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HARICi EKONOMiK 
HABERLER 

İngiliz piyasalarında Alman 
otomobilleri 

--~~ln otomobilleri lagiliz Jiz müstemlekelerinde Alman 
~eketıeri piyasalarında otomobillerinin ithatı ve satııı 
~l~ l iörülmekte ve bu hal 

1 artmaktadır. Alman otomo
~r:a ere endite vermek- i billeri Hindistan piyasalarına, 
.~tiliz . . 1 Birmanya'ya, Seylan'a, ve ce-

Romanya'da 500,000ton buğday istiap 
edecek sıloların inşası 

Bükreş 1 1 Eylül. - Ağustos 28 inde neşr olunan ka
nun mucibince Bahriye Nezareti Limanlar ve Deniz Yolla
rı idarelerile birlikte 500.000 ton bufıday istiap edecek 
cesim bir silo inşa etmeğe müsaade almışlardı. 

Alakadar mehafilden verilen miliimata nazaran "Miag ,, 
(Değirmenler Şirketi) birbuçuk milyon ley sarfile 20.000 
ton istiabında bir silo inşaası için bir mukavele akd 
etmiştir. 

Y unanistanın hali ihracı 

~•l ~tomobıllerı beynel· I nubi Afrikaya akın etmek· 
~'lkii Pıyasalarında i~inc~ tedirler. Atina 9 Eyliil - Son senelerde Yunanistan vasati ola· 
'Uiı tutmaktadırlar ; şımdı j Bu senenin ilk dört ayla- rak senede 200 milyon mark kıymetinde halı ihraç etmiı
ti· -~~itomobi~ fabri·~·atörle- 1 rınd~ .Hindistan& 4875 oto- ~ir . . Bu halıların ~ de 75. i Almanya' ya baki kalan % 2:-; i 
lliı, te~~tdar me~afrnn Yer· ı mobıl ı~hal. olunmuş ol~p .b.u ı I~~ıl~er~'ye ve . İsvıçreye ırsal olunmuştur. Bundan akdem 
~)• nata. ~agmen, . A~- otomobıllerın 1976 sı ıngılız I Turkıye den hıcret eden Rumlar Yunanistanın yeni tesis 
~ b

11 
~tka~eti~~n .. ken.<?lerı-

1 
ve 705 i Almandır, fakat en- , ettiği köylerinde imalathaneler bina edip bu halıları imal 

'-di~ evkıe duşurecegınden dişe verecek nokta şudur ki etmektedirler. 
' ttaıektedirler. 1 geçen senenin o dört ayları ! 

•• ,,.,.. lll fabrikaları geçen zarfında İngiliz otomobilleri : 
lh.:'lll ·ık ~~ ı üç ayı zarfında bu senekinden çok fazla 2691 y • t l F· ı· t• t • t• 
~ b otomobil ihraç etmiş· ı otomobil ithal etmişlerdi, unanış an a ı ıs ın ıcare ı 
~.Q36 \1 •ene o üç aylarda l şimdi alınanların ithali art-
~ .. ~toınobil ihraç et~i~er. mış ve 266 otomobilden 705e 

1 
A~i~a 9 Eylfıl. - Filis!ini~ Yunanistanla önemli bir 

"-btt rın bu terakkısıne çıkmıştır. alışv :rııı yoktur. Bu senenın ılk 6 ayları zarfında Filistin 
),~'li ' 11 İngilizler eski vazi- Alman otomcbilleri İngiliz 1 

Yunanistandan 1 .334.000 drahmi kıymetinde de mal almış 
~ .~de durmaktadırlar, bu otomobillerinden 40 ingiliz li· ' ve 2.068.000 drahmi kıymetinde de maf satmıştır. Filistin 
'il f,~ . 5 ay zarfında İngi- ! rası daha ucuz satılmaktadır- ' Yunanistandan başlıca zeytinyağı iştira eder. 

~~il :~kat3rleri. 33.816 oto- 1 lar. İngiliz fabrikatörleri bu 1 
)~lc..töraç . etmışken alman işle "dumpik,, görüyorlar, zi-

1 

~ip rlerı heman onlara 1 ra bunlaTın düşündüklerine 1 

'ttittl' 29.457 otomobil ihraç 1 nazaran Alman fabrikatörle- ~ 
~~-)~ 1 ri otomobilin kendilerine mal 

Yugoslavyadaki hayvan hastalığına 
karşı Bulgaristanın ihtıyati tedbiri 

~"' 11~ .dikkatdır ki İngiliz olduğu fiata bakmayıb reka- 1 

' 'tinın vaz'ettili rilsum- 1 bet iç.in buldukları fiata sa· I . 
"•rrilere raimen İngi- 1 tıyo 

1 
r 1 Sofya. - Yugoslavyada ı ıhtar Uzerine mezkur Bulgar 

r 8 • l devam etmekte olan sari hay- müdüriyeti "prelez,, ve "Be-
l van hastalığını Bulgaristana 1 !evetz,, klSyleri müstesna ola· 

1 
sirayetini men etmek için rak bulgar - rumen hududunu 

I hükumet Yugoslavya hudut· kapattı. Yugoslavya ve Ro-
larını kapadı. manya hudutları üzerine şid-

1 Pariste merkezi olan müs- detli bir kontrol vaz olundu 
'- ~~ tenli hayvanat hastalığı bey- 1 ve hayvanatın, hayvan mad· 
.:-'Cl re, 8 l " t D · ı t bb ı· ctı· ra"'k d kl 1 nelmil bürosundan Bulgar ,. delerinin Bulgaristana ithali 
ıo:~'lli . ey u .- emır eşe üse r e ece er- b yt l k ··d- . t• •th . 

Romanyada demir sanayii 

., ııı tnı k d. 
1 

a ar 1 mu urıye ıne 1 ar men'oluııdu. iki memleketin 
~ r e e ve demir fab- ır. olunduğuna göre Romanyada h d d d · 
~ a lll~ıltcais etmek maksadi· * • • Bükreşte "Socictata Tü k' d b.lb A 1 u 0 un a 30 kılometreye 
~~ Yon 

1 
. . . . 1 r ıye e ve ı assa na- ı k d h ld . h ''t t ey sermayeli bir de Constuructiunı Mecanıcı,, dolu cihetinde sari hayvanat ı a ar ma a en gıren ayvan· 

\ i "s:•~kkül etti. Şirketin ismile alitı cerrahiye imal et-
1 

1 

hastalığı bulunmakta imiş. Bu j lar derhal telef edilecektir. 
S·d cıetatça Romaneasca mek üzre bir şirket teesaüs 

1 

't'lır . tt.,. • all gıe,, olacak. "An- etmittir. Sermayesi olan 20 ,.., 
l..._ ~" "Antigaz,, ve uvi- milyon leyin 18 milyonu Da-
-,__. :i~•neaıka,, şirketleri vidoğlu isimde bir ,erik ta· ' m Em lı Ev ~ T 

Yon vaz'ederek bu rafından konulmuştur. .l \ 

flABERlıERI -. - -
QUidayın Birleşik Amerikada vaziyeti Susam 

Kanunlar, Kararnameler, 
Ticaret muahedeleri 

8/9/938 tarih ve .(()()6 No. lı Reami Gazeteden : 
Kararname No : 9459 

9/ 1/ 1937 tarih ve 2/5826 sayılı kararnameye ektir: 
1705 sayılı kanunun verdiği salahiyete istinaden Nafıa 

VekAleti ile müıtereken hazırlanarak 14 mart 1938 tarih 
ve 1993/ 1333 sayılı tezkere ile teklif ve Şurayı DeYletçe 
görülerek 13/8/ 1938 tarih ve 14016 sayılı tezkere ile ta
dilen tevdi olunan ilişik "'filrk çimento normları lıakkın
daki nizamname,, nin mer'iyete konulması ; İcra Vekilleri 
Heyetince 17/8/ 1938 tarihinde onanmııtır. 

17 /8/ 1938 

Türk çimento normları hakkında nizamname 

Madde 1- Portland çimentosu ile yüksek fırın port
land çimentosu (Curuf çimentosu) için kabul edilen norm
lar bu nizamname hllkmiine tabidir. 

Madde 2 - Portland çimentosu : 
1 - Sun'! portland çimentosu, 
2 - Çabuk sertleşen ıun'i portland çimentosu (Su-

perciment) olmak üzere iki nev'e ayrılır. 
Yüksek fırın portland çimentosu da : 
1 - Yüksek fırın portland çimentosu, 
2 - Çabuk sertleşen yüksek fırın portland çimentosu 

olmak üzere iki nev'e ayrılır. Bu isimler normların taleb 
ettiği asgari vasıfları garanti eder. Her iki nevideki ça
buk sertleşen çimentoların diğerlerinden farkı daha ilk 
günlerden cerre ve tazyika karşı mukavemet hassasının 
daha yüksek oluşudur. 

Madde 3 - Muayyen nisbetlerde karııtırılmış olan ki
reç taşı (Kalker), kil ve feri oksit mürekkebleri gayet in
ce öğütüldükten ve 1300 - 1500 suhunet derecesinde eri
meğe yakın yumuşaklığa getirildikten (Klinker) sonra % 3 
den fazla olmamak ftzere alçı taşı ilAvesile gayet ince 6· 
ğütnlerek elde edilen maddeye sun'i portlad çimentosu 
denir. 

Madde 4 - Portland çimentosunda aranılacak teknik 
şartlar aşağıda yazılıdır : 

1 - Terkibi : Karıştırılmış halitanın içindeki kirecin 
(Ca O) silis (Si 02) + alümin (Al2 03 + feri oksit {Fe2 
03) yekununa niı'oeti 2 den aşağı olmıyacaktır. 

2 - Pişmiş çimentonun terkibinde (Anhydride snlfu
rique) (S 03) % 2,5 dan ~Magnesie) (Mg O) % 4,0 dan 
fazla bulunmıyacaktır. 

3 - Çimentonun ham1z1 klorma (HCI) ile muamelesi 
neticesinde, erimeyen kısım % 0,85 den fazla olmıyacaktır. 

4 - Çimentonun ateşte zayiatı % 3 den fazla olmı
y acab."tır. 

5 - Çimentoda % 3 den fazla yabancı unsur (Alçı 
veya başka bir şey) bulunmıyacaktır. 

Madde 5 - Su veya buhar ile birdenbire ıoğutularak 
granüle edilmiş kalevi yüksek fırın curufu % 30-85 niıhe
tine kadar portland çimento klinkerile fabrikada iyice ö
ğütülerek karıştırılması suretile elde edilen maddeye ynk
aek fırın portland çimentosu {Curuf portland çimentosu} 
denilir. Bu nisbet curuf terkibine göre tayin edileceği gi· 
bi çimento klinkeri de portland çimento normlarının tayin 
ettiği tarzda hazırlanır. 

Madde 6 - Yilksek fırın portland çimento1arında a-
ranılacak teknik ıartlar aıağıda yazılıdır. 

'~~'~ ~, ~ J:' '( 0 rkta neır' olunan 
~ )'Pt:~de News,, gazetesi
~ h,1~1 •on tahkikata na
'tik ' hazırda buğdayın 
t: Aaıerikada vaziyeti 

tiyacı 700 milyon buaso Müs- Susanı ithalatı nisbeten 
tahsiller için istokdan &Yans azalmıştır. Mevsim doJayııile 
330 milyon buaso ihraç için durgun olan satışların önü• 
iştira olunacak miktar 100 müzdeki aylar içinde artacağı 
buaso. tahmin edilmektedir. Memle· 

1 - Yüksek firınlar vasıtasile tiemir istihsal esna· 
ton başına 17 /20 sterlin ara• sın da tali madde olarak elde edilen kalevi curuftaki kireç 
ıındadır. · (Ca O) + magnezi (Mg O)+ 1/3 alilmin (Al2 03) in ye· 

~~'". '-il~ enenin istokından 

hıo~~. J•ni ıeneniıa mah-
"il ılyoıı buaıo, ceman 

Joıı buaıo dahili ih· 

Mecmuu 930 buaso. Bu 1 ketimizden yeni mahsul üze· 
miktar mahsulün mecmuu 1110 rine yapılan çif teklifler ton 
buasodan tenzilinde elde 180 başına 200 liradan Hindistan 
milyon kental baki olacağı ve Çin mallerinin çift fiatları 
ıörtUOyor. 

Yeni mevsim için tevi 1 kununa silis (Si 02) + 2/3 aliimin (Al2 03) in yekün niı
edilen kontenjanlarda memle- beti birden az olmıyacakhr. 
ketimiz mahsulüne umum kon- 2 - Yilkıek fırın portland çimentosunun donma miid· 
tenjandan % 80 i tahsis edil- detinin ayarı için çimento klinkeri ile curufun &ğfttülmeıi 
miı olduğundan bu sene Po- esnasında ilaYe edilecek alçı mikdarı, hazırlanmış ytıksek 
lonyaya bir hayli mal ihraç fırın çimentosunun içinde % 3 den · fazla bulunmıyacak 
edeceğimiz anlatılmaktadır. tarzda konacaktır. 

(Bitmedi) 



2 Münakua Oazotesl 

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

Bugün ilan olunan ünakasalar ve üzayedeler Listes i 
Cinai Şekli Muham.bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) MÜNAKASAL.AR 

İnşaat, Tamirat, Nafia iflerl, Malzeme, Harita 

Karaman Kasaba köyünde yap. yatılı okul 
ioşaab 

Pa:ı. 4 30 44 326 28 Karaman kasabası Yata Okulu Ko- 20-9""38 IO -

Bahkeıir-Baadırma yolun arasında yap. ta- ,, 
mirat (lemd.) 

Karaman Merk. Okulu tamiri 
K6prii ın,aatı (temd.) 
Silivriye baQ'lı Kufallı köyii 

Açık eks. 
Paz. 

okuluDıia yap he- Açık ekı. 

il İ•taatı (temd.) 
Fırın tamiri 
La2ıııa mecrası ia,aatı 

Şlltut Kozaatı inşaah 
Eıkişehir-Çifteltr yolumıo aramıda yap fOH 

Feriköy 17 inci mektebin tamiri 

" " 
Aiık cka. 
Açık eka. 
Pa:ı. 

,, 
,, Kar&al Merk. Okulanda yap. tamirat 

İçerenköy-Etemcfendi yolunun bir kat daha kat· ,, 
ranlamuı iti 

Sarıköy-Mıhalıççık yolun arasında yap. yeni şoıe ,, 
ve imalata aınaiye (temd.) 

Eskişehir-Çifteler yolu arasında şou lamiri(temd.) Paz. 

miıyonu 

13277 89 996 - Balıkes ir Vilayeti 

676 80 
811 45 

23~2 H 

379 22 
3140 06 
944 62 

.,976 05 
814 56 

1787 31 
901 30 

50 75 Koaya Kültür Direk. 
Konya Vilayeti 

177 17 lst. Beled. 

28 :so 

70 85 
1190 20 

46 19 
134 os 
67 60 

926 30 

Çanak. Vakıflar Direk. 
Afyoa Beled. 
Afyon Vilayeti 
Eskişehir Nafııı Müd. 
İıt. Beled. 

" ,, 
,, " 

Eskişehir Nafıa Müd. 

18775 94 140~ :!O Eıki,ehir Naf. Müd. 

Elektrik - ttavagazı - Kalorifer (Tesisat v malzemest) 

AkkGmülatör plak ve yedekleri (Şart. 188 kr.) 
Ampul "Osram,, Teya "Filipa,, IO, li, 25 ve 

40 mamlutıı: 1000 ad.-Duy: 1000 ad. 
2 laoparllSrlü portatif anplifikatör: 1 ad.

Son ıiatem mikrofon: l ad.-Sebpa: 1 ad. 
Te kordon 
Mensucat 

.Sarı aabanlu köşeli: ~00-402 t. (Şart aO L.) 
Deri eldiun: 120 ad:-Frenk sıömlefi: 240 ad. 

-Terlik: 120 çift 
Gömlek (maa kıravat) 180 ad.-Ten fanelası 

180 ad.-Mendil: 540 ad.-Don: 180 ad.
Çorap tire: 540 çift-Yün fanela: 50 ad. 

Nakllyat-Boşaltma-YUkletme 

Poata nakliyata (temd.) 

Kapalı z. 

,, " 

Kapalı z 
Paz. 

Açık eks. 

37650 - 2823 15 D. D.Y. Ank. ve Haydarpaşa 
C. H. P. Konys İlyoakurulu 

Samauo Halkni Başkanhtı 

kil. 3 49930 - M. M. V. SAK 
M. M. V. SAK 

U31 50 92 74 Ank. Bölge Sanat Okulu Direk. 

Afyon P. T. T. Müd. 

Mobilya ve bUro e,yası, Muşamba-Halt v. s. 

Yolluk halı : 222.76 m2 Açık eka. m2 9 150 37 D.D.Y. Afyon 

Mahrukat, Benzin , Makine veselre 

Sömikok: 150 t. 
Yerli ı6rnikok: 350450 t. 
Benzin: 7180 litre-Gazyatı: 12600 litra-Va

kum: 4500 litr• 

MUtefarrlk 

Söomemit kireç: 75 t. 
Bat ipi 18 t. (Tubih) 
İtki aandıtı: 1000 adet (Temd.) 
Abt malzemesi: 2'2 kalem 
Sotuk aıfalt: 35 t. 
Orak mıkineai dolaplı ve taraklı: 1:> ad.-Ça

yır makinesi: 3 ad.-Ot makinesi: 3 ad. 
Oliver ıiıtemi döner kulaklı pulluk: 200 
adet 

Çiçek tohumlan 

Açık eks. 
Kapalı z. 
Açık eks. 

3900 -
11700-

Açık elu. Beh. t. 15 -
Kapalı z. 10800 -
Açık ekı. 2634 10 
Açık ekı. 2000 -

Beh t. 113 -
Kapalı z. 9285 -

Açık eks. 1229 -

292 50 Ziraat Velfaleti 
87() 50 Maliye Vek!letl: 
296 - Karacabey Hara11 Direk. 

8~ 18 
810 -
197 80 
150 -

697 -

D.D. Y• Afyoa 
İnblurlar U. Mtd. 

,, ,, ,, 
Maltepe J antlr. Okulu SAK 
Mulaa Valiliği 
Ziraat V eklleti 

92 - Ank Beled. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Sadey•t! 12 t. (temd.) 
Sadeyat: 22 t. (lemd.) 
SadeyaA": 1 1 t. , 
Sebze: 6 kalenı (temd.) 
Erzak: 27 kalem 
Arpa: 1 l t -Saman: 1 l t. 
Saman: 270 t. (temd) 

MUzayedeler 

Hayvan deriıi: 20 ad. 
Çam ağacı 
Eaki ayaa, battaniye, au ltüpft pulluk, caket 

pantalon v. •· köhne efya 66 kalem (temd.) 
Dükkan enkazı ve büytlk cam 
Çam ağacı .. 

Paz. 

" Kapalı z. 
Pa:z. 
Açık eks. 
Açık eks. 
Açık eka. 

!>az. 
Aıık art. 
Pu. 

,, 
Kapalı z. 

• 

sn
K. 1.0'2.40 - -

9900 - 742 50 
236 50 

4i2ô - 354 37 

ı2i8 20 95 86 

50 - 3 75 
80501 - 6037 62 

Adana Tümen SAK 
Buraa Tümen SAK 
Vlse T iımen SAK 
Çanak. Mü.t. Mevki SAK 
Çanak. Oıta Okulu Direk. 
Kastamonu B~ltd. 
Ank. lvz. SAK 

T oplıınne Ln. SAK 
Gaziantep Ormaa İd. 
lıt. Beled. 

,, ,, 
Denizli Orman Ba11 Mühendis 

l ay zarfında 

26-9-38 ıs -
30-9·38 15 -
73-9-38 14 30 

16-9-38 14 -
20-9.3ı 15 -
26-9-38 15 -

1 ay zarfında 
?.0-9-38 14 30 
30-9-38 14 30 
16-9-38 14 30 

l ay zarfında 

1 ay :ıarfınd• 

31-10-38 

31-10-38 
17-9-38 

19-9-38 

11 
1 1 

1 1 

30-9-38 l !' -

29-9-38 
26-9-38 
29 9-38 
28-9-38 
17~9-38 

30-9-JS 

30-9-28 

16-9-38 
19-9-38 
3-10-38 
20-9-36 
26-9-38 
23-9-30 
16 9-38 

16-9-38 
26-9 3~ 
26-9-88 

16-9-38 
8-10-38 

15 -
lft -
15 -

10 -
10 ao 
11 -
14 -
il -
14 -

ıo 03 

11 -
16 -

14 -
15 -
11 -

15 30 
14 -
14 30 

ı• 30 
10 -

a) MÜ AK ASALA 
~===~~-"™55:5·=s=:~E-~P~*•~-:•SEs=::==:~~~~==:~ 

Karaman~ Ka~-;ba Tua Okulu Komisyonundan: 

Kar.tmaoın Kasaba köyünde yapılacak 4830 lira 44 kuruş keşif 
bedelli yatılı okul inşaatına milnalıasa yoluyla talip çıkmadıtın-

ı dan pazarlıkla yaphnlacaktır. 
nşaat-Tamirat-Nafıa işleri vemalzemesiHarita 1 - Bu i•e ait keşif ve tartnameler Karaman köy bürosunda 

görülebilir. 

Afyon Vilayetinden : 2 - Depozito ak9ası 326 lira 28 kuruştur. 
k 3 - Pazarlık 20 Eyhil 9S8 Salı günü saat 10 da Karaman Köy 

Şübut onatJnın 944 lira 62 kuruş keşif bedelli inşaatı 26-9-938 büroıunda yapılacakbr. 
tarihiude aaat 15 de Nafia Müdürlüğü Komiıyonunda ihale edilmek 4 _ T ı· ı · - - - dd d - . · . . a ıp enn uçuacu ma e e yazılı gun ve •aatte dıpozıto 
üze~e açık ~ıuhle eksılt~.eye konulmuştur. K~şifname ve şartname akç ... Jarıyla birlikte ve bu İfi yapmaya ehli olduklarını gösterir Na-
Nafıa İdareııoden alınabılır. Muvakkat teminat 70 lira 85 kuru•tur 1 f' d l ki b ı ·ı K K·· b 
1 . . , M • • '7 • ıa an a aca arı e re ı e araman oy ürosuna müracaatlara 
ıtıklılenn Nafıa Mudürlüğ\lne ınöracaatları ılin olunur. I il&a olunur. 

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Mad•n kömörli yerl! blek 

,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

krible 
marinlaYe 
hıYenao 

Kok köm6rii (fabrikada 
SBmükok (d•poda) 
Kok ecnebi (d•poda) 

E rza K 

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

Sabun birincıi 

,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
,, ,, küp 

Yumurta iri 
Limon ltalya 

" 
Tarabluı 

Patates Adapuar loi 
,, ,, ~ 

Zeytin '-nMİ duble (936 mabıul 

,, " ,, (937 ,, 
,, 

" 
lci ,, ,, 

" ,, 2ci " ,, 
,, ,, 3cü ,, 

" Sade yat Urfa (birinci) 
,, ,, (ikinci) 
n Kars (erimif) 
,, ,, (erimemiş) 

,, Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 

" Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve lşlenmlf 

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

Hava kurusu kuzu 
,, • ,, kor.un 
" " ot ak Tula keçi 
,, koya. 

Salamura kuzu 
n manda 
• ııQ"ır 

Köıele ,, lei 
,. manda lci 

Metin elvan lci 
,, beyaz lci 

Sahtiyan elvan lci 
,, beyaz lci 

Pamuk lpllği 

V atar yerli 4 Ada11a 
,, ,,6,, 
,, ,,8,, 
" ,, ıo ,, 
" " 12 " 
" ,, 14 " 
,, ,, 20 Y edikule 
,, ,, 24 ,, 

Ekstra ,, 6 ,, 
,, ,,8 ,, 
,, ,, lO ,, 
" ,, 12 " 
,, ,, 14 

Vater ecnebi 
,, 
" 
" 

,, 
" ,, 

,, ,, 
Ekstra Yerli 

" 
" 
" ,, 
" ,, 
" ,, 

" 

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

4 Hindiye 

6 " 8 ,, 
10 ,, 
12 ,, 
14 İngiliz 
15 ,, 
18 " 
20 ,, 

22 " 24 
15 ltaiya 
18 ,, 
22 ,, 
24 " 

kilosu 
litresi 
kiloıa 

tonu 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

kiloıu 
,, 
n 
,, 
,, 
,, 
,, 
" sandıj'ı 

b. Hndıtı 

,, 
kiloıu 

,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 

" 
" ,, 

" ,, 

" 
" 
" ,, 

çifti 
kiloıu 

,, 
,, 

çifti 
kiloau 
çifti 
,, 

" ,, 
kilosu 

,, 
,, 
,, 

taneai 
,, 
,, 
,, 

paketi 
,, 
,, 
" 
" ,, 
" ,, 
" ,, 
,, 
" 
" 
" ,. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" ,. 
" 
" • .. 

En az·Eıı ~ 

f 
22,50- (. 
26,00- ~ -,--' 
!7,00- , 
a.5,00-

18- ~ -

-- ..n.33 
-4~' 

a.W~~ 
360~~ 

370~ 
~,,~ 
650~~ 
070 "160 
680~ ' 1~:1ı' 
730~ 

~~ 
670~ 
:: :::~ :; 
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4 MünakHa Oaıetesl 
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i - Muhammen tutarı 220 lira, muvalckat te•İnatı 18 Hra olup 1 

banka mektubu veya •aliye makbuzu kabul olunur. 1 

Bilecik Ortaokul Direktörlüfünden : 

Adı 

4 - Talihlerin yazılı gün ve saatte teminatlarile birlikte Ko· 

Dliıyona ıelmeleri. EkisUra ekmek 

Koyun eti 
Afyon 7 nci işletme MDdtlrlüAünden: Dana eti 

İotıtmemizin ihtiyacı olan 75 ton sönmemiş kireç b• baptaki yoğurt 
fenni şartnamesine uyırun olarak 2490 şayılı kanunun 4L inci mad- Süt 
deıine tevfikan açık ekıiltme •uretile satın alı ıı acaktır. Afyon şehir Pirinç 

İstaıyonunda teslim şartile beher toıı içi:ı muhammen bedel 1500 Kura fasulya 
kuruştur. İhale 29 Eylül 1938 perşembe aünii ıaııt 10 da Afyon ,e-

1 
Yumurta 

bir iııtuyonunda işletme bina1mdaki lıletme Komisyononda yapıla- ! Kuru •otan 

•a.ldır. İstekliler bu busuıtcki ••r\nameyi İiletmemiz Yol Başroüfet- ,1 Gnzyatı 
tlşliğinden para.sız alabilirler. No .. ut 

Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 1ayılı kanununun tarif e ıtiği İnce tuz. 

•eılkalarla beraber muvakkat teminat akçed olan 84 lıra 38 kuru- Domates ıslçası 

şu Afyon veznemize yatırarak alacakları makbuzla berabor ihale Pı inç unu 

iÜnü olan perşembe günü muayyen saatle işletme Komiı.yonuna Bulgur 

lllüracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. İrmik 

Ziraat Vekaletinden : 

l - Dolaplı 10, taraklı 15, orak makinesile 3 çayır 
•• 3 ot balya makinesi ve 200 adet Oliver sistemi döner 
kulaklı pulluk kapalı zarf usulü ile ıatığ alınacaktır. 

2 - Bu makine Te pullukları muhammen bedeli 9285 
lira olup ilk teminat parası 697 liradır. 

3 - Şartnamesi Ziraat Veklleti Ziraat Umum Mü· 
dllrlüğiinde paraıız olarak verilir. 

4 --- Taliplerin münakasa günü olan 30·9-938 tarihi
ne nıtısadif cuma günü saat 14 e kadar kapalı zarflarını 
Vekftlet sabnalma Komisyonuna vermeleri. Ve ıaat 15 de 
konıiıyonda hazır bulunmaları illn olunur. 

' -
Maltepe Jandarma Gedikli Okulu~Satınalma,Komisyonundan 

Tahmin bedeli İlk teminat1 

PJ!ilttan ye cinsi Lira K. Lira K. 
22 ltalem atış malzemesi 2.000 00 J 50 00 

Kaşer peyniri 
Çamaşır ıodası 

Ekistire un 

Yeşil sabun 

Beyaz sabun 

B eyai peynir 
Mercimek 
Sadeyağı 

Zeytioyağı 

Şehriye 

Makarna 
Sirke 

Zeytin 
Patates 
Kuru odun 
İnce şeker 
Keıme 

Çay 

Kok kömürü tonu 
Odun kömürü 

Garantisi Çotu 
Lira kş Kilo lira kş Kilo 

150 00 
105 0'.) 
15 00 
31 87 
18 
37 50 
25 65 
37 50 

3 
18 
6 75 
3 15 

1 81 
5 25 
l 57 
2 25 
9 ()() 
5 25 

10 5!1 
6 75 

15 
22 50 
3 37 

162 
26 25 

1 87 

7 50 
2 25 

15 
ti 25 
7 50 

21 

16 80 
6 52 

20 70 
15 co 

20000 
4000 
800 

1701) 
1200 
2000 
1900 

25000 
800 

1200 
600 
600 
330 
203 
159 
120 
150 
500 

1000 
300 
500 
750 
300 

1800 
700 
100 
400 
200 
500 

2000 
10000 

1000 
700 
25 

12000 

5000 

2000 17000 
1400 35000 
200 600 
425 1200 
240 1000 
500 1500 

342 1500 
500 2~000 

40 600 
12Q 801) 

90 400 
4'? 400 

105 300 
70 150 
21 ıon 

30 IOO 
120 100 
70 400 

140 900 
9tt 250 

2JO 400 
300 500 
45 200 

2160 1500 
350 500 
25 ~o 

100 300 
300 150 
20) 400 
150 1500 
100 7000 
280 700 
224 600 
87 50 20 

276 10000 
200 4000 

Au 
Lira kt 

1700 

1225 
150 
300 
200 
375 
270 

400 
30 
80 

60 
2S 
90 
52 
14 
25 
80-
56 

126 
75 

160 
200 
30 

1800 
210 
20 
75 
22 50 

160 
120 
10 

193 
19'l 
70 

230 
160 

Okulumuz panıyonunun 1939 yılı mayu sonuna kadar ihtiyacı 

~--lliU .... IBl!5?!119 .. mllmlilBl• ............. lllJ!!J 

lstanbul Belediyesinden: 

Hepc:iae 50 liro. bedel t&hmin edilen E:ninöııiin<le Şeyh 
Mehmet Geylani mahalle inde Arpacılar sekağın<la 39-41 
numaralı dükkan (içinde iki büyük cam) enkazı 1 atılmak Ü· 

zere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlü
ğünde görülebilir. htekliler 375 kuru~ ilk teminat makbuz 
veyt:i mektubile beraber 16·9-938 cuma günii saat 14 buçuk
ta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

-- ~ ..... ·-· 

B. üzayedeler 
Denizli Orman Baş MühendiJiğindeıı: 

l-Denizl i vi layetin in Acıpayam kazası dahilindeki Boıda~ 
devle t orma ın n f>, 6, 7, 8 , 9, 10, 11 numaralı mak.taların be§ 
tahammül yekunu olaıı 159-10 M3. 905 DM3. gayri mamul çam 

(Devamı 6ıncı ıayfada) 

Müteahhitlerin Takvimi 
Perşembe 15-9-38 

Sığır eti (Sarıkamıf Ask. Sak.) No. 788 
Sadeyağ ve un (Niğde Aık. Sak.) No. 797 
Kuru ot (Urfa Gümrük Muhafaza Taburu Sak.) No. 798 
Sadeyağ (Vı ze Ask. Sak.) No. 798 
Sabun (Diyarbakır Ask. Sak.) No. 798 
Odun ve madezı kömürii ile erzak ve et (Polil Mektebi Sak.) 

No. 799 
Yulaf (Çanak. Mst. Mvk. Sak.) No. 799 
• M:ırangoz saraç malzemesi motoıiklet v. s. (M. M. V.) No. 801 
Balast (D. D. Y.) No. 803 
Yaş sebze (Deniz Lvz. Sak.) No. 80 3 
Hangar inşaatı (Adana Tümen Sak.) No. 804 
Krible kömürü (Aok. Adlıyeıi S"k.) No. 804 
Satı se.bunlu kösele (Aık. Fabrikalar) No 804 
Sarı vaketa (Ask. Fabrik lar) No. 804 
Depo ve imlahane iupatı (İnhisarlar U. MGd.) No. 805 
Garaj i nşaatı (Konya Kor Sak.) No. 805 

1 - Jandarma Gedikli Okulu ihtiyacı için tahmin be
~tlile ilk teminatı yukarıda müfredatı ~artnamesinde yazılı 
2 kalem atış malzemesi 28 eylul 938 çarşamba günü sa

;~ 1.4 te Kartal Malmüdürlüğü binasındaki Jandarma Ge
ilıktı Okulu Satınalma Komisyonu tarafından açık eksiltme 

' alınacaktır. 

• Tab makinesi ve kau. (Ank. Defterdar.) No. 805 
olan cins ve miktarı yukarıda yazılı yiyecek ve yakacak eksillmeye Okul binası in.şaab (Kır.şehir Nafia Müd) No 806 
konulmuştur. Odun ve kömür (İst. Defterdarl.) No. 807 

.. 2-Şartoame, evsaf ve proje her gün Kar tal Mıılmüdürlü
~tlde veya M1ltepedeki Jandarma Gedikli Okulunda görebilir
'd r v~ya parasız aldırılır. Nümuneler Maltepe Atış Mektebin· 
e rtıevcud olup iı:ıtiyen görebilir. 
~ a-f&tekliJerin ilk teminat mektub Vf }'a makbuzarJarİ)e yu
G rı~ı yazılı güıı ve saatte Kartal Malmüdürlüğü binasındaki J. 
edıkli Okulu S tınalma Komisyonuna müracaatleri. 

Ek~iltme 23 eylUl 1938 cuma günü saat 14 de Bilecik Kültür Ekmek pişirmesi tİzmir Gümrük Muhafaza Taburu Sak.) No. 808 
dairuinde yapılacaktır. İs\eklılerin 2490 sayılı kanunda yazılı şartla- Bandırma liman dairesi ikmali inşaatı (Balıkeıir Nafıa Mild.) No. 808 
ra göre baz.ılıklarını yaparak belletilen günde Komisyona gelweler Sadeyağ, pirinç ve yulaf (\1ers in Ask. Sak.) No. 809 

' Sigara makine kolası (İnhisarlar U. Müd.) No. 810 
ve şeraiti de anlamak üzere her gün ötleden evvel okul Dircktör-

Akümülatörle çalışır radyo (Maniaa Val) No. 811 
lüiüne başvurmaları ilin olunur. • OduD (Isparta Orman İdareıi) No. 812 

"' Ev ankazı (Ank. Deflerdarl.) No. 812 

SamauD Belediyesinden Kok kömiirü (Çorum Doğum evi Ba1tabl.) No. 8J2 
Talebe sırası (Çorum Oıta Okul Dir.) No. 81~ 

Dotum ve çocuk bakıınevioin 1enelik ıbtiyacı olan ekmejin Gliserin (Ask. Fabrikalar) No. 812 
evvelce yapılan ihalesi f eı;hedilmiş oldu&"undan yeniden pazariılda Kuyu kaz.darılması (Denizhan" lst. Şüb.) No. 813 
ihale edilecektir. • Kösele kırpınhıı (Tophane Lvz.) No. 815 

1 - İhale 26 91938 pazartesi günü saat 24 de Daimi Encümen Deri, podösuet çadır bezi urıan v. ı. (Türkiye Kınlay Cemiyeti) 
Manisa VaJiliA-inden: huzurunda yapılacaktır. No. 815 

Maniıa'da Atatürk heykeli etraf bul~arları inşaatında kullanıl- 2 - Muhamınen bedel 360 liradır. Matbah çamaşırhane inşaatı (Seyhan Vil.) No. 815 
-~ " ı Odun (İst. Üniveraitesi Sak.) No. 815 Uzere eksiltme suretiyle satın alınacak beher tonu 113 lira kıy· 3 - Uhdesine ihale edi en müteahhit, ihaleyi müteakip yüzde 
~tinde 35 ton soğuk ufalt eksiltmesine istekli çıkmadığından yedi buçuk muvakkat teminab yatırma&"a ve lö gün zarfıoda mu- Arpa, kuru ot, saT. an ve tuz (Harta Gen. Direk.) No. 816 
""Gdd ı Zeytinyat (Deniz Lvz. Sak.) No. 816 
ı· eti 1719. 938 cumarteıi ırünü ıaat il e kadar uzatılmıştır. Ta- kavele yapınata ve temiııatı yüz.de on beşe iblat etmeğe mecbur- Yaprak tülünlcri nakli (Balıkesir İnhisarlar Miid.) No. 8l6 
:ılttill yevmi muayyende Umumi Meclis salonunda müteşekkil Ko- 1 dur. Bir sayılı .motöre yap. benz.in depo.su (Gdmrük Muhafaza Gen. Ko-

'Yoııa müracaatları ilin olunur. 4 - İhale 2490 uyılı kanuna aöre yapılacaktır. mut. l,t. Sak.) No. 816 

Ankara Belediyesindeu: 

~ k l - Belediyeye alınacak çiçek tohumlan on beş gün müddetle 
1 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhmmen bedeli 1229 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 92 liradır. 

Sıra ve dolap (Galatasaray Liıesi Sak.) No. 816 
Çanakkale Mit. Mv. Satınalaıa Komisyonu Ba~k.anlığındaıı Sıra, mua (Tophane Lvz.) No. 817 

Saman, arpa ve ynlof (İsparta Ask. Sak.) No. 817 J - Eıine garnizonu kıtaatı için 265UO kılo patlican 
Benzin gaz ve makine yağı (Tophane Lvz..) No. 81i 

11800 kılo domates, 5700 kılo ye~il biber l50U kılo bamya, Terlik, şayak bez (Çorum Vil.) No. 818 
1 ~00 demet waydanosa ~8.8-938 cumartesi giınü talip çıkma· Muhafaza kulübesi inşaatı (Güm. Muhafaz.a Gen. Komut. İst. Sak.) 

t, 4 - Şarl,Qamesin! ıörmek isteyenlerin her gün yazı işleri 
ı,~ıı, ve iıteklilerin de 30 91938 cuma günü ı;aat 1 O buçukta 

Ye Encümenine müracatları. 

dığuıdau ~anunun 43üncü madde.:;ine göre bır ay uzaularak No. 818 
ka- pazarlığa bırakılmıştır. Üniverıite Mrk binası çatı11ndaki kurtunlann tamiri (lıt. Üninrai-

Be 1 2 - 20·8·9d8 tuihinden 20-9-938 tanhine kadar bu müd- teıi Sak.) No. 819 
1 det zarfında talip aranuuısına kclrar verilmittir. Okul binaları tamiri yanitn söndürme mak.lnui için • ecza (iıt. Be· 

led.) No. 819 • 
• • • 3 - Taliplerin aiiağıda hizalarında yaıılı teminat akçala- •Muhtdif ~şya Samsun Vil.) No. 819 

'ı&d I~ adet içki sandığı alınacaktır. Bak: İnl:ıiıarlar U. rıle ve ihale kaaunueun 2, 3uncü maddelerindekı ve::ıaik üe Hela inşaatı (lnbiıarlar Samsun Tütün Fabrikuı) No. 814 
· ıllnlanna. ! lıittl~kte Komisyona müracaatları iJ~n olunur. 

l • • • . .. ı Cıasi Kılo .Bedeli M. !utan Teminatı 
1-t Ua iye Boğaziçi motörü tamiri. Bak: fst. Beled. ılan I Kr~. S. Lıra Krş. Lira Krr 

ıtıa, 
~ 1 Patlica~ 26500 7 1855 14() Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: ~, Zahire, Et ve sebze v.s. 1 Do~atı~ ll800 4 472 36 
- Y e~ıl bıber 5700 7 399 30 

!
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1
1 Bamya 2500 ıs 375 29 Muhammen Muyakkat ihalenin 

L -.ıı k 1 h ·h · l 270 k fialı aaranti ıelr.li '"•il ~rp o u u ayvanatı ı tıyacı o an tun samanın açı · Maydanoz D. 1500 l 15 ı 50 ° 
~e ~llıeıınde teklif edilen fiati pahalı görülciöğündcn açık eksil. l Kuru' Lira kş ı&nü ve ... li 

81 16 9 93 d A 1 d T 5 l K · d Elbise İmali : 1000 takım 900 675 kapalı urf 28.9.938 15 ~- }' . 8 saat 11 e nkara Lv, Amir iği satın alma ko- A ana üm atına m-s omısyonun an : Palto ı·malı" .• 
~~ on 425 adet 600 191 25 açık eklilt. 28.9.9.18 

2~nda yapılacaktır. . . . . , . 9·9-938 de kapalı zıırfla ihaleıi mukarrer 12,000 kilo sade ıaat 14,30 da 
~1.ıtı.ı Muhammen bedelı 4725 lırn, ılk temmatı 354 lıra 37 yağına talip çıkmadığından kanunun 40 maddesi mucibince Ll'yli tıp talebe yurdu talebeleri için .kumaıları yurttan verilmek 
'-'itıa~:ur. Şarnamesi komisyonda görülür. Kanuni vesika ve te- 1 paıarJıkl!i eksıltmeye \!ık.arılmııtır. üzere yaptırlacak oJan 1000 takım elbise ile 425 •det palto yuka· 

1 belli vak inde komisyonda bulunu]ması. 16-9 9~8 cuma 6tiuü 1 üm~n karargAbında yadılacaktır, nda yazılı olduğu şekilde eksiltmeye konmuştur. 
Muvakkat teminat 837 Jiradu. l - Eksiltme : Cağaloğlunda aıhhat ve içtimai muuenet Mil 

1 

dürliiğü binasında kurulu Komisyonunda yapılacakbr. 
1ıı. Bur1a Tilmen Satınalma Komisyonundan 2 - Muhammen fiat, muvakkat garanti vo miktarlan, yukarıya 

L Qllr Kastamon Belediye rcislığinden : i k h ç b 
"Qlo,ta il a'arnizonu için kapalı :ıarfla yapılan ekıiltmeıiode beher yazılmıştır. ate liler şartnameyi er gün euı erlitaş civarında Fu• 
~l 11

' 102 lcuruı 40 ıantim teklif edilen fiyat vekaletçe pahalı 1 Belediyenin temizlik işlerinde kullanılan hayvanlar için 1 at~aşa T~rbe.si karşısmda tıp talebe yutdundaD alabilir ve nümune· 
~ •11 22 00 ı l"l 938 d M 939 . k d 9 l k b. b. k 'l lera de gorebıl ı rler. 
l~.._rfil\cf O kilo 1adeyatı 'f-9-938 den 7·10 938 ~ününe kadar bir ı ey u .. eh~ k.~lyıs gayke~ılnte a ~r aJy ı ton ır ın ı o 1 3 - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret Oduı vesika.il• 2490 

a pıı• 1 ki k ' lt k l t ilk ık M JI arpa on uç ııı ı o saman e 1:>1 meye r.onu muı:: ur. . ~( J8 .. ar,J a e il meye ODD muf ur paz.ar ı gUnu 1 • , _ , •• •• W , •• aayılı kanunda yazılı belgeler Ve bu lfe yeter muvakkat jaranti mak• 
'h11 Paıart .. i günü ı~at 11 de Ruraada Aıkeri Satıaalma Kc- 1 İhalesı 23 eylul 938 cuma hunu saat 15 dö beledıyede mu- buz veya banka mektublarıyla birlikte teklıfi havi zarflarını ibalı 

~.~,ti ~d• Yapılacaktır. lıteklilerin belli aün ve aaatto Sunada 1 teşekkil encümeud~ icrn kılırnacağındau telip olanların şeraitini aaatiden bir aaat evvel Komisyona vermeleri vo açık elrıiltme içiG 
•tua"1aıa Komlıyonuna aelmeleri öğrenme~ üzre balediyeyo wuracaatları ol4n olunur. 

1 
belli aatta Koaıiıyona aelmelerl. (6244) 



Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 

- Balıkeeir - Bandırma yolunun 86 + 50 l-93 + 600 üncü ki

lometreleri arasında kapalı zarf usulile ihalesi yapılacak tamirata ta

lip çıkmadığından bir ay zarfında ihale edilmek üzere pazarlığa bı· 

rakılmışhr. 

2 - Bu ifin kefif bedeli 13277 lira 89 kuruş muvakkat temi
nab 996 liradır. 

3 - Buna aid keşifname, keşif hüliHsı, fht bordrosu, metraj 
cetvelleri ve malzeme gıafikleri, husuıusi ve fenni fattnameler, ek

siltme şartnamesi ve mukavele örneğinden ibarettir. İsteyenler bu 
evrakı Balıkeılr Viliyet D,,imi Encümeninde veya Nafıa Müdftrlü

ğünde ıörebilirler. 

4 - İhale encümeninin mutad toplantı günleri olan pazartesi, 

perfembe ve cuma günleri saat JO da yapılacağından isteklilerin on 

bin liralık i~ yaptığına dair Nafia Mddürlüğüftden alıomıt ehliyet 

vuikuile birlikte mutad toplantı a-6nlerlncie viltyet makamında 

milteşekkil Enciimen daimiye müracaatları ilan olunur. 

Konya Kültür Direk\örlüiü11den: 

Karaman Merkez Okulunun 676 lira 80 kuruş keşif bedelli ta

miratı 15 gün müddetle açık ekı.iltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 26-9-938 taribiae müsadif pazartesi günü saat on 

beşte Vilayet Daimi Encümen odasında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 50 lira 75 kuruıtur. 
3 - Bu işe ait tartname ve keşifler her a-ıln KGlUir da!reainde 

ıörülebilir. 

4 - Taliplerin mavakkat teminat makbuz veya banka mek

taplariyle birlikte birinci maddede yazılı güo ve saatle encümen 

odasına ıelmeleri ilin olunur. 

İstanbul Belediyeıinden: 
Keş"ıf bodeli 2362 lira 2t kuruf. olu Sılivı iye bailı Kurfalh 

Köyü OkuluDda yapbrılacak holi açık eksiltmeye konulmu4 ise de 

belli ihale a-ününde firdn bulunmadıiJndan eksiltme 23-9-93~ cuma 

ıünilne uxatılmışbr. Keşif enakile farioamesi levazım Müdürlüian
de iÖrülebilır. isteklılt.r 2490 numaralı kanunda yazılı veıikadau 
başka en aı: iki bin lıralık bu işe benzer ii yaptığına dair eloiltme 

ıününden bir hafta evvel Nafıa Müdürlütünde.:a alacakları fen ehli

yet ve ticaret odaaı veıikalarile 177 lira 17 kuruş ilk teminat mak

buz veya meklubile beraber yukarda yazılı günde saat 14 buçukta 

Daimi Encüme:ıde bulunmalıdırlar. 

Çanakkale Vakıflar Müdürlüğündeo: 
- Eksiltmeye konulan iş : Çanakka\e Çarşı caddesinde Diz

dar Vakfından ekmekçi fırınının bermucibi ktşif yapılacllk tamira

\ldır. 

Keşif bedeli (379) lira 22 kuruştur. 
2 - Eksiltme 16-9-938 cuma günü, saat l4 de Vakıflar idar~

sinde eksiltme ve ihale komiııyonn müvacehesiade açık eksiltme 

uıulile yakılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve keşif evrakı Vakiflar Müdürlü

ğünde her aün ıörülebil ır. 

4 - İsteklilerin 28 lira 50 kuruşluk muyakkat temiııat verme

lerı ve ehliyet vesaikile birlikte aynı ıün saat 14 de ihale komİ;
yoouuda hazır bulunmaları lazımdır. 

Konya V. Daimi Encümenindeıı: 

Münakasa Gazetesi 

Eskişehir Nafıa Müdürlöğ~nden : 

Sarıköy • Mihallıççık yolunun 4 + 400 - 13 + 450 
kilometreler arasında yapılacak 12350.77 lira keşif bedelli 
yeni şose ve imalatı sınaiyenin 5-9 938 tarih ve kapalı zarf 
usulile yapılan eksiltmesinde istekli çıkmadığından evvelce 
ilan edilen şerait dairesinde 2490 numaralı kanunun 40 ncı 
maddesine tevfikan bir ay müddetle pazarlığa konulmuş· 
tur. İstekliler pazarlık için her zaman Vilayet Daimi En
cümenine müracaat edebilirler· 

İsteklilerin 926. 30 lira muvakkat teminat vermeleri 
ve Vilayete müracaatla alacakları ehliyet vesikasını hamil 
olmaları lbı .,... dır. 

İstanbul Belediyesinden : 

Keşif bedeli 901 lira 30 kuruş bedel tahmin edilen 
İçerenköy Etemefendi yolunun bir kat daha katranlanma 
işi pazarlığa kanulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi leva· 
zım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı ka
nunda yazılı vesikadan başka en az bin liralık bu işe ben
zer iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen 
ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret Odası vesikasile 67 lira 
60 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektuplarile bera
ber 16-9·938 cuma günü saat J 4 buçukta daimi encümen· 
de bulunmalıdırlar. 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 

Eskişehir-Çifteler yolunun 13 + 21 + 900 kilomet
reler arasında yapılacak 15976.05 lira keşif bedelli şose 
esaslı tamiratının 5-9·938 ve kapalı zarf usulile yapılan 

eksiltmesinde istekli çıkmad1ğından evvelce ilin edilen şe
rait dairesinde 2490 numaralı kanunun 40 ıncı maddesine 
tevfikan bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. İsteklile· 
rin pazarlık için her zaman ViMyet Daimi Encümenine 
müracaat edebilirler. 

İsteklilerin 1190.20 lira muvakkat teminat vermeleri 
ve Vilayete müracaatle alacakları ehliyet vesikasını hamil 
olmaları lazımdır. 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 

Eskişehir - Çifteler yolunun 3 + 080 + 13 + 000 
kilometreler arasında 18775.94 lira keşif bedelli yapılacak 
şose esaslı tamiratının 5-9-938 ve kapalı zarf usulile ya
pılan eksiltmesinde istekli çıkmadığından evvelce ilan edi
len şerait dairesinde 2490 numaralı kanunun 40 ıncı mad
desine tevfikan bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 
Pazarlık için her zaman Vilayet Daimi Encümenine müra• 
caat edebilirler. 

İsteklilerin 1408.20 lira muvakkat teminat vermeleri 
ve Vilayete müracaatle alacakları ehliyet vesikasını hamil 
olmaları lazımdır. 

• • • 
lRt. linci Okulun tamiri iJe i~tınat duvarı inşa .tı Bak: Ist. 

Beledi ye si ilanları ua. 

Elektrik, Hava gazi, Kalorifer Tesisat ve Malz. 

Keçili deresi tahliye kanalı üzerinde yapbrılacak olan (811) lira 

{45) knruş keşif bedeli Köprü inşaatına bu defada talip çıkmadı_ 

tından bir ay zarfında pazarlık ıuretile intacına karar verilmiştı r-

Samsun Halkevi Başkanlığından : 

En az 10.000 kişi i!ıtiab edecek açık bir sahada vazıban ~a

dayı i~ittirecek §ekil ve kuvvette iki hopar!ölü portatif bir am· 
plifikatör, son şİstem bir mikrofon, Lir sdıps, ~50 ~ec metre mt 

::-ateye konulacak hoparlörlere yetecek kor<lua, müstacelen alı
nacaktır. Ttcrübesi yapılmak ve beğenilmek şartile vermeğe ta
lih olaCJJaun fıat ve ~ckıllerini gösterir kataloğlarıaı va teslim 
edeceklcı i tarihi• bildirir teklifJerini Samsun Haikevi Başkanh
ğma haber vermeleri ilan olunur. 

30-9-938 cuma aünü sut (15) d~ bu köprü iaşaatının pazarlıkla 

ihalesi yapılacağından talip olaulann mezkur a-üo va saatte tutu 

paraları makbuzu ve sair evralclarıyla biriikte Vilayet Daimi Encü. 

menine müracaat etmeleri ilan olunur. 

ilk teminatı 
46,09 

134,05 

İıtanbul Belediyeail\den: 

Keşif bedeli 
614,56 

1787,31 

Feriköy 17 nci mektebin tamiri, (en 

az 500 lir .. lık bu işe ben.zer iş yap

tığına dair Nafıa Müdürlü§'ü v Tica

ret Oduı vesikaları). 

Kartal Merkez okulunda yaptırılacak 

tamirat (en az 1000 liralık bu işe 

benzer iş yatığına dair Nafıa Müdür-

C. H. P. Konya İlyönkurulundan: 
Cumhuriyet Halk Partiıi Konya İlyönkurulu tarafından i O, 15, 

25, 4U mumluk Osram veya Fiıips marka ampullerden 1000 adet ve 

1000 adet de kapalı donanma dütü sabo alınacakbr. Vermeie tılip 

olanların Konya veya İatanbul teslimi olduiunu tasrih ederek Kon

ya C. H. Partisinde müteşekkil Komisyona on ırün içinde bir mek

tupla dildirmeleri ilan olunur. 

lütü ve Ticaret Odaıı veınkaları). D. D. Y. ve Limanları İşletmesi Umum İdaresinden: 
Yukarda keşif bedelleri yazılı tamirler açık ekııltmeye konul- Muhawmen bedeli 37650 lira olan muhtelif akkümGlatör, plak 

muş iıe de belli ihale ıününde giren bulunmadığından ayrı ayrı ve yedekleri 31/ 10/ 1938 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf u

pazarlığa çevrilmiştir. Keşif evralcile şartnameleri Levazım Müdür· •~lü ile Ankarada idare binasında satıo alınacaktır. 

lüğiinde ılSrülcbilir. Bu işe girmek istiyenlerin 2823,75 liralık muvakkat teminat ile 
İstekliler 249!) numaralı kanunda yazılı vuika ve hizalaıanda kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerioi aynı ıüo saat 14,30a 

görterilen illıt teminat ve vesaik ile birlikte 3 119)938 cuma günü kadar Komisyon Reisliğine vameleıi lazımdır. 
aaat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. Şartı:ıameler 188 kurura Ankata ve Haydarpaşa veznelerinde 

ıablmaktadır. 

Afyon Belelediye Riyasetinden Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
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M. M. V. Satınalma Komiıyonuadan: 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 300 kur•ş olan 200,000 ili 
402,000 kilo ııarı ubunlu köııele kapalı zarfla eksiltmeye koaul
muşlur. İhaloi 31 / IO 933 pazartesi günü saat 11 dedir: İlk teminab 

49930 liradır. Şartnamesi 50 lira mubabilinde M. M. V. Satıaalına 

Komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 ııayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki veaaikle teminat ve teklif mektuplarını 

ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. V. Sabnalma Komiıyc

nana vermeleri. 

Ankara Bölie Sanat Okulu Direkt8rlilğüncien : 

Okulumuz talebeleri için atafıka yazılı? ıiyim •U aaı a9ık ek
siltmeye kooulmuttur. 

istekliler tartname ve nümuııeleri görmek ibere her ıün okul 

Diukt~rlüA"üne ve ekıiltmeye girecekleri• de ytızde 7.5 temiaat ak· 

çeleriyle ve kanunun icabettirdiği vesaikla b irlikte 29-9-938 tarihine 

ras tlıyan peıtecnbe günü sut 11 de Okullar Sağıt:nanlıtında topla

nacak olan Alım Satım Komisyonuna ielmeleri. 

Cioıi Miktarı Tutarı % 7,5 teminat -Gömlek (maa kravat) 180 adet 342 Lira 
Ten fanilası 180 ,, 207 ,, 
Atlet fauilası 180 ,, 126 • 
Mendil 540 • 108 

" Don 180 ,, 9Q 
" Çorap (tire) 540 ,, 182 
" Yün fanila 50 adet 192,50 

1236,50 Lira 92,74 L. 
• • • 

Elbise ve palto imalı. Bak İat. Sıhhi Müesaeaeler S•" 
tınalma ilinına. 

Nakliyat-Boşaltmı-Yükletme 

Afyon P. T. T. Müdürlüğünden: 
Eksiltmede bulunan Afyon-Dinar, Dinar-Burdur ve Af" 

yon-Burdur otomobil posta sürücükleri eksi itmesinin 19_g.9JS 
pazartesi günü ihale edilmek tizere 10 gün temdit edildiği 
ilan olunur. 

Mobilya, ve büro eşyası .. muşamba, Hah 1/S· 

Devlet Demiryolları 7nci İşletme MüdürlOğünden 
Uşak mamulatı birinci nevi çift itmeli 314 metre tıı' 

tünde 48 parça 222,76 metre murabbaı yolluk halı 24g0 
sayılı kanuna tevfikan açık eksiltme ile satın alınacaktır· 

Halının evsafı, parça adedi, beher parçasının tol f
1 

enleri mukavele projesinde yazılıdır. Eksiltme 30 eyliil g~ 
cuma günü saat 15te Afyon şehirde işletme binasınd•~1 

işletme Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedel nı•t· 
re murabbaı için 900 kuruştur. İsteklilerin 150 lira 31 1'1" 
ruştan ibaret muvakkat te~i~atı Afyon veznemize y~tır~: 
rak alacakları makbuzla bırlıkte kanuni belge ve hah ıııı' 
ve ticaretile meşgul ~lduklarına ve bu işi başarabilecekl~ 
rine dair Ticaret Odasından veya Belediyeden alacakl'' 
vesikalarla yukarıda tayin edilen günde muayyen ı••tte 
eluiltme Komisyonuna müracaat etmeleri lüzumu ilin olullııt· 

Mukavele projesi ve fazla malumat eksiltme KooıW 
yan reisinden alınmalıdır, _/ 

Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 
Karacabey Harası Direktörlü~ünden . ,t 

Mileuese için 7180 litre bc.nzin, 12600 11tre ıazyatı, 4500 tıtO' 
vakum açık eksiltme ile alınacaktır. Eksiltme 28j9,93S tarihine rP 

d·f b - .. b H . 1 alttı'' sa ı çarşam a gunu saat on eşte ara merkezinde yapı ac ( 

öenzinin beher litre•i 17 kuruş, gazın beher litresi 15 kuruş 50 s~ 
tim- vakumun beher litresi 17 kuruştur. Muvakkat teminat 

liradır. ııiJ 

İsteklilerin nıezkur gün ve saatte Hara nıerkezinde miltef'~ıı' 
K . t • . .. k . t· 1 · H h eb•'1 

omu;yooa ve şar namesını gorme ıı ıyen cnn ara mu &' 

ve İstanbul Veteriner Direktörlü~üne m<lracaatlan ilin olunur· 

Ziraat VekAletioden : 

k ıtıoO~ 
VekAlet binası kaloriferleri için 150 ton Sömikok u 

açık eksiltme surctile satın alınacaktır. Ii'' 
150 ton Sömikok kömürünün muhammem bedeli A9ÜO 

muvakkat teminat 292,5 liradır. fi' 
Şaı tnamesi Ziraat Vekaleti Levazım Müdürlüğünden P~~ 

sız olarak alınır. Eksiltme 29·9·938 tarihine mu!!adif per~e flıJ$ 
günü sa:ıt 15 te VekAlet binasmda Satınalma Komisyoııt.l ~o 
yapılacaktır. Taliplerin teminatlarile birlikte nıezkiir tarihte 
ınisyonua hazır bu uomaları il~n olunar. 

• • • 
12 ton kok kömürü ile 5 ton meşe kömüril alınacakbt• 

erzak sütununda Bılecik Ortaokul Direk. ilanına. _/ 

Müteferrik 
1 

Harta Genel Direktörlüj'ilnden: ~ e~' 
3140 lir.ı 6 kuruş bedeli keşifli Konya ıosası üzerinde 

inşa edilecek lağım mecrası 15 gün müddetle münakasaya 
konmdştur ihalei katiyesi 20-9·938 salı günü saat 15 de 
belediye encümenince icra kılınacaktır. Eğreti teminat bu 
bedelin yüzde 7,5 ğudur. Şartlarını sair hususatını öğren
mek istiyenler belediye müracaatla öğrenebilirler. İstekli
lerin belediyede hazır bulunmaları ilin olunur. 

1 - 120 adet deri eldiven 240 adet frenk aömle{ri ve 120 çift 

terlik pazarlıkla alınacakbr. 

- Harla Gn. Drk. ne batla Kıta nakliye veıaitindelS ,,ııl' 
araba tamirioin pazarlığına talip çılcmadıtından tekrar 1''' 
konulmuştur. ·de ~I 2 - Pazarlıiı 17-S-93~ cumartesi günü saat 11 dedir. 

3 - Pazar:ıta gireceklerin belli a-üo ve ıaatında M. M. V. Sa

tınalma Komisyonuna ıelaıeleri. 

2 - Pazarlık 1519 938 pertembe gilnG sast 9 da Çcb•cı 
ta Gn. Drk. bioa.ında Sa. AI. Komisyonunda yapılacaktıt• 
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da B~deli keşfi 76884 lira 76 kuruştur Yetmiş altı bin sekiz yüz 
Yt rt hra yetmiş beş kuruştan ibaret elan Konyada üç adet garajın 
~ ~ılınası kapalı zarf uıuli ile münakasaya konmuştur. Talipler 
"

0 ,5 teminatı muvakkatası olan 5766 lira 36 kuruşu vezne makbuzu 
.::~ banka mektubile teklif mektupl .. nnın kapalı zarf alma 
)( lınden evvel makbuz mukabilinde Konyada Lv. A. Binasında V 
lt~ s.a Al. Ko.da vermeleri. Eksiltme 15-9-38 per .. embe günü saat 
l>I" edır, Teklif mektuplarının alnıa saati 10 dadır. Şartname ve keşif, 
s_'ru Kor Sa. Al. Ko.dadır. Talipler mezkur keşfi şartnamesini Kor 
Yeh·~l. Komisyonunda görebilirler veya beş lira mukabilinde i

0

ste· 
ı-., ılı~Ier. Taliplerin Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesıkıı· 
"t ?1 •hale gününden eu az sekiz gön evvel Komisyona vermeleri 
._ ••ka almak is!eyenler:n Nafıa Vekaletine hemen müracaatları 2490 
ı~lı Kanunun 2 - 3 ü.ncü macldelerinde yazılı veıikalar beraber 

Cinsi Miktarı 

Muhamen 
beheri 
K. S. 

Muvnk. Eksiltmenin 1 1 - 16/ IX/938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 1000 
teminatı şekli saat adet portstit içki sandığınm muhammen fiat ve bedeli ilanlar-
L. kş. da yaalı~ yazılmıştır. 
2.-i 57 açık eks il - Beherinin muhammen fiatı 263,41 kuruf lıesabile 

bedel 
tatarı 

L. kş. 
78 54 314 16 

saat ı ı de mecmuu muhammen btdeli 2634,10 lira ve muvakkat teminatı 
2ı 57 pazarlı}. 197,56 liradır. 

Yazlık jelatin 200 kilo 
Kışlık jelatin 200 ,, 

15 05 301 -40-lık çivi 2000 " 
saat l ı dı HI- Mulumu:uın b~delde.ki tadıihat ... layısile açık iksilt-

1 - Şartnameleri ve numunesi mucibiıace satın alınacak aıasi 29/IX/9~8 tarihi11e raıtlayaa perşemhe cünfi na l l ı ta-

400 kilo je1Atin açık eksiltmeye ve 2000 kilo çivi 2.JX.938 iik edilmiştir. 
tarihinde ihale edilemcrliğindeiı yımiden ve pazarlıkla eksiltmeye iV- Şartname ve listeler her gün ~özü geçen şubeden alı-
konmuştur. nabilf'ceği gibi isteklileri eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 

lI - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizala. te %7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen Komis· 
e iÜnü belli saatte Sa. Al. Komiıyona vermeleri. (33{)) (5961) 

4-4 
nnda gösterilmi~tir. yona müracaatları ilan oluaur. (6421) 1-4 

• • • 
lıı~800takım dikilmiş kışlık elbise kapalı zarfla eksiltmeye konul
ş, ur. Tahmin edilen bedel 49400 lira olup ilk teminatı 3705 liradır 
l&~l\anıesi 247 kuruş mukabilinde Ko. dan alınabilir. Eksiltmesi 
~ ·938 cuma günü saat 15 dedir. Eksilt.meye gireceklerin 2490 sayılı 
1-r llUnun 2-3 cü maddelerindeki belgelerle teminat ve teklif mektup· 
~,~ı en reç ihale ıı;aatinden bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 

eleri. (325) (5919) 4-4 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Marangoz işleri 

111 - Eksiltme 26/IX/938 tarihine rastlayan pazartesi günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu· 
besindeki Alım Komisyonunda lapıJacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şu· 
beden alınalıileceği gılıi jdatin numuneleri de görülebilir. 

V - lsteklileriu cbiltme için tayin erlilen giin ve saat· 
lerde %7,5 güvnnme paralarile birlikt~ yukarda adı geçen Ko
misyona gelmeleri ilin olunur. (6247) 2-4 

• • • 
1 - ŞJrtn!lmesi mucibince satın alıJJ.acak 100,00Q adet 

100 lük tuz çuvalı kapalı z.:ırf usulile eksiltmeye konuJmuştur. 
il - Muhammen bedeli hehEri 41 kuruş he~abile 41,000 

G • lira ve muvakkat teminatı 3705 liradır. 
tizel Sanatlar Akademisi Arttırma ve III - Eksiltme 2 l·IX-938 tarihine rastlayan Çarşamba gü-

Eksiltme Komisyonundan: nü ~aat 11 de Kabataşta L~vazım ve Mubayaat Şubesind~ki A· 
ı lım Komisyonunda yapılacaktır. 

datl . - Gilıel Sanatlar Akademiıi Mimari Şubeıi için yaptınlacak ~ ~P lll'Şiv dolabı ile bir merdiven, gardropta bir adet ayna ve iV - Şartnameler iki lira bedel mukabilinda inhisarlar 
~ttkıı, bir adet gardrop masası ve bir adet te yerli dolap yapbn· Levazım ve Mubayaat Şubesine, Ankara ve İzmir Ba~müdürlü· 

tır. ğiinden alınabilir. 

' 2 - Arşiv dolaplanndan 1, 2 \ıe 3 üncü tipin beherinin mu· V - Mühürlü tekiif mektubunu kanuni ve~aik ile %7,S 
'1bıııltle1ı bedeli 120, 4 üncii tipin 130, merdivenin 9, gardrop masa· güvenme parası makbuzu veya banka teminat mtktubunu ihti· 

3 
1~. r•r.drop a~nası~ıo 65, yerli dolabın 4~ liradır., va edecek (ilan kapalı zarfların tksiltme günü en gt'Ç ıaat 10,30a 

~l•iııd Bu ışler• aıt resım ve tartnameler Guzel San atlar Akade· kadar yukarda adı oeçen Alım Kor ıisyonu B a" ı. l "' . k e h .. -ı- b d 1 . 1 b·ı· " ı ~aaıı ıf-ıııa ma 
4 er zaman goru up e e sız a ına ı ır. b •- b·1· d ·ı · ] 

~ı - Ek ·ıt 29 E ı·ı 938 b - - t 14 d C ~ 1 uz mu~a ı ın e veu mesı 4zundır. (6099) 3-4 -. 11 d sı me y u perşem e gunu saa e a5 a - · 
: a 'Xükıek Mektepler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. ı • • • 
6 - itler "Açık Eksiltme,, usu itle ihale edilecektir. I - İdaremizin Yavşan Tuzlasına getirilecek tatlı su· 
? - Muvakkat teminat 53, 18 liradır. · T l · 1 · · · t · ·b· ~, - Ek ·ıt . kl . 938 1 ·t r· t Od k t yun uz aya ısa esı ıçın şar namesı mucı ınce 25000 met· •ilt ıı meye gırece enn yı ıoa aı ıcare ası ayı . 1.. d 60 / k , 

tele ' 1•1 ile bir marango.z fabrikası sahibi olduklarına dair olan bel· ' re ınşaat tu un e m m utrunaa font boru ve liste-
tiau Komisyona ibraz etmeleri tarthr. (6198) 2-4 1 sinde müfredatı yazılı hususi aksanıı kapalı zarf usuliyle 

f satın alınacaktır. 
......... __________________ , il - Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 25000 lira ve 

muvakkat teminatı 1875 liradır. 

GELiYOR KIŞ 
Sayın müşterilerimize müjde 
~ ' "o PoO<•--

llkara 1937 Enternasiyonal Kömür Sergisinde 
Hey' etince AL TIN madalya verilen yerli 

Jtiri 

EKONO iK ve ŞIK 
lllı.rkah 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 
Musluki Hava gazı ocak-

ları ve sıhh levaziminizi mağaza-
mızdan satın alınız. 

& 

Ehemmiyetle Nazarı Dikkata : 

aey 
lll Ve • • 

)etde pırına sabunlannı askeri evsafa uygun her 
" il Ucuz yalnız aoağu.lald adreste bulahileceksiniz 

· S. TURAN SABUN FABRİKASI 
İltnir İkinci Mıhcılar sokağı No. 4-6 

j III - Eksiltme 19· 10 938 tarihine rastlyan çarşamba 
günü saat l l de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

1 iV - Şartnameler parasız olarak her gü..:ı Levazım ve 
Mubayaat Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdtirlüğünden 
alınabilir. 

1 V -- Eksiltmiye iştirak etmek isteyen firmaların ihale 
gününden 7 gün evveline kadar fiatsız fenni teklif mektup 
ve kataloğlarını İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şu· 
besine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın ve
sika almaları lazımdır. Bu ve ... ikayı haiz olmıyanlar müna
kasaya iştirak edemezler. 

1 VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 7 
: inci m~d~e~e ya~ılı Tuz F:n Şubesinden alınacak eksilt
meye ıştırak vesıkası ve % 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarda 
adı geçen Alım Komisyonu Ba§kanlığına makbuz mukabi-

l 
!inde verilmesi lazımdır. (6011) 2-4 

• • • 
I. - İdaremit.in · Çamaltı Tuzlası hıkelesinde şartname ve 

projı'si mucibince yaptırılacak tamirat ve inşaat işi kapalı zarf· 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Il. - Ke~it bedeli 15.386 lira 67 kuruş ve muvakkat te 
minatı 1154 liradır. 

Ill. - Eksiltme 22/IX/938 tarihine raıtlayan perşembe 
günü saat 11 de Kabateşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV. - Şartname ve projeler 76 kuruş bedel mukabilinde 

1 İnhisarlar Levazım ve Mubayaat şubesile İzmir ve Ankara bı ı 
Müdür liiklerind~n alınabilir. 

V. - Eksiltmeye iştirak etuıek. isteyenlerin tenni evrak ve 
vesaiki 10000 onbin liralık bu gibi işleri yapmış olduklarını 
göı:terir vesaiL:i ihale gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar 
İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet vesikası alma· 
ları lAzımdır. 

Vl. - Mühürlü teklif mektubunu kanuni ·ıesaik ile 5-inci 
maddede yazılı in~aat şubemizden alınacak ehliyet vesikası Ye 

%7,5 güverırne parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ıhtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 
10 a kadar }'Ukarıda adı geçen Komisyon Bajkanhğına mak-
buz mukabilinde verilmesi lazımdır. (018-1) 3-4 

• • • 

Miktarı Cinsi 
Muhammen bedeli 

Beher kilosu 

l 278 Kılo lakarta kanaviçe 12 Kuao 
362 '' ı 6 ,, çuva ,, 

73 ,, Yamalık kanaviçe 16 ,, 
33 ,, lakarta çul 9 ,, 

19 ,, " " 14 " 
1 - Ahırkapı Bakımcvinde mevcut Adanadan gelen milf· 

redatı yukarıda yazılı cem'an "1765,, kilo bkıuta sareılar pa· 
zarhkla satılacaktır• 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli '' 192 30 
ı . , " 
ıra ve X 15 teminat "28,86,, liradır. 

ili - Pazarlık 21/IX/938 tarihine raatlıyan çarşamba glinft 
saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde müteıek· 
kil komisyouda yapılacaktır. 

iV - Nümuneler her gün Ahırkapı Bakımevinde görü 
lebilir. 

V - İiteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
%.15 teminat paralarile birlikte yukarıda adı geçen Satış Ko· 
mıqonuoa gelmeleri ilin olunur. (6131) 3--4 

~. • • • 
1 - Şartnamt-, resim ve nümuneleri mucibince satın alına

cak 250 adet dişli iskarta bıçağı ile 1000 adet P. M. 63.14 
zincir kenedi açık eksiltmeye konmuştur. 

il - Mulnmmeo bcdeJi dişli iskarta bıçağının beheı i 3 lira 
ve zincir kenedinin beheri 20 kuruş hesabile heyeti umumiyesi 
950 lirıı ve mu vak.kat teminatı 71.25 liradır .. . 

ili - Eksiltme 27·1X-938 tarihiae rastlıyan salı gönü saat 
11 de Kabataşta Levazım ve Mubıyaat Şubesindeki Alım Ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden alınabile
ceği gibi resim ve numuneler de görülebilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen güe ve saatte 
% 7.5 .. güvenme paralarile ~irlikte yukarda adı geçen Komis-
yona gelmeleri il!a olunur. (629S) 2-4 

-, İsta~buı Belediy~si iıanıarı · 

Onarılmasına lüzum görülen itfaiye Boğaıiçi motörü açık 
eksiltme ile tamir ettirilece!(tir. Keşfı 3600 liradır. Keşif evra· 
kile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2'190 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka bu gibi işleri 

yapmış ve tanınmış bir mühendis olmak ve ayrıca Fen lıleri 
Müdürlüğünden alacakları fen ehliyttt vesikasile 270 liralık ilk 
tt!minaı makbuz veya mektubile beraber 20-9-938 salı günü 
saat llde Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (6103) 

• • • 

hıtanbul Birinei Yatı Okulunda yap· 
tırılaeak tamirat (en az 3000 liralık 
hu i~e benzer iş yaptığına dair Na· 
fıa Müdürlüğünden bir hafta evvel 
ehliyet ve 938 Ticaret Odası vesi• 
kalan) 
Çubuklu Gaz Deposunda istinat du· 
varı yapılması (Fen İşleri Müdürlü
ğünde vesika) 
Beşiktaş Maliye Şubesi binasının ta· 
miri ( Fen İşleri Müdürlüğünden 
vesika) 

İlk teminat 
Jl3, il 

131,12 

71,0S 

•' 

Keşif btdeli 

4174,80 

1748,25 

947,35 

Yukarda keşif bedelleri yazılı tamirler ayrı ayrı açık eksilt
meye konulmuştur. Keşif evrakile oartnameleri Levazım Müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı 
v~sika ve hizalarında gö:ıterilen ilk teminat makbuz veya mık. · 
tubile ve ve1aikle birlikte 26-9-938 pazartesi günü saat 14 bu· 
çukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1) (6261) 
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Tableau Synoptique d9$ Adjudicationı Ouverteı Aujourd'hui 

Mode Prix Lieu d·adjad\oafioa et da 

Objet de l' Adjudication d'adjudlcat. eatimattf 

Caatioa 

proviaoire Cahler des Claari'M Jour ffeure 

Conetructlon-R•paratlcan - Trav. Publle11-M•t6rlel de Constructlon-C11rtographte 

Coaıtr. Bat. ecolc intune au bourg Karaman Gre a gre 4830 44 326 28 
R~p. ı/route Balıkeıir-Bandirma (aj.) ,, 13277 89 996 -
Rep. Bat. ecoJe Karaman. Publique 676 80 50 75 
Conıtr. pont (aj.) Gre a i"fe 811 45 
Conıtr. nıpuienne Bat. 6cole Kurf alil Publique 2362 24 177 17 

kay (aj.) 
Rep. baia. ,, 379 22 28 50 
Tru. de eaaalisation. 3140 06 
Constr. Konak Şuhut. Publique 944 6? 70 85 
Conıtr de obauuee et trayaux d'arts ı 'rvu· Gre l ıri 12350 77 926 30 

te Sarık<Sy-Mibaliçik (aj.) 
Rep. de cbauıde ıfroute Eskişehir-Çifte- ,, 15976 05 1190 zo 

ler (aj.) 
Rep. Bat. 17 eme eeole Feriköy. ,, 614 56 46 09 
R6p. bat. eeole Kartal. ,, 1787 31 134 05 
Goudronnage ı/route lçerenk~y Etemefendi • 901 30 67 60 
Repar. chao116e •. route Eıkitehir·Çifteler 

" 
18775 94 1408 20 

(aj) . 

Eı•ctrlclt6-0ez-Chauffage Central (lnalaUatlon) et Mai6rlal) 

Aeeumulateurı plaque et piecea de re- Pli cıuıh. 37650 - 2823 75 
cbangeı (cab. eh. pr 188). 

Ampoule marque 01ram ou Pbillipı de 
10, 15, 25 et 40 bougiea: 1000 p. 
d9uilleı : 1000 p. 

Amplificateur portatif :il 2 baut·parleur : 
1 p. microphone de dernier ıyıteme 
1 p. cbevalet : 1 p. ot cible pr inttal· 
l;aUon. 

• 

Hablllement - Chauseure• - Tlssue - Culr• 

Cuir jaune ıayonneux : 200-402 t. (eab. 
eh. L. 50). 

Gantı en peaux: 120 p. cbenıUe: 2~0 p. 
pantoufteı: 120 palrea. 

Chemiıeı et eravateı : 180 p. flanelleı 
180 p. id. athlete : 180 p. moucboira 
540 p. ehau11etteı : 540 paireı flanel-
le. f'n laine 50 p. 

Pli each. 

Gri a ır6 

Publique 

Transport - Chargemnt - D6ch•raemant . 
Transport poıtaus (aj.) 

le 0 k. 3 - 49930 -

1236 50 9'l 74 

Ameublement pour Habttatl~n et Bureaux- T•pl••.,.I• otc. 

Com. Ecole lnterne Bouı Karaman 20-9-3M 
Vil. Bahkeıir dans 1 moiı 
Dir. Cultare Konya 26-9-38 
Vil. Konya 30-~3H 

Com. Perm. Municip. İtt. 23~ 

Dir. Vakoufs Çanak. 18-9-38 
Ma11icip. Afyoo ~0-9.3g 

Vil. Afy,>n 26·9-38 
Dir. Tr. Pub. Eskitehir danı un moiı 

,, ,, 

Com. Perm. Munioipalite i.t. 30-93S 
,, 

" 
30-9-38 

,, 
" 

16-9-38 
Dir. Tr. Pub. E.kitebir danı un moiı 

Adm. Gb Ch. de fer E•at Ank. 31-10-38 
Cai11e Haydarpaşa. 

Preıid. Maiıoo du Peuple Konia 

Preıid. Maiıon du Peuple Samıun 

Com. Ach. Min. D6f. Nat. Ank. 31-1()..38 

Com. Acb. Mio. D6f. Nal. Ank. 17·9-JS 

Dlr. Ecole Arta Ank. 29-9-88 

Dir. P.T.T. Afyon 

Tapiı de ebemin: 222,76 m2. Pabliqae lo mı 9 - 150 37 7eme Expl. Cb. de fer Etat Afyon 80-9-38 

Combu•tlbl• - Carburant - Hulllea 

Benzine : 7180 litrea, petrole : 1260:J litre. 
vacoum : 4500 litrea. 

Semi-coke : 150 t. 
Semi·coke iodiıbı : 350-450 t. 

Dlvartt : 

Articles pr tir : 2.2 lota. 
Chaux vin : 75 t. 
Corde pr liche : 18 t. (roctif) 
Cai11ea pr boiuon: 1000 p. (aj) 
Aıphalte froid : 35 t . 
FaucheHel a armoirea et i. ramanette: 

25 p. macbine a faucber la prairie : 3 p. 
maebine pr •mballago : 3 p. cbarrueı 
ıyıteme "Olinr n 200 p. 

$emenceı de fleurı. 

Provlalona 

Paln (pendaat une llDnee). 
Pain, vlande, beurre, rlz, baricotı ıec. et 

autrea proviıionı. 
Foin: 654 t. 
ProTiıion : 36 lotl. 
Farine : 2<J7 t. 
Savon: 107,9 t. (cah. eh. P• 162) (aj.) 
Poia ebicbe : 154 t. {aj.) 
Farine: ô32 t. 
Proviıion : '1:T lota. 
Beurre : 12 t (ej.) 

,, 22 t. (aj.) 
,, 11 t. 

Legumea : 6 lota (aj.) 
Bl•• coaeatıea : 22 t. 

,, • 13 t. 
Haricota ıecı : 120 t. (aj.) 
Vlande de Bceuf ı 100 t. 
Concaaaage de bl'• : 700 t. 
OilDODI : 32 t. 

Publique 

Publique 
Pli cach. 

Publique 

n 
Pli each. 
Publique 

Pli oaeb. 

Publique 

Gre a v6 
Publique 

Pli caeh 

Pli cacb. 
Gr' i. gr' 

n 
Pli cacb. 
Publique 
Gri a gr' 

• 
Pli eacb. 
Gre a ırre 
Publique 

" Pli cach. 
,, 
,, -

3900 -
11700 -

2000 -
la t. 15 -

10800 -
2634 10 

la t. 113 -
9285 -

1229 -

360-

29430 -

28980 -
32262 JO 
16108 40 

313620 -

le k . 1 02,40 
9500 -

2530 -
1495 -

le k· O 15 
18000 -
12715 ---

296-

292 50 
870 50 

150 -
84 38 

810 -
197 50 

697 -

2208 -

2173 50 
2419 66 
1208 13 
13:>8 ~o 

837 -

742 50 
236 50 
189 75 
112 12 

1350 -
13~ -
M4-
2oıl -

Dir. Hara Karaeabey 

MiniıUre Agrieulture 

" Financeı 

Com. Acb. Ecole Cend. Maltepe 
7cme Expl. Cb. de fer Etat Afyon 
Com. Ach. Ecoo. Monop. Kabata9 

n • 
Vilay. Maniu 
Miaiıt. Agrieulture 

Müni< ip. Ank. 

Munieip. Samıua 
Dir. Gen. SOrete A1ık. 

Conı. Ach. Brigade lılahiye 
Dir. Ecole Seoondaire Bilecik 
Com. Ach. Mil. Kilis 
<Zom. Ach. lnt. Marit. Katımpaf& 

" . " Com. Aeh. Brigade lalabiye 
Dir. Ecole Secondaire Çanlik. 
Com. Acb. Div. Adana 

n ,, Bur•• 
,, ,, Vize 

Com. Ach. Place Forte Çanak. 
Com. Ach. Div. Edremit 

,, 
" 

,, 
Kırklareli 

Com. Ach. Milit. Semıun 
Com. Acb. Div. Tekirdaı 

Viıe 

28-9-38 

29-9-38 
29-9-38 

28-9-38 
29-9-38 
26-9-38 
~9..g..38 

17-9-38 
30·9·38 

30-9-38 

18-9-7i8 
23-9-38 
23-9-38 
17-9-31 
17-9-38 
14-9-38 
26-9-38 
16-9~8 
19-9-~8 
s-1o~s 
20-9-38 
2C·9-38 
20-~38 
27-9-38 
28·938 
29-9.38 
a ıo-38 

10 -

15 -
il -
14 30 

14 -
13 -
15 -

u ao 
14 30 
14 30 

15 30 

il -

11 -

11 -

15 -

18 -

15 -
10-

14 -
10 -
ıo 30 
ti -
il -
14 -

10 30 

14 -
10 16 

16 -
14 -
10 -
12 30 
12 30 
16 -
16 -
11 -
11 -
16 -

9-
9-

15 -

10 -
15 ---

Memento des F ournisseurs 
-~----~--~--___./ 

Jeudi 15.9.918 

Viande de bceuf (Com. ach. milit. Sarjkamiş) No. 788 
Beurro et farine (Com. ach. milit. Nitde) No. 797 
Foin (Com. ach. Batail. Surveil. douan. Urf.ı) No. 798 
Beurre (Com. acb. milit. Vize) No. 798 
Savon (Com. acb. milit. Diyarbakir) No. 798 
Conbuatible et provision (Dir. ecolc Agent de Police) No. ~ 
Avoine (Com. ach. Place Forte Çanakkale) No. 799 ~ 
• Articles de sdlerie, de menuiserie ete. (Minist. Def. Nat.) No• 
Ballast (Cb. de fer Etal) No. 803 
Legumes (Com. ach. lnt. Marit.) No. 803 
Houille (Miuist. Justice) No. 804 
Cuir jaune savoneux (Fabriques Milit.) No. 804 
Constr. Hanıar (Div. Adana) No. 8C4 
Vacbette jaune (Fabriques Milıt.) No. W! 
Constr. depôt (Dir. gen. Monopoles) No. 805 
Constr. garage (Com. ach. Corps armce Konya) No. 805 scP 
• Macbine d'impimerie coffre-fort (l>efterdarat Ankara) No~ 
Conatr. bat. ecole primaire (Dir. Trav. Pub. Kirşobir) No. 
Bois et charbon (Defterdarat Iat.) Noı 807 , • 

f"i0' Cuiason de pain (Com. acb. Batail. Surveil. Douan lzmir) 
Beurre, riz et avoine (Com acb. milit. Mer1ine) No. 809 
Colle pr. macbine et paquet de cigarette (Dir. gen. r.foJl0 

No. 810 • 
Macbine radio fonctionnant avec accumulateur (Vil. Mania•) ~o· 
• Bois (Dir. Forcls Isparta) No. 812 
• Decombreı d'une malson (Defterdarat Ankara) No. 812 
Houille tDir. Sanit. Çorum) No. 812 
Banca (Dir. Ecole secondaire Çorum) No. 812 
Glycerioe (Dir. Fabriqucı Milit.) No. 812 
Creusement d'un puit (Dir. Deoizbank Suc. Ist.) No. 813 
• _Morceaux de pea~x et cuir (lot. Tophane) No. 815 ~ 
Dıverses peaux toıle pr. tente et corde (Dir. Croiıı•Pt 

No. 815 
Con&tr. buauderie (Vil. Seyhan) No. 815 
Boiı \Com. acb. Univeraite lst.) No. 815 
Orge, foin et avoine (Dir. gen. Cartoiraf.) No. 816 
Huile d'olives (lnt. Marit.) No. 816 sı6 
Tranıport feuilles de tabacı (Dir. Monopoleı Balikeair) No• 5/ Fabricatioo ıeservoir de benzine (Çom. ach. Command. geıı. 

Douan. Ist.) No. 816 
Banca et armoireı (Dir. Lycee Galatasaray) No. 816 
Bancı et tableı (lnt. Tophane) No. 817 
Paille! org-e. et avoine (~om. ach. milit. )aparta) No. 817 ıf 
Benzıne, petrole et huıle pr. machine (Iot. Tophane) No• 8 
Pantoutles aerge et toile (Vil. Çorum) No. 818 S 
Conıtr. i'ueıite ıurveil. douan. (Com. ach. Command. getı• 

douan. Ist.) No. 818 ~0' 1 
Rep. plomb. toiture bat. universite (Com. acb.Univeraite ı.t.)~"°· 
Constr. veJpaıienne (Dir. fabriques tabaca Mooop. Samıuıı) 
Rep. dıverseı ~Bat. eco ·eı primaireı (Municip. bt.) No. 819 
• Diverseı marchandises (Vıl. Samıun) No. 819 

(4üncü sayfadan devam) 

~d 
ağacı dir sene müddetle ve kapalı zarf usulile ıerbest ,s 

1 

nulmu,lur. sO 
2-Serbeıt ıatıo 8 Eylul 938 tarihinden itibareP ,ı 

müdetle 8 teşrinievvel 938 tarihine milsddif cumarteei ftl 
yApılacaktır. 5fı 

3-Serbept satı~ Denizli Orman basmühenJis ıtl~~el 
binaaı içinde toplanan oı:rnan satış komisyonunca ynP1

1~ 
4-Serbest satışa konulan 15940 M3, 905 DMb· s;rfP 

mul çam ağa~ının beher gayri mamul metre mikAbınııı 
deli 505 kuruştur. 

1
' ~ı 

·ııc 
5-Muvakkat teminat 2490 sayılı kanunun 21 1 ı~P 

si mucibince % 7,5 üzerinden (6037) lira (62) kuru# 
0 

del mecmuu (80S0l) lira (57) kuruştur. ô' 
6- Şartname mukavele projesi ve orman bak1'~tl ~~f 

tafsila.t almak istiyenlerin Denizli orman bao mühend15 

liğine müracaata bulunumaları ilan olunur. 

- od'' 
ht . .mbul Levazım Amirliği S~tmalmak KomisyoııtJ0ef1'1 

Sirkecide Asker konağında mevcut iki hayvan o~ 

eylul 938 cuma günü sııat 15,30 da Tophanede levazı~efl~ 
satınalma homisyoııunda pazarlıkla satılacaktır. lste1' 1 

saatte kamisyona gelmeleri. 

, 
Mersin Ask. Sabnalma Ko. Riyuetiodeo ! 1 ~ı:ı' 

Askeri hizmetlerde kullanmaya elverişli olmayan ~ 1, 
est~r 16 Eylul 938 cuma ıünil saat 7 de Meraio baY"'" ,, 

açık arlırma iie 1ablacaktır. Taliplerin ılbü goçıo gi1P 

ba7van puarında bulunmalara ilin olunur. 


