

24-9..JS 10 -

26-9.38 11 -

l-10-3S JO -

10 gün müd. 

16-9·38 10 -

14-9-38 11 -

26 9-38 
21J-9-l8 
a2-9 38 

29-9-38 

21-9-38 

14 -
13 50 

10 30 

Jl -

10-

13 -
1030 1 

18-9-30 10 -

15-9-38 

12-9·38 

26-9-38 
15-9-38 

26-9-38 

21-9-38 
15-9-3~ 

Z7-9-38 

12-9-38 

28-9-38 
13-9 38 
27-9-38 
27-9-38 
12·9-38 
28-9-38 
28-9-38 
26-9-38 
15-9-38 

14 - ı 

11 -

15 _ ı 
14 30 

15 -

11 
11 

11 -

10 - ı 
18 -

18 -

10 -
113 -
11 -
11 30 
17 -
14 -
18 -
14 -
14 30 

1 ay zarfında 
15·9-38 10 -

24-9-38 14 -

3-lo.38 15 -

optan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
....................... ,. .. ...... . .................. ~ 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerl! blok 

" 
" 
" 

" ,, 
,, 

krible 
marinlave 
tuvenan 

Kok kömüri1 (fabrikada 
Sömükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

ErzaK 

Pirinç T oıya 
" yorli Bombey 
" Hnebi (Hindiye) 

Saban birinei 
" ikinci 
" Pirina 

Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Umon ltalya 

" 
Tarablus 

Patatea Ada pazar J ci 

"' " • 2ci. 
Zeytin tanesi duble (935 mabıul 

" "' " (937 " 
" " lci ,, " 
,, ,, 2ci " ,, 

" " 3cü ,, " 
Sade yat Urfa (birinci) 

" " (ikinc:i) 
,, Kars ( erimit) 

" " (erimemiş) 
" Trabzon 
" Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
" Soylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve lflenmlt 

Tuzlu lıturu keçi 
,, " koyun 
" " manda 
,, " ııp 

Hava kurusu kuzu 
" " koyun 
,. " o~lak 

Tula keçi 
koyun 

sJamura kuzu 
" manda 
,, ııtır 

Kaaole ,, lci 
" manda lci 

Metin elvan 1 ci 
" beyaz lci 

Sahtiyan elvan lci 
,, beyaz lci 

Pamuk lpllğl 

Vater yerli .f Adana 

" n Ö " 
" " 8 ,, 
" ,, 10 " 
" " 12 " 
" ,, 14 " 
,, ,, 20 Yedikule 

" ,,24 " 
Elıtıtra " 6 " 

" " 8 " 
" " 10 " 
" " 12 " ,, ,, 14 

Vater eenebi 

" 
" ,, 

,, 
" n 

,, " 
Ekstra Yerli 

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

,, 
" 
" ,, 
,, 
,, 

" ,, 

4 IBndiye 
6 ,, 
8 " 10 ,, 

12 " 
14 lngiliı. 
15 ,, 
18 " 
20 " 
22 ,, 
24 ,, 
ıs italya 
18 " 
22 " 24 ,, 
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..,a) MÜNAK SALA Elektrik, Hava gazi, Kalorifer Tesisat ve Malz. Mobii;~-~ -bÜro eşyası -muşamba, Hah vs . 

ln +; +; l • H ; Türkkufu Genel Direktörlüğ'llnden : 
Şaat-Tamirat-Nafıa işleri vema zemesı anta .........__. _ Türkkuşu Paraşilt Kulesi babçesindc yı.pbrılacak elektrik, su 

Galatasaray Lisesi Alım Satın Komisyonu Başkanhiından : 

1 
ve sıhhi tesisat işi: bahçenin taD2İmi ile kapalı zarf uaulilc eksilt

Y ozgad Vilayet Daimi EucÜmE-ninden 

1 

meye konulmuttur. 

Muhammen bedeli Miktan Tahmini F. Teminatı 

Lira aded Lira Lira 

'<ozgad - Yerköy yolunun 19 - 120 ve 20 - 474 kilometreler Keşif bedeli her üç iş kül halınde olmak üzere 17.273.46 li-
''•11 d 'f l ·ı· d' • i 

260 20 18 72 
220 ıo ıı 

. 
ınra ınşaıı 

dolap ,. >it ~ a yapılacak (3871) lira 75 kurut ketı tutarı şosa sı ın ıraJ radır. lk teminatı 1~5.51 liracır. 

lııı gün müddetle açık ekıiltmeye vazedilmiştir. Şartnamesi keşif cetvelleri her gün Tfirkkuşu Lvz. Bürosun- 480 
. l~ıiltıne 24)9 93S cumartesi saat onda Vilayet Daimi Encüme dan alınabilir. Planları verilmiyecek, gösterilecektir. 

lıiııdc yapılacaktır. ihalesi 14-9-38 tarihire raslayan çarşamba aünü sant ı ı de ya-
GalataF-aray Lisesi için miktar, tahmin tiatı, teminatı yuka· 

rıda yazılı sıra ve de1abın 15.9 938 perşembe günii saat 14,30 
Jtt Kültür Dirl!k ı örliiğü bina!:lında Liseler MuhaseLeciiiğinde 
toplanan Komiı-yonda pazarlıkJa ihale~i yapılacaktır. 

' Bu hususa ait ketif ve tartname Vilayet Daimi Encilmeninde pılacakbr. f ıtel: liferin usulü dairesiııde 1 apatrlmış Larflar. nı eksiltme 
'r ıUn aörülebUir. aaatinden bir a;ut evveline kada.a makbuz mukabiiind~ Türkkuşu 
V l'alipler:n tayin edilen gün ve saatte %7,5 teminat akçelerile Levazım Bürosuna teslim etmiş olmaları lazımdır. 
1laYct D · A E " · l l • ·1& 1 

.Bu işe gireceklerin ntimune ve §Utnameyi görmek üzere 
okul idare5ine ve teminat makbuzlaıilo belli gün ve saatte Ko
misyona gel mcleri. 

aı1111 wcumenıne ge ma erı ı an o unur. 
Devled DcmiryoHarı \'C Lir.:anJar U. İcbrcsinden 

Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden : 

~ Zonguldak Villyetinin Çaycuma nahiyesinde yapılacak 
la 1~5 lira 56 kuruş keşif bedelli Çaycuma ahşap köprüsü 
t tıııratı ile sahil tahkimatı işi kapalı zarf usulile eksiltmi-
e konulmuştur. 

Muharıwn bedeli 2:195 lıra olan 9 kıı.tem muhtelit cins ve 
ebatta kofre ile toprak Jrnblo:;u ~9.9 938 perşembe günü saat 
10.~0 <la Haydarpaşada gar l>inasn.daki Satınalma Komi::-.yonu 
tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Kad ıköy 1-inci Orta Okul Sııtmalma Komisyonundan: 

Aded Beherinin tahmin Teminat 
bedeli bedtli 

lııl Eksiltmesi 26-9-938 pazartesi günü saat 11 de Zon
~~ dakta Nafıa Müdürlüğü odasında toplanacak Komisyo-

tlıahsusunda yapılacaktır. 

111 Ekıiltme şartnamesi ve buaa miltcferri diier evrak 
~:lkür Müdüriyeae görftlebilir. Muvakkat teminat 2 l 10 

Bu işe girmek istiyeulc-rin kanunun tayin ettiği vesaik ve 
179 liıa 61 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme 
günü saatioe kadar Komisyona müracaatları laııuıdır. Bu i~e ait 
şartnameler Ha\'darpaşada gar Lina~ındaki Komisyon tarafindan 
parı::-u olarak dağıtılmaktadır. 

Ura k§ 
Dcnıhane sırası 20 12 
Ma~a 2 45 S6 !S 
Dolap 1 45 

Okulumuzun ihtiyacı olan yukarıda cins ve mubamıuen be· 
delile teminatı yazılı olan işleri 12.9.9::58 pazartesi günü ~aat 11 
de İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan okul 
komisyonunca pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. Bu işe girecekler 
bu gibi işlr·r yaptığına dair resmi dairelerden \lrilmiş vesika, 
Ti\!aret Odası vfya rulıeat ünvan tezkeresi ve teminat makbuzile 
l·irlik te bf'lli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

' 17 kuruıtur. 
~ Eksiltmiye girmek istiyenlerin Nafıa Vekaletinden yal
~t~ b\l iş için al nmış müteahhitlik ehliyet vesikasile Tica
~i Odasından 938 yılına alınmış vesika ve muvakkat te
~~tı~tlarile birlikte teklif mektublarını yukarıda yazılı gün
~li~~•le saatinden bir aaat evveline kadar Komisyon Re· 
~1llt vermeleri ilin olunur. 

~ Ankar.ı Valilitindtn 
, 1 °latlı kaıuında yapılacak hülrilmet konatıoıo 102g() lira 18 ku 
~tl~~ kıımın inşaatı; 26, 9 938 tarihinde Ankara Vilayeti Nafıa Mü 
)' 

11~ii odasında toplanan Nafıa Eksiltme Komisyonunda ihalesi 
~•lıtı. • tı\ ak iizere kapalı zuf uıulıle ekııltmeye konmuştur. 
111\t•kkat teminatı 771 lira 69 kuruttur. 

't-~ltldilerin teklif mektup!arını; teminat mektubu veya makbuzu
~ tt Odası veıikası ve eksiltmeniıı yapılacağı günden en az ae 
~~~tG.n evvel nferans ve diğer vesikalıınru raptetmek suretile 
'~i 'ta Vilayetine istida ile müracaat ederek bu işe ait alacakları \ ~;t ~eıikalariyle birlikte yukarda adı gcçe.ı günde saat ona ka· 

tb~•ıltnıe Komisyonu Rei ;lıtine tevdi etmeleri. 
t\- li1et vuikuı için ekıiltmenin yapılacatı günden en az sekiz 
\~ı,t~\td vesika talebinde buluomıyaoların ek,iltmeye giremiye 
t~~~· buna ait keşif .evrakı ve f&rlnamenin Nafıa Müdürlüğiınde 

•lccekler. 

Konya Vilayetinden : 

~1\ıtl~ttili, Karaman, Akşehir ve Meram suları gilzerga
t, ~ ttsbitile proje ve keşiflerinin yapılmasının ekıiltmi· 
~l,~~~lllacağı 22 ağustos 938 tarihinde ilin edilmiş ise de 
'~,t k çıkmadığından eksiltme l eylul 938 tarihine talik 

İt tekrar ilin edilmiştir. 
~ t l~ edilen günde de iıtekli çıkmadığından dolayı 3-9· 
~~,t -"1hinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla intacına 
Qly ~trilmiş olup isteklilerin 3· I0-938 günü saat 10 da 

tt Daimi Encümenine müracaatleri ilin olunur. 

l Orhaneli Belediyesinden : 

"ı~ih~ı~sinin 1 ·9-938 tarihinde yapılacağı Cumhuriyet a-a 
~~4~1n 20, 23, 27 ağustos 938 tarihli nüshalarında ilan
~ ~l'bl245 lira 76 kuruş keşif bedelli ıu deposu inşaı ı 
"d~ ~O Zuhur etmediğinden eksiltmenin aynı ferait dahi-

iün mtıddetle uzatıldığı ilin olunur. 
~ ... 

~~~1·t M~dürlük binasının zemin katındaki banko sü
~ .till~ ~erınc pirinç kaplama yap. ile kimyane dalaplar ı 
tı &a 'Pak yap. Bak : matbaa sütununda İıt. gümrük· 

l1Xltid. ilanına. 

\!~tlckuşu Paraşüt Kulesi ~a•h;uinde yap. su tesisatı İle bahçe 
~ . l:t•k: Elektrik ıütununda TOrkkuşu Gen. Direk. ilanına. 

~la.t ~ •. "k ı • A l'°' , l' ını ve spençıyarı a at 

~ ~Ys . Kayseri Vn.liliğinden: . . . . 
~~aıettı erı Memleket Hastanesıne muktazı 126 kalem ıl!ç ıle 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v.s 

Tapu ve Kada~t ro Umum MüdürlüA-ünden: 

l - Dairemiz oJacı ve mi.ivezzileıi için l8 takım erkek \'e 
bir takım kadın elbisesi yapıı · ılacaktır. • • • 2 - Elbiselerin kumaşı <laire tarafından verilece.k nüıııu 

Dolap resim muası ve tabure ahnacakbr. Bak: Tek· t!eye göre yerli malı olmak şartile bdıer erkek takımın :20 Jircı. 
nik Okulu Direk. il'nlarına. ve kadın elbisesinin 18 lira olmak üzere 29 takımının muham-

men bedeıi 578 liradır. ._..ııc=ıı.,.•-------
3 - .Eksilrıne 23.9.9:18 cuma günü saat 10 dır. l Mahrukat Benzin-Makina yail1rı v. s. 
4 - Eksiltmeye iştirak etfrcek olanların ıawaıuının mu-

hammen ht• dtıli üzerinden %7,5 pı·y akçesi olen 4:1 lira 35 ku· Ankara Valiliği11den: 
ruşun vezneye yatırılarak mezkur gün ve saatte Levazım Mü- 1 - Etimesut yatı okuluda 200 ton sömikok kömürü 
<lürlüğünde miltP-§ek:kil Satıoalma Komisyonuna miiracnt 1!.J· kapalı zarf suretiyle alınacaktır. Beher tonunun muhammen 
lemesi. ı \,edeli 27 liradır. 
c=-_... .... .....,,..__,::aı:ı=_==-="""""="""'-=======:r:====-===o:-== 1 2 - Münakasaya gireceklerin muhammea bedelin % 
Kereste Tahta V.S. 7.5 nisbetindeki muvakkat akçesini Husuıi Muhasebe vez-

Devlet Demiryolları Umum idaresinden: ' nesine yatırmaları ve makbuzunu kanuni talimata göre tan· 
zim edecektir. Tanzim edecekleri teklif mektubunun içine 

Muhammen bedeli 2532 lira 30 kuruş olan 6 kalem koymaları lAzımdır. 
muhteiif cb'adda çam dilme ile 800 demet bağdadilik çam 3 _ İhale 26-9-938 pazartesi gnnü saat ıs. de vill
çıta l 9-Q-1938 pazartesi günü saat 10,30 da Haydarpaşa da yet konağında daimi encümeninde yapılacaktır. isteklilerin 
gar b1inasınkdaki Komisyon tarafından açık eksiltme ile ıa- ~artnameyi görmek üzere her gün Kültür Direktörlüiüne 
tın a ınaca tır. ı U tl . . . . . m racaa arı. 

Bu ışe gırmek ıstıyenlerın kanunun tayin ettiği vesaik --•• ----. -------------------
ve 189 lira 93 kuruşluk muvakkat teminat)arile birlikte Muteferrık 
eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatları la-
zımdır. ı 

Bu işe aıd ıartnameler Haydarpaşada Gar binasında· Beher kilosuna tahmin edilen fiat 249 kurut olan 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan 

ki Komisyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. , 17900 kilo yün çorap ipliği kapalı zarfla eksiltmeye ko-
1 nulmuştur. İhalesi 20-9 938 salı ilin O saat 1 1 dedir. İlk 

1 teminat 3343 liradır. Evsaf ve şartnamesi 223 kuruıa M. Ankara Levazım AmirliQi Satınalma Komisyonundan: 
M. V. Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye gire-1 - Muhafız Alayı için aşağıda cins ve miktarı yazılı tahta ve 
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde çivi alınacaktır. 

2 - Pazar!ık 12 9 938 saat 13 de Ankara Lvz. Amirliği s·a. 
Ko. da yapılacaktır. Belli vakıtta Komisyonda buluoulmaar. 

Miktarı 

1 
: gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale 

A · saatinden en az bir ıaat evvel M. M. V. Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. 

Cinsi 

Tahta 
Kadro 
Çivi 
Çivi 
Çivi 

Adet 
1(14 

165 
20 Kilo 
10 ,, 
8 ,, 

Eb'ad.t 

3X30X4 
8X8X4 

20 Sm. 
15 Sm. 
10 Sm. 

Matbaa işleri, Kırtasiye-azıhane levazımı 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
Aşağıdaki işler 16/9/938 cuma günü sad 10 da pa

zuhkla ihale edileceğinden isteklilerin Başmüdürlilkteki 
Satınalma Komisyonuna müracaatleri ilan olunur. 

1 - Başmüdürlilk binasının zemin katın6'.aki banko sü
pürgeliklerine pirinç kaplama yapılma11. Lira: 112. 

2 - İstanbul Gümrükleri için 100 tane tank el defte
ri bastırılması. Lira : 70. 

-
Maliye Vekaletinden : 

1 - Ekşiltmiye konulan iş : Bir metre eninde on uns• 
1 luk 20 bin metre kanaviçe. 

2 - İhale açık eksiltme suretile yapılacakhr. 
3 - Tahmin edilen bedeli 3000 ve muvakkat teminatı 

225 liradır. 
4 - Eksiltme 26/9/938 pazartesi gllnft ıaat JO da Ve

kalet Levazım Müdürlüğünde ve İstanbulda Dolmabahçe 
Maliye Evrakı Matbua Ambarında görülebilir. İsteklilerin 
2400 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel
geler ve muvakkat teminat makbuz veya banka kefalet 
mektubile birlikte billi gün ve saatte Komisyona gelmeleri 

• • • 
38 kilo çıvi alınacaktır. Bak: Kereıte ılltununda Ank Ln. S. 

A. K. ilanına. 

• • • 
ıincir 250 adet ditli ıskarta bıçak ile 1000 adet P. M. 63, 14 

3 - Başmüdürlük binasındaki kimyahane dolabları il· kenedi alıoac.aktır. Bak: İnhisarlar U. Miid. llinlanna. 
zerine kapak. Lira : 72. 

Erzak, Zahire, Et ve sebze v.s. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 
Denez levaıım Sabnalma Komiıyooundan: 

1
tl batt •llt ve edevatı tıbbiyP, açık eksiltmeye çıkarılmış vr. 

\1~ltıirı •.layık görüldüğfi takcl~rde 22/9/938 perşembe güuü 
~ flatt:ıeı 1 ?rası kararlaşmı§tır. ll&ç ve edevatı tıbbiye liote ve 
.•ttaiıierı İstanbul Sıhhat Müdüriyetinde olduğundan taliple· 

\t iha~nla~a~ ve listeyi _gör~ek İstan~ul S~hha~ ~~düriye· Balıkeair İnbisarl;;r Bışmüdürlütilnden 
llatı .

1 
e gunü de Kıı.yserı Vılayet Encumenı Daımısrne mü- Ayvalıktan izmir İohiaarlar bakım evlerine katnyoıılarla snk-

1 - 3-9-3S tarihir.de pazarlıkla yapılan münakasastnda tallp 
çıkmadığından 15-9-38 tarihine raslıyan per~embe günü saat 14,30da 
paurlıkla yapılmak üzere müoakaaaya konulan 78.650 kilo zeylin 
ya~ının tabmin «'dilen bedeli 39.650 liradır. 

1 in olunur. edile~ek (30.50ç•) kilo ldare mali yaprak tütuolerin nakli işi 1-9-1938 
\ ~ltik • • • • a'ÜLÜnCeO İtibaren 15 iÜD müddetle eksiltme.ye koaıulmUflUr, 

~~~ .
1
e kimya aletleri alınacaktır. Bak: Teknik oku- iıtekllluin 15-9-9.8 tarihine mü1adif petfembe 2ünil aaat 14 e 

1 1 Anlarına. L B ı k j kadar A7nlı11; a ı osir lnbi1arlaranı ınüracaatlan. 

2 - Muvakkat teminab 2490 Ura 3:s kuru' olup ,artnameti her 
giln Komisyondan 197 kuruş mukabilinde alınabilir. 

B - İstelıli'erin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde be li gün 
ve saatte Kaannpqada. bulunan Komiıyon Baıkaalıtına. milracaatLn. 



4 Münakasa GaHtesi 
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Müteahhitlerin Takvimi fstanbul Komntanlığı Salınalma Komisyonundan ' 

HDydarpaıa hastanesi için 3650 tane tavuk ile 1825 tae __ _,,_.-n~------·----------------

piliç aatın aJınacaktır. Açık eksiltme i e ihalesi 26 Eytrıl 938 pazar

tesi günü saat l J de yapıl11calttır. Mulıamoıtn tutarı tavuğun 2390 
lira 75 karu~tur. Pi lidn 647 lira 87 kurutlur. 

Her ikisinin ilk teminah 228 liradır. Şartnamesi her gün Komis-

Pazarce~i l 2-9·938 
D.D.YOLLAl'll İSLETME u. MUDURLÜGÜNDEN 

Q 

yonunda görlUebilir. Baskül (İnhiearlar U. Müd.) No. 784 

Muhammen bedeli 130 ) lira olan 2 00 metr~ vagon kürükl~ 
çin l:eten bez 19-9-38 pazurte!i günü saat l0,30da HaydarpaŞ• Jr 
GH Binası içindeki Komiı;yon tarafından açık eksiltme ile sabo ş 
nacaktır. 

• G" - h t • • · A500 t t k 1500 t ·ı· Ecza ve laboratuvar malzemesi (M M. V.) No. 770 • • umuşsuyu "' aaesı ıçın " aae avu , ane pı ıç v k ı ·k A k 
. . . . . . ı nylt çe ı ( 1 • Fabrıl:a!ar) No. 772 Bu işe g irmek ;s e 1 en' erin kanun un tayin ettiği vesaik ,.e 

11 
•• ıs.J' 

li ra 50 kuruşluk ınu rnkkat teminatı r.le birlikte eksiltme günU satın alınacaktır. Açık eksıltme ıle ıhalesı 26 Eyiul 938 pazarteıı 1 p· · 1 h ('f h L ) N 773 
ınoç c. v ıı op &ne vz. o. 

günü saat I0,30 da yapılac ,.k hr. Muhammen tutarı tavuğun ~ 947 li- Siı kar ıştırma cihazı ile teknik çinko tozu (M. M. V.) No. 770 
ra 50 kuruş ve pilicin 532 lira 50 kuruştur. Her ikis'ııin ilk teminatı Nohut (Kars. Ask. SAK) No. 791 

tine kodar Komisyona müra.caatlan liizın dır. 

Bu i~e ait şattııameler Haydarpaşada Gar Binasındaki 

161 lir:ıdır. Arpa (Aok. Lvz.) No. 791 yon tarafıcı dno parasız olar ,ık dağıtılmaktadır. (6035) 

Şartnameıi her gün Komisyonda gÖrüle'Jilir. Sı~ır eti (lzmit Tümen SAK) No. 796 
S::ldeyı ~ {İslahiye TuQ-ay SAK) No. 798 

Ovacık 3. Sayyar Jandtlrma Taburu Satınalma Koınisyonundmı 

Cinsi Muvakkat teminatı Tutarı Miktarı İhale tar;hi 

Ekmek 1575 21000 140000 16 9 S3S cuma saat lfı 

Arpa 1350 18000 225000 ,, ,, n 

1 Ovacıkta Uçüocü ı.eyyar Jandarma taburu ihtiyı! cı için 
yukarıda cinı ve miktarı ve temina\ı ve ihale giinü yazılı iki l.nlem 

trıak 1-9-938 den 31-8-939 sonuna ka<lar bir sene için paıarhkla İ· 
halesi ynpılmak fizere eksiltmiye konmu,tur. 

2 - Pazarlık Oncıkta S ryyar Jandarma Taburu Satınelma 

Komisyonunda yukanda }'azılı günde saat 15 de olacaktır. 
3 - Şartnameler Satın alma Koaı· svonunca parasız okutturu· 

lur. Verilecek teminatlar hükumetçe kabul edilecek şekilde olma· 
lı. Fazla izahatın Komisyondan alınma11 ilan olunur. 

İslahiye Tu~ay Satınalma Komisyonandan: 

İjlahiyedc:ki kıtaat hayvnnatı için 654000 kilo arpa veya bu 
.miktar yulafın kapalı zarfla t.ksiltmeye konulmuştur. Arpaya kırma 
üc.rdi de zam edilerek ek~iltnı e esnaı;ında arpa veya yulafa tehlif 
edılen fiatlara Dazaran biri ihale edilecc:ktir. Şartnamui İstenbul, 
Ankara Lv. A. ve İslahiyede Tuğııy 5 ::?. Alma Komisyon dadır. 
Muhammen tutarı ~94J0 li a ilk teminatı 22('8 lira lira ka
palı urHa eksiltme11i 19-10-938 pazarlesi saa t 16 da İslahiyed:t Tu
tar Sa. Al. Ko. da yaplar.a lıtı r. İstekliJeria teldif mektuplar nı 
be' li günde saat 15 kader İsl6hiyede Tugay Sa. Al. Ko. na ver. 
mel eri. 

Kilis Dağ. Alayı Satınalma Komisyonundan: 
207,000 kilo un kapalı zarfla eksiltme konulmuştur. 

İhalesi 23·9·938 saat 16 da yapılacaktır. Buna ait şart
name ve evsaf ile taksit mikdarlnrını gösterir cetveli 
lstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonunda gö
rebilirler. Muhammen bedeli 2898'1 lira . İlk teminatı 2173 
lira 50 kuruştur. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
tekliflerini ihale saatinden bir saat evvel Kiliste Dnğ A
layı Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

lstanbul Komutanlığı SatınaJma Kl)misyonundan: 

İhale günü ta.ibi çıkmıyan Karadeııiı Boğazı birlildeıi 
hayvanatı için 85000 kilo kuru ot bir ay içinde pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

İlk pazarlığı 23.9.938 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 2550 Jiradır. lık t~oıinatı 192 liradır. Şartna· 
mesi her gün Komisyonda görülebilir. 

10 Teşı·iniev\'el 93S pazartesi günü saat 11 de Ankarada .r 'afıa 
Vekaleti binasında Malzeme eksiltme komisyonu odasında ceman IfiOO 
lira muhammen bedelli llaydarpaşada sif supalan teslim şartile 10000 
adet tclcraf fincanının açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 112,50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi Ye teferruatı Ankara Nafıa Vekaleti l\Ialze

me müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 
İsteklilerin muvakkat teminat \.'e şartnamesinde yazılı vesikalarla 

birlikte ayni itin saat 11 de komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. 
(3218) (5675) 4 - 4 

Teknik Okulu 
Müdürlüğünden 

Cinsi 

Fizik aletleri 
Kimya aletleri 
Dolap, reıim, masa 

98 
38 

Tahmin Fiyatı 
Lira 

4889 
4131 

İlk Teminat 
Lir11 K . 

366 68 
309 83 

ve tabureıi 3 49BO 374 25 
Okulumuza ıo.tınalınacak o1ao yukarıda yazılı malzeme üç ayn 

şutnamede ihaleleri yapılmak üzere 26-9-938 tarihi ı e rastlayan Pa· 
zartui günü sıra ile 1aat 14, 14,30, 15de açık eksiltmeye konacaktır. 
İsteklilerin şıutnameyi görmek ve ilk t< miı atlerıı ı Jn' ırn < k fü ere 
eksiltmedtn bir gün evveline kadar Yıldızda bulunan okulumuza Vd 

eksiltme rünü de 2490 sayılı kanun ile şartnamede yaı:ılı belgeleri 
yanlarında bulundurmak ıuıetile eksiltmenin yapılacağı Gümüş.tuyu 
Yüksek Mühendis Mektebi Mubaıesindeki Satınalma Komisyonuna 
ielmeh ri. (6277) 1--1 

Mez~aha in,aatı lKay.seri Bel t d,) No. 79S 
Un (lslahiyo l ui"Y) No. 79D 
Yazlık elbiselik bez (M. M. V.) No. 799 
Koyun c:ti ve un (İsparta Ask. SAK) No. 800 
Bulgur ve pirinç (lslahıye Tuğay) No. 800 
• Bina ankazı (D. I.>. Y.) No. 01 
.Baıdak, tabak, suıahi, kase v. s. (Tophane lvz.) No. 801 
Sömikok kömürü (Esk işehir Lvz.) No. ôOl 
Tereyağ (in. Komut.) No 801 
Dıkiımıt çamaşır (\1. M. V.) No. 80 l 
Et (Mersin Aık. SAK) No. 8u2 
Arpa, un ve kuru ot (Pvlatlı Ask. SAK) No. 802 

-
Tahmin edilen Muvakkat tenıi11' 

bedeli lir• 
7000 kilo beyaz peynir 2881.20 

20000 kilo Çubuk makarna 4462.00 
2000kilo Tel ve arpa şehriyesi 446.20 772.92 
3000 kilo Kaysı r eçeli 1315.50 
3100 kilo Erik r eçeli 1200.63 

Çubuk ve lama demiri, poyra daire desterecsi, örs v. s. (İst. Be· 

iJıl 1- Yukarıda yazılı beş kalem y iyecek maddesi 13·9-938 tar ,. 
rastlıyan salı günü saat 14,30 da kapalı zarfla alınmak üzere 1Jlll

11 

kasaya konulmuştur. led.) No. 802 
Natıa Vek. binası tamiri (Nafıa Vek.) No. 802 
Çimento (O. D. Y.) No. 802 • 
Yün çorap (M. M. V.) No. 802 
Pamuk. (Tophane Lvz.) No. 802 
Hal binası mşaatı (Naı.ilıi Bel .. d.) No. 802 
Pulluk (Kocadi Vil.) No. t..O'l 
Ekmek lKocadi Cezaevi Dire!>;.) No. 803 
Koyun eti (lzmit Tü.r.eni) No. 803 
i'vlakarali (yanak. Mst. Mvk. SAK) No. 803 
Un ve sadeyoıi (lslahiye Tuğay SAK) No. 803 

2 - Muvakka t teminatı 772 lira 92 kuruş olup şartnamesi her f 
komisyondan parasız olarak alınabilir. r 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde taıııifl' ~ 
decckleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saattefl ,) 
saat evveline kadar komsiyon başkanlığına vermeleri (5796) A 

D,r, s: rası ve yazı tahtaıı (Pertevniyal Ll.stsı Dir.) No. 803 .... .... O 

Saman ( v1ui'.a Tugay SAK) No. ~04 Ordu sıhhiyesi ıçin 1000 adet tnbağile beraber çay fincan•,; 
Sadeya{r (Atyon Kor. SAK) N .. ,. 804 adet çorba tabağı, 2000 adet yoğurt kasE:si, 500 adet tuzluk 12 r/ 
J;:;kmek, et, S.ı?eyag (Edirni! Kültür Dir.) No. 80-l pazartesi günü saat 15 de Tophanede İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. dil 

11
1r 

Kuru taı;ulye (lilahıyc: Tuğay SAK) No. 80t eksiltme ile alınacaktır. Hepisinin tahmin bedeli 1305 liradır. jJ!; ~ 
Bahçe dıvarı inşaatı (l~tanbul Defterdar.) No. 80.t minatı 97 lira 87 kuruştur. İsteklilerin kanuni vesikalarile bC~ 
Pirrnç (Ank. Okullar .SAK) No. 804 belli saatte Ko. na gelmeleri. (162) (5813) 4 
Kok kömtiriı ve m&Djal kömürü (Usk.üdar Kı:ı. EnstitüıÜ) No. 804 • • • ~ 
Oauu (ıst. JJefterJ.) No. 804 Ordu Sıhhiyesi için 2000 adet surrıhi, 2000 adet bardak, 12· tİ. 
Atölye tanıiri (ht. tleied.) No. 804 Pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. dil p 
Sünger tGümrük MuhalaL11 Gen. Komut. İst. SAK) No. 804 eksiltme ile alınacaktır. Hepisinin tahmin bedeli (1470) !iradı!· 
.Sô.ı.ıkok lAnk. Emniyet Müd.; No. 804 t:min.a~ı (110) ~ira. (25) kur~ştur. Şartname ve nümunesi l{o. dlll 
ı urk antrasitı ,ıst. JJeıterJarhaı No. oOt " I rulebılır. İsteklılerın kanunı vesikalarile beraber Ko. na geltılc::J 
Hu•uSJ idare "e matbaa bi •. au iLşaatı (Kırşehir Nafıa Mü.d.) N. 804 (165) (5816) A 
l'alalaa ve kuru aogan ~M .. nı.aa Tümen SAK) No. SOS 1 • • • 1. 
Yul11f, sıaır eti vo saman (Kirazlı Jandr. Taburu) No. 8ı. 5 Ordu Sılıhiyesi için 1000 çift Iastik ayakkabı 13. 9. 938 sol•.ıl 
Sömıkoıc. \i:::ıir .. e Kühür l.>ır.J No. ~05 I saat 15 de Tophanede İst. Lv. A. Sn. Al. Ko. da açık eksiltme ile / 
o!iiehriye ve ma"arna (Çanak. Mst. Mvk.) No. 805 cnktır. Tahmin bedeli 2040 liradır. İlk teminatı 153 liradır. şartı' /, 
.tS.:ozın, aaz v. s. (Tophane Lv:c.J No. 805 ! ve nümuncsi Ko. do iÖrülebilir. İsteklilerin kanuni vesikatatil0) 

lnhis~rlı.r m.ımulalı nakli (Edırne inhisarlar Bumüd.) No. 805 rnber belli saatte Ko. na gelmeleri. (164) (5815) A 
Ekmek (Euirue K"ltur Uir.) No. 807 • • • J 
Seb.-.e ve yeaıiş (Samıud As~. SAK) No. 807 Ordu Sılıhiycsi için 10 ton Pamuk 12-9-938 pazartesi güııiİ -;, ~l 
Peyuir, yumurta ve soj'-.n (Yuksek Mül.endü Mekt. SAK) Mo. 808 11 de Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalma konıisyotl:jı' 
ı\.uıu ııogan ve UJ \l:.dııne l\.iıhiır Dir.J No. 808 I açık ek~iltme ile alınacaktır. ~Rhmin.bcdeli. 3300 lira ilk te~11.iıı 11ti 
Çam kal"* traversi 1.0. D. Y. fı;mir) No. SOS buçuk hradır. Şartname \'e numunesı Komısyonda görülebıht· 

1
,1 

ıv1utbatı iuşaatı (Abmı.:tli .Nalıiyeıi Mr;c, Muhtarl.) No. 8J8, j lilerin kanuni \'csikalarilc belli saatte komisyona gelmeleri ';) 
Konya Lıne .. iode y .. p. lunirat (Konya Lisoai Dir.) No. 809 1 (5867) 4 
8alaı.t (u. l.>. Y.) No. 8t.9 

1 
_ ~ır.-~:::ız:....,.,,.=_,,_,,_u:r:wm-amı:m:ıııı-uu=-::=c=ı:-:ı~-~~ 

lic:nzio bıdonlıır! ve l~wi.ıliı,;; m iLewesi \Kütahya As~. SAK) N. 81 l . 
• lJeri yapa~ beyg.r \Pendık liakteryoloji Enstitü~ü Dır.) ' No 811 1 

Samaı.. ve Yulat \~anak. Jandr. SAK.) 8l'l 
Saman.(Tek.r.:ıai' Ask. SAt\.) No l::H2 
Ueısaue lilrası \ı<.andılli Kız Lıı;esi SAK) No. 812 
Yutat, ut, ı.ap ı.amt&n (l~t. f.mnıyd Müd.) No. 814 
Kurf.l ot (Sclimıye Ask. SAK) No. 814 
Sömıkok \O .. rphaoe ve Oamaa Malbaası Mdd.) No. 814 

• 

S,ra, kürsü, yemek masau v~ s. (Cibali Orta Okul SAK) No. 813 
Kuru ot (Konya Kvr SAK) No. 813 
Sıiır veya keçi eti (fsi. Kom. SAK) No. 813 
Havu:ı. iıışoaı (Ank. Or.nan Fıdanlık Müd.) No. 815 
Sacleya~ (İst. Komut. SAK) No. 815 
Soian (Balıklı Rum Ha,t. Balıklı Han No. 69) No. 815 

Yüksek Mühendis ~tektebi Satınalma 

Komisyonundan : 

Münakasaya konan Miktarı Muhammen Pey Ekıiltmenin 
eşya o ın cinsi bedeli akçesi tarihi saa 

~·-. 
Ders sırası 30 adet 35.50 L. 249.00 L. 14/9/938 10 
Etüt sırası 50 • 45.00 L. 

ütahya elediyesinderıl 
Belediyı.-mitin şehri 90 lira maktu ücretli fen memurlufll fi 

hnldir. fst yer.lerin fen mektebi şa hadetnameıi, bulunduklatı ~; 
1 fclere aıt evrakı ınüsbite suretJeri ve bir kıta fotoğraflarile b 
. yemize müracaatları. (6122) z ...... ~ 
ı ,~m:r.A~C?Z;~~~~~~--~ 

~ 

Ki GELiYOR 
Sayın müşterilerimize müjde 

------o~-- ' 
Aiıkara 1937 Enternasiyona! Kömür Sergisinde JU'' 

Hey' etince AL TIN madalya verilen yerli 

E ONO. i ve 1 
markah sobalarımızı her yerde arayı111~ -

Fiatlar ELVERİŞLİDİR· 

En son mode~upa Kroıne~İ tif 
ve Emayeli sobalarımız da geJrıı•f 

. - tıı~ 
TEMINA TLI ve suyu çabuk 151 ıı 
T ı-rmosifon Hamam kazanlar1rıı1 

Kesimhane masası • markamızla her yerde arayııııı- O 
Kesimhane masası 25 ,. 35.00 L. 

taburası 75 • 4.00 L. 109.00 L. 14/9/938 10.3 Her ııev'ı' B-ANYO, LAV />.8 
Proje ve dosya dolabı 3 • 92.50 L. 

1. stan bul in h·ısarlar 1 - Mektebin 938 mali senesi zarfında yaptıracağı e~ya açık ek· Musluk Hava gazı ocak" ~ııı' 
siltmeye konulmuştur. ları ve s1bM levaziminizi IJJ

8 

a •• d •• ı •• ~ •• d 2 - Bu eşyaların cins ve miktarlarile muhammen bedelleri ve ilk mızdan satın alınız. 
ŞmU Uf UgUn en teminatları, eksiltmenin tarih ve şekilleri hizalarında gösterilmiştir. ŞIK SOBA MAxAzJ\61 

fstaobul dahilindeki nıüakürat bayileri ~ilerinde bulunan "Go:- 3 - İstekliler 938 mali senesine aid Ticaret odası vesikalarını gös- U 

don, Ruge, Monrıpol Seir, Monopole Red-Top, Monopole D. Sec, tereceklerdir. M Ş 1 R K y A N 
Vöv Gliko, Veuve Gliqnot,, marka şampanyalarının cins ve n lkta- 4 - ŞaTtnarnelerini ve nümunelcrini görmek istiycnlerin her gün • A 6 
nııı gösterir bir beyannameyi üç iÜn zarfında en yakın satı' defo ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mekteb lıtanbul . Büyük Poıtııne karş111ında, Türbe ıok. N°· 
!arına tealim etmeleri. (6268) l binası dahilindeki komisyona mürac~tluı ilan olunur. •5841• 3-4. '-••••aas:ıam~DliiiilDIDmmmoa•••....-



'--- Münakasa Gazetesi 5 
-------------~~------------------------~------------------------------ ---------~~~-~~~~-------------------=~ 

Lı:hisarlar U. Müdürlüğünden: 1 -Ankarada Atatlrk Bulvarında yaptırılacak depo ve im)A. 
~~ İn~aatı münakasasıaa ait elup 30, 31-VIll-932 n 2; 
'll .. 938 tarihlerinde intiıar eden ilanJarımızın 2nci maddesinde 
ıı~rılı:nası icap edtn teminatı muvakkate akçesi yanlış olaıak 
ıı. •3!73 lira kaydedilmiştir. Bu işe ait muvakkat teminat ak 

11110 11207 lira oldulu tashiben il4n olunur. (6196) 1-2 

• • • 
~ 

1
1 - Şartname si muoibince S8tın alınacak 100,010 adet 
Ok. tuz çuvalı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

l ll - Muhammen bedeli beheri 41 kuru~ heEabile 41,000 
"c tnuvakkat te!'JJina tı 3705 liradır. 
ili - Fksiltme 2 l-IX·9~8 ta rihi ne ra1:. tJayan Çn rşarnba ~ii · 
l~t 11 de Kabata~ta ı.~vnzım ve Muba)aat Şul.ıcsindPk i A· 

0ıni~yenunda yapı lncak tır. . 
~~ iV - Şartnameler iki lira het.Jd mukabilind~ İnhisarla r 
~~ıın:ı 'tt Mubayaat Şuuesiu r , Ankara ve İzmir Başmüdürlü-

eıı alınabilir. 
• e V - Mühürlü teklif mekLuhunu kanuni ve8aik ile %7.5 
ı,d11llle pııra~ı makbuzm veya b'lnkıı temmat m~ktuhuııu ihti· 
~ Ccek olan kapalı zarfların ~k:ıiltm e günü eo geç 1aat 10,30a 't Yukarda adı geçen Alım Komi&yonu Başkanlı~ına mak-

ltıu~abilinde veıilmesi lAzımclır. (6099) 2-4 

• • • 

Cinsi 
Muhammen bedeli 

Beher kilosu ~ 12
78 Kılo Iskarta kanaviçe 12 Knruş 

362 ,, " çuval 6 ,, 
73 ,, Yamalık kanaviçe 16 ,, 
33 ,, Iskarta çul 9 ,, 
19 " " " 14 " 

,/ ......_ Ahırkapı Bak.ımeviade mevcut Adanadan gelen müf-
h~ıYukarıda yazılı cem'an "1765,, kilo Iskarta sargılar pa · 
ıı' satılacaktır· 

~l - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli "192,:39" 
l!~ ~ l S teminat ''28,86., liradır. 
lO ...... Pazarlık 21/IX/938 tarihine rastJıyan çarşamba görıil 

ltııtı·d' Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde müteşek-
ly ısyouda yapılacaktır. 
'r ........ Nümuneler her gün Ahırkapı Bııkıme\· iııde görü 

v 
S t ......_ İıteklilerin pazarlık için tayin 
tıııtll'ıinat paralarile birlikte yukarıda 

l.lna. gelmeleri ilan olunur. 

• • • 

edilen gün ve saatte 
adı g«>çen Satış Ko· 

(613 l) 2-4 

l 
' Şartnamesine ekli listelerde yazılı ebat üzerinden 
~ t ı:nucibince 1 No.h tipten 500 adet ve 2 No.lı tip-

~t..ı •det ki ceman JOOO adet portatif içki sandığı açık 
~ ' llaulile yaptırılacaktır. 
,10'. Muhammen bedeli beheri 363.41 kuruş hesabile 
~l lıra ve muvakkat teminatı 272.55 liradır. 
ı 1 Q....._ Eksiltme 16-IX-88 tarihine rastlıyan cuma glintt 
~l)lıl~ l<abataıta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki A-
1\1 ıa~onunda yapılacaktır. 
~~ ......_ Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
y 11 •lınabilir. 
l,5' isteklilerin eksiltme için tayin edilen günve saatte 
}Qtı~tivenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Ko-

ielmeleri ilin olunur. (6012) 3-4 

• • • ı, 
~İı:ı Ankara'da Atatürk Bulvarında §artname ve pro1 e sı 
ı, :k ~aptırılacak depo ve imlahane inşaatı knpalı zart u· 
il 811tnıeye konmuştur. 
ll~ Keıif bedeli 199, 146 lira 15 kurui ve muvakkat temi 

~ı....... liradır. 
~'l lı Eksiltme 15/IX/9'A8 teribioe rastlıyan perşembe gü-

~0..,.de Kabata§'ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
iv ısyonunda yapılıicaktır. 

1~t le ~artname ve projeler 9,96 lira bedel mukabilintie ln
tıı ,

1 
Vazıcn ve Mubayaat Şubesiyle Ank:ıra Ba~mfidürlü-

V 1nab·ı· ....._ ı ır. 

t,~tı~ı Eksiltmeye i~tirak etmek isteyenlerin bir mukave]e 
'''lt ~rı bir binanın taahhüt bedelinin yüz yirmi bin lira-
t Qı: lllarnuı ve kendileri bizzat Yüksek Mühendis voya 
-- Ya lldıkları tc1kdirde tekliflerini bunlardan biıisile nıüş
~~ilt Plllaları ve mukaveleyi birlikte imıa etmeleri IAzırn-

4 b~eye girebilmek için icaheden vesikalar ek~ilıme gü· 
1 Ş~' r ~afte evveline kadar İnhisarlar Urpuın Müdürlüğii 

ltt i'1ne 'österilecck ve ayrıca fennt ehliyet vesikası a· 
vtı~a •te~)i ile bfrlikte teklif yapacak olan fen adamının 

~ ....._ ~lUteahbitlik yapmış olması oart değildir. 
~ıtd'-' 6hUrlü tekJif mektubunu. kanuni vesaik ve İnşaat l' 1 ı:ı alınacak fenni ehliyet vesikasiyle muvakkat gü veu
-~-ı~'kbuz veya hanka teminat mektubunu ihtiva edecek 
'dı & tarfların ek11iltme günü en geç saat 10 a kadar yu· 
~ 'er~ıÇen Alım Komisyonu BaşkanlıAına makbuz muka-

1 nıeıi laıımdır. (5953) 5-5 

1 - Şartname, resim ve niimuncleri mucibince sntın alına- · Müteahhid nam ve hesabına 350,000 metre portatif çadır bezi açık 
cak 250 a<let di~li i~karta bı\'.Bğı ile ı 000 adet P. M. 63.14 eksiltme suretile münakasaya konulmuştur. Beher metresine tahmin 
zincir kenedi açık eksiltmeye konmaştur edilen fiat 59 kuruş 90 santimdir. İhalesi 29/9/938 perşembe günü 

il '" h b d ı· d" 1· · k • L • 1. saat 11 dedir. - .nu 1J.m nıen e e ı ışı ı::: ·arta uıçağm ın beheıı 3 ıra ilk t · t 11732 1. 50 k t ...., f · · . . . . . . . . . emına ıra uruş ur. c .. vsa ve şartnamesı 10 lıra 
Y~ JJ~cır keuedının . beherı. 20 kuru~_ lı~!~abıle heyc lı uuı urmyes1 50 kuru~ mukabilinde 1\1, .M. v. Satınalma Komisyonundan alınabi-
9, O hra ve nıu.vakkat ten~ınatı 71..2~ lıradır. lir. Eksiltmiye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad

III - Ekbıltme 27-IX·938 tarıhıae rasılıyan ~al ı günü şaat delerinde gösterilen vesika ve tenıinatlarile birikte belli gün ve sa-
11 de Kabataşla Leva1.ım ve Mubayaat Şubesindeki A lım Ko- atte 1\1. 1\1, V. Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (230) (5265) 
misyonunda yapılacaktır 3-4 

iV - Şaı tıısmeler her giin ~özü geçen Şubeden alınabile- • • • 
ceği gibi resim ve numun t>ler de görülebilir. Hepsine tahmin edilen fiyatı 509807 lira olan 312 çeşit ilaç 

V - İsteklilerin eksiltıııe içiu ta} in edil en gün ve saatte ı kapalı zarfla sahn alınacaktır. Eksiltme 21 Eylül 938 çarşamba günü 
.% 7.5 güvenme par-alarile birlikle yukarda adı gt•çı!n Koınİ!- saat 11 de Ank~rada M. M. Vekaleti Sabnalma Komisyonunda yapı
yona gelrueleri il!n olunur. (629 ı) 1_ 4 lacaktJT. ilk t~~ınatı 24~42 lira 28 kuruştur. Şartnamesi 25 lira 50 

kuruş mukabılınde Komısyondan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni 

Eskişehir garnizonundaki hava birliklerinin ihtiyacı olan 1050 
ton sömikok kömürü kapalı zarfla i!ksiltmiye konulmuştur. Eksiltme
si 12 eylıil 938 pazartesi günü saat 16 da Eskişehir levazım amirliğin
de satın alma komisyonunda yapılacaktır. Kömürün şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. Muhammen bedeli 29400 lira ilk teminatı 

2205 liradır. İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesi
kalarile birlikte teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. (318) (5820) 4-4 

• • • 
Mevkiler Miklarlar Taaınlanan Tutarı İlk teminat 

Kilo Fiyatı 
Kurut 

Lira Lira 

- İzmit 9450(1 25 23625 178~ 

Adapazarı 90000 25 :!'.?500 '.C89 
Bolu 900011 25 !?2500 )689 

Tuzla 2000() 25 5000 375 

Gebze 2950{1 25 7375 553 

324001) 80995 6086 
• • • 

İslahiye kıtasmın U3,000 kilo sığır veya keçi eti kapalı zarfla sa· 
tın alınacaktır. Muhammen tutarı 28,305 lira ve ilk teminatı 2123 lira
dır. Şartnamesi İslahiyede Tuğay Satın Alma Komisyonundadır. Ek
siltme 14-9-938 saat 15 deİslahiyede Tuğuy Satın Alma Ko. da yapıln
caktır. Teklif mektupları 14-9-938 saat 14 e kadar İslahiyede Tuğay 
Satın Alma Ko. na vermeleri. (323) (5864) 4-4 

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

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

(5861) 4-4 
• • • 

Tümen garnizonlarının ihtiyacı olan aşağıdaki miktnr, tasınlanan fi
atları ve ilk teminatları yazılı 886000 kilo unun kapalı zarfla eksilt
mesi 21-9-938 çarşamba günü saat 15 de İzmitte Tümen satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhit
lere de ihale edilebilir. Şartnamesi Ankara, İstanbul, Eskişehir leva
zım amirliklerinde ve 1zmitte Tümen satın alına komisyonunda gö
rülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatmdan bir saat evvel teklü mek
tuplarını İzmitte Tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 

(317) (5819) 4--4 
Mevkileri 

İzmit 
Adapazarı 

Bolu 
Tuzla 
Gebze • 

Miktarı 

kilo 

255000 
225000 
225000 
'70000 

111000 

886000 

Tasmlanan fi dt 
kuruş santim 

12 50 
12 
12 
12 
12 

• • • 

50 
50 
50 
50 

Tutarı İlk teminatı 

lira lira 

31875 
28125 
28125 
8750 

13975 

2390 
2110 
2110 

657 
1040 

110750 8307 

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

Mevkileri Miktarı Taaınlanan Tutarı İlk inanacaları 
kilo fiatı 

kuruş lira lira 

tznıit 95000 5 4750 357 
Adapazarı 64000 5 3200 240 

Bolu 74000 5 3700 277 
Tuzla 261000 5 28050 2104 

Gebze 220000 5 11000 825 

10114000 50700 3803 
• • • 

İslihiyedeki kıtaat için 532,000 kilo kuru ot kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Muhammen tutarı 38620 lira ilk teminatı 1396 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi İslahiye tuğay satın nlma Ko. dadır 
Eksiltme 14 eylfıl 938 çarşamba günü saat 15,30 da İslahiyede Tuğay 
satın alma Ko. da yapılacaktır. Ve teklif mektubları 14/9/938 saat 
14 e kadar İ~lnhiyede Tuğay ıatınalma Ko. na verilmiş olacaktır. 
(324) (5865) 4-4 

• • • 
Hepsine tahmin edilen fiyatı altmış dokuz bin lira olan iki yüz 

bin tane harp paketi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Eksiltme 
12 Birinciteşrin 93~ çarşamba günü saat 15 de Ankarada ~t. M. V. Sa 
Al. Ko. da yapılacaktır. İlk teminatı 4700 lira olup şatname.si 345 ku
ruşa M. M. V. Satın Alma Ko. dan alınır. Eksiltmeye girecekler kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı bel
gelerle birlikte teklif mektuplarını ekliltme saatinden behemahal bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Satın alma Ko. na vermele
ri. (30') (570') 3-4 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel
gelerle birlikte teklif meklublannı eksiltme saatindeıı behemehal bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Ankarada M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonuna vermeleri (179) (4989) 4-4 

• • • 
Hepsine 174150 lira olan 100 tane hastane 100 tane pansıman ça

dırı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 23 eylw 938 cuma 
günü saat 15 de Ankarada M. M. Vekaleti Satın Alına komisvonunda 
yapılacaktır. İlk teminat 9957 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 87i kurusa 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye gir~·
cekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddele
rinde yazılı belgelerle birlikte teklü mektuplarını eksiltme saatinden 
behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti Satın 

Alma Komisyonuna vermeleri. (198) (5064) 3-4 
• • • 

Hepsine tahmin edilen fiatı 109315 lira olan 217 çeşit cerrahi alat 
kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Eksiltme 4-10-938 günü saat 11 de 
Ankarada 1\1, 1\1. V. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. İlk temi
nat 6715 lira 75 kuruş olup şartnamesi 547 kuruşa komisyondan ah
nabilir. Eksiltmeye eirecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını 
eksiltme saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. 
M. V. Satın alma komisyon reisliğine vermeleri. (257) (5384) 

3-4 
• • • 

2300 ila 2500 baş top koşumu katır kapalı zarf usulü ile satın alı· 
nacaktır. Beher baş kahra tahmin edilen fiat 450 liradır. Eksiltme 30· 
9-938 cuma ~nü saat 15 de Ankarada 1\1. l\t. V. Satın Alma KomisYO· 
nunda yapılacaktır. İlk teminatı 47500 lira olup şartnamesi 50 lira ~u
kabilinde komisyondan alınabilir. Eksiltmeye girecekler kanuni te
minat "'e 2490 sayılı kanunun 2-3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme saatinden behemehal bir saat 
evveline kadar M. M. V. Satın alma komisyonuna vermeleri. (233) 

(5268) 3-4 

• • • 
Hepsine tahmin edilen fiata 68529 lira olan muhtelü cins ve .nik

tarlarda Zis kamyonları malzemesi kapalı zarf usuJile satın alınacak
tır. Eksiltme 1-10-938 cumartesi ı:ilr.ü !'laat 11 buçukta Ankarada ::\1. 
;u. V. Sntın Alma Komisyonunda yapılacaktır. ilk teminat 4676 lira 
45 kuruş olup liste ve şartnamesi 343 kuruşa komisyondan alınabilir. 
Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ek
siltme saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada 1\1, l\I. 
V. Satın Alma Komisyonuna vermeleri. (258) (5385) .' -4 

• • • 
Çanakkaledo yeniden yapılacak olan tamirhane binası kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 13 Eyl(ıl 938 ı1alı günü saat 11 
de Çanakkalede 1\lst. Mevki satın alma Ko. da yapılacaktır. Tamir -
hane binasının kc~if bedeli 42919 lira 82 kuruı olup ilk teminatı 3219 
liradır. Bu inşaata ait keşif fenni şartname, umumi şartname, proje ve 
planlar, Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri satın alma komisyonunda 
görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bu mik· 
tar için muvaffakiyetle yapmış ve yapabileceklerine dair vesikalarl.l 
Nafıa Vekaletinin ehliyet \'e müteahhitlik \'esikalarile ilk teminat 
makbuz veya Banka mektuplarile beraber teklif mektuplarını ha\'l 
kapalı zarflarını ihale &iinü olan 13 eylül 938 sah günü saat ona kıt· 
dar Çannkkalede Müstahkem mevki satın olma Ko. na makbuz mu· 
kabılindc teslim etmeleri. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

(319) (5821) 4-4 

• • • 
Dunloı>, Gudycr, Fayriston, Mişlcn, Kontinantal, ruvayal, angi

lcbert markalarından olmak üzere 600 ila 1000 adet dış ve 600 ila 1000 
adet iç kamyon lastikleri kapalı zarfla satın alınacaktır. Dış lastikle
rin beherine 150 lira ve iç lastiklerin beherine 10 lira fiat tahmin edil
miştir. Eksiltme 3-10-938 pazartesi günü saat 15 de Ankarada 1\1. l\t. V. 
Sa. Al. Ko. da ynpılacaktır. İlk teminat 9250 lira olup şartnamesi 8 lir:ı 
mukabilinde Ko. da alınabilir. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat 
ve 2490 sayıla kanunun 2-3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te teklif mektuplarını ekstltme saatinden behemehal bir saat evvel 
!\I, l\I, V. Sa. Al. Ko. na reisliğine vermeleri. (255) (5382) 3--' 

• • •• 
Yerli veya yabancı fabrikalar mamulatından olmak üzere 200000 

metre sargılık bez kapalı zarfla satm alınacaktır. Beher nıetresine 

tahmin edilen fiat 20 kuruştur. Eksiltme 3-10·938 pazartesi günli saftt 
11 de Ankarada M. 1\1, V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İl!< teminat 3000 
lira olup Şartnamesi iki lirnya Ko. dan alınabilir. Eksiltmeye girecek· 
lerin kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2-3 cii maddelerinde ya• 
zılı brlgclerlc birlikte teklif mektuplarını eksiltme saatinden behf?
mehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Sa. AL Ko. na Tel• 

meleri. (256) (5383) 3-4 
• • • 

Isparta garniıonunun kilosu 28 kuruştan 64500 kilo koyuncti ile 
kilosu 13 kuruş 50 santimden 240000 kilo un eksiltmeye konulmuştur. 
Koyun etinin teminatı 1280 ve unun 2430 lirad_u-. İhalesi 12-9-938 pa· 
zartesi aat 10 \'e 10,30 dadır. Şartnamesi İspartada satın alma Ko. da 
ı:örülebilir. isteklilerin kı:ınunt \'esikalarile beraber ihale saatinden 
bir saat evvel teklif mektuplarını Ko. na \'OrmelerJ. (312) (1767) 

3-4 
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Quotidien des Adjudications 

G 

Admtmstratlon 

Y oghourtclıou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perşembe Bazar 

Teleplıone : 49442 
Boite Postal N. 126l 

Pour la Publicite ı'adre1ıer 
i l' Adminialration 

Journal Professionnel des fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Adre!'.se Tel~graphique 

lıtaııbul - Münakasa 

~ ..... ... 
Tableau Synoptique deş Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix 

Objet de l' Adjudication d 'adjudieat. estimatif 

Caution 

proviaoire 

Lieu d 0 adjudicatioa et du 
Cahier dee Charge1 Jours Heure 

Constructlon-Rttperatlon - Trav. Publlc•·Mat•rlel de Conatrucllon-C•rtographl• 

Rcpar. pont en bois Çaycuma et trav. Pli cach. 
r.:nforcemeot liltoral. 

28135 56 2110 17 Dir. Trav. Pub. Zooiuldak :!6-9 38 11 -

Etabliıısement deı parcours des eaux d'E. Gre i ıre 
reğli de Karaman, d' Akşehir et de Me-
rau et dreS&ement de leurs projets et 
deviı; (aj.) 

Conıtr. reservoir a eau (aj.) 
Placaıe en laiton dcı parois des hancı du Gre İl 1ıri 

rez-de-cbaussee de la batl11e de la Oir. 
Princip. 

Conılr. couverclea ıur armoires du labo
ratsire de chimie de la Dir. Priocip. 

Conatr. Konak rouveruemenhl Polatlı 
(une partie). 

• 
Pli cach. 

1245 76 
l l2 -

i2 -

10289 1 

Vil. Konya 3 10-38 10 -

Municip Orhanlı 

Dir. Princip. Douanes İıt. 
dans IO joura 

16·9-38 ıo -

,, ,, 10 -

771 69 Vil. Ank. 26 9-3! 

Con.tr. chau11ee avec cylindraıc aur rou- Publique 3871 25 ,, Yozgad !?4-9-38 14 -
to Yerköy-Yo.zgad. 

loıtallatiou eı.u et ttav. arranJıemeot jar· PH cach. Dir. Gen. Türkkuşu 14-9-38 11 -
din de la lour de parachute de Türk-
kuşu (voir eleclrique) 

Produll• Chlmlquas et pharmaceutlques - lnstruments Sanltalres-Fourniture pour Hopltaux 

Appareil de phyıique : 93 lots Publique 
Appard de chimie : 38 lols. ,, 
Medicamentı : 126 lotl. lnllrum. de ehi· Publique 

ruriİe : 69 lota (aj.) 

4R89 -
4131 -

366 68 
309 83 

Eı•ctrlcltt .. eaz-Chauffage Centrnl (lnataltatlon) et Mai6rlel) 

Cable souı terrain et coffreta de dıff. ıor· Publique 2395 - 179 63 
tea et de dimeoıions : 9 lotı. 

Dir. Ecolo techuique a Gümuşıuyu 26-9-38 
,, ,, 26-9-38 

Vil Knoya Dir. Office Sanit. lıt. 2?-9-38 

l ere Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 26-9-38 

14 -
14 30 

ıo -
lnıtall. eleclr, eau, aaoit. et trav. arran- Pli cach. 

gement jardiıı de la tour de parachute 
17273 46 129j 51 Dir. Geu. Türkkutı.ı 14-9-38 1 l -

de Türk.kuşu. 

Habllf•menl - Cheus•urea - Tlssus - Culrs 

Habita : 29 complets 578 -

Bole de Conatructlon - Planche, Ch•rpente ete. 

Planchca: 4 p. cadrea : 165 p. 
Boiı de aapin equarre : 6 lots 

,, ,. ,, bagbdadi : 800 faiceaux. 
Publique 2582 30 

43 35 Oir. Gen. Cadastreı Ank. 

Com. Ach. lnt. Ank. 
189 93 l~re Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 

Travaux d'lmprlmerıe - Rellure Papeterle 2t artlclaa de Bureau 

lmp:re11i >D de carneta de poche : 100 p. Gre a ~e 70 - Dir. Priacip. Douane İst. 

Transport - Chargemnt - D6chargemant 

Tranaport ·feuillea de tabaca: 305 t. (aj.) Publique Dir. Monopoles Balıkesir 

23-9-38 10 -

12-9-38 
19 9-3:3 

13 -
10 30 

16-9-38 10 -

Amaublament pour Habıtetlon et Bureaux- Tapl•sarJe ate. 

llancs : 20 p. table1 : 2 p. armoires : 1 p. 
Armoir.,, table pr deuin et tabcurdı. 
Bancı : 20 p. armoireı : 20 p. 

Gre a gre 
Publique 
Gre a sıre 

Combuatlbla - Car bur ani - Hulllea 

Semi•coke : 200 t. 

pıvar• : 
Poutrellea : 100888 k. 
Fab:ic. reiervoir benzine moleur No 1 : 5 p. 
Cane:vaa 1 m. de largeur : 20000 m. 

Coutcaux denteı : 250 p. crampona de 
chaine P.M. : 1000 p. 

Clouı: 35 k. 

Provlslon• 

Foio: 160 t. 
F arine : 450 t. 
F arine : 200 t. 
Bles concaues : 50850 k. (aj.) 
Beurre: 20610 k. (aj.) 
Fatine: 207 t. 
Paio : 87,6 t. 
Lait: 20 t. 
Foin : 50 t. (aj) 
Farine : 598 t. 
Ble conca11e : 60 t. 
Haricots recı : 57 ,6 t. 
Beurre : 18 t. 
Riz: 48 t. 
Avoioe : 476 t. 
Farioe : 80 t (aj.) 
Orıe: 478 t. 
Paille : 234 t. (aj .) • 

,, f>23 t. (aj.) 
Foin: 1014l75 k. paill•: 73 t. 

J09,6 t. (aj.) 
foin: 

Pli c:ach. 

Pli cach. 
Gre a rre 
Publique 

,, 

Pli cach. 
,, 
• 

Gre a gre 

" 
" ,, 

Publique 
Gre i sıre 
Pli cach. 

• 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
• 

Gr6 a fr~ 
,, 
,, 

4990 -
4'80 -

la t. 27 -

14145 40 
750 -

3000 -

950 -

8640 -
58500 -

·28000 -
6305 40 

20610 -
28980 -

8760 -
2242 -

62790 -
5400 -
5184 -

16:200 -
100"0 -
19J40 -
9200 -

25812 -
4680 -
1307 50 

--

374 25 
72 -

1061 58 
56 23 

2:?5 -

71 25 

648 -
4175 -
2100 -
472 90 
1~4:5 75 
2173 50 
657 -
168 15 

4389 50 
495 -
388 80 

1215 -
756 -

1428 -
69() -

1936 -
361-
98-

893-

Com. Ach Ecole Second. Kadiköy 12-9·38 
Dir. Ecole Techoique Gümuşsuyu 26-9-38 
Com. Acb. Lyc~e Galatasaray 15-9 38 

Vil. Aok. 26 9-3'3 

Com. Adı. Int. lzmir 24-9-38 
Com. Ach. Co'll.Geo.Surv Douan.İst. 15·9-38 
Ministere Finaoceı Dep6t 2ô·9 38 

papeterie. Dolmabahçe 
Com. Ach. Econ Monop. Kabataı 27-9-38 

Com. Ach. lat. Ank. 1 :?-9-38 

Com. Ach. Milit. BornOYa 23-9-38 
,, • Kars 26·9-3~ 
,. ,, 26·9-38 

Com. Adı Int. lzmir l0-9-38 
,, ,, 10-0-38 

Com. Acb. Mil. Kıl11 23-9-38 
Com. Ach. lnt. Marit. Kaaımpaşa 2·M~·38 

• ,, 24·9-38 
Com. Ach. Mil. Selimiye 12-9·38 

,, • Meraiıı 2i-9-3B 
" ,, 21·9·38 
,, ,, 27 ·9-38 

" " 26 9-38 
" ,, 26-9-38 
" " 26-9-38 

Com.Ach.:Batail. Surveil.Douan.lzmir 12-9-38 
Com. Ach. Mil Bornova 28-9-38 
Com. Ach. Comm. İıt. Findikli 17·9--38 

,, • 17·9-38 
Dlr. SGret6 bt. t 3·9-38 

l l' -
15 -
14 30 

15 -

11 -
il -
10-

11 -

13-

10 -
1 1 
11 
11 
11 
16 -
12 30 
ı J 30 
14 -
15 -
16 -
17 -
15 -
16 -
17 -
16 -
I0-
10 30 
il -
14 -

Memento des F ournisseurs 

Luııdi l:l.9,9~8 

Basculeı (Dir. gen. Mouopoles) No. 784 ~ 
Produits pharmacentiques et articles pr. laboratoire (Minis. Def· ~ 

No. 770 
Ac:er pr. ressort (Fabriques mili.) No. 772 
Plaques en laiton (lnt. Tophane) No. 773 ~ 
Appareils pr. brouilJard et poudre de zioc (Miniı. def. Nat.) N°· 
Pois cbiche (Com. ach. oıi it. Kars) No. 791 
Orge (lnt. Ankara) No. 791 
BeuJre (Com. ach. Brigade İslahiye) No. 798 
Conslr. abatto:r (Munıcip. Kdyseri) No. 798 
Farine (Brigadc İslahiye) No. 799 
Toile pr. uniformes d'ete (Miniı. def. Nat.) No. 799 
Viande de mouton et farine (Com. acb. milit. Isparta) No. ~ 
Bles concasıes et riz (Brigııde lslalıiye) No. 800 
• Decombres d'une batiıse (Ch. de fer Etal) No. 801 
Verreı tasses carafes ete. (lnt. Tophane) No. 801 
Semi-coke (lot. Eskışehir) No. 801 
13eurte (Commaod. lst.) No. 801 
Lingeı (Minist. def. Nat.) No. 801 
Viaode (Com. ach. milit. Menin) No. 802 
Orge, farhıe et foin (Com. ach. mi.it. Pcılatli) No. 803 ,..rn 
Fer Lama, moyeu de roue enclume ete. (Municip. lst.) No. l'U" 

Rep. bat. Mirıist. trav. Pub. (Minist. Trav. Publics) No. 802 
Ciment (Chemins de fer Etat) No. 802 
Chaussettes en laine (Mioia. def. Nat.) No. 802 
Coton (lnt. Tophane) No. 802 
Coastr. bat. Halle (Municip. Nazilli) No. 802 
Cbarrue (Vil. Kocaeli) No. 8:;,2 
Pain (Dır. Penitencier Kocaelı) No. 803 
Viande de mouton (Div. lzmit) No. 803 
Macaronis (Com. ach. Place Forte Çanak.) No. 803 
Farine et beurre (Brigade lslahiye) No. 803 
Bancı et lableaux noira (Dir. Lycee Perlevniyal) No. 803 
Beurrc: \Com. ach. Corps Armee Afion) No. 804 
Paio, viaode et beurre (Dir. Culture Edirae) No. 804 
Haricots sccs (Brigade lelalıiye) No. 804 
Constr. mur \Defterdarat lst.) No. 804 
Riz (Com. ach. Ecole Ankar.ı) No. 80.& 
Cbarbon de bois et coke (lnstitut Jeunneı Filles Scutari) 
Bois (Ddterdarat lst.) No. 804 
Rep. a l'atelier Muıücipale (Municip. Ist.) No. 804 
Eponges (Com. ach. Command. a-en. Surveil. Douan. ı.t.) 
Semi-coke (Dır. Surete Ankara) No. ı;04 
Aothracite turc (Deftcrdarat Ist.) No. SO.& 
Coostr. batisse Adın. particuliere et imprimerie (Dir. Trıı"' 

Kırşehir) No. 8~ . gP_. 
Pommu de terre et oıgnoos (Com. ach. Dıv. Maoiaa) No· 
Avoine, vıande de breuf et paille (Batail. srend. Kirazh) No· 
Semi-coke (Dır. Cultur~ Edırne) No. 805 
Vermicelles et macarunis (Place Force Çanakkale) No BM 
Benzine, petrole ttc. (lnt. Tophane) No. 805 
Transports d'article.; monopoliaea (Dir. Princip. Monop· 

No. 805 
Pain (Dir. Culture Edirne) No. 807 
Legumes et fr.ıits (Com. ach. mil. Samsun) No. 807 ~ 
Fromaa-e, reufs et oignons (Com. acb. Ec. Sup. Genie) No• 80' 
Oisrnons et farine (Dir. Culture Edirne) No. 808 
TraverbeS en sapio (Ch. de fer Etat lzmirJ No. 808 
Constr. cuisı ne (Muhtar Nabiye Ahmetli) No. 808 
Repar. au Lycee Konya (Dir. Lycee Konya) No. 809 
ilallaıt (Ch. de fer Etat) No. 803 ıl 

Bidona pr. benzine et articleı de proprete (Com. ach. Mil. 1'a 
No. 811 ('JO," 

• Peau, mohaire, chevaux (Dir. lnstilut Bacteriologie Pendi") 

Paille et avoioe (Com. eclı. ııend. Çanakkale) No. 812 
Pail~e (Com. ach, mıl. Tekirdat) No. 812 51 
Baocs de classe (Com, ach. Lycee Jeune Filles Kandilli) N°· 
Avoine, foi,j et tige de paille (Dir. Surete I1t.) No. 814 
Foin (Com. ach. mil. Selimiye) No. 814 
Semi-coke (Dir. Hôtel Monnaies) No. 814 
Banc.", chaisea, table a manıer ete. (Com. ach. 

No. 813 
Foin (Com. ach. Corpa d'armee Ko:ıya) No. 813 
Viande de breuf ou de cbevre (Com. ach. Com. mil. 
Constr. bassin (Dir. Repiniere Forest. Ank.) No. 815 
Beurre (Com. ach. Coın. mil. lıt.) No: 815 
Oignons (Höp. Grec Balıklı, Balıklı Han No. 69) No. 815 

ı .................. "'' 
ı A. TEVFIK-Traductiof19 

i
• Galata, Sigorta Han Tel. 41634 

................ ~~~ 


