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HARICi EKONOMiK 
HABERLER 

Yunanistanın üzüm ve incir ihracati 

liı. o&Ünı Ofisinin neşrettiği ista- Sl bugiin çok canlı geçti. Fiyatlar 

Çt tiğe llazaran Yuoani11 taıı ın ge- 1 yüksehneğe meyyaldır. Amorikaya 

~ ~ •tne Eylıll birinden bu ıene 1 ihraç olunan nev'in okkası 7 drah

-~ltoıun 31 ine kadar 146742422 1 mi, rayiç nev'i 6,30 drahmi ııra· 
~ ~lüın ihraç olunmuştur. 1937 1 lanndıdır. Geçen sene incirin h.-

44 ~ .. a.yni müddet zarfında 164.3 tihsali 15 milyon okkaya balığ ol
~G63s litre 1936 seceıioin aynı muştu. İhracat i~e 179.000.000 drah

i~ ddeu zamanda l 4 t.537.350 litre kıymetinde 22, 140 ton 1936 da 

t•çl ol~nmuıtur. • 16,000, 1935 de 19,000 ton ihraç 

llcır. 6 Eylul - incir piyasa· olunmuştur. 

A vrupanin şeker mahsulü 

t'ç Alınan şeker mütehassısı Lichtin tahminine nazaran 
18() tn •enenin şeker mahsulü 7 .237.000 ton iken bu sene 
bı/lOtl ton naksan olarak 7 .057 .000 ton olmuştur. Bu me-

t da. Rusyanın mahsulü dahil değildir. 

lngilterenin düyunu umumiyesi 

~~ıı lltsnıi istatistiklerde görüldüğü üzere İı:ıgi\tecenin düyu 
~lt~~nıiycsi geçerı sene mıutm birinde 7.916.526.894 ln.?iliz 

rl" taa1~ •ken bu sene mart birinde 8.144.128.147 İngiliz li· 
il baliğ olmu~tur. 

1. 

ltalyanın harici ticaretı 

lıl ı~':Y• bu senenin ilk yedi aylarında 6,798 milyon lirot
~t bul lt ~e 4 484 milyon liretlik ihracat yapmııtır, Geçen ıe• 
ffıtı 1 .}edı &ylarda ithala.tı 8027 milyon ve ihracatt 4332 mil· 
lttt 

8 
ıret2 oldu~una nazaran, ticaret bilançosunun 2.314 milyon 
Çı~ı bu sene 3694 milycn lirett çıkmıştır. 

!llltrika demiryolu şirketlerinin hasılatı 
~l,:ttika.rıın 141 aded olan demir yolu şirkt:tlerinin temmuzayı 
~~ 111, ttçen senenin temmuz ayı buılatından 6ö.440 OCO dolar nok· 
" 1.. "•it ~ o . \1. ""ııl ""W.64 .000 dolar olmuştur. Bu şirketlt:rin temmuz ayın · 
~"tt •ttiltleri ıafi karı 22.600.000 dolar olarak as.390.000 dolar 

llt, 

' 1' ~ ' ' " ) ) ~~'biti Agtrıce Economique et Financier~,, gazetesinin New York 

~~.~Gltıı A.":upanao vaziyeti hakkında Amerikada nikbin bir zihni· 

'tt.ı Ql •urdüfüo(i fakat maliye mehafilinin Alman Batvekili 

~~ '\ ~lk~ıuın iradına bekledikini bildiriyor. 

~llitıt tlçılca milli Bankasırıu vaziyeti mübeyyin netrettiti son 
\ b1ıı rıa.2:aran :mevcud altın ihtiyatı 15.425.637.609 franka teda

\~ 'lt.._'-~a.rı evrakı nakliyesi 21. 820.894.0fıO franka ve banknota 

~dlt, latokun niıbeti yüzde 66.50 den 66.80 • çrktıtı ıörül• 

Komanyanın petrolu 

~~ 
1ıi '"Y'a 193 lldt el 7 ıeneıinde dilnyada petrol ihraç eden memleket-

' ''liitıd · firdilncü ıırasmda iken albncı sırasına indi. İran ve Ho· 
)' 8 7'•tarıı Roıııanyaya tek:ıddüm ettil6r. Evv ... lki ıeoe Ro· 

~l·/t~ ~~İIYon ton i'ayri safi petrol iıtihsal etmişken, sreçen 

-~~- lale 
11Yoaı ton iıtibsal etti. Bülün dünyada iatibsal olr.nan 

'tl,tl~ t11auu 280 milyon ton olup bo miktarın yüzde 62 iıi
,,~ "IG.A.lllbika, yüzde 10 unu Sovyet Ruıya, ve Rumanya 

•de 2,/ :>5 niıbetinde iıtihıal ed11. 

Avrupa esham borsalarının son hafta 

muameleleri üz erine bir nazar 

Pariı, Bona, Avrupannl 
siyasi vaziyeti hakkıııda geçen 
haftadan az bedbindir. Fakat 
bu müsait zihniyete rağmen 

muamelelerde gevşe:dik var· 
dır. Bazı eshama az çok talip 
vuku buldu i halbuki bu satış
lar Hatların yükselmesine bir 
faidesi olmadı. Hususi olarak 
geçen gün muamele gören yedi 
eshamın fiatlarının yükselme
sine karşı yetmiş iki eshamın 
fiatları tenezzül etmiş olduğu 
kayd olunmuştur. 

we~ioe ssbe p oldu. Altıı:ı fiatla .. 
rının yükselmesinin tesirile nlıın 
madenlui ushı:ı nıının da fia tia rı 

yöksr,ldi. Kauçuk eshamlanmn 
ve Alman ve ÇekoslovJk ranı. 
lan f iatlarında cüı'i bir yükse
liş göründü. 

Nevyork, - B tlfSa durgun 
ve muameleler ge vşrktir. Haftn 
başında borsa simsadurı terı!d
dütle işe ba,ladılar. Fakat hafta 
içinde ve son günlerinde i~lcr 
biraz canlandı. Bor::;anın gevşek
liğiuin ::;ebeplerinden biri de e· 
hemmiyetli bir kaç iptidai mal
ların fıatlarıııın piyasada düşme· 

si olmu~lıır. Pamuk, bak ır, buğ· 

day vesair Lı azı ham maddelerin 

fıatları yükseldi. 

Altııı madeni fiatları kavi 
olup yükselmeğe mail olması
na rağmen altın madenleri es
hamının Hatlarında hiçbir te
beddülat olmadı. Elmas esha
mının fiatları hissolunacak de
recede sukut etti. Petrol ve Brüksel· -Avrup:ıoın sair 
madenler eshamlarının fiatları borsaları Brüksel borsası üzeri· 
biraz yükseldiler. Kauçuk es- ne büyük bir teı:,ir yaptılar. Bor
hamları güçle nevilerini muha- sacılar ispekülaıyonlarla borsayı 
faza edebilirler. canlandırmağa gayret ediyoıJar. 

Londra. - Borsada faa1i· Fakat bütün gayretleri akim 
yet yok muameleler gayri mun- kalıyor. Bu hafta zarfında Bre
tazam. İngiliz lirasının kıymeti zilya tram vayları, kauçuk ve 
Amerika doları kıymetine nisbe · müstemleke eshamlarının rağ
ten biraz sukutu neticesi olarak bet gösterildi. Altın maden, 
İngiliz devletinin tahvilat fiatla- sair madımler ve bazı madde· 
rı da düştü. Tüccar piyasasında ler e~haııılarına talip elanlar 
petrol fiatının tenezzül ettiği oldu, fakat fiatlard~l değişiklik 

b@rsada petrol esbamının düş· ! olmadı. 

Meksika petrollarını Alman mallerile 

mübadele ediyor 

Meluika petı ol - vapurlam- mal mübadelesinin tekerrü
dan ayda iki vapur Ham- 1 ründen çok endişe etmekte
burgda Eroest jung firmasına 1 

dirler. Bu sene temmuz ayın
gelecfk ve bu petrolların be· : da Amerika'nın Meksika'ya ih
deline mukabil Almanya'dan raç ettiği malın mecmuu geçen 
gazete kağıdı ve sair alman ı senenin temmuz ayındaki ih· 
malları Meksika'ya gidecek- ' racatından % 60 noksandır. 
tir. . . · 1 Meksika Temyiz mahkeme-

Şımdıye kadar Uç vapur si Hükumetin mallarını ceb-

Almanya için yola .. ç~k':·ştır. j ren satın aldığı ecnebi pet
Geçen perşembe gunu Mek- rol Şirketlerini kendi amele-
ıiken lgl,, tasfiyehanesinden l .1 kd tt"kl · k ı . erı e a e ı erı mu ave e 
bırl vlapukr ~d~maAn!a ıçın ~het- ahkamını ıcra etmedikle-
ro a ma ta ı ı. gustos nı a• 
yetinde bir vapur bu tasfiye· rinden dolayı amelelerce üçer 
haneden Almanya'ya hareket aylık yevmiye tediyesine mah• 

küm etti. Bu hükum icra oetmişti. Yine ağustos nihaye-
tinde diğer bir vapur bundan lunduğu takdirde ecnebi şir-
evve) amerikalı "Pi ere Sınılair ketleri 6 milyon İngiliz liras 
Şirketinin,, mülkü olan tasfi- tediye etmeğe mecbur ola-
fiyehaneden Almanya için caklardır. Mamafih, söylendi-
petrol aldı. ğine göre bu şirketler mah-

Amerika Ticaret mehafili kemenin kararına ehemmiyet 
Almanya ile Meksika'nın bu vermek niyetinde değildirler. 

Kanunlar, Kararnameler, 
Ticaret muahedeleri 

İktisad VekAletinden: 
lıtn: No. 9 

Madde 1 - 13/3/1938 tarih Te 2/8273 ıayıh kararna
menin 2 nci maddesine istinaden haıırlamıuı olup, 7/4/ 1938 
tarih ve 3876 sayılı Resmi Gazetede intişar etnıiş olan 
2 nci ilanın 2 nci maddesinin (b) fıkrasının 3 (1) bendinde 
ywfi Amerika Birleşik Devletlerine ihraç olunacak mallar 
meyanına (bilumum deriler) de ilave edilmiştir · 

Madde 2 ·- Yukarda mezkur 2 aci ilanın 2 nci mad
desinin (b) fıkrasının 3 (Ilı bendinde yazılı Mısıra ihraç o
lunacak tütüne aid (yalnız aynı tacir tarafından ve bu ilA· 
nın neşri tarihinden itibaren bir sene zarfında ihraç edil
mek şartile, O. R. B. kıymeti 500.000 lirayı geçecek ihra
cat fazlası için) kaydı şu şekilde değiştirilmiştir : 

(Bu illn tarihinden itibaren ihraç olunacak tütünün 
F. O. B. kıymetinin % ellisi için}. 

Madde 3 - Sözü edilen aynı 2 nci il4nın 4 üncü mad
desinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiıtir: 

(b) İhracattan önce idhalatta bulunulmak istenildiği 
takdirde, idhalat ve ihracat aynı tacir tarafından yapılmak 
şartile, idhal malının C. 1. F. kıymetine müsavi bir Banka 
teminat mektubu, idhalat ve ihracatın ayrı tacirler tara
fından yapılması halinde idhal malının C. 1. F. tutarı 
nakden 

Türkiye Cümhutiyet Merkez Bankasına yatırılır. 

Palamut ihracatının murakabesine dair nizamnamenin 
14 üncü maddesinin değiştirilmesi ve 23/ 12/ 1937 
tarih ve 2/7866 numaralı nizamnamenin muvak

kat maddesinin ilgası hakkında nizamname 

Madde 1 - Palamut ihracatının mürakabesine dair 
nizamnamenin 14 üncü maddesi aşağıdaki yazılı şekilde 
değiştirilmiştir. 

"İhraç edilecek bilOmum palamut partilerinde taş, 
kum, demir parçaları gibi ecnebi maddelerin bulunmaıı 
yaaaktır. 

Şu kadar ki: 
a) Tırnaklarda ; % bire kadar, ayrılması müşktU, ince 

' ufak taş ve kum bulunabilir. 
b) Her biri kontrola arzedilen palamut tanelerinden 

iri olmamak şartile, gerek engin, birinci ve ikinci natüre 
namı altında ve gerek nümune veya tanen esaslarına göre 
jhraç edilecek palamutlarda yüzde yarıma kadar ve rüfüz ve 
koruk olarak sevkedilecek palamutlarda ise yüzde bire 
kadar taş ve kum bulunabilir. 

\ İktisad Vekaleti, lüzum gördükçe, rekolte vaziyetini, 
umumi ziraat, ticaret ve işleme icablarını göz önünde tut
mak, 19 uncu maddede yazılı heyetin mütaleasını almak, 
en az 15 gün evvel ' Ankara' da Resmi Gazete ve mahalle
rinde de münasib vasıtalarla ilAn etmek ve yukarıda ya
zılı azami hadleri aşmamak şartile bu nisbetlerde değişik
lik yapabilir.,, 

Madde 2 - Palamut ihracatının mtirakabesine dair 
nizamnamenin bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkınaa 
23/ 12/ 1937 tarih ve 2/7866 numaralı nizamnamenin muv
vakat maddesi ilga edilmiştir. 

Madde 3-Devlet Şurasınca görülmüş olan bu nizam
name hükumleri Resmi Gazetede basıldığı günden 15 gün 
sonra mer'iyete girer. 

Madde 4 - Bu nizamname hükumlerini tatbika İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

2/7332 Palamut ihracatının muraka-
besine dair nizamname 3 18 
Nizamnameye aid düzeltme 

2/7866 Palamut ihracatına dair olan 
nizamnamenin bazı maddele· 
rinin tadili 3 19 

1705 Ticarette tağşişin men'i ve ih· 
racatın murakabesi ve korun-
ması kanunu 3 11 

3018 1705 numaralı kanuna ek ka· 
DUD 3 17 

1510 3711 
3733 

158 3800 

1843 1524 

1250 a330 
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Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cinai Şekli Mubam.bed. Teminat 

A) MÜNAKASALAR 

ln,aat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, HarHa 

Bölge Sanat Okulunda yap. tamirat 
İlk Okulu binası ikmali inşaab (temd.) 
Sinema binasında yap. ilini inşaat 
Adıyaman-Besni yolunda yap. teı.,.iyei tüubiye 

fO•e Te meofu iataatı 
Btltcik-Karak5r yolunan ara1ında yap. menfu 
G&rdeı k8prdıtl tamiri 
Şile Merk._. Okalan•n tamiri 
Şile Merk. Okulaaua tamiri 
Beıiktaf Birinci Y ab Okalu bahçeaiae dınr 

inıaatı 
Pertek-Mameki yolu ikmali intaab (Şırt 2 L.) 
Mutia hükumd konağı inıaatı (temd.) 
Ün\versiteai Merk bina11 çabıındaki kurşunla-

Açık ekı. 
Paz. 

Açık ekı. 

n " 

n " 
Pa.z. 
,, 

Kapalı :r. 
Kapalı z, 
Paz. 

1444 19 
1R481 02 
.. 194 15 
4156 96 

126.f 88 
10;2 31 
248 -
250 -
3ll 65 

315 -
311 -

94 87 
78 93 
18 6~ 
18 7;, 
23 37 

80000 - 52j0 -
20953 29 1571 so 

Müracaat yeri 

İzmir Nafıa Mild. 
Malatya Vilayeti 

n " 
n n 

Bilecik Nafıa Mild. 
Maniıa Valiliti 
lat. Beled. 

n n 

n " 

Tunceli Nafıa Müd. 
Mu§"la Vilayeti 
iıt Üniversitesi Paz. Komis. 

Gün Saat 

28-9-38 15 -
4-9-38 itib. 1 ay 
22-9-38 15 -
17-9-38 15 -

21-9-38 15 -
22-9-38 l o 30 
15-~ 11 -
15-9-38 11 -
15-9-38 l 1 -

17-9~8 12 -
17-9-38 1 l -
15-9-38 11 -

r1n tamiri 
Heli infaatı Açık ekı. 1373 50 105 - İnhisarlar Samıun Tütün Fabrikaıı 15·9-38 15 -

Heli inşaatı 
lamıuo kııluında yap. su te1i1atı 

Açık ekı. 

Kapalı ı:. 

150t 39 
10791 69 

112 87 
809 80 

Müd. 
Havıa Beled. 
Sa'Jlsun Aı\c. SAK 

ll&qlar, Kllnlk ve spençlyart aıat, Hastana Lav. 

Nd idrofil pamutu: 500 k. 
AlAtı cerrahiye: 74 kalem 

Mensucat 

Anı remeniıi: SftO çift (temd.) 
Amerikan beııl: 3400 m. 
Patiaka, kapat bezi ye karyola 

Tahta, kereste ve saire 

Çam tranrsi: 400 ad. (temd.) 

Açık ekı. 
Açık ekı. 

Açık elu. 
Atık ekı. 

Açık elcs. 

Kil. 1.50 
557 15 

1800 -
M. o,at 
163 ôO 

2620 -

56 25 İıt. Sıhhi Müesscıeler SAK 
41 85 Urfa Vilayeti İıt. Sıhhat MGd. 

135 - Güm. Mub. Gea Kemat. lst. SAK 
58 10 fat. Belediyeti 
12 Z1 Samaan Bded. 

196 50 D. D.Y. İzmir 

Mobllya ve bUro e,yası, Mutamba-Hah v. a. 

Talebe ıırası: 70 ad.-Künüı 2 ad,-Y azı tah· Açık ekı. 
taaı: 4 ad.-Çerçne: 16 ad .-Kitıt kutusu: 
5 ad. 

Karyola (Bak mensucat ıütununa) Açık eka. 

Mahrukat, Benzin, Makine vesaire 

Meşe odunu: 101 t. Açık eks. 
Kok kamürü: 12 t.-Meşe kömürü: 5 t . Açık ekı. 
Kuilmiı odun: 2000-2500 çeki-Mangal kömii- Kapalı z. 

rll: 15-20 t. 
Benıin: 200 teneke Kapalı z, 

MUteferrlk 

Kazma: 400 ad.-Kürek: 400 ad.-Varyoz: ıtlt\ Açık ekı. 
ad.- Kazma ve ktlrek sapı: 100) ad.-Var-
yos ıapı: 50 ad.-El arabuı: ~ ad. - Çadır: 
20 ad. 

Parke taıı: 60000 ad. Açık ellı. 
Binek hayunı Paz. 
Kaynak makineıi: 1 ad. Açık ekı. 
Bronzdan mamul "Atatürk" büstü Paz. 
Baraj kumuı: 2000 ad.- Çelik kürek: 4000 ad.- Kapalı z. 

Toprak kazmuı: 1000 ad. 
KOlUlr Direk. 37 tane yanrın ıilndürme maki- Paz. 

nelerine ecza v. ı. 

Araba tamiri: 5 ad. (temd.) Paz. 
Beyıir kılı: 200 k.-Domuz kıh: 200 k. Açık eks. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Et: 6000 k. 
Kura ıotan 2l t . 
Kuru aoj'au 10 t. 
Butday öiillül~eıi 700 t . 
Sııt 10 t. Yoğurt 10 t. (temd) 
Fkmek 198 t. (temd.) 
Ekmek 40 t. 
Koyun eti 10 t. kuzu eti. 2 t. sıtıt eti 2 t. 

dana eti 2 t. 
Karaciter 500 ad. böbrek yatı 250 k. 
Sad•yat 5 t. 

Açık eka. 
,, 

" 
" n 

Kapalı z. 
Paz. 

n 
Açık ek. 

,, n 

,, 
,, 

Pirinç 3 t. -k. fasulye 2.5 t.-kuru bezelye 750 ,, " ,, 
k.-k. fasulye: 500 k.-k. bamya 250 k . 

Arpa veya yulaf 654 t. 
Kur• ot. 532 ton (tashih) 
Erzak 36 kalem 
Sadeyat 45 t. (temd·) 
Un 207 t. 
Ekmek: (1 senelik) ( emd.) 
Sabun: 107,900 k. (Şart 162 k .) (temd.) 
Nohud: 154 t, (temd.) 

MUzayadaler 

Katıd: 1886 k. 
Muhtelif efya: 45 kalem 
Met• odunu: 2416 kental 
At .,. uter: 2.1 ad. 

Kapı. la ı. 

n ,, 

Paz 

Paz. 
Paz. 

• 

Paı. 
,, 

Açık art. 

• • 

1132 20 84 92 Samsun KülUlr Direk. 

- - Samsun Beled. 

16 -

780 -

Malatya Vilayeti 
Bilecik Orta Okul Direk. 
İst. Sıhhi Müe11eıeler SAK 

6IOO - 495 - Ank. Valiliti 

2420 - - - l:rmir Vil&yeti 

4200 -
170 -

1160 -

6000 -

96 25 

220 -
38GO -

315 - D. D. Y. Malatya 
Konya Kor SAK 

86 25 İst. Beled. 
Ilgın Beled 

450 - Nafıa Vekaleti 

7 22 lıt. Beled. 

18 - Harita Gen. Direk. 
235 - Aık. Fabrikalar U. Müd· SAK 

202 50 Tekirdat Ask. SAK. 
115 aO 
62 50 

12715 - 954 -

" ,, 
n n 

n n 

" 
" 
n 

21780 - 1633 50 
28.5 -
485-

Manisa V aliliti 
İzmir Lvz. SAK. 
Emniyet U. Müd. • 

,, ,, ,, 

29430 -
38620 -

38250 -
28980 -

360 -
32262 10 
16108 40 

--
97 90 

16 -
416 05 
120 75 

,, 
" ,, 

" it ,, ,, 
,, " 

2'208 - lslahiye Tut.-y SAK. 
1396 50 

2863 75 
2173 50 

2419 66 
1208 13 

" " n Bilecik Ortaokul Direk. 
Dıyarbakır Lv:r. SAK. 
Kilia Aılr. SAK. 
Samsun Beled. 
Deniz Lvz. SAK 

n ,, 

- - İnlaiaarlar Samau11 Bq MGel. 
7 35 Samıu11 Villyeti 

21 76 Malatya Orman Mühendiı. 
Mer1ia Alk. SAK 

26-9-38 
~6-9-38 

17-9-38 
29-9-38 
26·9-38 

28·9-38 

26-9-38 

26-9-38 

17-~ 
23-9-38 
28-9-.i8 

ıo -

14 30 
10 -

Jt -
14 30 
14 -

16 -

11 -

14 -

12 -
14 -
15 -

29-9-38 15 -

26-9-38 11 

lfl-9-38 11 -

29-9·38 14 30 
20-9-38 e kadar 

1 

t-lo.J8 il 1 

15-9-38 11 - ı 

15-9-38 9 -
30-9-38 14 -

26-9-38 1 l -
26-9-38 16 -
26-9-38 17 -
29-9-38 15 -
1-lft-38 e kadar 
15-9-38 11 -
29-9-38 10 -
29-9 38 11 -

29-9-38 1 1 30 
29-9-38 15 -
29-9-38 16 -

18-»-38 16 -
14-9-38 15 30 
23-9-38 14 -

1 ay zarfında 
23-9~8 16 -
26-9-3g 14 -
17 9-.1S 12 30 
17-9-38 12 30 

19-~38 
15-9-38 
16-~38 

·~ 

10 -
12 -
10-
7-

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
... ·- .. , • •• •• •• ' • •4 .....,,,.,, 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Bonzin 
Motorin 
Maden kömürü yerl! blek 

,, n 
,, ,, 
n n 

krible 
marinJaYe 
tnYeoan 

Kok kömörü (fabrikada 
~mükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

ErzaK 

Pirinç Tosya 
n yer-li Bombey 
,, ff'Oebi (Hindiye) 

Sabun birintıi 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
,, n küp 

Yumurta iri 
Limon ltalya 

n Tarablua 
Patatea Adapuar loi 

11 ,, 2oi 
l•ytia taneli rlu ble (936 mahsul 

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

Sade yat Urfa (birinci) 
,, ,, (ikinci) 
,, Kara (erimif) 
n ,, (erimemif) 

11 Trabzon 

11 Vejetalin 
Çay Cava 
,, Çin 
,, Soylan 

Kahve muhtelif 

,, 
,, 
n 

Deri ham ve ltl•nmlt 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 
,, ,, manda 
n n ııp 

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

Tuta keçi 
,, koyua 

.Salamura knzu 
n manda 
,, ıığır 

Kösele ~ ,, 1 ci 
,, ...,1 ~ manda 1 ci 

Metin elvan lci 
,, beyaz lci 

Sahtiyan elvan lci 
,, beyaz lci 

Pamuk ipliği 

Vater yerli 4 AdilDa 

" n 6 " 
n n 8 n 
n n IO n 
n ,, 12 ,, 
,, ,, 14 • 
,, ,, 20 Yedikule 
,, ,, 24 ,, 

Ekatra ,, 6 n 

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

Vater eenebi 
,, 
,, 
,, 

,, 
. ,, 
" 

n " Ekstra Y \lrli 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

11 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
• 

4 ıluciiye 
6 ,, 
8 ,, 

10 ,, 
12 ,, 
14 lngiliz 
15 n 
18 ,, 
20 ,, 
22 ,, 
24 ,, 
15 İtalya 
18 ,, 
22 ,, 
24 ,, 

kilosu 
litresi 
kiloıu 

tonu 
n 

n 

n ,, 
n 

kiloıu 

n 
,, 
n 
n 

n 
,, 
,, 

Hndıtı 

b. aandıtı 
,, 

kiloH 
n 

n 
,, 
n 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 
n 

çifti 
kiloıu 

,, 
,, 

çifti 
kiloau 
çifti 
,, 
,, 
,, 

kiloıu ,, 
,, 
,, 

taneai 
,, 
,, 
,, 

paketi 

" ,, 
" 
" 
" 
it ,, 
" ,, 
,, 
,, 
n ,, 
,. 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
it ,, 
" • • 

En a:r -En çok 

-14,75 
-15,20 
-1 

-,--16,00 
14,5C-15,00 
12,00-12,50 
il , 00-11 ,50 

-16,50 
-21,50 
-26,00 

22,50- 24 
26,00- Z1 
-,- - J! 
'11,00-
~.00-

18-

~ 
~ 
19 
26 

?.8 
18.000- ı9 
800 - 815 
--- 1500 

- 6,25 
- 2.25 

45-- d 
~~ 
18- 2l) 
16- ıs 
13- 16 

ıC'IJ 
g1 

80- 84 
70 

73- 15 
45 

285-~ 
280- 1C'IJ 

290- ""'' 101,25- ıO'Jr 

160-.A ·~ 
40-~~ 
50-; ~ 
55 - ;;ıe 

110- ·~ 48 - 53') 
125- :.o 
100-

_,., 

34 - ~ 
40- aı. 

151- llll' 
125-- 130 
100- .~ 

80- = ıoo- :~ 
90-

imtiyaz 1ablbl Ye yası itleri DlriktM: t.JD•il ov'' 
buddı,., Mukeı Bumnl 

l 

2 
li 
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,,,a) MÜNAKASALAR 

~-Tamirat-Nafıa işleri ve malzemesi Harita 

Bilecik Nafıa Müdürlüğünden : 

2ı-o 1 - Eksiltmeye konulan iş Bilecik Karaköy yolunun 
ut' 30-21-615 inci kilsmetrelerinde yeniden yapılacak 1264 
' 88 kuruş bedeli keşifli üç adet menfez inşaatı. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır : 
~ - Eksiltme şartnamesi. 

- Mukavele proje.si. 
~ - Bayındırlık itleri genel şartnamesi. 

- Fenni ve huıusi şartname. f - Keşif silsilei fiat ve metraj cetveli. 
t'lıU· •teldiler bu evrakı Bilecik Nafıa Müdürlüğünde g5· 

ıtler. 

Qi}~~ - İhale 21-9 938 inci çarşamba günü saat 15 de 
ık Yillyeti Encümenince yapılacaktır. 
: - Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 

~1'11 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 94 lira 87 
~ 'h ~uvakkat teminatı bundan başka aşağıda yazılı ve

llıt olup göstermesi lazımdır. 
~ - 1938 yılına ait ticaret odası vesikası. 'u - Eksiltme gününden en az sekir: gftn evvel mftra · 
' Nafıa Müdürlüğünden alınmıı ehliyet vesikası. 

Manisa Valiliğinden : 

~it-,~ - Gördes kasabaıı yanındaki Gördes köprüsü ta
'~•ilt 1052 lira 31 kuruşluk keşifnamesi dairasinde açık 

2
'4eye konulmuştur. 

~t-la~ - Bu işe ait şartname ve keşif evrakı Nafıa Mn
f'11den parasız alınabilir. 

"- V·ı .._ İhalesi eyhilun 22 nci perşembP. günü saat I0,30 
~ 4Ytt daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

.._ Muvakkat teminat 78 lira 93 kuruştur. 

Malatya İlbayhğmdan : 

~~tıı:~·Y~riıan BesJ~İ . y~lunda yapılac~k .olan ,.~ 4156 li~~ 96 
~tııre ~~ıf bedelim ıhtıva eden tes•nyeı turcı bıye şose ı§ı ve 
~l~ ınşaatı 3.9.938 tarihinden itibııren 15 gün müddetle 
'-ıı~ eye konulmuştur. J 7.9.938 tarihine rast1ayan cumartesi 

,i ~iıı:•t 12 de ihale yaf'ılacaktır. lıteklilerin %7,5 muvakkat 
L ~tı olan 311 lirayı iş banka5ına yatırarak mukabilinde ala
~ ilt lliakbuzu hamilen vilayet daimi encümenine müracaat· 

ti olunur. 

Malatya flbayhfınd4D 

~1~1 Ura 2 kurut keıil bedelini ihtiva eden ve Viliiyete bağlı 
•t1~l•ıı lllerkesinde yaptınlacak olan ilk okul binası ikmali 
~- . Jc.palı zarf uıulile yapılan 15 günlük ekıiltme müddeti 
\ı 't~11 ~~teldi çıkmadı~.ndan me:ııkur irıtaabn 4)91938 tarihinden 
~·~. l' ır ay zarfında pazarlıkla lıtekliıine verilmesi kararla~tınl· 

t, llipltriıı Vilayet Daimi incümenine milracaatları ilin olu· 

l '' 
)t't' 1~94. lira 15 kuruş keşif bedelini ihtiva eden ve Vilayet 
'~ ~· t~ıne ait sinema binasında y3p1lacak olan ilavei inşaat 
L ~t. ~· ihıQden itibare.ıı oo beş gün müddetle eks.llmeye konul• 
>~1~'9/93s taribi Ci e rastlayan perşembe günü ıaat 15 te iha· 

>•tı~ktır. isteklilerin 315 lira muvakkat teminatlarını i;; ban· 
'rlrak ınukabiliode alacaklan makbuzu hamilen Viliyet 

Gıııtlliııe müracaatları ilin olunur. 

İzmir Nafıa Müdürlüğünden : 

Bölge San' atlar okulu demir atölyesinde yapılacak in
şaat ilavesi 1444 lira 19 kuruş açın tutarile ve 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklileri.n 2490 
sayılı yasa hükiımlerine göre hazırlıyacaldarı teminatları 
ile birlikte 28 eyli'ıl 938 çarşamba günü saat 15 de Nafıa 
Müdürlüğünde müteşekkil Komisyona başvurmaları. 

Muğla Vilayetinden: 

1 - Ekailtmiyc konulan iş: 7-9-938 günü ihalesi ilAn 
edilmiş olan 20953 lira 2g kurut keşif bedelli Muğla Hü
k:lımet konağı inşaatına istekli çıkmadığından buna aid 
müddet 17-9-938 cumartesi günü saat 11 de ihale edilmek 
üzere on gün uzatılmıştır. 

2 - Isteklıler bu işe aid keşif ve evrakı aaireyi 
Muğla Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 17 -9-938 cumartesi günü saat 11 de 
Muğ'la Nafıa Müdürlüğünde müteşekkil Komisyonda yapı
lacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1571 lira 50 kuruştur. 
5 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
6 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin aşağıda 

yazılı vesaiki ibraz etmeleri icap eder. 
1 - Ticaret Odasına kayıtlı bulunduklarına dair ve

ıika. 
2 - Evvelce bu gibi işleri yaptıklarına dair vesika. 
3 - Viliyet Nafıasından vesika almak istiyenlerin 

ihaleden önce resmen mürcaatla vesika almaları lazımdır. 
4 - İsteklilerin mühendis olmadığı takdirde inşaatın 

fenni mes'uliyetini deruhte edecek bir mühendis veya mi
mar göstermeleri. 

1 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saat
ten bir ıaat evyeline kadar Muğla Nafıa Müaürlüğü bi
nası içinde Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplar 3 cü 
maddede yazılı saate kadar 2elmiş olacak ve bu zarfların 
üzeri mühür mumile iyice kapatılmış olması lazımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

lnbisarlıır Samsun Tütün Fabrıkası Müdür lüğu<len: 
Fabrıkanın büro kısmında açık ekf'iltı:ne ~uretıle yaptırıla

cak olau l::i7j,50 hra ke~if bedellı uört helanın eksiltme işi 
görülen lüzum üzerine 15 eylul 938 tarıhine rasJıyan periembe 
günü sa~t 14 le yapılacaktır. 

1 - İ::ıtekJiJer Nafıadan veyahut Belediyeden musaddak eh· 
Iiyetnan.ıeJi olacaktır. 

:l - Bu İ§e ait mevcut plan, ke~if ve şactnameyi görmek 
ve izahat almak için resmi dairelerin açık olduğu günlerde 
Fabrika Müdürlüğüne müracaat olunabilir. 

3 - Ek:;ıltmeye iştirak edecekler ke§if bedeli üzerinden 
yüzde yedi buçuk hesabıle muvakkat teminul olaıak 105 !ırayı 

ek.sıltmeye i~tırakten evvel Fabrika veznı-sıne yatıtılarak ala· 
c.a~ları makbuzu Komisyona ıbraza mecburdurlar. 

Samıun Aıkeri Satıoalma Komiıyonua.dan 

Samıun Kışlaııoda yapılacak ıu teıisatı kapalı zarf uıt1lile ek
siltmeye konulmuitur. Bede.i 10791 lira 69 kuruttur. iı:, teminatı 
809 lira 80 kuruştur. İhalesi 26, 9,938 pazartesi saat 10 da Tümen 
binasındaki Komiıyonda yapılacalıı.tır. İs.ekliler her gün şartnvmeyi 
görmc:k ve almak üzere Komiıyona müracaat ~debılirler. Eksiltme
ye gir"ceklerio lc:mioat ve veaikalarile beraber yukarıda belli edi
len günde Komisyona gelmeleri ve ıha le saatinden bir saat e.,vel 
teklif zarflarını Komiıyon Reiıine vermiş bulumal.ırı ilan olunur. 

Ekıiltme evrakı ıunlardır: 

l - Proje 
2 - Baymdırlik işleri aenel şartnamesi 
3 - Fen uf şartname 

l Tunceli Nafıa Mlidürltiğünden: 4 - Eksiltme ıartnameıi . i' Pazarlığa konulan it : Pertek - Mameki yolu ik· 5 - Ketif hülasaıı 
it-, tadır. Be işin muhammen keşif bedeli 80.000 li-
ı ........ 
A Bu · Hnza Belediyesinden: 
~ ......_ t'ı ı_ıe aid şartname ve evrak şunlardır : 
q '-"' l 1 - Mevcut proje ve keşifoamesi mucibince Havzada 1504 lira 
t' M ı tme şartnameıi 39 kuruş ketifli bir h ali inşası 21 güa müddetle açık ekıiltmeye 

......_ b ukavele projesi b Qa d kouulmuıtur. 
t- -...... Lı Y•n ırlık iıleri genel şartnamesi . 
~ q 2 - ihale 26/9, 938 pazartesi günü Hana Belediye Encümeni 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari al at 

Urfa Vilayeti Daimi End11t•niaden: 
- Memleket hastanesi içio (55i ) lira (I~) kuruş tahmin be

delli (74) kalem al!tı curahiye aatıa alınmak üzere 6 9 938 tarihin
den itibaren on be~ giıı müddetle açık eksiltmeye konulm•tlur. 

2 - Bu işe ait munkkat teminat (41) lira (~) kuruttur. 
3 - İhale : 21 Eyh11 938 tarihine müsadif çartamba ginü ıaat 

onda Urfa Viliy~ti Daimi Encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin ih
tiyaç lis!csini görmek üzere Urfa Vilayeti Daimi Encümenine ve İs

tanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne, eksiltmeye girmek 
içiu de ıÖLÜ aeçen g6n ve saatte temin1tlarile birlikte Urfa Vilaye
ti Daimi encümenine baş vurmaları ilin olunur. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lıtanbul Sa. Al. Ko. dan 

1 - Pabala görülen 600 çift avcı yemenisinin 17-9-938 cumar-
tesi günü ıaat J 1 de yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Taıunlar.an tutan 1800 lira ilk teminat 135 liradır. 

3 - Şartname evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin iÜu ve ıaatinde ilk teminat makbuzları ve ka

nuni veıikalorile birlikte Galata eski İthalat Gümrüğü binasındaki 
Komiıyona idmelui. 

Samıun Belediyesinden : 
Doğum ve çocuk bakım evi için mubayaa edilecek 

karyola, patiska ve kaput bezi açık eksiltmeye konul
muştur. 

J - İhafa 26/9/ 1938 pazartesi iÜnü saat 14 de ya-
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedel 163 lira 50 kuruttur. 
3 - Muvakkat teminat 12 lira 27 kuruıtur. 
4 - Eksiltmeye iştirak için 24g() sayılı kanunda yazı

lı şartları haiz olmak ve teminat akçesini yatırmış bulun
mak gerektir. 

5 - istekliler, bu işe ait gerekli evrakı belediye ba~
tababet dairesine müracaatla görebilirler. 

Kereste Tahta v .s. 

izmir Devlet Demiryollarındaıı: 
12-9-938 tarihine müsadif pazartesi ıünü açık eksiltme suretile 

sabo almacatı ilin edilmiş olan muhammen bedeli, miktar, cinı ve 
eb'adı aşağıda yazılı (Çam) makas traverslcrine ait ilin 2490 sayılı 
kanununun 7 inci maddesine aykm olarak intişar cttiti görüldü
ğünden yeniden ılina mecburiyet huıl olmuştur. 

(Çam) makası traver.ıleri 28-9-938 tarihine müaadif Çarşamba 

günü saat ( 16) da açık eksiltme surelile 8 ınci işletme binasında ko· 
misyonumuz tarafından satın alınacaktır. Bu işe girmek iıteyenlerin 
(196) lira t50) kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun 
tayin etliA'i vesikalar ve kanununun dördüncü maddeıi mucibince 
işe girmeje manii kanuni bir halleri bulunmadığına dair bcyanoa· 
melerile ayni gün ve saı-t (16) ya kadar komiıyona müracaatları 

lazımdır. 

Şartnameler komiıyonda parasız daittılmaktadır. 

Miktar Eb'ad Muhammen bedel 
Cinıi 

(Çam) makaı 
travers 

Adet 
400 Fenni prtnameaincı 

batlı krokide i~•
terildiA'i gibi. 

Ura 
2620 

Mobilya, ve büro eşyası -muşamba, Halı vs. 

Samsun Kültür Direktörlüğünden : 

Lise için 70 talebe sırası, 2 cğretmen kürsüsü, 4 yazı 
tahtası 16 çerçeve ve 5 kağıt kutusunun imAli açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

1 - Talebe sırası, kürsü yazı tahtası, çerçeve ve kA· 
ğıt kutularının muhammen bedelleri tutarı 1 132 lira 20 
kuruştU1". • , 

2 - Muvakkat teminat 84 lira 92 kuruş olup Sam
sun mal ıandıima yatırılacaktır • 

3 - ihale 26 Eyliıl 6938 tarihiıae raslayan Pazartesi 
günü saat 11 de Hükumet konağında Kültür Direktörlüğü 
odaıında açık eksiltme usuli ile yapılacaktır. 

4 - imal ve eksiltme şartnameleri, mukavele sureti 

ve krokiler Kültür Direktörlüğü kalemindedir. Tafsilat al· 
mak isteyenler her gün müracaat edebilirler. .. 

l>::: ~İ~:::İ f~:;~:::li hu•u•unda yapılacakbr. 
~ l'\l!ı&ti~enler bu şartnameyi ve evrakı 2 lira muka- 3 - Bu işe ait proje ve ıartnameler her gün Havza Belediye-

' E:~e~ı Nafıa Müdürlüğünden satın alabilirler. sinde ıörülebilir. 

5 - Eksiltmeye iireceklerin muvakkat teminat mak
buzu ile birlikte cari sene içinde Ticaret odasında kayıtlı 
bulunduklarına dair vesika ibraz etmeleri şarttır. 

6 - Eksiltme ve ihale 2400 sayılı kanun hükümleri· 
ne göre yapılacaktır. 

• ~ 't aılt?1e 17·9-938 cumartesi günü saat 12 de 4 - Eksiltmeye girebilmek için 112 lira 87 kurut muvakkat 

3 
, tk~elı Nafıa Müdfirlüğü binasında yapılacaktır. t<mioat yabrılması, Ticaret odası ve ehlıyet belgeleri ibra:ı edilmui 

' •ıltme pazarlık usulile olacaktır. llzımdır 
'~ıc_t Ekıiltnıiye girebilmek için isteklinin 3250 lira I 5 - Daha fazla izahat alm.ak isteyenlerin Havza B~ Jediyesine 
~ lll- teıninat . - d k' 'k l h . müracaatlara ilin olunur. 
~"'tel' . vermesı ve aşagı a ı veıı a arı aız 

' l'ttlesı llzımdır. 
, ı, l'i Unceli Nafıa Müdürlüğünden alınmış ehliyet 
' caret ve Sa~ayi odasından alınmtf sicil veıi· 
,~ ...... n· 

lll\l~r ta~lıhlidde en az 50,000 liralık inşaatı yap-
' daır veaika. 

İstanbul Üniversitesi Pazarlık Komisyonundan: 

İstanbul Üniversitesi merkez binası çatısındaki kurşun· 
lar pazarlıkla tamir edilecektir. İsteklilerin kurıun işi yap
tıklarına dair vesikalarile 15 9-938 perşembe günü. saat 
11 de İdari ve Mali iıler Müdürlüiüno gelmeleri. 

• • • 
Karyola alınacaktır. Bak: mensucat ıütununda Sam• 

sun Belediyesi ilAnına. 

Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 

Malatya İlbaylığından: 
Vilayet İdarei Huıuıiyeıi hesabına alınacak 101 ton meıe odu

du 3, 9, 938 tarihinden itibaren 15 2\J.n müddetle elrıiltmeye konul
muttur. 17191938 tarihine raatlıyan cumartesi 8'Ün6 ıaat 12 de ihale-
li yapılıcakbr. iıteklileria yüıde 7,5 mu•akkat temiaat olaa 76 lira• 
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yı İş Bankasına yatırarak mukabilinde alacakları makhuzu iaamilen 1 Erzak, Zahire, Et ve sebze v .s. 
Vilayet Daimi EncümeDine müraeaatlara ili.o olunur. 

T ekirdat Tümen Satıoalma Komiıyonundan : il 
1 - Eksiltmeıle olan iş : 6\JOB kilo Tek.irdat Haıtaııc 

etidir. 

Ankara Vil!yetinden : 
Bedeli muhammeni (6600) liradan ibaret bulunan ve 

nafıaya ait olan (2000) teneke benzinin Hası 29.9.938 per
ıembe günü saat 15 te VilAyet binasında Daimi Encü· 
mende ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

Muvakkat teminat (495) liradır. İstekliler teklif mek
tubları muvakkat teminat mektubu veya makbuzu ve Ticaret 
Oduının_ veıikasiyle birlikte söxö geçen günde aaat 14 te 
Encümen Reiıliiine vermeleri. 

Bu İfe ait ıartnameyi her gün Nafıa Müdürlüğünde 
ıörebilirler. 

• • • 
Odun ve ıC5mlkok kömürü alınacaktır. Bak. Erzak setununda 

Konya Kültür Direktörlütü illnına. 
• • • 

Odun ve somikok alınacakbr. Bak erzaak . atununda Kastamonu 
Liıesi Direk. ilinına 

Müteferrik 

Konya Kor Satanalma .Komisyonundan: 

l - Konyadaki Kıtaat ihtiyacı için pazarlık suretile ıÜV'ari bi

nek hayvaıu taba alanacakbr. 

2 - Tahmin fiah (170) liradır. 

3 - Yaşları dörtten aşatı sekizden yukarı olmayacaktır. Bedeıı 

yilkıekliği yüz kırk üç ıantimden göğüs çevreıi yüz altmı, santim 

den aşatı olmayacaktır. 
3 - İstekliler hayvanlarım Kooyadaki Kor hayv•n h .. tabanesi 

ae muayenesini yapbrdıktan sonra alacakları veıikalarla Konyada 

Levazım AmlrliS-i binasında buLına:a Kor Sahoalma Komisyonuna 

30 Eylül 938 taıibindeo itibaren tatil ııihıleri hariç olmak üzeıe her 

ıüıı müracaatlan. 

Deniz Levaz1m Satınalma Komisyonundan: 
1 - 1-9-38 tarihinde kapalı zarfla yapılan oıünak asa:;ıııda 

talip çıkmadığından l 7 clyül 938 taribiue r.:ıslıyan cumartesi 
günü saat 12,30 da pazaılıkla alınmak özere münakasaya konu. 
lan 107.900 kilo sabunun tahmin edilen bedeli 32.262 lira 10 
kuruştur. 

2 - Muvakkat te minatı 2419 lira 66 kuruş olup, ~artna
meei her gün Komisyondan 162 kuruş bedel mukabilinde ah
nabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 ~ayılı kauuoun tarifatı dahilindeki 
vc~ikalarla belli gön ve saatte Kol'Disyoca ınüra~aat:arı. 

• • • 1 - 20-8-~8 günüm.le pazaı lıkla yapılan ınfinaka a
sında talip çıkmtı.dığından 17 eylG.1 938 tarihine uslıyan cumar
tesi günü saat 12,30 da paznlıkla alınmak üzere nıilnakasayu 

konulan 154 000 kilo nohudun tahmin edilen bedeli 16108 lua 
40 kuruotur. 

2 - Muvakknt teminatı 1208 lira 13 kuruş olup şartna
mesi her gün Komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İbtcklilerin 2490 s:ıyıh kauunun tarifatı dahilindeki 
vesikalarla birlikte o gün ve saatle Kasımpaşada bulunan Ko
misyon Başkaulığına mfüacaatları. 

İzmir Müstahkem Mevki Satanalma Komiıyonundan: 
- İı.mir Tayyare kıtaatının kapalı zarfla eksiltmede bwluııao 

(198000) kilo ekmek ibliyacına verilt.n fiat Komutaolıkca pahalı gö

riildüğüncieo pazar lakla salan alıaacaktır. 

2-İhaleıi 15 Eylül 938 perşembe günil 1aat 11 de Kışlada İzmir 
Müılahkem Mevki Sabnalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edi,en tutarı (217b0) liradır. 
4 - Teminatı muvakkale akçası (lb33) lir.ı 50 kuruştur. 

5 - Şartnamesi bar güıı Komisyonda görülebilir. 

6 - lllitekliler Ticaret Od'lııoda kayıtlı olduk arına dair vuika 

göaılermek mec t:>uıiyetiadedir,er. 

7 - Pazarlığa ittirak edecekler 2490 sayıla kanunun 2 Ye 3 

2 - İhalesi: Açık ui•tme usuliyle yapılacaktır. 
v 

I' ı: ~ 
3 - Tahmin fiatı: 45 kuruştur. Fiatı muhammen bede 1 tJ 

rinden m~ukkat teminata 202 lira 50 kuruştur. 1 Y 
4 - ihalesi: 26 9-938 pazartesi günü s:at 1 l de yapılac•l1 Y 

Komiıyonumuza müracaatları ilan olunur. 

• • • 1 - Eks ltmede olan iş: T ekirdağın 22000 kilo, 
10000 kilo kuru soiatııdır. 

2 - İhalesi açık ekıiltme usuliyle yapılacaktır. 
3 - İhale tarihi : 26-9-938 pazarteıi günü ıaat 

tın, 17 de Malkaranın eksiltme?eri yapı1acakhr. ' 
4 - Tahmin fiatlan: Tekirdat ve Malkaranıa her ikİ ' 

menin beher. kilo~u 7 kurui üzerinden Tekirdağ'ın muvak1'•t 

oatı 116 lira 50 kur .. ,, Malkaranın 52 Jira 50 kuruttur. ıl 

5 - Eksiltmeye ıireeeklerin belli gün ve ıaattea effel 

natlariyle gelmeleri ilin olunıar. 

• * • 1 - Eksiltmede olan iı : 700 Ton buidayın Gtütiilıtı' 
2 - İhile : Kapah zarf iledir. 

3 - Tutarı: 12715 liradır. Muvakkat temlnab 954 Iir•dıJ· . ~ 
4 - ihalesi: 29 Eylül 938 perşembe günü ıaat 15 te 

cakhr. 

Edremit Tümen Sabnalnıa Komisyonundan : f 
l Tümenin Edremit'teki bir iklerin ihtiyaca için 386 to',; ~ 

ga1Da için de 315 ton ve Ayvalık için de 44 toa yulaf k•P'~ 
ahnucaktır. 

2 - Edremit yulafının tahmin edilen bedeli 19300 lir• ~
natı da 1447 lira 50 kuru,tur. Bergama yulafının tabmiıı ed• 
deli 1475{) lira ve teminata da 1181 lira 25 kuruştur. AyırıJılı 41 

zonunun yulafa tahmin edilen bedeli 2200 liradır. Teıııiıt,tı 
lir.ıdır. 

3 - Ekıiltmesi 20.9-1938 salı ıünd saat 17 dedir. İıtir•~ 
isteyenlerin teminat mektuplariyle birlikte teklif mektup!• 

f 
ayyen saatten bir saat evvel Edremit TO.m. Sa. 'Al. Ko.)'1 

olmabdır. 

Devlet Dt-miryollıtrı Betinci İ~letme Müdilrlüğünden: üncü maddelerıode ve şarloamesinde yazılı vesikaları vo teminatı 
_ Elazıt iıtaayou teıliaıi 60000 adet parke ta'ı muhammen muvakkatalarile_ biılikte ihale aıaatiuden evvel Komiıyona muraca~t- Manisa Valiliğinden : ı 

bedel üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedel 1an. 
Memleket hastanesine Mayıs 939 sonuna kadar alıoacılı ( 

kilo süt ve 10 bin kilo .yoğurt eksiltmeıine temdit otun•" ~ 
içinde de talip çıkmadı~adan 1-I0-938 a-ünü akşamına kad•r 

müddet içinde çıkacak talibine pazarlık auretile ihalc:sioİO 1' 

4200 liradır. 
2 - Ek•iltme 16 9,938 cuma aünü saat 

binuında yapılacaktır. 

11 de Malatya İşletme 
Kilis Aıkeri Satınalma Komisyonundan: 

207,000 kilo uo ~apalı zarfla ekıiltmeye konulmu~tur. İhalt.aıi 
23-9-938 uat it> da yapılacaktır. Buna aıt f&rtname ve ev.saf ile ilan olunur. 

takı.it miktarlarını gösterır cetveli İstanbul Levazım Amirlıtcı Sabo· 
4 - Bu işe girmek i)teyenlerin 2t90 numa?alı kanunun 4 Üncü 

alma Komisyonunda görebilirler. Mubammea bedeli 2ö980 lira. 

3 - Mu.,akkat teminat 315 liradır. 

maddesinde yazılı işe rirmeğe maoii kanunu bulunmadığına dair 

beyanaame •artname1;inde yazılı eb'ad ve ev.afta iki parke taş nü· 

munui ve kanunun tayin ettiiı veaaikle iÜn ve ıaatinde Komisyon 

Reialitine müracaat edilecektir. 
5 - Bu işe ait şartname ve mukavele projesi Malatya İşletme 

Kaleminde Diyarbakır, Elazıt iıtaıyonlannda iıteklilere bedelıiz 

Terılecıktir. 

lzmir İli Daimi Etıeümeninden 
Nafıa dair•ainde aatın alınacak olaa 400 kazma, 400 kürek, 100 

varyea,1000 kaama _Te.kürek.aapı Te 50 varyoz sapı ile 50 ei arabası 

·n 2e çadır 2420 lira muhammen bedel ile n 15 ıün müüdeUu açık 
• ekııltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 aayılı yua hükümlerine 

ıöre haımhyacaklaı ı teminatları ıle birlıkte 2ö Eylül U38 pu..ırtui 
ıGni saat 1 1 de İl Daimi Enaümenlne bat Turmaları. 

iııtanbul Belediyesinden 

Tamir alölyeıine lüzumu olan ve 1150 lira bedel tahmin edılen 

bir tane kaynak makinesi açık ekillmeye konulmuttur. 

Şartnameıi levazım müdürlüğünde görüleb1lır. İsleklıler 2 ı!;O 
Dumaralı kan11nd~ yazılı vesika ve b6 lira 25 kuruşluk ilk teın"T;~ı 
makbuz veya mektubile beraber 29-9-WS perşemb.: günü ııaat 14 
baçulda daimi encumende bulunmalıdırlar. 

llgla Belediyesinden: 

l - Kaidesi 60 ıantim ve yüsekliti 90 ıantim olmak üz.ere 

l:iroDzdau mamul bir Atatürk büıtü aatao alınacak t ır. 

2 - Btlıt en nihayet leşrinievvelın 20 nci ııü:ıü Ilgın Beledi7e

ıine teslim edilm!t bulunacaktır. 

3 - Büstün en iyi evsaf ta bronzdan ve icabatı fenni yeye mu

vafık olarak yapıldıtına dair İstanbul veya Ankara Belediyesi Hey'e• 

ti Fenniyesiaden YCyahut Güzd San'atlar Akademiııinden bir rapc

ran ibrazı tarltır. 

4 - Pazarlıkla mutabık kalınan bedel hini teılimde Defatca 

tediye edilecektir. 

5 - Alihadarların tahriren veya şifahen Eyhllun 20 nci günü 

akpmına kadar llgln Belediyesi Riyasetine müracaatları ilin olunur. 

Aıkeıi Fabrikalar U. Müd. Sabnalma Komisyonundan: 

200 kHolbeygir kupuk kılı, 2<.0 kıl.> domuz kıla 

Tahmin edılen bedeli 3800 lira olan yukarıda miktarı ve ciosi 

yazıla malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlütü Merkez Satanalma 

Komiıyonunca 30 9, 938 cuma ıüuü saat 14 de açık eksillme ile iha· 

le edilecektir. Şartname parasız olarak Komiıyondan verilir. Talip• 

lerin muvakkat teminat olan 285 lira ve 2490 numarala kanunun 2 
vo 3. maddelerindeki veeaikle mezkur 1ıün ve ıaatte komiıyona 

mflracaatlan. 

Konya 
İtk teminatı 2173 lira 50 kuruştur. lsteklılerin kanuoi veıikalarıle Erzakın Nevi 

Kültür Dlrektörlütünden 

Az Çok Tahmin kurut 
beraber tekliflerini ihale saalındeo bir saat evvel Kilisle Dağ alayı Has ekmek 15000 200~0 9 5 
Sabnalma Komisyonuna vermeleri. 

Kastamonu Lisesı 

Tahmin 

fiy.tı 

Kş Sa. 

Direktörlüğünden : 

Mikdarı Erzakıu cinsi 

Erkek koyun eti 

Sadey11ğ erimiş 

Zeytinyağı Ayvalık 

Pirinç Ankara 

Un ekistra ekiılra 

Kuru fasulya (Başar•) 

7000 9000 35 
1000 1500 110 
400 600 55 

ıooo 1300 22 
1000 
500 

1300 
800 

%1,5 
teminat 

Lira kş 

262 50 
318 75 

Tutarı 

Lira k§ 

3500 10 3j 000 birinci nevi ekmek Toz şeker 2000 
400 
300 
400 
250 

2500 
800 
400 
600 
400 
8ft0 
500 

ti 
12 
28 
l l 

83 12 
:l52 

99 

4250 
1375 
4300 
1320 

42 50 
'i.1 50 

10 000 besiıi erkek koyua t:ti Bulgur (Karamana) 

5 000 gcuç ve semiz sığır eti Nohut (Yerli) 7 
40 
65 
45 
20 

Hı5 

33 

3 2t.O sızdınlmış inek yaiı Zeylıo daneıi (irı ) 

4 000 kesme şeker Kaşar 

43 12 
112 50 

675 57 50 1 000 ayva ık .ı.eytin yağı Beyaz peynir (Y "Klı linci) 500 
3CO 1600 25 6 000 tosyanın dink puinci Salça 

7 50 
15 
15 

l GOU çekilmiş ince tuz 

ekistire ekislre un 

eo e:ıla kuru faı.ulya 

Kuru ıoğan 

Patıı.tca (iri daneii) 

Taban helvr.sı 

5 6~ 
28 13 
33 75 

32 00 

75 
375 
450 
375 28 50 

~ 5u0 
3 u(J'ü 

1 500 ekısiire ~kislire 2 No. Yumurta 

1300 
1500 
30!) 

16000 

300 
150 

1000 

2000 
2500 
500 

2000;) 
50J 
250 

1500 

4 
6 

35 
1 25 

3B 
85 
3 

18 27 

33 75 

2ô !?5 
10 63 
18 75 
18 75 
l~ 75 
14 06 

"14 05 
14 06 
39 37 
11 25 
26 25 
45 

156 

238 

261 

450 

350 
302 75 
250 
250 
225 
197 50 
197 50 
197 50 
545 
150 
350 
600 
687 50 

3200 

3l 50 

60 

70 
55 
25 
25 
7 50 
6 25 

6~ 

6 25 
17 50 
15 
3.i 

25 

3200 

o 750 

o 750 

o 500 
o 500 

& 000 
1 000 
3 000 
3 000 
3 000 

3 000 
3 001) 
1 000 
1 000 

30 000 
125 000 

100 ton 

makarna ve şe .. riye 

10: No. çelıiıdeks.z k:..ru 
ili.im 

yağlı en b,riaci Edirne 
salamur peyniri 

yerti kaşer peynire 

ekistire t.ki1;tire zeylin 

en all üryani eriği 

domates ezmesi 

kuru soi'an 

patatcı 

iapanak 

pırasa 

ıı;Üt ve kaymaklı yoA"urt 
sultani mercimek 

Mustafa zade sabunu 
adet yumurta 

İluru gökçe ağaç, meşe 

ve çam odunu 

sömi-kok kömür 

Okulumuz Panıiyonu için 1938 senesi teşrJniene,iuin birinci 
gününden 19.i9 senesı maliyesi mayıs nihayetine kadar lüzumu olan 

yukarıda cins, mikdar ve tutarı yazılı erzak, seb:ıe, mahrukat ve 

saire 6 eylül 938 tarıhınden itibaren 21 gün müdde.le açık eksilt

meye çıkarılmıştır. İsıeklilerin ve fazla malumat almak isteyenlerin 

azat j'iinlerinden maada günlerde okul idaresine baş vurmalan ve 

istekli olacaklar.n ticaret odasına kayilli olduklarmı gösterir belıe 

ile ihale a-ünü o:an 27 eylUl 938 sa'ı günü saat 14 de muhasebede 

bulunmaları ve mez.kur tarilıden en az bir saat evveline kadar teuıi• 

natı muvakkate akçesinin yatırılması ilaq olunur. 
~ .. 

Konserve (ıebze) 

Tereyağı 

Taze kabak 

Patlıcan 

Domat~s 

Taze fasulya (Ayfı) 

Taze bamya 

Taze biber (Dolmalık) 

Taze bakla (Yerlı) 

Semizotu 

İıpaoak 

1000 
1000 
1000 
150 
150 
300 
350 

2000 

1500 
1600 
1500 
2j0 
300 
400 
400 

3000 

6 
4 
ıo 

12 
8 
6 
8 
4 

Pırua 1500 2500 5 
Lahana 1000 15 O 6 
Kavun 3000 6000 3 
Karpuz 1000 2000 3 
Sabun 600 800 45 
Odan 40000 50 00 l ~O 

Sömikok kömürü 80000 100000 3 50 ; 
Taıe üzüm ~000 3000 6 •'j 

1 - Kız Öğretmen Okul•nun Mayıs 939 ıon°.,_ ~ı 
yukaı da cio:; ve miktarı yazıh yiyecek, yakaeak ve ~jll 
28-9-938 Çarşamba günü ihale edılmek üzere açık e 

nulmuıtur. 

2 - Eksiltmeye gir~cekleıio 2490 numaralı k•""" d 
.... 1•111 

şeraiti haiz olması ve bir gün evvel temiaabnı .,., 
bulunması lazımdır. 1~~' 

3 - Ekıiltmeye Kültür Dırektör lütü makaoııod• / 
zılı ııünde ve saat (13) te başlanacaktır. 1 jS 

4-Taliplu huliusi ,eraiti anlamak ve numuoel•' 
her ıün ötltden evvel mektebe müracaat edebilirler• 
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.......____ MtiDakasa Gazeteıi 

~------------~----------------------------------------~---------------------
ti ............__ Müteahhitlerin Takvimi 

-------------------------~------------------- 1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 l(ı... Çarşamba 14-9-38 
... Ye • V,~ vı alit ve ecza (M. M. V.) No. 773 

r 011 ru"'· •alvalin ve benzin (Çorum Vıl.) No. 795 
tibi rfa GGmrük Muhafaza Taburu Sak.) No. 798 
'<•tİık fifb~1ik ve evrak çantası (Adapazan İlçcba~.) No. 798 

~~~~ 

1 - Şartname ve projesi mucibince GaziantP-p barut de
posunda yaptırılacak hf' kçi evi inşaatı ve depo arazi, inin tel örgü 
ile çP-vrilmesi i~i 25· VIU-38 tarihinde ibale edilemediğinden ye
niden ve p&zarlık usulile eksiltme)e konmuştur. 

Y11ı.f I~ ıse (Gümrük Muhafaza Gen. Komut. lst. Sak.) No. 800 
~J>a (at. Komut.) No. 801 · 

,.1 4b
0 

Ve Yulaf (Isparta Ask. Sak.) No. 802 
tatuvu malzemesi, ilaç ve tıbbi malıeme gaz idrofil ve root

S,.._ ~en nıalzemesi (İst. Sıhhi Müesıeııeler Sak.) No. 802 

11 - Ke~if bedeli bekçi evinin 1864,96 l ı ra te] örg:: işinin 
248,26 lira ki cem'an 2113,22 lira ve muvakkat temınatı 158,49 
liradır. 

1 
1 

Y 
1 N °1Ya dolabı tabure v. s. (Yükıek Mühendis Mekt. Sak,) o. Qnn 

ttlj uvıı:; 

~'l>a :•na "• koyun (Pendik Bakter. Enstitüıü Dir.) No. 804 
ı. 'tb11.a \~•nıan (Kütahya Beled.) No. 804 
"lıtıt ınaaı inşaat (Nafia Yek.) No. 80t 
~tt)j ot (Çanak. Jandr. Sak.) No. 80) 
~"-ıt ltnerikan bezi (lst. Beleci.) No. 805 
Set ' Çaata v. s. (M. M. V.) No. 805 
ıı:• \'' Yoğurt (lıt. Beled.) No. 805 
~'ile b· · ~~e 1na11 tamiri (lçel Vil.) No. 806 
S,tıt t~ıı (Menin Belcd.) No. 806 
~Pı 1 (Sanııun Ask. Sak.) No. 807 
t-.ıı, b:ı'ncere elektrik ve &1hhi tesisat (Malatya Valiliği) No. 807 
~~.ilt illr Ve kuru fasulye (Mersiıı Ask. Sak.) No. ~tl9 
t.~~..,~ fotin (Balıkesir Bcled.) No. 809 
t~- ta.'l. ~o~a~ inşa.ah (Malatya Defterdar!.) No. 809 
ltL>'tiıı llıırı (lıt. Beled.) No. 811 
~ ok~j~. ve şehriye (Çanak. Jandr. Sak.) No. 812 
t.l>ıii t ıoaıı tamiri (Konya Küllir Dir.) No. 812 
~1111 l~iri (Afyon Vil.) No. 813 
't-t ~Luleburıaz Tümeni) No. 813 
~~ ~İllatı (Kay&eri Beled.) No. 815 
't\~ 1P•rta Aık. Sak.) No. 817 
t-~~~u·raraşüt kulesi bahçeıi11de:yap. !ielektriki~su ve sıhhi tesi• 
~ot ,ı e bahçe tanzımi.._(Türkkuşa Gen.:Direk.)jNo.i,816 • 
~ tti (Ank. Levz.)~No. 818 

Vğ' kuru ot (lslabiye~Tugay) ~No. 801 

111 - Eksiltme 21-IX-938 tarihine rnstlıyan cum:ı~tt?si günü 
saat llde Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube::ıi AlııD Kornis 
yonuoda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projd~r 1 l kuruş badel mukabilinde 
İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Gaziantep Baımüdür
lagündt'n alıııabilir. 

V - l~teklilerin pazarlık için tayin t·dilen gün ve !aatte 
%7,5 gövenme paralarile birlikte yukarda adı geçen Komi:s)ona 
lstanbula gelenıiyecek taliplerin de Gaziaııtep Başmüdürlüğün
de müteşekkil Komisyona müracaatları ilin olunur.(62,16) 2-1 

• • • 
1 - İdaremizin Yavşan ve Çamaltı tuzlaları için me 

mur,' amele ve lüzumunda hafif yük naklinde kullanıl 'T'lak 

üzere birer tonluk iki adet kamyonet şartnamesi mucibin
ce açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedeli beheri 2400 lira hesabile 4800 
lira ve muvakkat teminatı 360 liradır. 

ili - Eksiltme 17.9.938 tarihine rastlayan cumartesi 
günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

.~ İstanbul Belediyesi İlanlan 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin katalok

larile karoseri şekli ve dahili taksimatını gösterir bir plan 
ile benzin sarfiyatını gösterir fenni tekliflerini ihale gü
nünden 5 gün evveline kadar İnhisarlar tuz fen şubesine 
vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika (~hm ve satımlara girecekle-

!erin dikkat nazarlarına) 
~l~t~ 6(

1
9/938 gününden itibaren (16 dahil) muhtelif gaze· 

~~ti 1 l~ edilen alım ve satımlara ait açık eksiltme ve 
)'~•la ık ıhaleleri bu tarihden sonra saat on dört buçukta 
"-t ı~'ktır. Kapalı zarf usulile yapılacak eksiltmeler için 

' & e kadar zarf kabul edilir. 
•e. '\saatten sonra verilen zarflar kabul olunmaz. Zarf
ı: 15 de açılacaktır. 

~ l t ~9/938 gününe kadar olan ihaleler kemafissabık sa
~ t~ t Yapılacaktır. Keyfiyet ilgili olanların ehemmiyet-

llt nazarlarına konulur. (B) ( 6298) 
lı( 

~rıı· St'nelik 11lat 
~ SQ llluha. kirası 

••• 

almaları lazımdır. 
VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 

saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge
çen Komisyona a-elmeleri ilin olunur. (6013) 4-4 

• • • 
l - İdaremizin Pa~abahçe fabrikası için 2000 kilo 

şeker açık eksiltme u•sulile 8atın alınacaktır. 
toz 

il - Muhammen bedeli beher kilosu 25,5 kurne hesıbile 
510 lira ve muvakkat tıılminatı 38,25 liradır. 

111 - Eksiltme 19/9/938 tarilıir.e ra .. tlayan pazarte::ıi 
saat 10 da Kabataşta Levaıım ve Mubayaat Şubesindekı 
Komisyonunda yapılacaktır. 

günü 
Alım 

iV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
%7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen Komis
yona gelmeleri ilan olunur. (6067) 3 - 4 

• • • ~ 7s 300 Karaağaç pay mahallinde 1 No. lı ot deposu 
al 370 Cinsi sa ,, ,, 2,,,,,, Miktarı 

Kilo 
Muhammen B. Muv. Eksiltme· 
Beheri Tutarı tem. nin saati 

L. K. S. L. K. L. K. 
~ 421 3 83 " ,, " " ,, 

' ~ilk 311 " " 4 ,, ,, " 
\~ile arıda semti, senelik muhammen kira]arı yazılı olan Sigara makiae 15.000 - 20 70 3105 - 23~ 87 10 
~~I İaet ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konnl- kolası 
~ Çev ~e belli ihale glinfinde girr.n bulunmadığından pazar· Si'l'ara paket 13 550 - 20 70 2804 85 2 IO 36 10.30 
~il, t ~ln:ıiotir. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görüle- kolası 
~~tllbi!ekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 1 - 5-9 938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 15000 

ııııı t: e beraber 26.9.938 pazartesi günü ıaat 14 buçukta kilo sigara makine ve 13.550 kilo sigara paket kolasının 
ııcünıende bulunmalıdırlar. (6262~ eksiltmeleri görülen lüzum üzerine 10 gün temdit edilmiştir 

........ __________________ '\ il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hi-

GELiYOR 8 
Ki Ş 

ayın müşterilerimize müjde 

.\ııı,.~ 1937 Enternaaiyonal Kömlir Sergisinde )tıri 
ey' etince AL TIN madalya verilen yerli 

ııı i:::KONOMiK ve ŞIK 
'"kah sobalarımızı her yerde arayınız -

Fiatlar ELVERİŞLİDiR· -En son model Avrupa Kromeli 

ve Emayeli sobalarımız da gelmiştir. -TEMİNATLI ve suyu çabuk ısıtan 
Termosifon Hamam kazanlarımızı 

markamızla her yerde arayınız. -
Her nev'i BANYO, LAVABO 

Musluk Hava gazı ocak-
ları ve sıhhi levaziminizi mağaza-
mızdan satın alınız. 

ŞIK SOBA MAÖAZASI 

M. ŞIRAKY AN 
but ı Büyilk Poıtllne karfııında, Ttlrbe ıok. No. 6 

zalarında gösterilmiştir. 
111 - Eksitme 15-9-938 tarihiue rastlıyan pazartesi 

günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ı V - Şartnameler parası.ı olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve saat
lerde % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilin olunur. \6105) 4-4 , ....................... --------~ 

Elektrık Tesisatı Münakasası 

Bayburt Coruh Un Fabrikası T.A.ş. den: 

Bayburt Coruh un Fabrikası Türk Anonim Şirketinin inşa 
etlireceti elektrik teaisab kapalı zarf uıulile münakasaya ko· 
nulmuş isede talip zuhur etmedi;inden bir ay zarfında pazarlık 
ıuretile tekrar münakasaya vazcdılmiştir. 

1 - Nafıa Vekaletince musaddak proje mucibince bedeli 
keşif 43296 Türk liraııadır. 

2 - Muvakkat teminat ::3247 lira 20 kuruştur. 

3 - Fenni şar.name, fenni keşifoame, hususi mukavelena· 
me projesi, ve münakasa kaimesi ljirket dosyasında movcut o· 
lup görmek istiyeulere meccanen verilir. 

4 - İhllle; 29. 91938 çarşamba günü saat on dörtte şirk•t 
idarehanesinde meclısi idare huzurile icra edılecektir. 

Talip olanların .to~rudan doaruya şirket müdürlüiüne mü· 
racaatları ilan olunur. "' ........... _________________ , 

5 

~ 
..... - ·,ıt~~ 

r. . 
;. 

- . 

Çanakkale Mst. MV. birlıkleri için aşağıda cins ve miktarları 
yazılı yulaflar satın alınacaktır. Her kıtaom ihalesi hizar)arında gö
sterilen gün ve saatlnrda Çanakkale Mst. Mv. Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. İsteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri v.e iha· 
le kanununun 2-3 cü maddelerindeki vesaikle birlikte muayyen gün 
ve 1aatlerde Ko. na müracaatları. (309) (5747) 4-4 

Kıtamn adı Cinsi Kilo M.B. Mu. T. İh. T. gün Saat 
Krş. Lira 

Killdbahir. K. Yulaf 444000 5 1665 K. zarf 15.9.938 17 
pertembe 

Ezine To;ıcu K. ,, 715000 5 2682 " " 
16.9.938 17 
cuma 

• • • 
Adanada yeniden birer bataryalık iki hangar yapılacaktu. Ketif 

bedeli 80,000 liradır. Tahsis edilen 80000 liradır. Tahsis edilen 80.000 
liranın 5000 lirası 938 senesi bütçesinden verilecek ve 75,000 lirası bo
noya raptedilmek şartile 939 seensinde tediye edilmek ve 15-9-938 per
şembe günü saat 16 da ihale yapılmak şartile kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnamesi Ankara ve İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektup
larını ihale 1taatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. (333) (5982) 

4-4 
• • • 

İslahiyede bulunan kıtaat için 156,000 kilo un 14-9-938 çarşamba 
günü saat 9 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktu. Tahmin bedeJi 
20295 lira 60 kuruştur. İlk teminatı 1522 lira 7 kuruştur. Şartnamesi 
İslıihiyede Tuğay Sa. Al. Ko. dadır. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko. na ver
mesleri. (334) (5963) -4 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın Alma 
Komisyonundan 

- Yüksek Mühendis mektebi için resim v• tartnamesı 

cibince 137 adet yemek masası ile 548 adet iskemle bir şartnam• 

ile kapalı zarf şeklile eksiltmeye konalmuştur. 

2 - Beher adet masamn muhammen bedeli 18.87 Hra olup 

beher adet iskemlenin muhammen bedeli ise 6,55 lira ve ilk temi· 
natı 461,10 ve mecmau bedeli 6147,19 liradır. 

3 - Kapalı zarf us11lile yapılacak itbu eksiltme için isteklile-

rin teklif mektuplan 2490 sayıh kanunun emrettiği ve1ikalarla be-

raber 4 üncü maddede yazılı saatten bir ıaat evvel zarflarını Ko

miıyon Reiıliğine makbuz mukabilinde vermeleri liıımdır. 

4 - Eksiltme 26 9j938 tarihine rastlayan pazartesi günü nat 11 
de Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi binası içinde toplanan 
Sahnalma Komisyonunda yap!lacaktır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet 4 üncü mad

dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumuile 

iyice kapatılmış bulunmuı şarthr. Postada olacak ıecikmeler kabul 

edilmez. (6216) 2-4 

.x -?, ""'.'· ~ ., ... • ... •Ti.- .. :~..., . . • . , •- ....-

İstanbul Vakıflar 
Direktörlüğünden 

Kıymeti 
Lira lct 
170 00 

204 00 

50 ()() 

Pey parası 
Llra kş 
l~ 75 

15 30 

3 75 

Çakmakçılar Dayahatun mahalltıinde 
Valde hanının binnci katında 3.5, 36 
No. lu odanın tamamı . 
Çakmakçılar Dayahatun mahallesi 
Valde hanı ikinci kemer alt katın 28 
No. lu odanın tamamı 
Çakmakçılar Dayabatun mahallesi 
Valde han birinci kat 60 ıayıh ahfab 
matbahın tamamı. 

Yukarıda yazılı emlak 
rılmıttır. 

15 gün müddetle açık arttırmaya çıka-

ihalesi 26 91 938 pazartesi sıünü ıaat on dörtte icra edileceğin· 
den isleklilerin Çemberlitaşta Vakıflar Batmüdilrlütü Mahlüli.t ka-

)emine müracaatleri. (6238) 

İstanbul Belediyesinden: 

ilk teminat Keşif bedeli 

18 60 
18 75 
23 37 

7 22 

248 
250 
311 65 

96 25 

Şile Merkez okulunun tamiri 

" ,, ,, ,, 
Be~iktaş birinci yatı okulu bahçesi· 
ne duvar inşası. 
Kültür Direkıörlüğilne l7 tane yan
gın söndürme makinelerine ecza 
vesaıre. 

Yukarıda yaz1lı bulunan işler ayrı ayrı pazarlığa konul
muştur. Enakları Eneümen kaleminde görülebilir. İstekli· 
ler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraber 15.9.938 per~embe günü saat 11 de Daimi 
Encümende bulunmalıdır. 
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ABONNEMENTS 
Ville et Province 

MOIS -450 

Mardi 

Admtmstratlon 
Quotidien des Adjudications Y oghourtchou Han 

3 
6 

12 
.. ~50 

• 1500 

Etranger : 12 moia Ptra 2700 u G Z TE 
• 

1 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perşembe Hazar 

Telephone : 49442 
Boit~ Postal N. 1261 

la No. Ptr• 5 

Pour la Publidte a'adreHer 
a l' Adminiatration 

J ournal Prof essionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Adresse Telegraphique 

lstanbul - Münakasa 

Tableau Synoptique des Adjudicationı Ou..-erte.; Aujourd'hui 

Mode Prix 

Objet de l' Adjudication d'adjudicat. estimatif 

Cı:.atioa 

proviaoire 

Lieu d'adj1tdi.catioa et du 

Calıier du Cbarıru Joar Heure 

Constructlon-R•paratlon - Trav. Publlcs-Mat6rlsl de Constructlon-Cartographle 

Rep. pont "Gordea,,. 
Rep. Bat. ecole arta. 

Publique 

" 

78 93 Vil. Maniaa 
Dir. Tr. Pub. l:z:mir 

Acbev. constr. Bat. ecole primaire (aj.) 
Conıtr. archeı, cbauısee et trav. d'ajuı· 

Gre i gre 

1052 31 
144t 19· 

18481 02 
4156 96 

ViJ. Malatya 1 moia a putir du 
Publique 311 -

" tement ı/route Adiyaman·Besni. 
Conatr. de deux arcbea a/route Bilecik- ,, 1264 88 94 87 Dir. Trav. Pub Bilecik 

Karakeuy. 
Rep. Bat. ecole a Şılı. 
Rep. Bat. ecole a Şıh. 

Gre a ve 248 -
250 -
311 65 

18 60 
18 75 
23 37 

Com. Perm. Muoicipalite İıt. 

Conıtr . mur ıoutainement Bat. ecole Be· 
ıikt•ı· 

" 
• 

Achh. constr. ıJroute Pertck·Mameki Pli cach. 
(cab. cb. 1. 2). 

" 
" 

80000 - 52ö0 - Oir. Tr. Pub. Tunceli 

Conıtr Konak g?uvernemental a Mogla (aj.) ,, 20953 24 1571 50 Vil. Mugla 
Rep. plomb toiture Bat. Universite. Gre a rr6 Com. Ach. üniversite İat. 

" 

Conatr. veapaaienne. Publique 1373 50 105 - Dir. Fabr. de Tabaca Monop. SamıuD 
,, ,. ,, 1504 39 112 87 Municip. Havza 

laıtal. d'eau a la cuerne Samsun . Pli eacb. 10701 69 809 80 Com. Acb. Mil. Samıun 
Conatr. anoexe Bat. cine MalatyA 4194 15 315 - Vilayet Mat.ya 

Prodult• Chlmlque• et pharmaceutlquea - lnstruments SanHaıras-Fournltur•IPour Hop!taux 

22-9-38 
28-9-38 
4-9-38 

17-9-38 

21 -9-38 

15.9 3g 
15-9 38 
15-9-38 

17-9-38 

17-9-38 
15-9-~ 

15-9·38 
26-9 38 
26-9-38 
22·9-~8 

10 30 
15 -

12 -

15 -

il 
11 
11 

12 -

11 -
il -
14 -

10 -
J5 -

Coton Hydr.ıuphile net : 500 k. Publique le k. 1 50 56 25 Com. Aclı. Dir Hyıiene et 
Auistnnce Soc. Cağaloğlou 

41 85 Vil. Urfa Dir. Sanit. lıt. 

28 9-38 14 30 

laatrumenb de cbir..ırrie : 14 lots. 551 15 21-9-38 10 -

Hablllement - Chaussura• - Tlesus - Culra 

Chaussurs pr chaueurs: 600 pairea (aj) 
T o ile americaine : 340) m. 
Batiıte, toile pr capote et lita. 

Publique 

" 

1800 -
le m. O 2'l 

163 50 

Bola de Con•tructlon • Planche, Charpente ate. 

135 -
56 10 
12 25 

Com.Acb.Coın.Geo.Surv.Douan.İst. 17-9-38 
Com. Perm. Municipalite İ.t. 29-9-38 
Municip. Samıun 26-9-38 

Traverıes en Boiı de aapin: 400 p. (aj.) Publique · 2620 - 196 50 S~me Expl Ch. de fer Etat lzmir 28-9-.JS 

Ameublement pour Habllallon et Buraaux - Tapl11serle ete. 

Banca : 70 p. cbaire pr prof. : 2 p. tableaux 
noirs : 4 p. cbiaıia : 16 p . boitea pr 
caıton : 5 P• 

Lltı (voire füauı). 

Publique 

Combuallble - Carburant- Hullle• 

Boiı de cbfoe 101 t. 
Bensine : 2000 bi:lonı. 
Coke : j 2 t. Charbon de boiı : 6 t. 
Bolı ı 2000-2500 tcbekl, charbon de boiı: 

15-20 t. 

gıvera: 

Pelle• : 400 p. plocheı : 400 p. brouettea : 
50 p. tenteı : 20 p. graııd marteau : 
IOO p. mauche de pellea et prochea: 
1000 p. 

Pierrea parqueta : 60000 p. 
Cbevaux de monture. 
Piocbe pr Barrage : 2000 p. pelleı en 

acier: 4000 p. pioche pr terre 1000 p. 
Produit pbarmaceutique pr 37 edine· 

teuu d'incendie. 
Rep. Yoitureı : 5 p. (aj.) 
Crln de cbevaux : 200 k. id. sanglier: 200 k. 
Machine pr aoudure : 1 p. 
Buale d' Ataturk en bron:ıe. 

Provıaıon• 

Pro,iaion et lerumu : 30 lotı. 
Rls 
Paille, orre et foiu. 
Orie, foin et paille. 
Beurre : 39,9 t. 
Broyaie de blea : 1400 t. 
Viande : 6000 k. 
Oiınouı : 22 t. 

" iO t. 
Broyaıre ble : 700 t. 
Lait: 10 t. yoghourt: 10 t. (aj.) 
Pain : 198 t. (aj.) 

Publique 
Pli cacıh. 
Publique 
Pli cach. 

Publlque 

" Gre ıl ırre 
Plı cacb. 
Gri a gre 

Gre a p6 
Publique 

• 
Gre a rre 

Publique 
Gre a ve 

• 
Publique 

'Pli cacb. 

" Publique 

" Pli c:acb. 
Gre a ır6 

• 

B) Adjudications a la surenchere 

Boh de ch~ne: 2416 quentaux. 
Papier : 1886 k. 
Boiı do aapin 1 

Macbiuo pr. mortler, cıi.11e dinamoı ete. 

Publique 
Gre a ıre 
Publique 

,, 

1132 20 

fi600 -

2420 -

4200 -
170 -

600[) -
96 25 

220 -
3800 -
1150 -

8737 60 

12715 -

21780 -

84 92 

76 -
495 -

780 -

315 -

450 -
7 22 

18 -
2ö5 -
86 25 

655 32 
20'l 50 
115 50 
5~ 50 

954 -

1633 50 

Dir. Culture Samsun 

Münicip. Samıun 

Vil. Malatya 
Vilayet Ank. 
Dir. Ecole Sec.,ndaire Bilecik 
Com. Ach. Dir. Hyj. Auiıtance 

Soc. Cagaloıblou. 

Vil. l:ımir 

5eme Expl Ch. de fer Etat Malatya 
Com Ach. Corps armee Konya 
Miniıt. Tr. Pub. Dep. Mat. 
Com. Perm. Muaicip. İıt. 

26-9-38 

26-9-38 

lS.9-38 

1-10-38 
15 9-38 

Dir. Gen. Cartorraph. Ank. 15·9-38 
Com. Ach Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 30-9-38 
Com. Pcrm. Municip. İ,t. 29-9· ı8 
Muııicip. Ilgın juıqu'au 20-9-3S 

Dir Lycee Kastamonu 
Com. Ach Milit. Isparta 

" " 
" " Com. Ach. Div. lzmit 

Com. Ach. lnt. Tophane 
Com. Ach. Milit. Tekirdağ 

" " 
" 
" " Vilay. Manisa juaqu'au 

Com. Acb. lnt. lzmir 

27-9-38 
14 9·38 
15·9-38 
16-9-38 
26-9-38 
26-9-38 
26 9.38 
26-9-38 
26-9-33 
29·9 3S 
1-10-38 
15-9-38 

21 75 Oir. ı:'orgt Malaty• l6-9--38 
19-9-38 
20-9-38 
26·9-38 

Dir. Principale Monop Samsun 
80 38 log. For6ta Kt\tahya 

DcfterdarAt Kutahya 

11 -
14 30 
14 -

16 -

11 -

14 -

12 -
15 -... -
15 -

11 -

11 -

il -
11 -

9-
11 -
14 30 

14 -
14 15 
14 -
10 11 
15 -
15 30 
11 -
16 -
17 -
15 -

il -

10 -
10 -
16 -
10 -

• 

~· 

De la Pref ecture de la Ville 

---···---
A l'attention des soumis/ 

• • 
sıonnaıres aux 
adjudications -. - n 

L d. d. · bı· ' ' ' cer0' es a JU ıcatıons pu ıque ~ et gre a gre con 
les ach ı s et ventes publiees pu divers journaux 8 P', 
du 16/9/938 (16 compris) aaroııt Heu, apres cette d11! 
quatorte lıı:ures et dermie. Pour les adjudications soıJ· 
cachete, les plis seront acceptes jusqu'a 14 heures. _ ı 

Apre3 c~tte heure les plis ne sont pas accept~'· q 
plis seront ouverts a 15 heures. Les adjudications J11' 

16/9/9:\8 auront }İt;U COınme auparavent a 11 beuret 
cho~e cst portee a Ja serieuse attention des interoıssei• 

Memento des F ournisseurs __/ 

Mercredi 14.9.938 

Produits pharmaceutique et articles de chimie (Minist. 
No. 773 

Vacoum, valvaline et benzine (Vil. Çorum) No. 795 
Farine (Com. ach. Batail. surveil. Douan. Urfa) No. 798 ,o-
Uııiformes d'ete (Com. ach. Command. zen. Sun·eil. V011 

No. 800 
Costoumes cartouchiere et sacs pr. dossier (Vil. Adapazarı) 
Foin (Command. Ist.) No. 801 
Org~ et foin (Com. ach. milit. Isparta) No. 802 pjf
Viaııde de bceuf et toio (Com. ach. Brigade lslahiye) No· ti 
Ardcles pr. Laboratoire, medicaments, articles de Roeııtl 

(Com. ach . .L>ir. Hyg. Assiıt. Soc.) No. 802 
Bancs, armoires pr. doasier (Com. ach. ecole lng.) No. ~ 
Mouton et veau (Dir. lnıtitut.Bacter. Pendik) No. 804 
Orge et paille (Municip. Kutahya) No. 804 
Cons r. Bat. lmprimerie (Minilt. Trav. Pub.) No. 804 
Foin (Gendr. Çanak.) No. 805 
Toile americaiae (Municip. Ist.) No. 805 
Ceinlure et havresac (Minist. Def. Nat.) No. 803 
Lait et yoghourt (Mıınicip. lst.) No. 805 
Rep. Bat. Höpilal (Vil. IçelJ No. 806 
Paveı tMunicip. Mersıne) No. 806 
Viande de bceuf (Com. acb. miJit. Samsoun) No. 807 ı) 
Constr. portes ınstallat. electrique et sanitaire (Vil. Malatf 
Farine, bles concaases et bar,cots secs (Com. ach. IJJilil· 

No. 809 
Coıtumes et bottineı (Muııicip. Balikesir) No. 809 S~ 
Constr. Konak gouvernemental (Dtfterdarat Malatya) No· 
Rep. bat. (.Municip. lst.) No. 811 
Rep. bat. ecole primaire (Dir. Culture Konya) No. 812 
Rep. divera poııts (Vil. Afyon) No. 813 
Savon (Div. Luleburgaz) No. 815 
Riz tCom. ach. Milit. hparta) No. 817 
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İslahiye Tuğay Satınalma Komisyonunda~: j~ 
l - İsliihiyedeki kıtaat hayvanatının senelı~pıl1 

İçin 654,000 kilo arpa veya bu miktar yulaf 1'S U~ 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Arpaya kırnıll e~ııl 
zam edilerek eksiltme esnasında arpa veya yulııfa t 
len fiailara nazaran b~ri ihale edilecektir. . l ~ f 

2 - Şartnamesi lstaobul, Ankara Lv. amirhk e 
lahiyede tugay Satınalma Komisyonlarından. .IJ,tı 

3 - Muham~n tutarı 29430 lira ilk ters>' pl 
liradır. Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 18 eyliıl g3B tl'j; 
günü saat 16 da İslahiyede tugay Satınalma !<~ ef 
da yapılacağından istekliler tekl!f mektupların~ ı s,tl 
pazartesi günü saat 15 e kadar Islihiyede TugaY 
Komisyonu başkanlığına verilecektir. 
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