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GA~ETESB 
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

'=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

HARICi EKONOMiK 
HABERLER 

l<auçuk Lastik Piyasasınin Vaziyeti 

Mısır'in ticareti bahriye faaliyeti 
Kahire. 5 Eylul - Bu ıene 

Kanunsani \>irinden Haıiranın 30 u• 

na kadar 2,732,755 tonilato hac-

minde 1161 v .. pur İskcnderiye li-

manını ziyar<!t etmiştir. Geçen se• 

ne de hemen aynı miktarda bahri 

faal .yet olmuştur. 

Başlıca a~ağ da göstetilen dev-

Vapur Tonilato 
iııgiliz 291 637,329 
İtalya 162 531, t88 
Yunan 135 174,()46 
Fransız 65 360,609 
Alman 61 1:6,918 
Danimarka 61 65,295 

ler için dahi olsa makine idhali için müsaade istihsaline 
lüzum yoktur. Makine idhali (İdhaUt hakkındaki hükumler 
dahilinde) serbesttir. Ancak serbestçe idhal edilecek ma
kinelerin, yukarıdaki maddelerde yazılı tesis veya tevsiler 
için, müesseselere celbinden önce İktisad Vekaletinden te· 
sis ve tevsi için müsaade alınması mecburidir. Yukarıda
ki mecburiyetleri ifa etmeyenlerin gümrüklerden geçirdik
leri makine, ahit ve bunların yedek ve tecdit parçalarının 
gfimrük ve buna munzam resimleri ~5 misli olarak tahsil 
edilir. ,~illetler arası müstemirat 

~Pltri komitesi bu ayın 12 
~t londrada içtima ede· 
~ t~ ve bu senenin son dört 
\'llııı kontenjanını tayin 

iken bu miktar 1937 de 100 
bine çıktı, bu sene 70 bin to- letluin vapurları 
na indi. gelip ~itwi~lerJir. 

Mısır limaoına 

Bu devletlerden başka yirmi 
devletin vapurları dahi İskenderi 
yeye gelmiştir. Mıımn 212,022 to
nılato hacmindeki 86 vapuru dahi 
bu harekete iştirak etmiştir. 

Bunlardan başka yukarıda ( 1,2,3,4,5 ) de gösterilen 
müesseselere, Teşviki Sanayi Kanunundan istifade eden 
diğer müesseselerin aşağıdaki mükellefiyetleri de tahmil 
edilmiştir. 

~~klerdir. 
~Y•aada kauçuğun fiatını 
~ k tutabilmek: için komi· 
t llçuk mahsulünü tahdid 
.'llkia etmiştir. Bu ıene 

~.dat ıniktarını çok şiddet-
. iterek mahsulün vasati 
, !itini yüzde 45 e indirmiş
' }(•uçuğun tahdidatına ilk 
~Q34 de karar verilmişti 

de 60 miktarı kafi gö
nftii, fakat bu tahdidat 
t1 geçen sene yüzde 90 a 
~ Yükselmişti. 

llçuk tahdidatının bir 
et. bulunmamasının sebe· 
iptidai maddenin istfüla

~~ l'e istok miktarında va
il tebeddülittır. Kauçu

~tl büyük müstehliki Bir· 
. .\ıncrika olup, bu mem
. ıı 19.iı senesindeki va
~~likının miktarı ayda 

11 ton iken 1937 sene· 
, 'Yda 50 bin tona çıktı. 
. 29 bin tona indi. Bu 
1k ilk aylarında kauçak 
. kının miktaıı Birleıik 

•da 24 bin tona in
Qiitün dünyanın istih

. ıtlince, ı 931 - 1933 se-
"Yda vasati öO bin lon 

Kauçuğun istokunda büyük 
tebeddülat vaki olmuıtur. Ka
uçuğun mecmu miktarı 1928 de 
250 bin ton iken, 1934 de 700 
bin ton oldu. Geçen sene 395 
bine indi. Bu sene yine faz-
lalaşıp, nisan ayında 595 bin 
tona çıktı. 

Kauçuk fiyatları da karar· 
sız ve sebatsız olup seneler 
devamen librası (435 gramı) 
6 - 7 pena iken 1937 de yani 
geçen sene 13 buçuk penaya 
çıktı. Bu sene ilk baharda 5 
penaya indi. 

Fiatların bu kadar azim 
sukutu üzerine müstemirat ko
mitesi bu sene tahdidat nis
betini arttırdı, ve kauçuğun 
bütün vasati mahsul miktarı
nın yüzde 70 nisbeti 60 a, 
sonra 45 indirdi. 

Kauçuk milstemirat komi
tesi senede dört defa ve her 
üç ay iptidasında içtima eder. 
Bu senenin son içtimaı önü
müzdeki pazartesi günü Lond
rada vuku bulacak komitenin 
tahdidat hakkında vereceği ka · 
rara dikkatla intizar olunur • 

• • * Şimdiye kadar Viyana 
da bulunan Milletlerarası ke
reste sendikası müdüriyeti 
merkezini bu kerre Brüksele 
nakletmiştir. 

Hicazda iktisadi Hareket 

~id 
ide: J eylul .- Hicazın ' lunduğu zaman, Hicaz hüku

'tt •nki§afı için önemli 1 metinin memlekette ticaretin 
~ lbt· sarf olunmaktadır. terakkı etmesine çalışmakta 
~liatlı Suud cesim miktar- olup, milletin sandığının ha 

ildi ve nafıa. işlerin cilerden alınan hasılatla dol-
, li ciddiyetle çalışmak- durmanın zamanı çoktan geç· 
~b~•Uai olarak Dahiliye miş olduğu herkesçe kanaat 

l 'Ye Nezaretleri bu te- gelmiştir; ticareti vasıtasile 
l~~re dikkat etmektedir· hükumetin maliye vaziyetini 
~-:;t Nazırı Muhammet temin etmeğe çalışmak her-

llbiren Şamfla bu- kes için bir vazife olmuştur. 

Yunan inek tacırlerıne karşı 
te da bir alacak 

~ı.,t 
h d, 6 Üsküp Ticaret I düşürmek için Cenubi Sırbiataııın 

~~~Kiirıl ... rJe yaphj'ı bir inek piyualan üzerine tesir yap

~ . trad Harici Ticaret Mil· maktadırlar. Geçen günkü içtıma• 
it 'ttirak etti . da ba Yunan karteline karşı te

~'1ın alan küçük tilccar· daltir almanın elıem olduğu dütii· 
tel teıkil edip fiatlan nülmilfUlr. 

1 İktisad Vekaletine verecekleri taahhüdnamede 
tesbit edilen tarihe kadar tessis veya tevsi müsaadesine 

Q)EffilıEK~T 

J-lABERlıE 
Tiftik 

l aid tesisata başlanmak ve bunlara aid makine vesaireyi 
sipariş ettiklerini İktisat VekAletince lüzum gösterilecek 
şekilde tevsik etmek ve bu tesisatı müsaade tarihinden 
itibaren 3 sene içinde ikmal ederek imalAta başlamak 

Tıfıik.- Satışlar rığır de- ı kuk edilmeyişi piyasamllda (bu mecburiyetler ifa edilmezse verilmiş olan müsaade ip
vam ediyor. Alman yanın alıcı 

1 
biruz gevşeklik husule gl:'lir- tal edilir.) 

olacağma dair hrslenınekte o· ı rnişse de yine tiflik üzerine eyi il - Müessesenin ahare devr veya icarı veya ayni şe· 
lan ümidler şimdiye kadar ne- tahminlerde bulunanlar vaı ıiır. hir dahilinde de olsa müessesenin bir yerden başka bir 
tic~siz kaldığından tiftik piyfi· ı Yapağı.- Satışlar devam yere nakli takdirinde keyfiyeti altı ay zarfıncia İktisad Ve
samız gevşek gidiyor ve ihra- ediyor. Karakayalar 43·45 ku- kaletine ihbar ve müsaadenin tebdilinin istenilmesi (mü
cat ıçın iştira edenler ağır ruştan, Anadolu sıra malları saadeyi almış olan bir veya bir kaç kişinin yanlarına ala
davranıyorlı:tr. 48·49 kuruştan, Anadolu ince cakları ortaklar veya müsaadede ismi yazılı şeriklerden 

Son hafıa 2adında beher malları 52-53 kuruştan ve yı· bazılarının ayrılması halinde ihbara lüzum yoktur.) (Ano
kilosu 95 kuruştan 60 balya kanmış yünlerde 63-70 kuruş- nim şirket teşkili halinde ihbar mecburidir), (bu mecburi-
yağlı tiltik, bı~hcr kilosu 1:2.0 tan muamele görüyorlar. yetler ifa edilmezse müsaade iptal edilir.) 
kuı uştan 59 balya Bt~ypazar ı Balmumu.- Fiatlarda hiç- ili - Her takvim senesi zarfındaki çalışma vaziyetle-
tiftiği ve beher kilofü ı 28 ku- bir değişiklik yoktur. İşler rine dair niimunesine tevfikan dört nüsha iş cetvelini tan
ruştan 100 balya Ka:::tamonu çok gevşektir. Karadeniz: ve zim ederek sene nihayetinden itibaren iki ay zarfında İk
tifcıği üzerine muamele olnıu~· Anadolu mumları 77-77,50 im- tisad Vekaletine göndermek (Bu mecburiyet ifa edilmediği 
tur. ruştan ve beyaz mallar 80-85 takdirde müesseseye tebliğat yapılır. Tebliğat tarihinden 

Son zamanlarda Rus]aı ın 1 kuruşa kadar piyasamızda sa· itibaren iki ay zarfında yine cetveller verilmezse müsaade 
epeyice nıiktarda bizden tiftik tılabilir. 1 3 seneye kadar iptal edilir.) 
almaları neticesi olarak piya· Keçiderisi.- Vakit malı, Aşağıdaki ahvalde, yani i 
ı:ıamızda Ru~ların daha büyük biraz gevşeklik vardır. Fiat· A) Birinci sınıf sınai mtiessese evıafından daha dlin 
miktarda al caklarını tahmin lar 51-52 kuruş sıralarında· evsaftaki sınai müesseseleri yeniden kurmak isteyenler. 
ettirmişti. Bu üw\terin trıhak· dır. B\ Mevcud müesseseleri birinci sınıf sınai müessese 
___ ... _. ___ .,...., ____ ..., ____ .,.. ________ ,,_._.., __ .. ev.safını iktisab etmiyecek derecede tevıi etmek isteyenler. 

·Kanunlar, Kararnameler, 
Ticaret muahedeleri 

lktisad Vekaletinden : 

Bilumum sınai müesseseleri alakadareden 3537 ıayılı 
kanunun tatbikına aid izahnamc 

3537 sayılı kanun ile, teşvikı sanayi muafiyet ruhsat
namesini haiz olsun olmasın, bilumum birinci sınıf sınai 
müessese evsfını haiz veya bu evsafı iktisab edecek dere
cede tevsi edilecek veya yeniden kurulacak sınai müesse
selere aşağıdaki mecburiyetler tahmil edilmiştir. 

1 - Birinci sınıf sınai müessese evsafını hııiz müesse· 
seleri yeniden kurmak isteyenler (birinci sınıf sınai mües
sese evsafı şudur: hamal, bekçi, katib, muhasib ve müdür 
gibi müstahdeminden maada bilfiii iıtihsalatta çalıştırılan 
ve çalıştırılacak işçilerin gündelik adedi senede 1500 ve 
daha fazla olmak ve ayni zamanda mecmuu en az 10 bey• 
giri bulan kuvvet muharrike ile işlemek) 

2 - Mevcud müesseseleri birinci sınıf sınai müessese 
evsafını iktisab edecek surette tevsi etmek isteyenler. 

3 - Birinci sınıf sınai müesseseleri, her ne nisbette 
olursa olsun, tevsi etmek isteyenler, 

4 - Birinci sınıf sınai müesseseleri bir şehirden diğer 
bir şehire nakletmek isteyenler, 

5 - Birinci sıl'ıf sınai müesseselerin imalatının nevini 
değiştirmek isteyenler. 

Tesis, nakil, tadil veya tevsie başlamadan evvel İkti
sad Vekaletinden müsaade istihsaline mecbur tutulmuf
lardır. 

Velev yukarıdaki ınaddelerde yazılı tesis \'eya tevıi-

1 Makinelerin müesseseye celbinden önce, İktisad VekA-
letinden müsaade istihsaline mecbur değillerdir. 

Ancak Teşviki Sanayi Kanununa göre ikinci, üçüncü 
ve dördüncü sınıf muafiyet ruhsatnamesi almış olan sınai 
milesseselerin yaptıkları tevsiatın muafiyet ruhsatnameleri 
hükmünden istifade edebilmesi için bu tevsiatın ellerinde
ki muafiyet ruhsatnamelerine, şimdiye kadar olduğu gibi, 
kaydettirilmesi lazımdır. Gerek yeniden kuruluşta ve gerek 
tevsiat için İktisad VekAletinden müsaade alınması mec· 
huri olan ahvalde aşağıdaki evrak ile doğrudan doğruya 
İktisad Vekaletine müracaat edilmek liıımdır: 

1 - Taahhütname (Nlimuneleri doğrudan doğruya 1k
tisad Vekaletinden, Vilayetten, Be
lediyeden veya Ticaret OdalRrın-

11 - Beyanname dan istenebilir). 
III - Teşviki Sanayi Kanunundaki müsaade ve mu

afiyetlerden istifade etmek üzere muafiyet ruhsatnamesi 
taleb edildiği takdirde 15 liralık ve mÜ.5aade ve muafiyet
lerden istifade etmeksizin yalnız tesis için de (30) kuruş
luk pul. 

3537 sayılı kanunun üçilncü maddesi yukarıda (1, 2, 
3, 4, 5) ile gösterilen ahvalde lktisad Vekaletinden müsa· 
ade alınmadıkça belediyelerce inşaat ve kuvvei muharrike 
ruhsatiyesi verilemeyeceğini amirdir. Buna nazaran birinci 
sınıf evsafını haiz olarak kurulacak veya bu evsafı iktisap 
edecek surette tevsi edilecek mileıseselere belediyelerce 
inşaat ve kuvvei muharrike ruhsatiyeleri verilmeden önce 
İktisad VekAletinden müsaade istihsal edilip edilmediğinin 
tetkiki lazımdır. 

Birinci sınıf sınai müessese evsafından daha dün ev· 
ıa~a kurulacak veya tevsi edilecek müesseselere inşaat ve 
kuvvei muharrike ruhsatiyeleri verilmek için İktisad VekA
eti müsaadesini aramaia liizum yoktur. 

(Reami Gaıete 219,38. No 4001) 
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Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Ciui Şekli Mubam.bed. Teminat 

A) MÜNAKASAL.AR 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Bahkosir Çayirhisar mevkiinde yap. ıaraj in- Kapalı z. 
şaatı (temd.) 

29165 23 

il Açlar, Kllnlk ve spençlyart allt, Hastane Lev. 

liç •• sıhhi malzeme Ba1rırlröy akliye n asa- Kapalı z. 
biye hast. için: 219 kdem (taahih) 

Mensucat 

Elbise (kas?ı:et, çeket, yelek Ye pautalen~: l 16 Açık eka. 
takım 

Elbise (k&1ket, çeket, yelek ve pantalon): 149 
takım " " 

8923 40 

1840 -

2384 -

Mobilya ve bUro efyaaı, Mu,•mba-Hah v. •· 

Yemek muaeı: 137 ad.-İııkemle ö48 ad.( tashih) Kapalı z. 
Sıra: 25 ad.-Masa: 28 ad. Pa1. 

Mahrukat, Benzin, Makine veselra 

Krible kömüra: 260 t. 
Li.vemaren kGınürll: 100 t. (temd.) 

Gaz: 4000 k. 

Kapıı lı z, 
A9ık eki. 

Açık ekı. 
Benzin: 5 t.-Gaz 50 lr.-Orijia.al: B. 250 k.- Paz. 

Makine yağı: H. B. 
Uzunköprü KömQrü: 100-120 t. 
Odun ve sömikok 

Müteferrik 

Semer: 115 adet 
Baş ipi: 18 t . 
Yataklık yün: 8.5 t. 

Paı. 

Açık eka. 

AçJk eks. 
Açık eka. 
Kapah z. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze veaalre 

Pirinç 
Saman arpa ve yulaf 
Arpa, yulaf, kura ot ve saman 
SJğJr eti: 5,3 t. - Koyun eti: 6990 k.-Sabun: 

1000 k.-Zeytio. yaiJ: 1125 k.-Sadeyağ: 1525 k. 

Paz. 

" Aç1k elu. 
,, 

" 
Kırmızı mercimek: 620 k.-Kuru üzüm: &tO k. Açık 

Salçaı r2 k.-Kuru faaulya; 3300 k .-Plrinç: 
eks. 

3540 k-Bul,eur: 3.3 t. 
Bey&& peynir: 67S k. 
Yulaf: 400 t. 
Nohut: 96 t . 
Bulruı: 22 t. 
Bulıur: 13 t, 

Açık ekı. 

Kapalı •· 
Açık eki. 

,, 
" n 

Kapalı z, 

6147 19 
800 80 

5200 -
1330 -

700 -
1308 -

3065 -
10800 -
6375 -

236 t5 
17000 -
7200 -
2530 -
149:> -

2187 40 

659 28 

137 -

179 -

461 ıo 
120 12 

390 -
ıoı !!5 

53 -
196 20 

117 -

230 -
810 -
478 12 

18 -
1597 75 
M0-
189 75 
112 12 

Müracaat yeri 

Balake,ir Kor SAK 

İst. Sıhhi Mües5csehr SAK 

Eskişehir KülHlr Direk. 

,, ,, 

Ytıluek Mühendis Mek SAK 
Tophane Lvz. SAK 

Gün Saat 

26-9-38 16 -

21-1-38 15 

16-~ 

16-9-38 

26-9-38 
15-9-38 

10 -

il -

ll -
14 30 

Eskişehir Ln. SAK 
Aılc. Fabrikalar İzmir Silah Fabri

kaıı Mitd. 

ı9-9-3!J 
16-9-38 

1 l 
il 

lzınir Gümrllk Muh1f. Tabur11 SAK 28-9-38 
Tophane Lvz. SAK 15-Q.38 

10 
15 30 

Edirne Vilayeti 
Kutamonu Liseıi Direk. 

Kastam•nu Aık. SAK 
İnhisarlar U. Müd. 
Tophane Lvz. SAK 

Isparta Aık. SAK 
Isparta Ask. SAK 
lıparta Ask. SAK 
İzmir Gümrük Muhafaza Ta· 

boru SAK 
İzmir Gümrük Muhafaza Ta

buru SAK 

20-9·38 
27-9-38 

26-9-38 
26-9-38 
26·9-38 

il -
14 -

14 -
10 'jO 
15 _ ı 

14-9-38 
15-9-38 
16-9-38 
26-9-38 

14-15 -
10-14 -
IQ-1 l -ı 
11 - 16 -

ı 
27-9-38 I0-16 30 

İzmir Gftmr. Mubaf. Tabaru SAK 
Koaya Kor SAK 

ıo ao 
il -
10 -1 
9-
9- ' 

Edremit Tümen SAK 
,, ,, 

,, ,, " 
Kırklareli Ttimen SAK 15 -

10 -

Toptan Satış Fiatları 
~N.M•.-.,..., .. -

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti ... -~--, ..... ~.. . .. . . ... .,/ 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yeri! blok 

,, 
" 

krible 
,, 
n 

" ,, 
marinlave 
tuvenao 

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

ErzaK 

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

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli to:ı: 

,, ,, küp 
Yumurta iri 
Limon ltalya 

,, Tarablus 
Patates Adapıuar 1 ci 

" ,, 2ci 
Zeytin tanHi Juble (g3ö mahıul 

,, ,, ,, (937 ,, 
,, ,, lci,, ,, 
n n 2ci ,, ,, 
,, ,, 3cü ,, ,, 

Sade yat Urfa (birinci) 
,, ,, (ikinci) 
,, Kars (crimit) 
,, ,, (erimemit) 

" 
Trabzon 

,, Vejetalin 
Çay Cava 

" Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve lflenmı, 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 
,, ,, manda 
n n • 1iar 

Hava kuruıu kuzu 
,, ,, koyun 
,, ,, otlak 

Tuja keçi 
" koyun 

Salamura kuzu 
,, manda 
,, aıtır 

Köıel~ ,, J ci 
n manda lci 

Metiu elvan lci 

kiloıu 

litrui 
kiloıu 

tonu 
,, 
,, 
" 
n ,, 
n 

kilosu 

n 
,, 
n 

" ,, 
,, 

" aanciıtı 

it. undıtı 
,, 

kiloıu 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
n 

çifti 
kilosu 

" n 
çifti 
kiloıu 
çifti 

,, 
,, 
,, 

kiloau 
,, 
,, 
" tane1i 

En az·En çok 

-14,15 
-15,20 
-1 

-,--16,00 
14 5J-J5,00 
12:00-12,50 
11,00-11,50 

-16,50 
-21.~ 
-26.~ 

22,50- 24 
26,00- 't1 
-,-- 5t 

28 
21) 

'17,00-
25,00-

18-· 19 
2.5 

28 
18.000- J9 
800 - 815 
---1~ 

- 6,25 
- 2.2.5 

45- 48 
28- 30 
18- '1JJ 
16- ıs 
13- 15 

ı~ 
g1 

80- &i 
10 

73- 15 
45 

28.5- 5()0 
280- 7(X) 

290- ~~ 
101,25- ıO'Zı 

160-
40-
50-
55-
ııo-
48-

125-
105- -

Kuru fesulye: 120 t. (temd.) 
Sığır eti: 10'.l t. 
Buğday ötütülme11: 700 t. 
Soğan : 32 t: (temd.) 
Sadeyağ: 39.9 t. 

Kapah z. 
Kapalı z. 

Kil. (l.15 
1800() -
12715 -

1350 -
1350 -
g54 -
202 -

Samsun Ask. SAK 
Tekirdağ Tümen SAK 
Vize Tümen SAK 

2~-9-38 
'2d-9-38 
20-9-38 
20-9-38 
20-9-38 
27·9-3S 
28-9-38 
29-9-38 
3·10-35 
26·9-38 
26 9-~8 
27-9-38 

15 -ı ' ,, beyaz lci 
Sahtiyan elvan lci 

,, beyaz lci 

,, 
,, 

34-
40-

151-
J?.5-
ıoo
.s0-
ıoo-

Butday kırd1r1lmuı: 1400 t. 
Erzak ve 1ebıe: 30 kalem 

Kapah z. 
Kapalı z, 
Açık ekı. 

8737 40 655 32 
İzmit Tümen SAK 
Tophane Lvz. SAK 
Kaatamonu Lısui Direk. 

15 _ ı 

1530 1 
14 -

a) MÜNAKASALA 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri vemalzcmesiHarita 

Balıkesir Kor Satmalma Komisyonuudan : 

29165 lira 23 kuruş kesif b.:d:li olan i!11lıkcsl r'in Çayırh i sa.r 
mevkiindf' ;rapılacak .garajm inşasmm ikmali kapah zarfla ekıilt
meye konulmuştur. Jhalesi 26-9-938 pazartesi günü saat 16 da Bah
keıir Kor Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Plan, keşif, fenoi 
şartname ve biritıci keşif Ankara, İstanbul, İı.mir levazim amirlik
lerile Balıkesir Kor Sahnalma Komisyonanda gör.ilebilir. Mu
vakkat teminata 2187 lira 40 kuruştur. Talipler kanunun ı,3 ocü 
maddelerinde yanla vesaikle birlikte bu gibi işlere ait ehliyd vesi
kası göndereceklerdir. Taliplerin ihaleden bir 1aat evveline kadar 
teklif mektuplannı komisyona vermeleri. 

lıaçlar, Klinik ve ispençiyari alat 
12 kalem dişçi koltuk, tur elektrik, vo madeni eşya 

alınacaktır. Bak: lst. Sıhhi Müesseseler SAK. ilanlarına. 

Mobilya, ve büro eşyası -muşamba, Halı vs. 
fstanbul Levıı :ıım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Yedek Subay Okulu için 25 yemek sırası 15J9 938 perfembe 
günü saat 14,30 da Tophanede Levazım Amirliği Sabnalma Komis
yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacakbr. Tahmin bedeli 800 lira 
80 kuruıtur. Teminat 120 lira 12 kuruıtur. Şartnamesi Komisyonda 

il görülebilir. isteklilerin kanuDİ vesikalarile beraber belli saatte Ku
nıisyooa ie lmeleri. 

~ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v.s 
Eskişehir Kültür Direktörlüğünden: 

Eşyanın 

cinsi 

Ceket 
Pantolon 
Yelek 

i: Muham. İlk 
"" ~ bedeli 

;:§ Lira K. 
teminat 

Lira K. 
İhalenin 

Tarihi Güoü Sa. 

Hamidiye Kaaket 116 1840 137 16,19, 938 Cuma 10 da 

Mahmudiye ,, 149 2384 179 16191938 Cuma 11 de 
1 - Hamıdiye ve Mahmudiye Köy Etitmeo Yetiştirme Kursu 

için cinsi ve mikdarı, Hamidiye ve Mahmudiyede Kura anbanna 
teılim, muhammen bedeli, ilk temioah, ihale gün ve saati bildirilen 
elbise takı~ olarak 1/91938 tarihinden itibaren eksiltmete konuL 
muştur. Haaıidiye için 115 takım, Mahmudiye için 149 takımdır. 

2 - İhale açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. İlk teminat Ha· 
midiye için 137 lira, Mahmudiye içio 179 liradır. 

3 - Eksiltme yukarıda bildirilen gün ve· saatlarda Eskitebir 
Kültür Direktörlüğündeki Eksilt:ne Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu elbiselerin tartnamelerı Kültür Direktöılütünde a-örü
lebilir. Eksiltmenin 2490 uyılı kanunda yaaılı belge, ilk teminat 
makbuıu veya banka mektubu ile belli edilen g-ün ve 1aatte Ko
miıyoııa ıelmeleri bildirilir. 

Devamı 3üncü Sayfada 

" 

Pamuk lpliğl 

Vater yerli 4 Adana paketi 
",,6 n " 
",,8 n ,, 
,, ,, 10 ,, ,, 
,, ,, 12 ,, ,, 
n " 14 " n 
,, ,, 20 Y edikule ,, 
n ,,24 n n 

Ekstra ,, 6 ,, ,, 

90-

1/ S· Kf .S. ,,.f· 6 
-321·~ 
- 342.fji 
- 'Jffl·~ 
- 383·'6 
-'24'sı _470 . .8, 
-538 
_559.31 

n n 8 n n 

n n ıo ,, ,, :490.JJ ,, ,, 12 ,, ,, 
,, ,, 14 ,, ,, - .... 0 Vater ecnebi 4 Hindiye ,, 330 _,,..5-? 
" ,, 6 ,, 360 -315 
,, ,, 8 ,, ,, 370 ~ 
" ,, 10 ,, ,, 390 ~ 
,, " 12. n ,, 430-A_1 

Ekstra Yerli 14 lngili:ı ,, 650 - 1 ;t! 
,, ,, 15 " " 670 -15'! 
" ,, 18 " ,, 680 -~15 
: : ~ : : ~TJ ::~ 
n 11 24 ,, 11 780~ 
,, ,, 15 itatya ,, 6.30 615 

" 
" 

,, 
18 " ,, 670 -69C1 
22 ,, " : ::1~ 

,, " 24 ,, ,. 1rl" 

:__ __ ,, ______ ,, ________ _.., ___________ ,, _________ --__ ~ 
·c 

lmtiyu 1ahibi H yazı itleri Direktör4 : lamıil Oifl 

baııldı 1•r MerkH Baıı•ni 

~ 1 
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~kat Benzin-Makina yağları v. s. Erzak, Zahire, Et ve sebze v.s. İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiayonundan : 
İstanbul Levazlm Amirİiğine bağlı müess~aat için 

2 t 9000 kilo patatese verilen fiat Vekiletçe pahalı görftl
düğünden 13-9-938 salı günü saat 13 de Tophanede İstan · 
bul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 14235 lira, ilk te
minatı 1067 lira 62 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saat· 
te Komisyona gelmeleri. 

Kırklareli Tümen Satınalma Komisyonundan 

~ 
Eskişehir Levazim Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

w, l'ay, Fabrikası ihtiyacı olan (2g0) Ton krible kömürü kapalı 
.. lll •kailtmeye konulmuştur. Kırklareli Tümen birlikleri eratmm kapalı zarfla ek-

'ıııı ~ıiltmesi 19-9-938 Paza,tesi günü s !al (16) da Eskişehir Leva- siltmeye konulan 160 ton bulgur 20-7-938 tarihinde ihalesi 
Oıirlıtiı:de Satınalma Komisyo.uunda yapıbcakhr. yapılmış ise de makamdan muayyen müddet zarfında emir 

'l\aınürün şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Muham- alınmadığından müteahhidi istinkaf etmiştir. Bu geçen 
,bedeli (5200) lira,Muv .. kkat teminatı (.390) liradır. 1 müddet zarfında Tümen ihtiyacı için pazarlıkla satın alı-

' latekliluin Ticaret Odasına kayitli oldukları na dair vcsikalarile nan miktar tenzil edilerek bakiye kalan 130.000 kilo bul
\ t. teklif mektuplannı eksiltme saatinden bir saat evveline ka- 5ur yeniden kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. Beher ki-

Vize Tümen Satınalma Komisyonundan llatık.ur kom ısyona vermeleri. !Osunun muhammen fiyatı 14 kuruş olup i1k teminatı 1365 
ıiradır. ihalesi 24 9 -~38 perşembe iÜnü saat l 1 dedir. İs · 
.:ekliler şartnamesini her iÜn Tümen Sabnalma Komisyo· 

lıunda görebilirler. 

.\akeri Fabrikalar İzmir Silih Fabrikası Miidilrlütünden: 
~ lıanir ıilah fabrikası lı ihtiy .. cı için açık ek~ilıme ile sa

~catı evvelce ilan edılcn 1350 liu tahmin beciclli)OO ton li
\ıı 111 k.ömlrü için 6-9-938 salı günü saat on birde yapı!an açık 

lta~llleye talip çıkmadığından belli münakasa IO güıı uzatılarak 
~cuma günü ıaat on binle Hal~apınarda~İzmir ıilih fabrika-

Vize ve Babaeski garnizonlarının makarna ihtiyacı a· 
çık ehsiltmeye konulmuıtur. Eksiltmesi 27 ·9-938 salı günü 
ıaat 11 de yapılacaktır. Taliplerin bildirilen giln ve saatte 

llıüteıekkil komisyonda yapılacaktır. 
'--~leklilerin ıoı lira 25 kurutluk t.:mioatıarım İzmir mal unuı· 
~tlııarak alacakları makbuılarile birlikle belli edilen gün ve 

ltonıisyona müracaatları. 

l.t.abul Levazım Amialiai Satınalma Komiıyonundan: 
\ ~•ltet:e Piyade Atıf Okul ·ı için 5 ton benzin' 50 lıilo • gu, 250 
"-t °'·jinal, B. 250 kılo B. B. makine yatı 15, 9 938 pu.şembc günü 
~ IS,30 da Tophanede Levazım Amirlij'i Sabnalma Komisyonun

~ıkla eksiltmesi yapılacaktır. T .hmia bedeli 1308 lira, te
~ 196 lira 20 kuruttur. Şartnam~i Komiıyonda görülebilir. is
ı..i:1trUı kanuni vuikalarile · beraber belli uatle Komisyona gelme· 

Edirne VilAyet Daimi Encümeninden. 
"- Edirnedeki ilk okulların 938 yılı ihtiyacı olan I00-120 
' 1\J:tunk6prü k6müril pazarlıkla satınahnacaktır. Taliple,,17 liralık teminat makbuzlarile birlikte 20/9/938 Salı 

•aat 12 de Villyet Daimi Encümenine gelmeleri. 

~Gt---------
~ 
c .. 
litnrük Muhafaza Genel Komutanhğl İstanbul Satınalma 

Komisyonundan ; 

~&f .._ 1 sayılı motöre yaptırılacak 5 tane bP.nzin depoaunun 
938 peroemb~ günü saat 11 de paz:ırhğı yapılacaktlr. 

11~ - Tasınlanan tutan 750 lirc1 ve ilk teminatı 56 lira 25 
,tur 

a _:Şartname ve evsaf Komüıyandadır. Görülebilir. 
'1. c\ .._ lıtlklilerin gün \'e saatinde ilk temiuat makbuılarilc 

1
' taki ithalat gümıüğü binasındaki Komi&yona gelmeleri. 

Komisyonda hazır bulunmaları. 

Yozgad Kühilr l>ireklörlüj'i1n<ıcn 
Garnizon Muhammen Muvakkat Saat 

Liıc Pa ı ıiyonuııun aşaj"ıda g~Ltcrilen cioı ve miktarı yazılı 

er.zakı 7191938 tarihiııden ıtıbaren 15 gün müddetle açık eksiltme
ye konulmu,tur. Eksiltme 2419,938 Paz;:rtcıi güuü ıaat 14 de Kül

tür direktörlüği1ade yapılacaklar. İsteklilerin te .ninat pu .. larile Ko-

Vize 
l)abaeski 

• bedeli 
1250 

. 875 

teminat 

94 
66 

11 
11,30 

Erzincan Jandarma Er Okulu Satınalma Komiıyonuadab: 
miıyona baş vurmaları. 

Miktı.rı Tahmin Tutarı 

Cinai Azı Ço~u Lira K. 

Ekmek 179~0 20000 kılo 2000 

Et 4500 5000 
" 

1250 

Sade yağı 1500 1700 ,, 1700 

Pirinç 1400 1600 ,, 480 

Kuru Sotaa 800 1000 
" 

40 

Tuz "Çekilmiş,, 400 500 .. '37 50 
Şeker "Kume,, 1000 1200 n 3~4 

Zeytin 400 500 ,, 20D 

Peyoir "Edirne,, .~00 400 n ~o 

Makarna 800 lOOa ,, 275 

Patatu 2500 3000 ,, 150 
Kuru faaulya 1200 1400 ,, IOj 
Nohut 400 500 ,, 37 50 
Bulgur 50J 600 ,, 45 

Mercimek 200 300 • 22 50 
Un 400 500 n 62 50 
Yumurta 8000 10300 Add 100 
Şehriye 250 300 Kilo 90 
Zeytin yatı 150 200 ,, 110 

Muvakk .. t 
teminatı 

Lira K. 

150 
93 7~ 

127 50 
36 
3 

1 - Eratın 938 yılı birincitepinioden 939 yılı eyliU ayı ıonu• 
na kadar iaşesi için ihtiyac olan iki yüz kırk bin kilo ekmeklik 
unı n beher ki•oıu on üç kurut elli ıantimden otuı: iki bin dÖTt 

yüz lira bedeli muhammen ve iki bin dört yüz otaz lira teminata 
muvakkatc il" 10 eylul 938 dea 26 eylül if 18 ıüninc kadu 16 ıtla 
ml.:fdetle kapalı ekıiltmiye komalmuttur. 

2 - Eksiltmiye aid zarflar 26 eylül ,938 
14 te açılacaktır. 

3 - Eksiltme 2499 aayıh kanunun buna 

pazarteıi pnü nat 

aid madd~leriue ı<ire 
2 81 ynpı\acatından talibluin mektublarıaı hazırlayarak iıtenilen ıiln Ye 

28 80 saat ve tekilde Erzincandaki proayhk binasındaki Komityoada 
15 hulundurmaları. 

l7 2() 4 - lıteklılerin tartoameıini ıörmek üıere Okul Satıoalma 
20 63 Komiıyonuoa müracut etmeleri ilia olunur. 
il 2j 
7 88 
2 81 

3 38 
l 68 

Bor..ıoYa Askeri Satınalma Komisyonundan: 

l - Ödemişteki birlik hayvanlarının senelik ihtiyacı için 
160 ton yulaf kapalı zarfla münakasaya konulmuı
tur • 

4 68 2 -
7 50 

İhalesi 23 9·938 cuma günü saat 10 da Bornovada as
keri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

6 7:; 
8 25 

3 - Umum tahmin tutarı 8640 lira olup ilk teminat 648 
liradır. 

Merıin Askeri Sabnalma Komisyonundan : 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika ibraz etmeğe mecburdurlar. Miktaı ı Muh. B. İlk. T. 
Cinai Kilo L. K. L. K. Gün Saat Şekli -- -- --59.-sOOO 62790 OJ Uu 4389 50 27-9-938 Salı 15 Kapalı z, 

60000 5400 uo Bulıur 495 00 27-9-93~ n 16 ,, ,, 

57600 5184 l 10 
18000 16200 00 

48000 

K. Fasulye 388 80 27-9-938 ,, 17 ,, ,, 
l lllbir Müstahkem Mevki Sabnalma Komisyonundan: Sade yat lll5 00 2ö-9 Pazarleai 15 ,, ,, 

~' lınıir Müstahkem Mevki ihtiyacı için (100888) kilo potrel 1 Puioç 756 tıO ,, ,, 16 n n 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale ıaatinden bir aaat evve

line kadar makbuz karıılığı komisyona vermeleri ilAn 

olunur. 
10080 00 

~ llltf uıulile ck•iltmeye konmuştur. Yulaf 4760LO 19040 00 1428 00 ,, ,, 17 ,, n 

~' hıaleıi 24 Eylul 938 cumartesi aünü saat on birde Kıtlada 1 - Mer.;ın ıarnizooundaki kıtaatın bir ıenelik ıhtıyacı olllll 
~•111 Mevki Satıoalma Komisyonunda yapılacakt.r. yukarda ciuı, miktar, muhammen bıdclı ye muvakkat temiuatilo 
•' T,ahmiıı edilen tutarı ( 14 l-!5) lira 58 lr.uruttur. ihale iÜn, aaı.t ve tekli yazılı iate maddele, i kapalı za, f uıwlıle 
$' Tenıinat muvakkate akçeJi (1061) lira 58 kuruttur. eluiltnıe;e konuldu, İhale Mcra.n Aı. Şube.ııinin Üat ktl\lnGıt Aı. 
9' Şartnamesi her güıı Komiıyonda j'Örillrbiıir. :v~abfe.dc Aı . Sa. Al. Ko. tarafından yapıl..cakur. 

"'' istekliler Ticaret Odasında k .. yıtlı olduklarına dair veıika 2 - Zar,lar aynı ıüode açılıt ıaatınden bir aıaat t:Vvelioe ka-
? ''-'tk. 111ccburiyelindedirlcr. dar kabul ediıir. Fada bilgı ed,nmek iatiyen istekliler A. Sa. A. 

"Ilı' Eksiltmeye ittirak ~decekler 2490 sayı i ı kanunun 2 0 e 3 ün- Komisyonunda mevcut o:aa t.ırtnamelerini her ı.aman iÖrebılirler. 
~ :ddelerinde ye şartnamuinde yazılı vesikalarHe teminat ve tek
\~lr.tı.aplcnnı ihale 1aatiaden en az bir aaat enci Komisyona 

bı.alunacaklardır. 

t,~ 
llbuı Levazım Amirliii Satıiıalma Komisyonundan 

~eri okullar için alınacak 8500 kilo yataklık yün 

"~ . Pazartesi ifinü saat 15 d~ Tophanede levazım 
~ti ••tınalma Komisyonunda kapalı z~rf1a eksiltmesi 

~ 1~ktır. Tahmin bedeli 6375 liradır. ilk teminatı 478 
~~tl kuruştur. Şartname ve numunesini Komisyonda gö· 
~~~ tr, isteklilerin kanuni veıikalarile beraber teklif 

"\,1P1•rını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona 
'ri. 

lt,,t. -\L.:'• 1'ıollu Askeri Satınahna Komisyonu Başkanlatıodaa: 

'-' tı~" dnı ve mikdarı yazılı ibal~ srllnü muvakkat teminat 
.~il. hıı•11nda yazılı atın ve saatta alayda mahfuz numuneıi 'U l5) adet tevhit ıemeri yapılacatından açık zarf utulile 

L-'h k. 

Kara Askeri Satuıalına Komisyonuı:.da.ı : 

Kars garnizonu için 450,000 kilo un., Ardahan aarnizonu için 

200,000 kılo un kapalı z.arfıa eksiltmeye konulmuştur. İhade1i 
2ö-~-9.l8 paz..rteıi günü saat 11 de Karıla S .. tınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Kara ur.unun labmin bedeli 58,500 lira, muyakkat te

minau 4175 liradır. Ardahan ununun tahmin bedeli tS,000 lira ilk 
teminatı 2IOJ tiradı . Evsaf \e _ter.ıitini iÖtmek ialeyenlerin her 
iÜD Karı Sa ıııalma Komisyonuna ielaıdcri. 

Ada .. ıt Tümen Salıualma Komisyoaundan: 

Edirne Viliyeti Daimi Encümeninden : 

Kilo Cinsi Muhammım bedel o/o 1,5 pey akçesi 
Kr S. Lira Kr. 

6000 Arpa 4 50 21 
15000 Yulaf 5 00 56 50 
18000 Ot 3 00 41 08 
5000 Saman l 25 4 70 
VilAyet aygır deposundaki damızlık atların bir senelik 

ihtiyacı olan yukarıda cinsi, mikdarı yazılı arpa, yulaf, ot 
ve saman pazarlıkla sabn alınacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek ve pazarlığa iştirak e• 

mek üzere teminat makbuzlarile birlikte 16/9/938 Cuma 

günü saat 11 de Vilayet Daimi Encümenine gelmt-leri. 

İzmit Tümen Satmalma Komisyonundan: 
Ttiın Hirhklcriniu ihtiyacı olan a~ağıda mikdarları tasınlö· 

JJan fıatları ve ilk teminatları yaııh 39,900 kilo sadeya~ kapalı 

zaıfla eksiltmeye konulmuştur. lhal~si 26/9/938 paz!l rtesi günü 
saat 15 de İzmilte Tüm Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteal.ıhitlere de ihale edilebile· 
cektir. Şı:ı rln:ıme~i Ankara, İstanbul, Eakişebir Levazım Amirli· 
ği Satıoalma Komisyonunda lzmitte Tüm Satınalma Komisyo 
rıun<la her gün görülebilir• İsteklilerin belli gün ve saatte teklif 
mektuplaunı lımitte Tüm Setınalma Komisyonuna vP.rmeleri• 

Mevki Kilo Tahmin fiyat tutarı ilk teminat 
kuruş Lira Lira 

lznııt 95 11400 856 
95 8550 642 

la.. ~lr.. onulmuttur. 
~ ~l ~ıler t•rtnameyi Komisyondan bedelaiz alabilirler. Talib 
' L la IÜQ ve saatta teminat mcktuplari!e beraber kıılada top-

~, .... 

Adanadaki bırlikleıin ihtiyacı için 3ô000() kilo ekmeklik un mu
kaveleye batlanacaktır . .Muhammen tutarı 4J20l) liradır. Unun tart· 
naınesı her iÜn Tüm Satınalma Komisyonunda ıörülebilir. Eksiltme 

2.119Jd38 cuma aüı.ıü saat 16 da kap11lı :&a!fla Adana Tümen Karar
aihındaki Satınalma Komi.yon unda yapılacaktır. İlk teminatı 3240 
liradır. Talipler teklıf mekluplarmı en az ıbale ıaatinden bir saat 

evvel Komiayoı:ıa vcrmit buluoacak:ardır. Talipluia Ticaret odaım• 

da mukayyet oldukluına dair veıikal.uını tck•if mektuplarıma içe• 
risine koymaları lbımdır. 

İstanbul Levazım Amirliii Satınalma Komisyonundan: 

Adapd~ar 

Bolu 
Tuzla 
Gebıc 

12;000 
9,000 
9.000 
4,500 
S,400 

95 8550 642 
95 4215 321 
95 5130 385 

~'"•l• 11
Jona müracaatları. 

~d • Tevhit ıemeri. 
" 'cil: 115 
it "••ide ""1, at temini: 23') lira. 

tc_ll IGQG: 26-9-938 pazarteai ~ünü Mat 14. 
..... lben bedeli: 3065 lira. 

~il baı ipi alınaca~;r: Bak: inhisarlar U. Mtld. 

Trakya, Çanakkale ve lstaııbulda bulunan Birlikler için 
1400 ton kadar buğdayın kırdırılmasıntn kapalı zarfla ekailt· 
mesi 26/9/9jH pazartt!si günü saat IS,30 da. Tophanede lıtanbul 
Levazım Amirlıği Satın:ılma Komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 87.i7 lira 60 kuru~ ve ilk temıoatı 655 lira 32 ku· 
ruştur. Şartnamesi Komisyonda göriilebilir. İsteklilerin kanuni 
veıikalarile beraber tekıif mektuplarını ihale saatinden bir saat 

evvel Kömisyona vermeleri. 

-
Tekirdağ Tümen Satınalma Komisyonundan: 

700 ton buğday öğtıdülmeıi kapalı zarfla eksilbn•ye 
konulmuştur. Tutarı 12715 lira ilk teminatı 954 liradır. 
İhalesi 29·9·938 perşembe günü saat 15 te yapılacaktır. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile birlikte teklif mektuplarını 
ih~ saatinden bir ıaat evvel Tekirdaida Tüm Satınalma 

Komiıyonuna •ermeleri. 



~ Miinakasa~Gaıetesl 

·-----------------------------~--------------------------------~~-----~~--------------------------~--~------~----~----~-----
Konya Kor Satınılma Komisyonundan Sclimiye Askeri Satınalma Komisyouundaa: 

Kooyadald kataabn ihtiyacı olan 670:l03 kilo kuru ot ~2-S-938 - Selimiye Tüıı:eo Birlıklerile Karadeniz Boğazı Birlilderinin 

iUnü yapılan kapalı zarfla easiltmulr.e teklif edilen flıt M. M. Ve- mart 939 aonuua kadar i.ctiyaçlım vlan 151 00 kilo kuru ıofaa ile 
hllctince p~l11ılı g-örüldü~ünden 31-8-938 çartamba s;ün5nden itiba- 1 3()500 kilo p~tıı.tcs açık eksiltt:!e suretile a:tın a'ınacaktır. 
ren bir ay içiade ı aıulığa bıulu'wı,tır. !ık paza.rhl.: 12-9-933 pa-I . 2. ~ Ekııil:me .günü 2-:S E:lul 938 ç_arşaw~a aünü olarak tcıbi1l ı:arteıi rilnü ıaat 10 da yapılacalltır. Şartı:ıamesi Konyada Kor. ve edılmıtbr. 15003 ki10 kuru soganın eksıltmeıı •ııat 14 de ve 3050u 
İstanbul Levazım Amirliği Satı ., alma Komlıyo !llarındadır. İstekliler 1 kil.o p.ata.tesio ek.s~ltmcsi de aaat 15 de Se~imiye Tümen Askerlik. 
şartcaırıcyi Komiayooda göre'oilirler. Muhammen tutan 24120 lira, ı daıresı buıasır.ıdakı 1 limen Salınalma Komıayonuoda yapılacakhr. 

ilk temioah 3030 lira 25 lı.araştur. 3 - 15000 kilo kuru so~anın tahmini fiatı 1080 lira olup mu-

••* Konyadaki lutaatın için 120,000 kilo sığırctı kapalı zarfla ckıi:t- vak.kat teminatı yüzde 7,5 tan 81 liradır. 3fö00 kilo patateıin tah

moye konulmu~tur. Şartname•İ Kor.f t.Ank.Lvz. Amirliği Satınalma mini fiatı 2287 lira 50 kuruş olup muvakkat teminatı 171 llra 87 

Komiayonundil okuaabilir. İşbu IZOOOO kilı> uğır etioin muhammen I kuruştur. Mu.ak.kat tecni.ııatıarı ek•iltllie ıutindeıı evvel Tümtn 

tutarı 24000 lıradır. Şartnamesindeki yüzde 25 fazluı da dahil ol· Muhafaza Veznesine yatırııırıış olacaktır. 
dufıu ha\tle ilk teminatı 2250 iira.dır. ElısUtme 23 9-933 cuma glSnll 4 - Pa ateı ve •oğana ait şar,name ve nsıfnameler her ıüa 
saat 11 de dir. Konyadı Kor. Satınalaıa Ko. da yapılacaktır. İs ıek- komisıouumLJL.d.ı görülebilir. 
liler 23-9-938 cuma sıünü saat 10 a kad;;ı.r teklıf mektupJarıcı Kor.- 5 - istekii!eriu bu i§le we ıgul olduklarına dair veıika ibraz 

yada Kor.Satınalma Komls70.cuna vtrecekler yahut gönderecekler- etcndtri şarttır. 
dir. Bu ıaatteo sonra verilen Teya gönde.ilen mektuplar kabul e 

clilmiy<ccktir. Saat ayarı Kor. saatile yapılacaktır. . Bornova Askeri Satınalma Komiayonuodaa: 

l - Bornovadakı rlirlık hayvaolarının ıeneük iıatiya.:ı olan 

"478,, ton yulaf kafalı zarfla münakasaya konmuştur. 

:t - E.ıa.ltmesi 28,9,938 çarşamba günü saat 10 da Bornova.da 

Ada 
321 
321 
ı21 

3~2 

325 
326 
326 
326 
g;n 
327 
31\7 
327 
~31 

331 
3~1 

331 
~31 

340 

Ankcaa Doftenbıh&ındtn: 
Depo•it~ Muhammea 

keiif bedeli 
Farselll"r Um kı 

1, 28, 21, a, 4. 5, 6 1106 
7 t 8, 26, 30, 9, 10, ;ı9 1302 
] s, J 'i, 15, 16. 17 1890 
ı. 27, 28, 3, <j, 23, 24, 25, 26 1781 so 
8, 23, 10, lJ, 31 1510 
8, 9, lO, 11 1!'3Z 
ı. 3, 4, 5, 6, 7, 25 16H 50 
12, 13. 14, l , ~8, 18 tı96 
7, 8, 9, ~t), 22, :l~. 24 1414 
10, 11, 12, 32, 24 l 106 
1, 'J., !, 4, 5, 6, 25 134.4 
17, 18, 19, 20, 21 J J97 
ıo, ıı, 12 1610 
13 1001 
7, 8, 9 1141 
J, 14, 15 1862 
4, 5 1036 
Ada dahilindeki üilumuw 1910 

• • • Kooyadaki kıtaatıa ihtiyacı için 60000 kilo koyun eti ka 

palı zarfıa eksiltmeye kooulmuştur. Şarinaıııesi Kor. İıt. Ankıı a 

Lva. Amir. Satınalma Ko.larıcdadır. İıteklilerin şartnamesini Ko

misyoalarda görülebilirler. İşbu 60ü00 kilo koyun etinin muhammen 

tutarı 19500 lır.ıdır. Şartnamed•ki yüzde yirmi beş miklar faılası da 

dahil oldutu h. lde ilk tcmiııall 1827 lira dır. Ekıiltme 2.i-9-938 cu 

ma aünü uat onda Konyada Kor. Satınalma Komisyonaııda yap:

lacaktır. İsteklıl:riu 2J..9-9J8 cuma ıünü uat 9 a kadar tetı.lif ıı:ek
tuplanoı Kooy~da Kor Satınalma Komisyonuna veroıeleri. Ve bu 

natlen ıoora verilen veya gl>nderilen mektuplı.r kabul edilmiye

celüir. Saat ayaıı Kor. daire aaatile yapılacaktır. 

Aı•eri Satuıalwa Kowısyonuoda yapılacaktır. mebani ·-

3 - Umum tahmin tntarı "25812,, lira olup ilk teminatı 1938 Tıp fal ültPlili inşa edilmek füere Sıhhat Veklletince 'ti 

lirad .r. lnk olunan nth.uune lıastaııesi civarında k4in ve yukarıd• 8 f 

4 - Şartnamesi her ıüıı Koınisyo"da görülebi,ir. parsol, ve rnulıammen keşif hedellcrille depozito mikta.ıJar•,1 1 ~11 
5 - btt:klılerin Ticaret O.:ialımna k~yıtlı olduklarına dair ve- :ıılı Lilumum ev clükktlTI harala bahçe duvarlarının bcd(J)11 , ' ' • ·~ıO ~t 

ıika göıte.rmcte uıecburdurlar. nıılaı larının belediyece gö:ıt~rilecok mahalle nnkli ve yeri e, :f: 
6 - ı.teklituiıı 2'490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde mevcut yoJ1ıır sniye::-ine kadar iı ~aata ruOsait bir ıekild~ 1, 

yazalı vesikalarla birlikte teklif vo teminat mektuplarına yukarıda 1 viyr.si işiniu 3 t.8.938 tarihinde kcpalı zarf uıanlilt> yapı au ,rıl t~ 
bildırile.1 ihale gün ve aaatinden lair •aat evvel makbu;ı mukabilin- mıısı rıeticesiııde tnlip zuhur etmediğinden mezkur taribteO ıı:' ~ 
de adı geçen Komisyon~ vcırm•leri ilin olunur. barrıı her hııf tanın pazıutesi v~ perşembı günleri sabah. 13 ~ı. 

İzmir Gümrülıı Muhafaza T abaru Sa\ınalma Komisyonundan : 

- İzmir gümrük muh ııfau taburu senelik ihtiyacı için ka

palı zarf usulile 5-9-938 pazartesi günü müoakasası yapı 

lao (80,000) kilo una \•erilen fıat pahalı görüldütündcn 

ıı-9-938 puartesi günü s .. at 16 da pazarlıkla eksiltmesi 

yapılau.ktrr. Şartnamesi her &Ün komı•yonda ıörütebilir. 

"& ===-=><--8 .. ;;.oı:=_.= ===-=n rurn - ond..ı DE>ft~rciarlıkta müteşekkil satış Komisyonunda ibaleSI f 
. Müzayedeler 1 pılmak uzerc bir ar mü<ldeııe pa.:srhğa konulmuştur. 

. Talipler foımi şartname, keşif raporlarını ve haritasın•' 
mek üzere Milli Emlak \'~ Nafıa Müdürlüklerint> her gilP ~ 

2 - Umum tabmiıı tutarı (9.!00) lira olup muvakkat teminat 

(690) liradır. 

3 - İıteklilerin 2490 .ayılı kanunun ikinci ve üçüncü madde

sinde •aııb vesikalar:a muvakkat teminat makbuz veya 

banka mektuplari.e 1-irlikte pazarlık saatıada İzmir beyler 

ıokaiı arkuında Geri tüc.üo kumpanyası yanındaki 168 
ıayıh binada tabur Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

Dıyarbakır Levazım Amirlili Satın Alma Ko.dan 
l - 11 eylul 938 perşembe günü saat J 1 de kapalı 

zarf uıulile ibaleıi yapılacağı bildirilen M. M. Vekaletinin 
ihtiyacı olan 45,000 kilo sa do yağı ihalesine talip çıkmadı
jından 2490 sayılı kanunun -4() ıncı maddesine tevfikan 
bir ay zarfında pazarlıkla satın alınacaktır. 

! - Muhammen bedeli 38,250 lira olup muvakkat te
minatı 2868 lira 75 kuruştur. Şartnamesini görmek isti· 
yenlerin her gün mesai ıaatlar dahilinde Komisyonda ifÖ· 

rebilirler. Ve teminatlaril, birlikt~ her ifÜD Diyarbakır le
vazım Amirliii Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

P.!ndik Ba~teriyoloji Enstitüsü Direktödügilndeu : 

Muvnk.kat tem. Aıaıni tah. Azami Aıami Cinsi 
miktaıı edıJeıı bedel baş kilo 

L. K. L. K. 
6 38 83 - 3 Beygir n kısrak 
7 43 99 B 1100 Gayri safi öküz 

O 7 J 9 61) 3 24 Kuıu öküz deriıi 

l 82 17 50 10 SU Kuru dana deriıi 
O 2 l 2 80 4 1 Kuru koyun derisi 
l 80 ~4 - 3 120 Koyun kıvırcık 

3 •4 45 50 130 YapaAt 
Pendik Bakteriyoloji Enstıtfüıüne aid hayvanat ve hayvan 

mahsul~ıından olup yukarıda yedi kalemde gösterilen me\ad ve 

hsyvanat J 2 eylül 938 pazartesi günü saat 14 te Kartal Bcledi

ycsind~ satılacak~ır. Açık srltırma sureti!~ satılac..al... olan bu lıay
..,·auat ve ha) van mahı:üller iui ve şartnameyi görmek İlltiyenler 

her gtin Möessesc Mıidürlüğüue ve arllırmıya ginnek iotiyonler 

muayyen olan gün ve sauıte teminatlarını Kartal Malsandığına 
yatırarak Belediyedeki Satış Komisyonuna gelmeleri. 

lstan bul Def terdarlığındarı: 
Cins ve bulunduğu mevki Muhammen bedeli 

L. K. 
Nişanta§ındaki muattal ekmek fohrikasında mevcut 

Harta G .. el Direktörlü~ündeıa: b::mur ve un harmnn m!lkinclerilP. elektrik motörü, 

ı - Harla Kıt'ası bayvanab için alınacak olan ve birinci ekaılL- a~ancör, kaloıifor mu~lıığa \'e borusn, üstüvanr. ha· 

muinde talibi tarafından teklif edilen fiatlan Genel Drk. ce g 4 li 1 kır kazan ve suire git.Ji otuz bir 1-alem eşya toptan 770 
görülen ve ikinci ekıiltmesıle üçüncü pazarıığıoda talıp ı.ubur etmi- ~ü~ııo ekmek sı peılcıi ile tahtalar b eht·r kilom 
yen 70000 kılo arpa, 25000 kılo kuru ot, 15000 kılo ~aman, 200 ki- E.s'n l fü..,lı! ve kayış:ar hehe~ k~Josu 
lo yem tuzu ayrı, ayrı pasarlığa konuımut~ur. I ~~ltan:ıhu:e~te İı:!, 1opu Daıresınde mevcut yırmı 

2 - Pazarlık 15 Eylul 938 perşembe ıünü ıaııt lv da Cebecide ıkı adf't Çil 1 odun sohası. 80 

1 ,5 
5 

racaat edeLiliı ler. 

lstanbul Vakıfla r 
Direktörlüğünden 

• 
Kıymeti 

Lira Kuruı 

450 00 

4:JO 00 

550 00 

275 OJ 

100 00 

200 CiO 

150 00 

P.ıy parası 

Lira Kurut 

33 75 

aa 75 

41 25 

20 63 

7 50 

15 

11 25 

~"" Merean Dayahatun mahal!e•i Ç• ·~f 
çalar yokutu Biiyük YenibaJS 

1 

kat as No. lu odanın tamamı. ~ 
Mercan Dayahatuo mahalleıi C•~l 
cılar rokutıı Büyük Yeni baıı 

katta 37 No.lu odanın tamam•· 'I/ 
Mercan Dayahatun mahalleıi Ç• 1~; 
çılar yokuşu Büyük Yeni barı 

kat 31 No.lu odanın tamamı. ııl! 
Mercan Dayahatun mahallesi ÇS t• 
çılar Büyük Yeni han ikinci kBt 
No. lu oda tamamı. , ~ 
Çakmakçılar Dayahalua maball~11 İ 
de hanı_birinci katında 34 No: / 
üılünde odası olan k4air aıatb,bl 
mamı. . \ 
Çakmakçılar Dayahatun mahall••

1 ~fi 
de ham avlusunda 38/39 No. ııı ' 
odanın tamamı. ıi ~ 
Çakmakçılar Dayahaluo maha!l'j/ \ 

tamamı. ~ 
de hanı avlusu 43 No.lu kif1r / ~ 

Yukanda yazılı gayrı menkuller 15 ıün müddetle açı1' .i ~ 
maya çıkarılmıştır. ;,-, 

İljalesi 23 eylul cuma günil aaat oo dörtte icra edile''~ 1 
1 steklıleria Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Bat.nüdürlütil r4~) 

kalemine l'Jluracaatlan. .--c (61- j 
Harta Gn. Drk. binasında Sa. Al. Komisyonunda yapılac&ktır. j Dt'ftrr<larlık. binr.ı;ında sa klı eınuye ~:anyo •. kol, c~p, 

3 - Arpanın muhaaımen tutarı 3115 lira muyakkat temiııata 233 I ~a~a saatl~:1 : . h_rı sır darnacamı, tnzşıA. prcsı ve saıre 
lira 63 kuruf, kua otun muhammen tutan 937 ura 50 kuruı mu- ı!lbl mııhteı ~fukms cua. 128 10 
vakkat teminatı 60 lira 31 kurut, Samanın muhammen tutan 28l lira, ' K )1.:ll1JIUbla1apa~c.u.la eskı A§baııede ı:aklı iki hü) ük ...,...,.ildl'ID _..__...._.._ "' ' • _,...~ . '°' 

kk · t 21 1- :ıo k , b t ba~ır kazım ınuva at temıoa ı ıra "" uruş, yem ,u.ıunun mu awmırn uta- 50 
(Sulte de la 6 eme page) 

Mardi 13.9.938 . . . 05 k 1 b Bey11ğlunda Balıkpazarında 22 No·Jı Anastae Kara- 1 
rı 14 lıra, muvakkat temıua\a J !ıra uruş o up acka meklubu 1 • • •• • 

l. '-b '- b l l sulının dııkkaurndı:ı saklı 770 kılo bozuk makıınıa 1! Rabot. varlope, machine pr. rııban et 11cie •tc. (Dı·r. veya ma ıye ma~ uzu aı..a u o uııur. [ . . ' ""' 
4 - Taliple.ıio yazalı ıüıı ve saatte teıninatlari!e birlikte Komi.s- Kvo .. ~~-lkmyP beher .. kı.~osu . 5 ı Milit.) No. 773 

1 1 
. · uçu pazarda Kuçukpazar Cad .. ~ Nvlı dükkanda Orge (Batail. Surveil. Douan, Urfa) No. 788 

yona ıe oıe eıı. mevcut iki, 42 No·lı dükkanda bir 45 \o.lu dük· Toile pr. uniformeı d'ete (Minist. Def. Nat.) No. 799 

kiloda bir ki 6tman dört çuval un beher kilo-u 2 5 1 AC mpoule.s l(~ot. dMar~time) CNo. SOi h sD1 
, 

ı 't Tü 5 t 1 K · d ş · . ' onstr. ate ıer e repar. ( om. ae Place Forte Çanak.) N°· 
ım1 men a ına ma 011n~yon11n an : I ışlıdc Bulg11r Çar~ısmda 37 No lı dükkAnda mev· 1 Ch t h (I T h . . ., . . • au11uret en caou c ouc nt. o; ane) No. 801 

741,000 kilo kuru otun kapalı zacfla eki:iiltmesi 31.8.9 la cut Uç çuval ı~ınci nevı un «Razmol,, beher çuvalı Fromaıe, macarooiı, coofiture ete. (lot. Maritime) No. 801 
günü y8pılmış Tuzla ve Gebzeye ihtilatlı fiat verildiğinden fı.o. 1 

iki lira hcsabi!e . ' Fil de cuivre (Municip. Nitde) No. 803 d· f 
ca Gebze ve Tuzlaya varilen fiatlar pahalı 

1 
örühııü~tur. Ve bir j Yukımda cins ve mevkileri yazılı e,ya ve unlar hizaların- 1 Pieceı de ~tchanıe pr. moteur Boot (Com. ach. Coınlll'11 

ay mtiddetlc aşeğıda mevkileri ve miktarları ve ilk teminatları dliki muhammen bedeller üzerinc!en açık arttırma usulile ayrı 1 . Surieıl. DQuan •. !•t.) No. 803 • 

l l k l ı 1 t l '·ı f kl"I · d" · · ·ı d' l Farı c. e (Com. ach. mıııt. Kars) No. 804 
yazılı 614,000 kilo kuru ol ar pazar ığa onu muştur. lk pazar· . ayrı ~n ı acaa. ır. sle ı erın ve te ıye §eraıtı ı e ığer ıart arını 0 d ı·t (11 .1 .. • 0 f N t) N 8 2 1 öl'r k . l . h M"ll E l k 1·d 1 rapı • ı ıY ınıs.. e . a. o. O 
lığa 12.9.938 pazartesi günü saat 17 de yapılacaktır. Şartnamf"-

1 
ı;renme ~&teye.n e~ın er gün 1 i m a areaine ve mü- Trome et cuire (Municip. Iıt.) No. 804 

si lst Ankara, Eski§ehir Lv. A. ve İzmit Tümen Satınalına Ko- ? zıyedeye guec~klerın de 19 9.38 paıartesi günü saat on dörtte 
1 

Armo:re frigorifique tMunicip. Ist.) No. 804 

misyonunda her gün görölebilir. İstekliterin belli gürı ve santle ,1ı %7,5 pey akçesile Milli Erulak Müdürlüğünde topJanan Ko-: Gaze bydrophile et toile pr. bandage (Munlcip. Is!.) No. g()S 

pazarlık için lzmitte Tümen Satınalma Komisyonunn gelmeleri. misyona müracaatları. ı Constr. ~aret (Dir. Tra.v. Pub: İçel) No. 803 . r10· 
M k ·ı K'l F" l T İlk Conıtr. maıaon du conıeıllcr (Oıv. trav. Pub. Diyarbakır) J 

ev ·ı er ı o ıyat arı .utan . teminat İstanbul Levazım Amirliği Satınal Komisyonundan Viande de boouf (Div. Luleburgaz) No. 808 
11
/' 

Ko sa. Lıra k§ Lıra kt 2 No.lı Dikiınevinde birikmiş oJan 11 ,000 kilo ~füele kır- • Morceaux de pain et reste de repaa (Dir. Lycee Gslıs / 
Tuzla 395000 2 23 8808 50 611 pıntm, 1118 kilo kürk deri kırpıntısına talip çıkmadığından No. 814 ~-
G b 161000 2 2:l 3590 30 270 Coostr. de •eparation au Lyde Haycfarpafa (Dir. Lyce• tl•1 

e ze 
58000 

a _ 
1740 

_ 
131 

tekrar açık arttırması 15-9-38 perşembe günO. saat ıs de yspt· No 814 
Bolu lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 298 lira 26 kuruş, teminatı Conıtr. Mairie (Muoicip. Beıni) No. 8l3 

614000 14138 80 1012 74 lira 44 kuruotur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. Pomme1 do tene (Int. Tophane) No. 816 



Müteahhitlerin Takvimi 

Pazartesi 12-9-938 

~Gl . 
~ (inhisarlar U. Müd.) No. 784 
r'tlıkt li~oratuvar malzemeıi (M M. V.) No. 770 

f ~~ Çtlık (Ar.k. Fabrikalar) No. 772 
". ~ltvha (Tophane Lvz.) No. 773 
~lll '1ftırma cihazı ile teknik çinko tozu (M. M. V.) No. 770 
~,, ( U<ars. Ask. SAK) Ne. 791 
~r t ~il~. Lvz.) No. 791 

ti (~zmit Tümen SAK) No. 796 
~·t llalalıiye Tuiay SAK) No. 798 

f (~.inşaatı (Kayseri Beled,) No. 798 
~ hiye Tutay) No. 799 
~ tlbiselik bez (M. M. V.) No. 799 
~11 

tti ve un (İsparta Ask. SAK) No. 800 
l~: Ve pirinç (lslahıye Tuğay) No. 800 
la~ •nkazı (D. D. Y.) No. 801 
~ltlabak, surahi, kase v. s. (Tophane Lv:ı.) No. 801 
~· ~Ömürü (Eskitehir Lvz.) No. O 1 

1~~ O.t. Komut.) No 801 
t\lıt •t .Çamaşır (M. M. V.) No. 801 
r·~ '"•ın A•k SAK) No. 802 

~~il ve kuru ot (Polatlı Aak. SAK) No. 802 
L leq "t lama demiri, poyra daire desteree•i, örs v. ı. (İst. Be· 

~" \) No. 802 
llt tlt, binuı tamiri (Nafıa Yek.) No. 802 

~ 0 (0. D. Y.) No. 802 -
'11~0'•p (M. M. V .) No. 80'l 
,.;, hi rr Ophaue Lvz.) No. 802 
l~ ~1 inşaatı (Nazilli Beled.) No. 802 

~(Kocaeli Vil.) No. 802 
O<ocaeli Cezaevi Direk.) No. 803 

tti (İzmit Tümeni) No. 803 
tt

11
' (Çanak._ Mat. Mvk. SAK) No. 803 

ı , "dtyat (lılahiye Tutay SAK) No. 803 
•t .. 
( ı ve yazı tahtaaı (Pertevniyal Liscıi Dir.) No. 803 

''t ~utıa Tuj'ay SAK) No. ı,04 
~ (Afyon Kor. SAK) No. 804 

, f~ tt, ıa~eyağ (Edirne Kültür Dir.) No. 804 
dı lllye (l•labiye Tuğay SAK) No. 804 
(f\"•rı intaah (lıı.tanbul Defterdar.) No. 80t 
~a nk. Okullar SAK) No. 804 
(l llıiirü ve manaal kömürü (Uıküdar Kız Enıtitüsü) No. 804 
, •t. Defterd.) No. 80l 
tt labıiri (İat. Beled.) No. 80~ 

Münakasa Gazete•i 

. . .. \,. .. ,.:.,... 

• J • ··-:'J.-~ ,,. ... ( .,. •v. "' : ... ~,... 

Mersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan 145.0()0 kilo sığıreti 

koyun eti ve kc~i eti kapalı zarf usulile t'ksiltmiye konuldu. Eksiltme 
12 eylftl 938 pazartesi güııii saat 16 da Mersin askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Zarflar aynı günde açılış saatinden bir sn· 
at evveline kadar kabul edilir. İstekliler aynı zarfın içindeki teklif 
mektuplarmda her üç cins ete de fiat vcı·ccckler salahiyettar makam 
hangisini muvafık göriirse o cins et ihale edilecektir. Muhammen be
del 43500 lira olup ilk teminatı 3263 liradır. Fazla hilgi edinmek iste· 
yen istekJiler askeri satın alma komisyonunda mevcut olan ıartnam.e· 
leri her zaman görebilirler. (327) (5921) 4-4 

• • • 
İslUhiyedeki kıtaat 701000 kilo unun kapalı zarfla 12·9-938 pazar

tesi günü saat 17 de İsHihiyede Tuğay satuı alma komisyonunda yapı
lacak şartnamesi İstanbul Ankara levazım amirlikleri ve islahiyede 
Tuğay satın alma komisyonundadır. Muhammen tutarı 94 635 liradır. 
Teminatı 5981 liradır. l\lektuplar eksiltme saatinden bir saat evveline 
kadar. 

İslabiyedeki kıtaatın 19700 kilo sade yağı kapalı zarfla 12-9-938 
pazartesi günü saat 17 buçukta İslah~yede Tu~ay satın alma komisyo
nu:ı.da kilosu 95 kuruştur. Muhammen tutarı 18715 lira ilk teminatı 

1404 lira, mektuplar bir saat ev,·cline kadar Komisyona verilineletf 
(318) (5922) 4- 4 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve 
Eksiltme Komisyonundan ; 

Manisa Doğum ve Çocuk Balnmevir.e lazım olan 22 }(alem ma· 
deni eşya açık eksilimeye konulmuştur. 

1 - Ekaıltmc Caialcğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü
dürltitü binasında kurulu komi•yonda 21-9-938 Çar,amba günü s .. at 
14 de yapılacakhr. 

2 - Muhammen fiyat : 1954 lir.ıı 50 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 146 lira 59 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi her gün komisyondan alabilirler. 
5 - isttkliler cari seneye aid ticaret odası veıikasile 2490 sa

yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeler muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte ko· 
mi•yona gelmeleri. (6145) 

• '.: ·"" ' 111·•· •. ~u._ , 'Y<J•JıJ;jll4,;_;;~.~:.l.t"".°.J ~"'fl'::··~t_'· w,;·· ., '•. ',''(.•,• 
• . · .. ,. .. ~ .. ~:~iof· .ra ... ·•·. ~-. .. . ~;.. A . n .. · ,•.. '<.'i .... ·. • . . j 

ıs tan bul~~~~~fm/A~i~!!§.i: ·llanl arf~ ~~Günıriik Muhafaza Gen. Komut. İat. SAK) No. 804 
•~ (Ank. Emniyet Müd.) No. 804 
.... tr, ·r i D ... 
'i İd 11 1 

( st. efterdarlıjı No. 804 Bir No. Iu dikim evi için 15 ton pirinç levhanın kapalı zarfla ek-
~ •re ve matbaa biuaaı inşaatı (Kırşehir Nafıa Müd.) N. 804 siltmesi 12 eylül 938 pazartesi eiinii saat 1130 da Tophanede İstanbul 

1, ,:;lr ku~u soğan (Meni_u Tümen SAK) No. 805 
1 

1 levazım amirliği satın alma ko:ıisyonunda ~apılacaktır. Hepsinin tah-
~ eti ve saman (Kırazh Jandr. Taburu) No. 8· 5 ı min bedeli 13500 lira ilk teminatı 1012 buçuk liradır. Şartname ve 

(Ediroe Kültür Dir ) No 805 ·· · · ·· .. · · · · · ~ · ' •e · · numunesı komısyonda gorulebılır. lsteklılerın kanunı vesıkalarla 
, l• lllakarna (Çanak. Mıt. Mvk.) No. 805 beraber teklü mektuplarını ihale saatından bir saat evvel komisyona 

ı "· •· (Tophane Lvz.) No. 805 vermeleri. (4897) (94) 4-4 
~ ~E: ~•ınulib nakli (Edirne lnhi.aarlar Bumüd.) No. 805 
,. dır11e Kültür Dir.) No. 807 

·, t Yemiı (Samıun Ask. SAK) No. 807 Pertev niyal Lisesi sahnalma Komisyonundan 
~"nıurta ve soj'an (Yüksek Mühendis Mekt. SAK) Mo. 80g 
~ •n ve un (Edirne Kültür Dir.) No. 808 
t• traversi lD. D. Y. İzmir) No. 808 Cinsi Miktarı Tahmin bedeli 

'l?tllatı (Ahmetli Nabiyeıi Mrk. Muhtarl.) No. 808 l);';;;'ırası lOO- 12 
Teminatı ---

. (~•tıinde yap. tamirat (Konya Li•e•i Dir.) No. 809 S • .Yazı tahtası 4 9.50 

b·~ D. Y.) No 809 Lisemize lüzumu olan yukarda cins \'e miktarı ile tahmin bedel 

93 lira 

) 
1 0ıalan ve temizlik malzemesi (Kütahya Aık. SAK) N. 811 i ve ilk teminatı yazılı eşya 12-9-938 pazartesi günü saat 11 de İstanbul 

-:l>•lr. beygir (Pendik Bakteryoloji Enstitülü Dir.) No 811 Kültür direktörlüğü binası içinde toplanan okul kımıisyonu tarafından 
frtıulaf (Çanak. Jandr. SAK.) 812 kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Bu işe girecekler bu gibi iş yap-

ıtdat A•k. SAK) No. 812 tıklarına dair resmi daireden alınmış vesaikle ticaret odasının 938 yılı 
ı ~t•ıraaı (Kandilli. Kız Lisesi SAK) No. 812 belgesi ve teminat makbuzunu havi kapalı zarflarla 2490 sayılı kanun 
Qt ('s'•p ıaman (I.t. Emniyd Müd.) No. 814 ahkamı dairesinde eksiltme saatinden bir saat evvel komisyon ha ... tl• . • 'S 
~ (D ınııye A•k. SAK) No. 814 kanlıgma tevdileri. 

~Gta(l •rphane ve Damra Matbaası M6d.) No. 814 Teminat liseler muhasebeciliği veznesine yatırılacağı, §artnamc, 
~ (~ Yemek ma1a>ı ve ı. (CibaJi Orta Okul SAK) No. 813 okuldan görülüp öirenilir. (5900) 4-4 
~~.. onya Ku~ SAK) No. 813 

illt lteçi eti (lıi. Kom. SAK) No. 813 
't (İ11 (Ank. Orman Fidanlık Müd.) No. 815 
(~1•t. Komut. SAK) No. 815 

•ktı Rum Haat. Balıklı Han No. 69) No. 815 

to Salı 13-9-38 
~ t .. 
'~i~ tnde tezgahı, planya, terit ve destere tezgahı v. •· (A•k. 
l\ıtı. '1ar) No. 773. 
~ tlb' Günırük Mabafaza Taburu Sak.) No 78S. 
~l ([):~\ik bez (M. M. V.) 799. 
~ b~ lvz. Sak.) No. 801, 

. ')•lck1••aı intaatı (Çanak. Mst. Mvk. Sak.) No. 801. 
1 lb,lc •bı (Tophane Lvz.) No. 801. 
~,~, lltoa, reçtl v. s. (Deniz Lvz. Sak.) No. 801. 

t,b11t ~ !•l (Niğde Beled.) No 81'3. 
~) NÇın Yedek parçalar (Gümrük Mubafaza Gen. Komut. lst. 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Diyarbakır Nümune hastanesine lazım ol .. n iki kalem dişçi kol• 
tuk ve tur elektrjk açık eksiltmeye konul:nuştur. 

l - Eksiltme 21-9-938 Çarşamba günü s ıat 14 de Cataloğlun· 
da Sıhhat ve İçtimai Muave.:et Müdürlüğü binasında kurulu komis4 
yonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: 138ô :iradır. 
3 - Muvakkat garaoli: 103 lira 59 kuruştur. 
4 - İstekl:ler şartnameyi her gün komisyondan alabilirler. 
5 - İstekliler cari seneye aid ticaret o:iası vesikasile 2490 sayılı 

1'anunda yazılı belgeler ve bu işe yelt:r muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubu ile birlıkte belli gün ve saatte komi•yona 
a-elmeleri. (6144) 

wzı 

5 

' il! : "" ... r' .. ,. """' • ' •• O • ' "' " '\ o "'•,. ~ 

1. _!:~;sarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1 - Şartname ve numunesi mucibince satın alınacak 

18000 kilo baş ipi açık eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli beher kilosu 60 kuruş hesa

bile 10800 lira ve muvakkat teminah 810 liradır. 
ili - Eksiltme 26-IX-938 tarihine rastlayan pazartesi 

günü saat 10,30 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şu\: e :len alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 
1.5 güvenme parası makbuzu Yeya banka teminat mektu
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme günü 
e:ı geç saat IO a kadar yukarda adı geçen Komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(6307) 1-4 
• • • 

1 - Şartname ve projesi mucibince Adanada yaptı
rılarak tuz anbarı ve baş müdürlük apartımanı inşaatı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuttur. 

1 - Keşif bedeli 22917 lira 15 kuruş ve muvakkat 
teminatı 1718.79 liradır. 

ili - Eksiltme 19-9-938 tarihine rastlayan Pazartesi 
günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 115 kuruş bedel muka
bilinde İnhisarlar, Levazım ve Mubayaat Şubesile Adana 
ve Ankara Ba~müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni ev

rak ve vesaikini ihale gününden 3 gön evveline kadar 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü la,aat Şubesine ibraz ederek 
ayrıca ehliyet vesikası almaları lAzımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 
V inci maddede yazılı İnşaat Şubemizden alınacak ehliyet 
vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya 
banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı' zarfları ek· 
siJtme günü en geç saat ona kadar yukarıda adı geçen 
Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde ver-
meleri lazımdır. (6014) 3-4 

• • • 
Mah lli İşin mahiyeti Keşif bed. Muv. tem. Elı.siltme 

Lira kş Lira kş saati 
ld are binası \' e 6(o - ı s6c9 si--1-1_7_0_7_2"---ı-o t\feldan 

Tuzlası tonluk ambar. 
Çay tuzlası İdare binat:ı VI! 600 15609 52 

tonluk amhar. 
1170 72 11 

1 - İdaremizin Sıirt mustakil müdürlüğüne bağlı Mf'lefan 
ve Çııy tuzlalarında şartname ve projeleri mucibince yaptırıla
cak itiare binalıırı ve tuz anbarları inşaatı 19/VIII/938 tarihinde 
ihale ediJeoıedığinden yeniden ayrı ayrı pazarlık usuliyle eksilt· 
meye konmuş ur. 

11 - Krş1f bccfoHeriyle muvakkat tenıinatları hizalarnada 
gö:;te rilırdştir. 

111 - Eksilt01e 1 j IX/938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü 
hizıılar:nda yazılt ~aatlt.:rde Siirt Mustakil müdürlüğünde müte
şekkil komieyoııdn yapılar.aktır. 

iV - Her iki işe ait şartnameler beheri 78 kuruş bedel mu· 
kabiliudc İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesile Anka· 
rn Bıışnıüdürlüğilnden ve Siirt Mustakil Müdürlüğünden alına· 

bilir. 
V . İ:iteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 

%7,S gti·ıc•nme paralariyle birlikte Siirt Müstakil Müdflrlfiğfinde 
nıüteşckkil komi yona müracaatları ilin olunur. (6050) 3·4 

• • • 
1. - İdaremi"in Çamııltı Tu:ılıısı iskelesinde şartname ve 

projesi mucibince yaptırılacak tamirat ve inşaat işi kapalı zarf· 
usuliyle eksıltmeye konulmuştur. 

11. - Ke~il bedeli 15.386 lira 67 kuru~ ve muvakkat te 
minatı 115ıt liradır. 

111 - Eksiltme 22/lX/938 tarihine raıtlayan perşemb6 
günü saat 11 de Kabataş ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
alım Komisyonunda yapılacaktır. 

~ o. QI\~ 
'~ uv.-ı. 
~llıfa'lc. Sak.) No 804. 

~tı k~.!~· M. Y:) No. 80'2. 
~ 1-h, de "· ı. (lıt Beled ) No. 804, 

!)fil •t. Beled.) No. 804. 

Ehemmiyetle Nazarı Dikkata: 
lV. - Şartname ve projeler 76 kuruş bedel mukabilinde 

l lnhisarlar Levazım ve Mubayaat şubesile İmıir ve Ankara baı 
Müdil rlüklerindr-n alınabilir. 

V. - Ekı-:iltmeye iştirak etmek isteyenlerin tenni evrak ve 
\·esaiki 10000 oubin liralık bu gibi işleri yapmış olduklarını il •t t • 

' ~~tat . arlatan. (lst. Beled.) No. 804. 
,''\'itlik ın~tı ı.Içel Nafıa Miid.) No. 805. 
t~ (ltıı bvı lllfaalı (Diyarbakir Nafıa Müd.) No. 805, 
''• k t. urıaz Tümeni) No. 807. 
~ \'e tçı eti (Lüleburga:ı Tümeni) No. 808. 
>"'"-~'nıek attıkları (Galatasaray Llseıi Sak.) ~o. 814, 
~ hilla (Haydarpaşa Lisoıi Sak.) No. 814. 
fl' ., . °llL- ınşaatı (Beani Beled.) No. 813. 
~e Lvz) No. 816. 

~ 
taldıı !tareti olanlar milıayıdıyı aittir• 

Beyaz ve pırına sabunlarıııı a~keri evsata uygun her 
yerden ucuz yalnı1. aşağıdaki adresti.} bula'>ileceksiniı 

A. S. TURAN SABUN FABRİKASI 
İzmir İkinci Mıhcılar sokağı No. 4-6 

ıı.ö:.terir vesail;i ihale gününden 3 gün evveline kadar lnlı~jarlu 
İn~aat Şub~ıine ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet vesikası alma· 
lan lazımdır. 

Vl. - Mühürlü teklif mektubunu kanuni -;esaik i1e 5-inci 
maddede yazılı in~aat şubemizden alınacak ehliyet veıikası ve 
%7,5 güverjme para!ı makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ıhıiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç ~aat 
10 a kadar yukarıda adı geçen Komisyon Batka•hğına mık· 
buz mukahi!iu<le verilmesi lazımdır. (618-1) 2-4 
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provisoire 

Lieu d'adjudicatioo et du 

Cahier du Cbar1re1 Objet de l'Adjudication d'adjudicat. e1timatif Jours Heure 

Con•tructlon-R•parallon -Trav. Publlc.-Mattrlel de Con•trucllon-Cartographla 

Conıtr. garage a Balıkeıir (aj.) Pli cach. 29165 23 2187 40 Com. Acb. Corps armee Balıkesir 26-9-38 16 -

Prodults Chlmlque• et pharmaceutlques - lnetrumant• Sanltalre•-Fournllura pour Hopltaux 

Medicamentı el articlu nnitaires pr bôpi- Pli cacb. 
tal du alienes a Bakırköy : 219 lota 
(rectif). 

Hablllement - Chauaeurea - Tleeue - Culrs 

Coıtumes (casquettes, jaquetleı, gilets et 
pantr.loo): l 16 completı. 

Coıtume1 (caıquetteı, jaquetteı, giletı et 
pantalonı: 149 completa. 

Publique 

n 

8923 40 

1840 -

2384 -

669 26 Com. Ach. Dir Hyg:ene et 
Aısistance Soc. Caa-alotlou 

137- Oir. Culturc Eıkitehir 

179 - n n 

21 9-38 1') -

16-9-38 10 -

16-9-38 il -

Ameublement pour Hablt•tlon et Buraaux - Taplsaerıe ele. 

Table pr refectoire : 137 p. chaiseı : 
548 p. (rectif). 

Banca : 25 p. tableı : 26 p. 

Pli cacb. 

Gre a gre 

Combuatlble - Carburanl - Hullle• 

Houiıle cribilee : 260 t. 
Houille : 100 t. (aj.) 
Petrole : 4000 k. 
Benzine : 5 t. petrole : 50 k. oririoale B: 

250 k. buile pr machine B B: 250 k . 
Cbarbon Uzunköprü : 100 200 t. 
Boiı et ıemi-coke. 

Dlver• : 

Corde pr biche: 18 t 
Laine pr lit: 8,5 t. 
Selleı : 115 p. 

Provlelone 

Oıge ou foin : 654 t. 
Bleı c >ncaueı 

" n 
Beurre : 12 t. 
Huile: 
Blea vermolus: 2,6 t. 
Beurıe: 5000 t. 
Beurre : 26'26 k. 
Sel, ceufs, pommea de turee fromare blanc 

et "Kachern• 
Suon : 1,8 t. huile d'olive : 2 t . olives : 

1,5 t. 
Lait : 2,3 t. Yo61ıourt Silivri : 2 t. Y o· 

gbourt : 800 p. 
Sucre: ö t. 
Viande "Daghlitchn : 1'2450 k . 
Orge : 6 t. foio : 15 t. paille : 5 t. 

foin: 18 t. 
Oirnon : 15 t. 
f>ommeı de terre : 15 t. 
Ferine : 240 t 

Pli cach 
PubJique 
Publique 
Gre a gre 

n 
Publique 

Publique 
Pli cacb. 
Publique 

Pli cacb. 

Pil cacb. 

Publique 

Publique 
Publique 

• 

• 

" 
" Gre a I''~ 

Publique 

n 
Pli cacb. 

Huile d'olives: 786 ... 0 k. (cab. 
Beı.;rre : 41 t . (aj.) 

cb. pr. 197) Gre a rr6 

Orge: 70 t. foin : 25 t. paille 15 t. : 1el a 
fourrage: 200 k. 

Provisionı : 19 lota. 
Oig-oons : 10 t. 

Paille : 470 t. (aj.) 
Savon : 2 ı, l t. (aj.) 
Avoine : 720 t. 
Avoine : 360 t. 
Viande de mouton et bceuf 1avon huile 

d' olive1 et beurre. 
Lentilles, raiıioı ıecs, baricoh secı riz 

et bleı c:oncaasfı. 

Fromage blancı : 675 k. 
Foin: 400 t. 
Pois chiehe : 96 t. 
Pommes de terre : 219 t. (aj.) 
Maccro o iı: 

Macaroniı: 

Foio : 614 t. (aj.) 

,, 
" 

Puhlique 

n 

Gr' a gri 
PH caeb. 

n 

n 
Publique 

" 
,, 

Pli cach. 
Publique 
Gre a &'ri 
Publique 

n 
Gr~ i. 1rre 

B) Adjudications a la surenchere 
Morcaux de cuir et peaux (aj.) 
Dicombreı de 2 malıonı. 

Publique 
Publique 

6147 19 

800 80 

5200 -
1350 -
7rıO -

1308 -

IOSOO -
63i5 -
3065 -

29430 -
74i0 -

11350 -
12600 -
9100 -
650 -

h. k. l 2j 

1080 
2287 50 

324f>O -
39650 -
38250 -

3875 -
6003 -

28200 -
17280 -

236 25 
17000 -
7200 -

14235 -
12~ 0 -
875 -

14138 80 

29S 26 
700 -

461 10 Com. Aeb. Ecole log. GumufaUyu 26-9-38 l 1 -

120 12 Com. Ach. lnt. Tophane 15-9-31 14 30 

390-
101 25 
53 -

196 20 

117 -

810 -
478 12 
230 -

2208 -
560 -
777 -
945 -
705 -
49 -

246 10 
•82 -

156 90 

54 45 

108 75 
373 50 

81 -
171 87 

!!430 -
:!490 38 
28158 75 

159D -

4~0 -
522 -

2638 -
1336 -

18 -
1595 75 
540 -

1067 62 
9t -
66 -

1012 -

Com. Ach. Iat. E!lkişehir 19-9-38 
Dir. Fabrique Fuıila İzmir. 16-9·38 
Ach.Com. Batail. Surveil.Douan.lzmir 28-9-38 
Com. Ach. lnt. İst. Tophane 15-9-38 

Vil. Edirne 
Dir. lycee Kastamonu 

i O 9-38 
27-9-38 

Com. Acb. Econ. Monop. Kabata~ 26-9-38 
Com. Acb. lot. Tophane 26-9-38 
Com. Aeh. Mil. Ka1tamonu 26-9-38 

Com. Ach. Brigade Edirn~ 
Com. Acb. Oiv. Vize 

n 

• " 
n n 

• n 
Com. Acb. Com. f.t. Findildi 
Com. Perm. Municipalite İtt. 
Com. Ach. Ecole Metler iıt . 

• n 

n n 

,, n 

• " Vil. Ed'rne 

19-10-18 
21-9-38 
21-9-38 
27-9-38 
20-9-38 
27-9-38 
12-9-38 
!!6-9-38 
2ı-9-3S 

21-9-33 

21-9 38 
21·9·38 
16-9-38 

16 -
11 -
10-
15 30 

il -
14 -

10 30 
15 -
14 -

16 -
il -
16 -
17 -
16 -
il -
14 30 
14 30 
14 -

14 -

14 -

14 -
14 -
11 -

Com. Ach. Milit. Seliıniye 2g.9.3g 14 -
,, n 2i·9-38 

Com. Ach. Ecole Cend. Erzincan ~6·9-38 
Com. Acb. lnt. Marit. Kasımpaşa 15·9-38 

15 -
14 -
u 30 

Com. Ach. lot. Diyarbakır Danı un moiı 
Oir. Gen. Cartosırapbie Ank. 15-9·38 10 -

Dir. Culture Yozgad 
Hôpital Grec Balıklı 

Büyük Balıklı Han No 69. 
Com. Acb. Div. Lüleburgaz 

n n 

n n 

16-9-38 

IS.9·39 
14-9-38 
22-9-3 

n n 22·9-38 
Com. Ach. Bait. Survıil. Douan. lzmir 26-9-38 

ıo -

15 30 
15 -
15 30 
11 l6 

n " 
27-9-38 10 16,30 

~ n 
Com. Aeh. Corpı Armf Afyon 
Com. Ach Div. l~dremit 
Com. Ach. lat. İat. Tophane 
Com. Ach . Milit. Vize 

n n 
Com. Ach. DiY. I:ımit 

28-9 38 
28-9-38 
l0-9-38 
13-9-38 
2?.9-38 
26-9-38 
12·9-38 

10 30 
il -
ll -
13 -
il 30 
ll 30 
17 -

74 44 Com. Ach. Int. İ.t. Tophane 15-9-38 15 -
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de Cou.tr. a Ank. 

Memento des F ournisseurs ____________________________________________ _./ 

Lundi 12.9.938 

Ba.>cule• (Dir. gen. Monopoles) No. 784 ~ 
Produits pharmacentiques et articles pr. laboratoire (Minis. Def· 

No. 770 
Acier pr. ressort (Fabriques mili.) No. 772 
Plaques en laiton (lnt. Tophane) No. 773 
Appareils pr. brouillard et poudre de zinc (Miniı. def. Nat.) r.:o
Pois chiehe (Com. aeh. mi'it. Kars) No. 791 
Orge (lnt. Ankara) No. 791 
Beıure (Com. ach. Brigade İslahiye) No. 798 
Constr. abattoir (Munıcip. Kayseri) No. 798 
Farine (Brigade İslahiye) No. 799 
Tcile pr. uniformes d'ete (Miniı. def. Nat.) No. 799 
Viaode de mouton et farine (Com. acb. milit. lspaıta) No. ~ 
Bles concasses et riz (Brigade Islahiye) No. 800 
• Decombres d'une batiase (Cb. de fer Etat) No. 801 
Verres tasses carafes ete. (lnt. Tophane) No. L801 
Semi·coko (lnt. Eskişehir) No. 801 
Ueurre (Command. Ist.) No. 801 
Linge.s (Minist. def. Nat.) No. 801 
Viande (Com. ach. milit. Mersin) No. 802 
Orge, farine et foin (Com. acb. milit. Polatli) No. 803 ~ 
Fer Lama, moyeu de roue enclume ete. (Municip. ı.t.) No. 
Rep. bat. Minist. trav. Pub. (Minist. Trav. Publics) No. 802 
Cimeut (Chemins de fer Etat) No. 80'l 
Chaussettes en laine (Minis. def. Nat.) No. 802 
Coton (fnt. Tophane) No. 802 
Con.str. bat. Halle (Municip. Nazilli) No. 802 
Charrue (Vil. Kocaeli) No. 8:.ı2 
Pain (O.r. Penitencier Kocaelı) No. 03 
Viande de mouton (Div. lzmit) No. 803 
Macaronis (Com. acb. Place Forte Çanak.) No. 803 
Farioe et heurre (Brigade Islabiye) No. 803 
Bancs et tableaux noira (Dir. Lycee Pertevniyal) No. 803 
Beurrc: (Com. acb. Corps Arınee Afion) No. 804 
Pain, viande et beuıre (Dir. Culture Edirac) No. 804 
Haricots sccs (Brigade hlahiye) No. 804 
Coostr. mur ı,Defterdaral Ist.) No. 804 
Riz (Com. ach. Ecole Ankara) No. 804 

r.!D
Charbon de bois et coke (lııstilut Jeunneı Filles Scutari) " 
Bois (Defterdarat Ist.) No. 804 
Rep. a l'atelier Muııicipale (Municip. Ist.) No. 804 ~o-
Eponges (Com. ach. Command. gen. Surveil. Douan. Ist.) 
Semi·coke (Oir. Sürete Ankara) No. 804 
Antbracite lurc (Deftcrdaral lst.) No. 804 
Constr. batisse Adm. particuliere et imprimerie (Oir. 'frs'" 

Kırşehir) No. 804 
Pommu de terre et oig-nons (Com. ach. Div. Manisa) No· 
Avoine, viande de breuf et paille (Batail. gend. Kirazlı) t:o• 
Semi-coke (Dir. Culture Edırne) No. 805 
Vermicelleı et macaronis (Plaee Force Çanakkale) No 805 
Benzine, petrole ete. (lnt. 'fophane) No. 805 
Transports d'articles monopoH.eı (Dir. Princip. MonoP• 

No. 805 
Pain (Dir. Culture Edirne) No. 807 
Legumes et fruits (Com. ach. mil. Samsun) No. 8l)7 gr: 
Fromage, <l!ufs et oignons (Com. aeh. Ec. Sup. Geoie) No· 
Oignons et farine (Dir. Culture Edirne) No. 808 
Traverses eo sapin (Cb. de fer Etat lzmir) No. 808 
Constr. cuisine (Muhtar Nahiye Ahmetli) No. 808 
Repar. au Lycee Konya (Dir. Lycee Konya) No 809 
.H llast (Ch. de fer Etat) No. 809 ,~ 
Bidons pr. benzine et articles de proprete (Com. aclı. Mil. ~ 

No. 811 . ~ 
• Peau, mohaire, chevaux (Dir. lnstitut Baeteriologie Pend•") 
Paille et avoir.e (Com. ach. aend. Çanakkale) No. 812 
Pail'.e (Com. ach, mil. Tekirdafr) No. 812 , 
Bancs de classe (Com, aeh. Lycee Jeune Filles Kandilli) filo 
Avoine, foiu et tige de paille (Dir. Sürete Iat.) No. 814 
Foin (Com. c:.ch. mil. Selimiye) No. 814 
Semi-coke (Dir. Hôtel Moonaies) No. 814 d· 
Bancı, chaises, tab!e il manaer ete. (Com. ach. Ee. SecO'' 

No. 813 
Foin (Com. ach. Corpı d'armee Konya) No. 8J3 ~C' 
Viande de breuf ou de chevre (Com. acb. Com. mil. I•t.) 
Constr. bussia (Dir. Repinierc Forest. Ank.) No. 815 
Beurre (Com ac!ı. Com. mil. lıt.) No. 815 r. 
Oignons (Hôp. Grec Bahk!ı, Balıklı Han No. 69) No. 81:1 

(Voir la suite en 4eme pagc) 
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