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Umum Tüccarların ve •üte·ahhitlerin Mesleki Organıdır 

HARICi EKONOMiK 
HABERLER 

Yunanistanın trikotaj sanayii · 

1a .. _ Atiaa. 10 Eylul - Trikotaj bassa Mısır, Arnavutluk ve Suriye 
~)İ' j 

't..ı· 1 Yunaniıtanda çok inkişaf ithal ediyor. 

'i tlf ve bu terakki ise ferdi, şah. ! Geçen sene Yunanistanda. o· 
etebbüıat sayesinde olmuştur. tuzu Atinada olmak üzere 54 tri

' 8ta ıautat ilk defa olarak Yu- kotaj fabrikası mevcut idi. Bu fab
lıı tanda 1930 ıene,inde tesis ~ rikalaran 500 beygirden fazla mo-

llclı. 'Ve hilkumelin yardımı ve tar knvvetleri vardır ve 50 milyon 
~~ ettiti tedabiri ile bugün lri- drahmilik bir meblağao Hrfiyle 

htı} fabrikalara memleketio. ihti- meydana gelmişlerdir. 
~~tedarik ve temin ettikten Yunanittanın trikotaj fabrik a.

illi~ •eneden seneye artan fazla ları senede 350 - 400 mılyon drah· 

~~da 111ah yakın Şark memle- mi kıymetinde mal istihıal etmek· 
1
"• iraal ediyor. Bıı mah bil· tcdirler. 

'i Unan incirleinin Almanyadaki fiatlari 

'~linde Yunan sefaretinin ticaret müşavirinin Yunan İktisad 
~~..ı •tine telgrafla bildirdiğine nazaran, Almanyaya ithal olunan 

"ltr • · 
1 

•çın aşatıdaki fiatlar kararlaşbrılmıştır. 

2 
- "Primisimi,, 18 mark 

\' - "Buoni mujable,, 17,50 mark 
~ 

3 
lı kilosu f, o. b. Dulun Triyesleye kadar 2. Hamburga ka· 
111•rk. Safi yüz kilo paketler 25,50 den 27,50 mark kadar. 

Birleşik Amerikada muhtaçlara iane 

'1ar111~irleıik Amerikanın iane Tevzi Dairesi bu senenin ilk 
-- h a 1400 milyon dolar tevzi etmiştir. Bu münasebetle şu
~-tı~hrlatalım ki Amerikanın en buhranh bir zamanı olan 1933 
"•ti lll~e ınühtaciyne bütün senede lOiS milyon dolar iane 

tdılıni§ti. 
~~~u sene tevzi olunacak miktarın 3 milyona baliğ olacağı 
), ~en aıılaşılmaktadır ; bu kadar bir iaııe tevzi emrnli şimdi. :r görülmemi~tir ve bu bir rekor teşkil etmtktedir. 
htı ~ .. • Amerikanın bütün ~Milli» tesmiye olunan bankaları 
~ ~:enin ilk nısfmda geçen senenin bu müddet zarfında ettik· 
~ler~~an 20 milyon noksan olarak 120 milyon dolar kar et-

ır. .. 
~~b~' ~irleşik Amerika ile Yugoslavya arasında bir ticaret 

l 
tıQct. 8f'l akd olunmak üzre müzakerede teşrinievvel idtida
'lilte ieljrıdda başlanacaktır. Mukaveleler Yugoslavyanın 
'i._re, Fransa ve Belçika hükumetleri de akdettiği şartltlrla 

• 0lunacaktır. 
~ 64~ Bjrleoik Amerikanın otomebil fabrikaları ağustos ayın
'to'lıoL· S ~tomobil satmışlar ve ıstoktokun miktarını 125,577 
'iıı •le ındirmişlerdir. Bu sene ağustos ayının satışı geçen .se-
~ ..,;:Uftlos ayı satışından yüzde 59, ve bu senenın temmuz 

11ldın yüzde 17 noksandır. 

Bakır 
'-..~e, ,.._ idi )Orlc, 12 eylul.- Amerika bakır piyasası son ıiinlerde çok 

~' a ~·hm ihtiyaç için çıkan ~alı günil 2,460,000 ve çarşamba 
~t ' ,00() libra bakır sataldı. Ve bu sahşlarda nim resmi şir. 
~il ::: l.btiyapı bulunup u bir miktarda mal aldılar. Bakmn 

'-t fı'1tır libraaı (435 gram) 10 sent (12,5 kuruş) üzerinde kaldı. 
L. ~ döken ve eriden eınaf hurda bakır bulmakta çok müşkü.. 
"")lt_ ıt0'~. Hprda bakır büyük mikta.da ihraç olunuyor. Bu 1e-

llrda f· 8 ~ 111) ıatı ,5 senle ( 10,5 kuruş) çıktı. 

t.~~dG, ~" tir.keti rei•i ecnebi memleketlerde yapbğı seyahaltan 
~ ~'k "lbaaleybin beyanatına nazaran harici piyaaalarda kafi mik

~~.•r larf elonuyor. Ve önümüzdeki senede böyle devam 

Bulgaristanın meyve ve sebze ticareti 

Bulgar Harici Ticaret Komisyonu Bulgaristanın bu sene 
meyve ve sebze istatistiklerini neş'retmekte iken son b,.ş se 
nenin meyve ve srbze istatistiklerini dahi tanzim etmiştir. 

Madde 1 1 - Çimentoların cer ve tazyika mukave· 
metleri : 

Bir vahid ağırlığı çimento ve üç vahid ağırlığı nor• 
mal kumla yapılan harcın 1 cm2 nın asgari mukavemetleri 
aşağıdaki rakkamlardan dun olmamalıdır. 

Bo istatistiklere na1.aran Bulgaristandan : Harcın 3 günUik 
suda 

2 3 4 
7 günlük 28 güDlük 28 glnlllk kom-

1933 senesinde 123 milyon leva kıymetinde 14.770 ton mukavemeti ıucla ıuda + bine; 6 ı&u Mda 

1934 " 214 " " ,, 30.728 " 
1935 " 436 " " " 57.116 " 

Çimento 

21 ıtn b&Ta
da + + 

1936 " 395 " " " 47.566 " 
1937 "90 5 96 Cerre mukavemet 

" 
;) " ,, " 4.8 ' ' Kg/Cm2 

meyva ve seb.ıe ihraç olunmuştur. İhraç olunan me.vve ve seb-
22 27 32 

zelerin sikleti : Tazyika mukavemet 
Kı/Cm2 

Üzüm 35.991 ton (10.000 kilo) 
300 350 400 

Elma 323 
Taze kayısı 
Sair taze meyve 
Ke.vun karpuz 
Kuru kayısı 
Ceviz 
Ceviz içi 
Sair kuru meyve 
Tomates 
Taze biber 
Sair taze sebze 
Soğan 
Sarmısak 
Sair kuru eebze 
Çilek 
Çilek konservesi 
Sair meyve kon· 

serveleri 

125 
329 

6 
3568 
260j 

61 
88 

7070 
280 

9 
64 
39 

149 
145 

3030 
750 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 

54.696 ton! 390 milyon leva kıymetinde 

Bulgar meyve ve sebzelerinin baş müşterisi Almanya• 
dır. İhraç olunan mallerin yüzde 80 ini Almanya ithal 
eder· İkinci müşterisi İngilteredir. Bulgaristandan az mik· 
tarda meyve ve sebze iştira ederler. Çekoslovakya, Polon
ya, İsviçre ve lsveçe de ihracat yapılır. 

Kanunlar, Kararnameler, 
Ticaret muahedeleri ----

Cerre u:ukavemet 
KıCm2 
Tazyika mukavemet 
Kg/Cm2 

Çabok sertleten çimento 

350 425 

42 

525 

Madde 12- Çimento piyasaya üç şekilde çıkarılabilir 
A-Fıçılarda (Ahşap veya saçtan), 
B-Kaiıp, jüt veya buna benzer org1Uii torbahmla, 
C Ambalaj edilmeden. 
A-Fıçılarm safi sikleti 200 Kg. olacaktır. Fıçılar ci· 

mento akmıyacak veçhile imtizaclı ve metın yapılır. -
B-Kağıd ve jUt çuvalların safi sikleti 50 Kg. ola· 

caktır. 

Nakil esnasında ambalajın cinsinden ileri gelen zayiat 
% 2 den fazla olmıyacaktır. 

Madde 13-Fıçı ve çuvalların veyahut etiketlerinia li· 
zerinde aşağıdaki noktalar yaZllı olacaktır : 

A-Fabrikanın ismi veya alameti farıkası, 
B- Çimentonun cinsine göre etiket veya çuvallara ko

nacak işaretler : 
Portland çimentosu : sarı etiket veya renk, 
Çabuk sertleşen portland çimentosu : kırmızı etiket 

veya renk, 
Yüksek fırın portland çimentosu : mavi etiket veya 

renk, 
Çabuk sertleşen yüksek fırın portland çimentoıu mavi 

kırmızı etiket veya renkdc çizgiler taııyacakbr. 
C-İmal olunduğu tarih (Sene), 
Ç-Cayri safi sikleti. 
D - 28 günlük asgari ve tazyik mukavemeti. 
Fabrika yazılı hususları garanti etmeğe mecburdur• 
Madde 14 - Çimento ambalij edilmeden ancak bu 

işlere mahsus kamyon, mavuna ve vapurla sevkedilebilir. 
(Dünkü nushadan devam) 

3 - Hazırlanmış maddenin içinde (So3) 
O) % 5 den fazla bulunmıyacaktır. 

Madde 15 - Jüt çuvallar yeni, dikişleri içerden ve 
% 3 den (Mg \ gayet sağlam olacaktır 

4 - Curufta (Mn O) mikdarı % 5 den fazla olmıya
caktır. 

5 - Yüksek fırın çimentosunun hamızı klorma (HCI) 
ile muamelesi neticesinde erimeyen kısım % 0,85 den faz
la olmıyacaktır. 

Madde 16 - Fıçı ve çuvalların ağızları her fabrika· 
nın kendine mahsus mühürlerile kapatılmış olacaktır. (Çu· 
vallar vantilli ise mühüre lüzum yoktur.) 

Madde 17 - Hariçten idhal olunacak çimentoları ge
tirenler, bu çimentoların işbu nizamnamede yazılı asgari 
vasıflara uygun bulunduğuna dair fabrikaların verecekleri 

6 - Yüksek fırın çimentosunun ateşte zayiatı 
fazla olmıyacaktır. 

% 3 den musaddak şahadetnameyi irae etmeğe mecburdurlar. Bu 

Madde 1 - Çimentoların öğütme incelikleri: 
Çimento cm2 da 900 delik bulunan elekde % 1 den 

keza cm2 da 4900 delik bulunan elekde % 14 den fazla 
bakiye bırakmıyacak derecede ince öğUtülmüş olacaktır. 

Madde 8 - Çimentoların donma müddeti : Çi-
mento bir saattan evvel donmağa başlamamalı
dır ve 12 saatte de donması hitam bulacaktır. Bu 
müddetler normal çimentolar içindir. Hususi işler için 
bu müddeten çabuk veyahud yavaş donan çimentolar ya· 
pılabilir. Bu cins çimentoların normal çimentolardan tefrik 
edilebilmeleri için anbalajlarının üzerine çabuk veya ya
vaş donan çimento ibaresinin konulması mecburidir. 

Madde 9 - Çimentoların hacminin değişmesi : 
~u husus "Le Chatelier,, aleti ile tecrübe edilir. Dört 

saat su içinde kaynadıktan sonra, aletin iğne uclarının a
çılma mecmuu . 8 mm. yi geçmemelidir. 

Madde 1 O - Çimentoların izafi sikleti : 
Portland çimentosunun izafi sildeti 3.05 yüksek fırın 

portland çimentosunun ise 2,8 ~en ataiı olmıyacaktır, 

yolda şahadetname gösterilen çimentoların idhaline mü· 
saade olunmakla beraber gümrüklerce nümune alınarak 
muayeneye sevkolunurlar. Resmi lAboratuvarlarca yapıla· 
cak muayene neticesinde işbu nizamname hükümlerine uy· 
gun olmadığı sabit olduğu takdirde idhal edenler l 705 
numaralı kanun mucibince cezalandırılır. 

Madde 18 - Çimentoların piyasaya çıkarılması: 
A - 200 tondan yukarı yapılacak teslimat için : 
1 - Çimento fabrikada torbalar ve fıçılar içinde ve 

etrafı kapalı, kuru ve tesiratı havaiyeden müteessir olma· 
yacak mahallerde saklanacaktır. Her sipariş ve teslimata 
tekabül eden partiler ayrı ayrı maayene ve kontrolları 
kolay bir tarzda istif edilmiş olacaktır. 

2 - Gerek torba ve fıçıların muayenesi ve gerek tec· 
rübelere mahsus nümune alınması için yapılacak nakil, 
devir, yeniden istif gibi amelyat fabrikanın adamları ta· 
rafından yapılacak ve masrafı fabrikaya aid olacaktır. Bu 
hususta fabrika azami kolaylık gösterecektir. 

(Bitmedi) 
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Bugün ilAn olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 1 
Cinai Şekli l\lubam.bed. Teminat Mür.caat yeri 

A)MÜNAKASALAR / 
ln,aat, Tamirat, Nafia lflerl, Malzeme, Harita 

Garaj iaşaah (temd.) Paz. 30000 - Kayaeri Kor SAK 
Pavyon inşaatı 4 ad. (Şart. L. 11,28) (temd.) Kapalı z. 74024 9l 4451 25 M. M. V. SAK 

ve ve 
151554 21 8827 72 

838 -Boyabat hiUtıimet lronaj'ı İnftah (temd.) 
C'ilaıhuiyet Bayramı i~lo tak yap. 
Üoinraite Mark. binaaının badana YO tamiri 

iti (temd.) 
Maıkada Fen Tat'hikat Okultıuıda yap. tamir.at 

(Şart 5 lıı:r.) 

Açık ekı. 

Açı~ eJu. 

Uı:aokl>pra h4kumet konat• intaab Kapalı z. 
Karahükte yap. möhendiı ve memur aparbman• 

larile bHlara aid müteferri itler (Şart 2j L.) 
Huıuıi idareye ait Şehir Babçeai istinat du· 

varı intaatı 
Hangar İnfaah ö ad. (Şart 50? k) (temd.) 

llt ,, 

Pas. 

Pu. 

ı 11::.2 73 
1085 01 • 
4564 53 

i66 97 61 -

13706 17 1028 -
483147 76 25075 91 

1645 48 123 41 

100327 95 6266 50 

Sinop Nafıa Mnd. 
Trabzoa Beled. 
lıt. Ünivuaite1i SAK 

lıt. Kom'Jt, SAK 

Edirne Nafıa Müd. 
Silmerb.ınk Umum Mad. 

Ank. Valiliji 

İzmir Lvz. SAK. 

lllçlar, Kllnlk va spençlyart allt, Hastane Lav. 

Lhtilı bes keaeai: 250 ad. - Gö:ı için lbtik bez Açık eka 
keaeıi: 50 ad.-Llıtik termefor: 250 ad. -
irırat'5r l&ıtiti: 1000 

1275 - 95 62 Tepbane Ln. SAK 

Gün Saat 

l ay urfında 
30-9--38 11 -

25-3-38 itlb. 1 ay 
Salı ve Cuma 

~0-9-38 15 -

30 9-38 ıo 3o 

30-9-38 15 -
28 9-38 il -

29-9-38 15 -

17-~38 11 -

29-9-38 ı 5 30 

Seyyar etGv makiaeıi 4 ad. Açık eks. 4760 - M7 - Zonguldak Kl>mGr Havza11 Sajlık 30-9-38 
Komi•yoııu Bcıkanhğı fıt. 4dacil 

U-

Vakıf Hao 

llektrlk - ltavagazı - Kalorifer (Tesisat ve malzemasl) 

Telefon ma1ıemesl Te direk telefoa tebekesi için -
IUektrik malceme1i: 51 kalem Açık eks. 
Kablo arkıı tezkeroıi: 90 ad.-Kalalo dolabı: Kapalı z. 

800 ad. Çevirecek kola: 100 ad.-Kablo Hki 
tutibabnda: 50 çift 

Mensucat 

Portatit 9adır beıi: 90 000 m. (Şırt 217 k.) Kapah z. 

1071 85 Lüleburgaz Kaynaklı~ı 
2115 56 158 67 ist. Beled. 

15780 - 1185 50 M. M. V. SAK 

nı. 0.5T 44CO - M. M. V. SAK 

Matbaa lflerl .. Kırtaelye, Yazıhane Levazım 

ZıYana lr.ltıdı 40 top (temd) 

Nakllyat-BotaHma-YUklatme 

Poıta nakliyatı (temd.) 
Kömtti"" Dakli: 418 ton 

Açık ek. 

Açık ekı. 

Pas. 

Mahrukat, Benzin , Makine vesaire 

Gaz yatı 8 t. (temd) 
Benzin 12 t. 

Açık ek. 
Açık ek. 
Paı:. 

800-

1108-
2790 -

60 - İabiıarlar U. Miid. 

Lüleburia& P. T. T. Müd. 
% 15 Selimiye Aık. SAK 

83 10 İnbi1&rlar U. Mad. 
209 2.5 T opbane Lvz. SAK. 

Ga:ayatı: 1.5 t. 
Sömikok: 73 t. (temd.) 
MobiloU A. 650 k.-Moblloil C.: 300 k.-Petrol Paz. 

Beh tonu 25 90 
4990 -

İıt Komut. SAK 
142 - Emniyet Mnd. Auk. 
374 25 M. M. V. SAK 

45 teneke (temd.) 

MDteferrlk 
PGlverizatlSr: T5 •d.-Madeni yayık: ~O ad.- Kapalı ı. 

Budama makası: 1500 ad.-Langatrot alile· 
minde arı kovanı: 125 ad.-Petek yapma 
kalıbı: 8 ad. 

Portatif çadır 2000 - 2300 ad. Kapalı z. 
Bez hortum: 2000 m. Atık eks: 
Kopça büynk: 98850 ad.-Küç. kopçı:229382 ad. Paz. 
Sa kapıülü: 2,5 milyon pens: 47 ad. Açık eks. 
Çelik 17 kalem (Şart 5 L.) Kapalı z. 
Yapı malzemesi: 4 çeıit Paz. 
Cimento: 300 t. Kapalı z· 
Motör için "Kelvin,, marka yedek parçaları: A~ık ekı. 

7 kalem 
Yozıat lı:lreoi topaç: 275 t. 
Marsitya tipi kiremit: 28500 adet 
Mahyalık tipi kiremit: 1600 adet 
Birinci ııevi tatla: 95000 adet 
B•raj lıı:aımuı: 2000 ad.-Çelik körek: 4000 

ad.-Toprak kumuı: 1000 ad· 

Kapalı z. 
Kapalı z. 
Kapalı z. 
KApalı z. 
Kapalı z. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Saman: 470 t. (temd.) 
Saman: 175 t. (temd.) 
Saman: 130 t· (temd,) 
Samani 260 t. (temd,) 
Kurn ot (temd.) 
Sadeyat: 128 t. {temd.) 
Yulaf 192 t. 
Butday 6tüt0lmeıi: 340 t. 
Bulırur 54720 k. 
Nohud 40321 lr. 
K. fuulye 46320 k. 
Yulaf 118,320 k. 
Yulaf 51,489 k. 
Yulaf 157.440 k. 
Haa un 5, 1 t . - 7,7 t. (temd.) 
K. ıotaa 8, ı - 12,2 t. (temd.): 
Arpa 22, 5 t. 
Arpa ve 11maa (temd.) 

" " ,, ,, 
" llt 

Pu! 
Paz. 
Açık ek. 
Kapalı z, 

llt " 
Açık ek. 
Kapalı z. 

" ,, 
Açık ek. 
Kapalı z. 

Açık. ek. 

913l - 18& - Ziraat Vek&leti 

178~5 - 1342 - M. M. V. SAK 
1595 - l 19 63 D. D. Y. Haydarpaşa 

Tophane Lvz:. SAK 
37.J 9j fat. Beled. 

100000 - WMO - Ask. Fabrikalar U. Müd. 

15400 -
lllS -

3300 -
1710a-
1J2 -

1140 -
8000 -

587.> -
2187 60 
ıaıs -
32;10 -
9000 -

31980 -
13440 -
7480 -
7277 76 
4677 12 
6241 60 
5087 76 
2419 56 
7599 68 

K. O. 18 
K. o o7 50 

--

405-
84-

247 50 
129-

8 40 
85 50 

450 -

440 -
164 !5 
122 -
243 f 5 
675 -

2398 -

561-
545 85 
350 78 
393 12 
381 58 
181 46 
554 97 

9'l .. o 
68 70 

İıt. Komut. SAK 
D.D.Y. Sirkeci 
Gümrük Muhafaza Gen. Komut. 

lıt. SAK 
D.D.Y. Aak. 

,, " 
,, ,, 
" ,, 

Nafı• Vekaleti 

Laleburıaz TGmen SAK 

• ,, 
,, 

" ,, 
,, 

" 
" ,, 
,, 

llt " ,, 

Vize A•k. SAK. 
Edirne Tuıray SAK. 

" 
" ,, 

" 

,, 
llt 

,, 
• ,, 

" 
" ,, 

" 
" 

" " llt Edirne Killtilr Direk 

" " " Edirne Beled. 
Trabzon Beled. 

15 g-dn müd. 
30-9-118 14 ao 
30-9-38 11 -

2·1 t-3S 11 -

19-9-38 14 -

16-9-3S 
19-9·38 

19·9-38 
20-9-aB 
16-9-38 
21-9-38 
ı~o.as 

30-9-38 

1·10·38 
3-10-38 
16·9-38 
30-9-38 

31-10-38 
16-9-38 
30.g.38 
1-10-38 

16 -
14 -

14 3o 
15 30 
t4 30 
11 -
lO -

14 -

15 -
10 3o 
14 30 
14 3Q 
ıa -
ıs -
15 -
11 -

30-9-38 15 -
30-9-38 15 -
ao 9--38 15 -
30-9-38 15 -
l-ll-3S 11 

(Ta1bib) 

15 -
15 30 
18 -
16 30 
15 -
15 -
16 -
15 -
16 -
11 -
16 -
11 -
15 -
il -
15 -
15 -
il -

27.9 .. 38 
%7-9-38 
27-9-JS 
27-9-38 
20-9-38 
1~~~ 
5-10-38 
26-9-38 
27-9-38 
28-9-36 
28-9 38 
29-9-38 
29-~as 
3().9-38 
23-~38 

23-9-38 
27-9-38 
16·9-~8 --

Perşemba 15}9.~ 

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
................... .,.. •• ,.,. • .,.,. • • ,. $ .....,,,,.,.,, 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömiri yerl! blok 

,, 
" 
" 

,, 
,, 
" 

krible 
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lıiçlar, Klinik, ispençiyari alit v .s. 
İıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonuadan: 

Ordu sıbhiyesi için 2j0 adet lis!ik buz kuesi, 50 adet göz için 
lastik buz keseıi, 250 adet lastik termefor, 100~ adet irigatör lasti
ği 29 9 938 perşembe günü saat 15,30 da Tophanede İstanbul Le-

vazım Amirliği Satınalma Komisyonunda açık eksiltme ile alınacak
tır Tahmi~ bedc~i 1275 lir~d.!r. İ.l~ temin~tı . 95 lira 62 kuruttur. 
Şartname ı Komısyonda gorulebılır. ıst~klılerın kauuni veıikalarile 
bir lib.te belli saatte Komisyona gelmeleri. 

Zonguldak Kömür Havzası Sağlık. Komisyonu Başkanlığından 
1 - Zonguldak kömür hııvza~n sağlık te§kilitı için beheri 

l 190 liradan 4760 lira muhammen bedeJli 4 adet ~ttyyar etil v 
makine!;i açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 30·9-938 cuma giinü eaat 15te Zon~uldakta 
Maden Dairesi salon unda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak İstanbulda Dör
düacü Vakıf Hanında İktisat Vekaleti Maden İrtibat Memurlu
ğundan v~ Zonguldakta Sağlık Komisyonu Başkanhğmdan 
alınır. 

5 - Muvakkat teminat akçesi 357 liradır. 
• • • 

İliç ve s:hhi mal:ıeme alınacakttr. Bak: lst. Sıhhi Müesse
seler Sak. ilanlarına. 

Elektrik, Hava gazi, Kalorifer Tesisat ve Millz 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 

Hepsine J 5, 780 lira fiyat tahmin edilen 90 adet kah· 
lo arka tezkeresi 800 kablo dolabı 100 adet çevirecek kolu 
ve 50 çift kablo eski tertibatındanibaret dört kalem mu· 
habere malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur· 
Eksiltmesi 30-9-938 cuma günü ıaat J J dedir. Şartname 
ve nümuneler Komisyonda görülebilir. İlk teminat 1185,60 
Hrachr eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bir· 
iikte teklif mektuplarını eksiltme saatinden behemehal bir 
saat evveline kadar Ankarada M.M. VekAleti Satınalma 

1...,a) MÜNAKASALAA kurulacak 1085 lira bir kuruş bedeli keşifli takı zafer pa:z.arlıka iol: Komisyonuna vermeleri. 
sa ettirileceğinden ehliyetli isteklilerin muvakkat teıuınat mektupla 
rile s;ılı ve cuma günleri Encümene müracaatları ilan olunur. ~Tamirat-Nafıa işleri vemalzemesiHarita 

1 Kayseri Kor Satmalma K()misyorıundan 
aa.~9:938 d~ ihalesi. icra kı~ın~cağı ilan edilen 6 kora ait 
?P Çık hra keşıf bedellı oto garaıı ınşaatına muayyen günde ta
lttqltı tnadığından işbu tarihten itibaren bir ay zarfında pazarlıkla 
"~ll l karar verilmiş olduğundan iı1tek1ilerın Kayseride Kor 

llıa komisyonuna müracaatları. 

l>ı M. M. V. Satınalma Komiıyonuodan: 
"' \L ~•rbakır birlıkleri için dört pavyoQ inşaatı kapalı yarf usu-
lı "•ıltııa o A 4e ()· eye konulmuıtur. Eksiltme 30 eylul 938 cuma günü ıaat 

~tı ı~lrbakır Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapı
~ ~· lkiaioin keşif bedeli 151554 lira 21 kuruştur. İlk teminatı 
~ ()~ a .72 kuruıtur. Diğer ikisinin bedeli keşfi 74024 Ura 91 ku-

t bfa •llt teminab 4451 lira 25 kuruştur. Yapılacak pavyonların 
'ti. tde}j · • - • . 
\"''iııd . nın on bet bın lırasJ 938 malı seneıınden ve kor muba. 
~ ~d, elq lahıiaattan ve mütebaki kısmı da 939 mali yılı seneıin· 
~· ~tc:ek bonolara raptedllece.ktir. Keşif ve projeleri 11 lira 28 
'! t \ll~"•.bilinde Kor inşaat tubeıindea ve M. M. V. nin emakin 
\ t ~' ifeauıden alınabilir. iıtekJiler her ııün mes~_i ıaatleri dahi
~Q~i Qıune f&rtnameled Diyarbakır Levaıım Amirliği Satınal
>,~ ."•ıı't0nu~da. jÖrebilirler. Eksiltm.eye girecekler belli gün ve 
,~ılt(: ~ d~ruınde hazırlanmJŞ teklıf mektuplarını ve bu işleri 

ıle h~ ~erıne dair Nafia Vekaleti talimatnamesine uygun vesi
ırlıkte bir aaat evvel zarflarını Komiıyona vermeleri 

~ l\a Sınop Nafia Müdürlüğünden : 
~~dit e~~lı Zarf usulile :lO gün eksiltmeye çıkarılan ve 10 ~ün 
ı~~'t ( ılen (1 l, 152) lira 73 kuruş keşif bedelli Boyabat hü-
~e p orıağı ikmali inşaatı :J.5·8-938 gününden itibaren bir ay 
~ l....._~arlılda isteklisine veıilecektir. 
'~t~ttliıı aıarl.ığa girebilmek için isteklinin (836) lira mu vak. 
'~ ltıhu ata aıt vezne makbuzu veya hükümetçe müteber banka 
lı~gibi i ~e. ticar"t odasında kayiıli olduğuna dair vesika ve 

dtll :ı erı Yııpmağa ehliyeti olduğuna dair Nafoı müdürlö
\t 2....._l 111rtıış ehliyetname ibrazı. 
'I '1~,~te?~ılerın keşif evrakını görmek ve daha fazla malfi. 
~lıt, ıçın her gün Nafia müdürlüğüne müracaatları ilan 

İstanbul Üniversitesi A.E.P. Komisyonundan 
l O ·9-938 tarihinde açık eksiltmeye konulan 4554.53 

lira keşifli Ünjversite merkez binasının badana ve tamir 
işi istekli çıkmadığından 20·9-938 salı iünü ayni şartlarla 
tekrar açık ekslitmeye konulmuştur. İsteklilerin saat 15 te 
Rektörlüğe gelmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satın Alma Komisyonundan : 
Maçka'da fen tatbikat okuluna ithaz olunacak bina 

tadilen tamir ettirilecektir. Açık Eksiltme ile ihalesi 30 
Eylul 938 cuma günü saat 10,3'J ela yapıla~akhr. Muham
men keşif bedeli 866 lira 97 kuruştur. ilk teminatı 65 
liradır. 

Şartnamesi 
verilebilir. 

5 kuruş mukabilinde ait olduğu şubesin-

Ankara V ililiğinden : 
Hususi idareye ait şehir bahçesi istinat duvarı inşaatı 

29.9.938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de Vi
layet binasında Daimi Encümeninde pazarlık ihalesi yapıl· 
mak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 1645 lira 48 kuruştur. Muvvakkat temina· 
tı 123 lira 41 kurı.:ştur. İstekliler muvakkat teminat mek
tubu veya makbuzu Nafıa Müdürlüğünden bu işe girebile
ceğine dair ehliyet vesikası Ticaret Odasının vesikasiyle 
birlikte sözü geçen gün ve saatte Encümene gelmeleri. 
Bu işe ait keşif ve şartnameyi her gün Nafıa Müdürlü
ğünde görebilirler. 

Sümer Bank Umum Mtıdürlüğünden: 
1 - Karabükte yapılacak Mühendis ve Memur apar

tımanlarile bunlara ait müteferri işler toptan götürü olarak 
ve kapalı zarf usülile eksiltmiye konulmuştur. 

İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 483, 147 lira 76 
kuruştur. 

2 - Eksiltme evrakı 2a lira mukabilinde Sümer Bank 
İnşaat şubesinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 28 Eylül 938 çarşamba günü saat 1 l 
I _ de Ankarada Sümer Bank Umum Müdürlüğünde yapıla-

l L ~'-lir l caktır. 
~İtd ••azım Amirli§'i Satınalma Komiıyonundan: 4 - Muvakkat teminat miktarı 25,075 lira 91 kuruştur. 
~ Ut._t ~fl2ienıirde kapalı .zırf uıulile eksiltmede bulunan 5 - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar 
"-t ~'ltııci kuru' bedeli keşifli beş adet hangar intaahna talip yapmış oldukları bu kabil işlere, bunların bedellerine ve 
\\~ttn •rı Pazarlıkla yapılacakbr. ihalesi 17 Eylı11 938 cumar-

1 hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesikalar 
\\ t ~,()~t il de KııbdA Müstahem · Mevki Satınalma Komisyo-1 koyacaklardır. 
~ ~~''-le~C:aktır. İlk teminatı 6266 lir~ 40 kuruştur. Keşif proje! 6 - Teklif mektuplarını havi .zarflar kapalı olarak 
'tı'-Qıtıı,1 er 502 kurut mukabilinde lzmirde Mıt. Mevki Satına!· ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde Ankarada 
\. d\it 

0"1lrıdıuı alıoır. istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduk-
1 

Sümer Bank Umumi Muhaberat Şubesi Müdürlüğüne teslim 
\,'\~ \t~ 'k a.'\ tt 24 111 a iÖstermek mecburiyetindedirler. Pazarlığ'a iştirak alunacaktır. 
\,1 >atıl, :O .sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde ve şartname• ı . 1 - ~osta ile gö~derilecek teklif.ier nihayet ihale sa: 

l\()~iı eiıkaları ve ilk teminatlarile birlikte ihale uatinden atınden hır saat evvelıne kadar gelmış ve zarfın kanunı 
Yona nıüracaatlan. şekilde kapatılmış olması lazımdır. Postada vaki olabilecek 

~ , _ 
1 gecikmeler naı;arı itibara alınmıyacaktır. 

ıı._hllt• Trabzon Belediye Encilmeninden: l 8 - Bu inşaatı banka dilediği müteahhide vermek 
11'ti f 11 15 incri yal d~nGm6 için Belediye meydıuunda hakkını muba aza eder. 

Lüleburgaz Kaymakamlığından: 
Muhammen kıymeti 

Lira K. 
571 
500 

1071 

85 
00 -85 

Telefon ve malzemesi 
Direk 

Yukarıda cini! ve miktarı yazılı kaı:a telefon şebekesi ilıti• 
yacı 15 gün miiddetle eksiltmeye konulmu~tur. 

İsteklilerin Kaymakamlığa baş vurmaları il!n olunur. 
• • • 

İst. Sofya telefon devresi için bir adet rödresör alınacak· 
ur. Bak: l:st. Telefon Müd. ilanlarına· 
*"' :Z: - - --

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 57 kuruş olan 
90,000 metre portatif çadır bezi kapalı zarf usulile mftna· 
kasaya konulmaıtur. İhalesi 2 ikinciteşrin 938 çarıamba 
günü saat l J dedir, İlk teminatı 4400 lira evsaf ve şart
namesi 257 kuruş mukabilinde M. M. Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle 
teminat ve teklif mektuplarım ihale saatinden en az bir 
saat evvel Ankarada M. M. Vekaleti Sattnalma Komisyo• 
nuna vermeleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye-Yazıhane levazımı 

40 top zivana kaaıdı alınacaktır. Bak: İnhisarlar Umum 
Müdiirlüğü ilaanlarına. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme -
Lüleburgaz Posta ve Telgraf Şefliğinden : 

2:.>.-8-9 938 tarihinden 6·9-938 tarihine kadar (15) gün müd 
detle açık eksıltmeye konulan (40) lira bedeli mubammeneli 
Lüleburgazla İstasyon arası posta sürticülüğüne istekli çıkma· 
dığından 6·9·938 tarihinden 16·9-938 tarihine kadar cuma 
günü saat l 6 da ihale edilmek üzere (10) gün uzatılmıştır. istek 
!ilerin yüzdu yedibuçuk teminatlarile birıikte tarihi mezkllrda 
Lülebuıgaz bosta ve telgraf şctliğinde toplanacak olan komisyo· 
na müracaatları ilan olunur. 

Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 

Maliye Vek~letinden : 
Kaloriferler için alınacak 350-450 ton yerli Sömik.ok lö· 

mürö kapalı zaı fla eksiltmiye konulmuştur. 
Tahmin bedeli : On bir bin yedi yüz ve ilk tominati stkiz 

yüz yetmiş lira elli kuruştur. 
E~&iltme 29·9·938 perşembe günü saat 10 da VekAlet Le· 

vazını Müdürlüğünde toplanan eksiltme Komisyonu tnafından 

} apılacaktır. 
Şartname Ankarada Levazım Müdürlüğünde ve lıtanbulda 
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~~;._--------------------------------------------------------------~--~~ 
Dolmabahçede V U.let Matbu Evrak Ambarı Memurlu~unda ı men bedelleriyle ilk teminatları ihale gün ve aaatları yukarıda ya
görülebilir. zıh erzak partileri ayrı ayn açık eksiltme ile münakasaya konul-

İstekliler 2490 ıayılı kanunun 2 ve 3tincü maddelerinde muştur. 
yazılı belgeler ve ilk teminat makbuzu veyd banka kefalet mek- 3 - Bu işlere ait şarnameleri almak İ•liyenlerin Emniyet U-

tuplarile birlikte kanunun tarifahna ve ıartnamedeki ~eraite 

uygun ve noksansız olarak yızacakları teklif mektuplarını hni 
kapalı ıarfların eksiltme saatinden bir saat evvel Komisyon 
Riyasetine vermeleri. 

mum Müdürlüğü Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek iatiyenler teminat makbuz veya banka 
mektubu ile 2490 1ayılı kanunun 2-3-cü maddelerinde yazılı bf'lge

lerle birlikte tayin edilen gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

İslanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan Viize Tümen Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul Komutanlığc birlikleri için bağlr evsafr dahilin- Babaeaki Garnizonunun 11 ton sadeyağı kapalı zarfla eksiltmeye 
de 1500 kilo gazyağı ıattn alınacağından pazarlığı 16 Ey- ı konulmuştur. Eksiltm~si 3 Birincitcşrin 938 günü 1;aat 16 da yapı-
161 938 cuma gOnil saat 14,30 da Fındıklıda Komutanlık , lacaktır. Muhammen bcde'i 9,9 ,O lira ilk teminab 742 füa 50 kuruş
Satınalma Komisyonunda yaptlacaktır. isteklilerin Komisyo• tur. Taliplerin vaktinde ve saatinde Vizede Satınalma Komiayonun-

lna gelmeleri. da hazır bulunmaları. 

Levaıım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Topçu ve pıyade Atış okulları için 12 ton benzin 
20-9-938 .salı günü saat 15,30 da Tophanede İstanbul Amir· 
iği satınalma komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. 
Hepıinin tahmin bedeli 2790 lira ilk teminatı 209 lira 25 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni veıikalarile berader belli saatte komisyona gelmeleri. 

• • • 
8 ton gaz yağı alınacakt!r. Bak: inhisarlar U. Müd. ilanla-

rına. 

Müteferrik 
lıtanbul Komutanltğc Satınalma Komisyonundan 

Nakliye Taburu için 4 çeşit yapı malzemesi satınalına· 
catından pazarlığı 16 Eylul 938 Cuma•gUnü saat 15 de Fın· 
dıklıcla Komutanlık Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
isteklilerin Komisyona ~elmeleri. 

latanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiayonundan : 
Bir No : lı dikim evi için 96 80 adet büyük kopça 229382 

adet küçük kopça 16·9-938 cuma günQ saat 14,30 da Tophanede 
iıtanbul lenxım amirlıti aatınalma komiayonunda pazarlıkla alına
caktır. iıteklilerin belli aaatte komiayona ~elmeleri. 

Ziraat Vekaletinden : 
1-75 adet Pükerizatör, 250 adet madeni yayık, 1500 adet 

budama makası, 1500 aded a§ı çak.ısı ve 125 adet de Langı:ıtrot 
sisteminde arı kovanı ile 3 adet peıek yapma kalıbı kapalı zarf 
usulü ile alınacaktır. 

2-Bu yedi kalem alltın muhammen fiatı 9132 lira olup 
ilk teminat 685 liradır. 

3-Şartnameıi Ziraat vekaleti, Ziraat umum müdürlüğünde 
para11z olarak verilir. 

4.-Taliplerin münakasa günü olan 30·9 938 tarihine mü
aadif cuma günü aaat 14 de kadar kapalı zaıflarla vekalet satın 
alma komiıyonuna vermeleri ve saat 15 de komisyonda hazır 
bulunmaları ilin oluaur. 

• • • 
Kazma ve kürek alınacaktır. Bak: Nafıa Yek.Aleti il8.nlarına. 

• • • 

Lftleburgaz T\lmen Sa'ıoalma Komiıyonundao: 

Birlik Cinai Mik- M. Bedeli f. Temi- Ek. Ek.tarihi Saat 
İımi dan nal Şekli 

Ton Lira Lıra 
----~-- - ------~---

2 Sv.Alayır Saman 470 5875 440 - Açık 17-9-938 15 

Topçu Tb. n 115 2187,50 164,25 n 27-9-938 15,30 
Tüm. Anbarı n 130 1625 1:?2 ,, 27-9-938 16 
Hayrabol~ n 260 3250 243,75 ,. 27-9-938 16,30 

Yukarıda karıılarında yazıh birliklerin samanlarına teklif edi
len fiyatlar Korca pahalı görüldü§'ünden tekrar eksiltmeye konul

muştur. Şar!nameleri her gön komiayonda a-örillebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuzları ile 249::> sayılı kanunun 2, 3 üncü madde

ıinde yazılı vtsikalarile beraber muayyen natta Lüleburgaz Tüm. 
Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

Çanakkale Ortaokul Direktörlüğiinden : 

Kilo Nevi Kilo Nevi 

5000 Ekmek 100 Siyah zeytin 
200 Un 50 Kaşar peynir 

1500 Koyun eti 3 Çay 
1000 Dana eti 200 Makama 
400 Urfa yağı 50000 Odun 
100 Zeytin yağı 100 Salça 
400 Pirinç 200 Nohut 
300 Fasulye 150 Sabun 

2000 A. Yumurta 200 Soda 
600 Şeker 100 Mercimek 
400 Kuru soğan 100 İnce tuz 
500 Patates 500 Süt 
150 Beyaz peynir 300 Yoğurt 

Yukarda cins ve kilosu yazılı erzak yirmi gün müd· 
detle açık eksiltmeye konmuştur. L,İsteklilerin ihale gunu 
olan 26,9-938 pazartesi günü saat 16 da okul idaresine 
bat vurmalari. 

-_,,, 

Dörtyol Le.azım Amirliği Sabo Alma Komisyondan : 

2000 m. bez hortum alınacaktır. Bak: D. D. Yolları illnlarına. Cinai 

Erzak, Zahire, Et ve sebze v.s. 

Muhammen 

fiyatı 

Kş. S. 

Miktarı 

Kilo 

Tutarı 

Lira k,. 

Muvakkat 

teminata 

Lira kt. 
36t6 50 Lüleburgaz Tümen Satınalma Komiayonundan : 

Hayrebolu Snvari Alayının Kuru otuna talip çıkmadığından 
pazarlıkla alınacaktır. Eksiltmesi 20-9·938 salı günü saat 15-
tedir, Muhammen bebeli 9000 lira ilk temitıatı 675 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görlj}ebilir. fı;teklilP.rin ilk temi
natlarile 2940 sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde yazılı ve· 
ıikılarile beraber ihale günü muayyen saatta Lüleburgaz Tüm 
tatınalma komisoyonuoa müracaatlan ilan olunur. 

*•.Lüleburgaz Suvari Tümen birliklerinin ihtiyacı için ka· 
ptıh zarfla ilan edilen sade yağın .ı taıip çıkmadığınadan yeniden 
12800 kilo sade yağı pı; zarlık1a alınacaktır. Muhammen tn arı 
31980 lira ilk temin tı 2398 liradır. İhalesi 19·9·938 pazartesi 
uat 15tedir. Şartnameıi her gün komisyonda görülP.bilir. istek· 

liltrin 2490 !ayılı kanunun 2, 3üncü maddelerinde yazılı ve· 
sikalarile belli gün ve seatta kombyonumuza müracaatları. 

Erzakın 
cinai 

Ekmek 

Koyun eti 
Ku:ı.u ,, 
Sıtar 
Dana " 

" Kara cıiğer •det 
Böbrek yatı 
Sade yağ 

Pirinç 
Kuru faıulya 
Kttr11 barbunya 
Kuru bezelye 
Kuru bamya 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

Muhammen % 7 ,5 
Miktan bedeli Teminatı Münakasa 
kilo kuruş L. kt tarihi rilnü saati 

40000 

10000 
2000 
2000 
2000 
500 
2.50 

5000 
3000 
2500 

750 
500 
250 

9 5 

40 
40 
30 
35 
20 
45 
110 
25 
13 
15 
30 

110 

285 29.9.938 pertembe 10 

48.5 29.9.938 perşembe 11 

16 29.9.938 perşembe 11,5 

412 05 29.9.938 perşembe 15 

120 75 29.9.938 perşembe 16 

l - ADkara Poliı Enıtitüı& ihtiyacı için cinı, miktar, muham· 

Un 12 390000 48750 
İhalenin nevi günü tarihi aaati: kapalı zarf ıalı 20.9.938 15 

Bulıur 10 50 70000 7350 551 25 
İhalenin nevi günü tarihi .aati: kapalı zarf salı 20.9.938 15,30 

Sade yat 9~ 1 1 100 10545 790 87 
İhalenin nevi günü tarihi 1aati: kapalı zarf çarş. 21.9.938 15 

Yulaf, arpa 3 25 195000 6337 50 475 31 
İhalenin nevi günü tarihi aaati: kapalı zarf çarş. 21.9.938 15,30 

1 - Dörtyol' daki kıtaatin senelik ihtiyaçları olan erzakın cinsi 
muhammen fiyab, miktarı, tutarı ve muvakkat teminatlariyle ihale

nin nevi ve tarihi yukarıda gösterilmiştir. İhaleler Dörtyolda Bele
diye salonunda yapılacaktır. 

2 - Taliplerin kapalı zarflen ihale saatından en az bir saat 

evvel Belediye salonunda toplanacak Komisyona vermiş olımalau. 

Talipleri muvakkat teminatlariyle birlikte mezkur aün ve saatlarda 
ihalenin yapılacatı Dörtyol Belediye salonunda hazır bulunmaları. 

Şartnameleri görmek istiyenlerin her gün Dörtyol'daki kıtaatm Ler 
vazım Miidürl\lğüne müracaat'arı. 

Edirne KUltllr Direktörlüğünden 

T. Be4eli İlk teminat Kırdırmanın 
Cinsi Azı Çoğu Kş. L. K. Günü Saati 

Has un 5100 7700 k. 16 92 40 23/9/938 15 
Ku. soğan 8200 12200 ,, 7,50 68 70 ,, 

Yatılı orta okulların ihtiyaçları için cins ve miktarı 
yukarıda yazılı iki kalem erzakın 12/9/938 de yapılan kır
dırmasına talip çıkmadığından kırdırma bu tarihten 2490 
sayılı kanunun 43 ncü maddesi geregince on gün daha u
zatılmış olduğundan isteklilerin belli gün ve saatte temi
natlarile birlikte komisyona gelmeleri ve şeraiti öğrenmek 
içinde hergün dairemize başvurmaları ilAn olunur. 

-

Perşembi 

-Vize Tümen Satın Alma Komisyonundan : ~ 
Demirköy garnizonu bayvanatının 192 ton yulafı ;'3 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 5.10.938 saat \,,v tı 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 13-140 liradır. İlk t~ıııt St C 
1008 liradır. Taliplerin bildirilen gün ve saatte Vııe ~ 
lın Alma Komisyonuna müracaatları. 1 . ıı 

Trabzon Belediye Encümeninden : fi 
Tanzifat hayvanlarına alınacak Arpa ve Samana dt 

siltme günü olan 6·9-938 Salı günü kimse talia çıkıll~ 
ğından eksiltme 16-9·938 Cuma gününe kadar 10 ~~, 
müddetle temdit edildiğinden taliplerin teminatı mu'VS ur' '1 
ta makbuzlarile aynı gün ve saat 15 de Encümene JJl ~ 
caatları ilan olunur. 

B. Müzayedeler _______________________ .;._ ______________ ~ 
Beykoz Deri ve Kundura ~ 

Fabrikası T. Anonim Sirketinden ·biO~ 11 
Fabrikamızda mevcud boş çuvallar 26·9-938 tar• 1i~ müzayede ile satılacaktır. Şartname hergün Fabrika 

ret servisinde görülebilir. . / 
Müzayedeye iştirAk için Ticaret odası tesci vesıkl' 

brazı şarttır. . 1. 
*•.Fabrikamızca 1-10-938 tarihinden itibaren bıt l 

zarfında çıkacak arıntı ve kazıntı 19-9 938 tarihinde l 
zayede ile satılacaktır. Şartnamesi hergün Fabrika 1ıC 
servisinde gürülebilir. ·.,! 

Müzayedeye iştirak için Ticaret odası tescil ve•• 
nın ibrazı şarttır. 

Gnzianteb Orman idaresinden (ı 
Mıkdarı Muhammen vabit

4
i 

Cioıi M3 D3 Lira Kuraı ~ 
Dikili ~" ereatelik çam a~acı 486 180 4 90 6 

" " " " 70 098 2 00 ~ 
1 - İdabiyenin Sultan Çalığ'ı Devlet ormıınlarıadao ~ ,( 

dnı ve mikdarı yazılı gayri mamul dıkili t•m ve çin•' ~ ~ 
6)9)938 tarihi ııden itib;,ıren 21 a-ün müddetle açık artırııı•1' 
nulmuflur. ·~ 

2 - lhalei evveliyeıi 26/91 938 tarihine milsadif paıarte 
1 

14 de Gaziantep Orman İdaresinde müteı~kk.il komiıyonc• ftd 
cak k ati ihale Maraş Orman Baş Mühendialitinden ıorulac•~~f t 

ib•1 
3 - Talipler % 7,5 muvakkat teminat verrcokler, 

tiyenin tattiiiui müteakip % 15 e iblağ edeceklerdir. ol 
4 - Muka\'elename ve çartııame formülleri Gaı:ianteP / ~ 

idaresindedir. Görmek İlteyenlerin Orman Dairesine milr-" 
emeleri ilAn olunur. 

İstanbul l.ernzım Amirliği Saıınalma Konıiıyonuod•Jl~ 
F enerbahçe, Har biye aktarma anbarında me•"'l 1 

çift fotin 20-9-938 salı günü saat 15 de Tophanede f,t,l 
levazım Amirliği satınalma komisyonunda paz.arlıklıı ~ 
caktır. Tahmin bedeli 970 kuruştur. Fotindcr anbard~ 
t ülebilir. isteklilerin belli saatte komiıyona gelmelet1' 

Müteahhitlerin Takvimi 
Cuma 16-9-38 

Elektrik knynak teaeri ve okıijen kaynatı için 
D. Y.) No. 776 

Yulaf (Çanak. Mst. Mvk. Sak.) No. 799 
Koyun eti (İıt. Komut.) No. 801 
Çatı inşaatı (Çaokın Vil.) No. 802 
Kışlık elbise (M. M. V .) No. 803 
Su deposu inşaatı (Şaphane Beled.) Xo. 804 
Makineyaftı (lst. Beled.) No. 805 
İlaç ve alab tıbbiye (Kütahya Vil.) No. 805 
Elbiselik ve paltoluk kuma' (D. D. Y.) No. 806 
Kanalizasyon ve foueptik tesisab (Nafia Vek.) No. 806 
Yün çorap ipliği (İst. Jaodr. Sak.) No. 807 rıo-
Zincir ve kilit (Gümrük Muhafaza Gen •• Komut. İat. saı:J 
Fotin (Gümrük Muhafaza Gea. Komut. lat. Sak.) No. 811• 

Arpa (Sam ıun Ask. Sak.) No. 807 
Garaj inşaatı (Çanak. Mat. Mvk. Sak.) No. SOS 
Antrasit kön.ürü (Edirne Vil.) No. 803 -
Sut kıotik (Baş Vek. Meteoroloji işl eri Müd.) No. SOô b' 
Vakum, gres valvalio mazut. v. ı. (Yoı.gal Hu1L1İ Mubııle 

No. 809 
Yulaf (Yozgad Vil.) No. 809 
Parke taıı (Balıkeıir Beled.) No. 81 l 
So{ran ve patates (Adan Tümen Sak.) No. 81 l 
Hükumet konatı tamiri (Tekirdai Nafia Müd.) No. 812 
Depo inşaatı (Mersin Zir.at Bankası) No. 812 
Benzin (Malatya Nafia Müd.) No. 812 
Arpa, yulaf ot ve ıaman (Edirne Vil.) No. 814 j 
Elbiae (Edirne Kültür Dir.) No. 814 91 
Ekmek ve arpa (Ovacık Seyyar Jandr. Taburu Sak.) ftlo• 
Tilrk nr.trasiti (Pendik Bakt. Enstitüsü Dr.) No. 813 
Saman (Liilebur&az Tümeni) No. 813 
Dolap v. s. tamirat (iıt. Gümrükleri Başmüd,) No. 816 
Tank el defteri (İst. Gümrükleri Başmild.) N. 816 ı} ~ 
lavamarin kömürü (Ask. Fnbrjknlar lzmir ailih Fabrik35 

Elbise (Eskişehir Kültür Dir.) No. 817 
Arpa, yulaf ve saman (İıparta Ask. Sak.) No. 817 ) ~ 

L.;t.· • Çuval, teneke kundura ve tab makiouı (Tophane 
Fınn tamiri (Çanak Vakıflar Oir.) No. 820 
Saman (Ank. Lvz.) No. 820 
• DükkAn ankaz (lat. Beled.) No. 820 
* Hayvan driıiei (Tophane Ln.) No. 820 
S-@eyat (Adana Tümen) No, 820 
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~nıbe 15-9·938 

• l~tanbul Levazım AmirliAi Satınalnıa Komisyonu ad an 
tıııt rophane askeri tırınuıda birikmiş olan 1220 kilo kacl:ır kı
ltt~ •e kazıntı ile 1845 kilo Eönmüs fırın kömürü 13·9 9;~8 salı 

, -is saat 14,30 da Tophanede Levazım lmirHği Satınalma Ko-
iiı/;;unda paıarhklıı satıaacaktır. Kırıntmın tahmin bedeli lS 
li ll . kuruş teminali 229 kuruş fırın kömfirünün tahmin bed• 

• ko~· lıra 6 kuruı teminatı 350 kurustur. İsteklilerin belli saata 
Jr 18

Y0na gelmeleri. 

f İzmir Devlet Demiryollatından: 
~ ~ııı staıyonda sahipsiı olarak ve nizami müddeti içinde tec:;lim 
uı· ~l6 llıaınış idaremize ait Alsancak merkez amltarinda mevcud 

~ Parça nıubteıif cinete e§yalar 30·9·938 cuwa "ünil eaat 15 ';k artırma suretiyle sattlacakttr. . 
~t h •hnıi? bedeli 14l93 kuruştur. İitekl~lerin yfir.de yedi . bu· 
ı,i eıabı ıle muvıı.kkat teminat vermclf'lrı ve kanunun tayın et 
~ ~~ikalarla işe girmeğe manii kdnuni bir belleri bulunmadığı~ 
'tlcı ır heyanBamelerle ayni gün saat 15 de Alsancakta 8 ınc1 

~e hinasindaki komjsyoDa müre.caatlıırı lizımdır. 
•rtnımcler komisyonda parasız dağıtılmaktadır. 

inhisarlar Samsun Baı Müdürlütünden: 

Kilo Ciasi 

l 1886 Kaj'ıt 

\\~ - Yukarıda cins ve mihtarı yazılı iskarta k&tıtlar satıla· 
t, 

2 
~ - Pazarlık 19-9-938 günü saat 10 da ba,mddlriyet Sahf Ko· 

>'oııu d 
3 n a yapılaeaktır. 

~~l· - Sa.blacak ilAtıUar bakı .n ltleme şubesinde her gün fÖrÜ _ 
it, 

' - lıteklilerin pazarlık için tayin adilen gün n saatta % 7,5 
~ 'l t Paral1rile ,,birlikte yukanda adı ıeçen komisyona müracaaf 

'l1ı olunur. 

J t.t_ Malatya Orman Mesaha Memurluğundan : 
~ "ı , 1

ttya. villyelinİD Besni kazası dahilindeki kullu çukuru dev· 

• ''di,91111hdan 2416 ker.tal meşe odununun ~6 Eyhil 9J8 hrihioe 
,._. ~llına aüoil saat 10 da a~ık artırma ıle sahlacaktır. Mu 

l' e; •ahit fiah heher kentalı 12 kuruştur. 
~ ~ ıpferin şartname, mukavelename ve projesini görmek üzere 

''l~ ._bah saat 7 den 13 e kadar Malatya Ormaa OairHine mü_ 
~ tı •e isteklilerin satıf gQnünden nvel muvakkat depozito 

'~~ 011lıl 21 lira 75 kuruşu T. C. Ziraat bankasına yabrarak mak· 

'
1111 

dairemize ibale g-üa ve sıatından iki saat Önce getirmit 
~.ı 

•tt lGzuma ilin olunur. 

) ~iitahya Orman Birinci Stnıf Mühendisliğinden : 
~ııa'ICGtıhya vilayetinin Sımav kazası dahilinde hudutları 
ı~:ede yazılı Akdede dcnlet ormanından 47 adede muadil 
\c1 (·P.13. devrik vam ile 61 adede muadil 163 m3 dikili çaw 
~'tıl 1 cenı·an 233-978 MB. çam 10 ay içinde ormandan 
'ttltıtı~•k üzre 1-9-938 tarihinden itibaren 20 gün müdetle 
~a konulmuştur. 

~ct(t Artırma 28.9-938 tarihine mii!adif salı günü 16 da ya-
3....._lf. 

~ltııt. lle~er gayri mamdl M3. bin muhammen bedeli 490 ku-

l. t~uvakkat temfaatı 8038 kuruştur. 
~ bı.ı Şa.~tname ve mukavelename projelerini görmek istiyen· 

e •t ~~ddet zarfında Kütahya orman birinci !tnıf mühendis 
1tnav orman bölge şt>fliğine müraccaatları. 

(Devamı 6ıncı sayfada) 

GELiYOR s Ki ş 
ayın müşterilerimize müjde ,_ 
-~ 1937 Enternasiyonal Kömür Sergiıinde Jüri 

•y' etince AL TIN madalya verilen yerli 

111,l::KONOMiK ve ŞIK 
1-l(•lı sobalarımızı har yarde arayınız 

- · 
Fiatlar ELVERİŞLİDİR· 

En son model Avrupa Kromeli 

ve Emayeli sobalarımız da gelmittir. 

TEMİNATLI Ye suyu çabuk ısıtan 
Termosifon Hamam kazanlarımızı 

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

Musluki Hava gazı ocak-
ları ve aıhh levaziminizi mağaza· 
mızdan satın alınız. 

- - . ~ ._...... .,._ ... - .. - _....... ..... .. ... -- --· - .. -

MGnakua Gazetesi 

• ,, ~J ,~ .... ,, 

0.0.YOLLARI iSLETME U. MUDURLUGUNDEN • 

Muhammeu bedeli 1595 lira olan 2000 metre muhtelif eb'atta beı 
hortum 3.10.1938 puartesi günü saat 10.30 da Hayılarpafada gar 
binası içindeki Komisyon tarafından açık eksiıtme ile salın alına

caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 119 
lira 63 kuruşluk muvakkat teminatlar:le birlikte eksiltme günü saa• 
tine kadar Komisyona müracaatları liıımdır. 

Bu işe ait tartnameler Haydarpatada Gar Bina51 içindeki Ko-
misyon tarafından parasız olarak datılılmaktadır. (6464) 1-4 

• • • 
Muhammen badeli IJOO lira olan 200J metre vagon ldlrükleri 

içia keten beı 19-9-938 pazartesi g-Gnü saat 10,30 da Haydarpa1ada 
Gar bina11 içindeki Komisyon tarafaadan açık ekıdltme ile ıatın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin etliği veıaik ve 17 
lira 50 kuruıluk muvakkat temioatlarile birlik e eluilıme günü ıaa
tine kaciar Komiıyona mür.tcaatlan liz&mdır. 

Bu ite ait urtaameler Haydarpqada Gar Binasındaki Komisyon 
tarafından parasız olarak daiıtıhnaktadır. (6035) 4 - 4 

.. - .. ""<d • -· 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Ekşiltme Komisyonundan: 

Bakırköy Akliye ve A1abiye bastaaesine lazım olan 219 kalem 
ilit ve 11hbt malzeme kapalı :r.arfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - i.ksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Mua .. net Müdü~ 

lüiü binasında kurul~ komiıyonda 2l/9/9J8 çarıamba günü saat 15 
de yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiab 8923 lira 40 kuruıtur. 
3 - Mu.vakkat garanti b6lt lıra 2ô kuruştur, 
4 - İstekliler fArtoameyi ber &"Ün Komisyondan alabilirler. 
5 - İıteklıler cari seneye 1oit Tıcaret Odası vcsikaaıle 2490 sa

yılı kanunda yazılı belj'eler ve bu ışe yeter muvalı.kat aaranti ma"

buz veya banka mekluhu ile birlikte tekıifi havi ı:arUar,nı ihalo 
saatinden bir aut evvel Komisyona verme.eri. (ö142) 

Nafia Vekaletinden 
Teşriniıani 938 sah günü saat ti de Ankarada Naha Vekile· 

ti binasında Malzeme Eksiltme Ko.ıaiıyo.ııu odasında ceman 6000 
lira muhammen bedelii 20!)0 buraj kazması, 4000 çelik kürek ve 
10'10 adet toprak kazmasının kapılı zarf usulile ekıihmeıi yapıla· 
caktır. 

Muvakkat teminat 450 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Vekaleti Mal· 

zeme Müdürlüiünden parasız olarak alınabilir. 
İsteklilerin teklif mekluplanoı muvakkat teminat ile birlikte 

aynı gün ıaat 10 a kadar Komuyona vermelerı l•zımdır. 
(3630) (6326) 1-4 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan ; 

Haydarpaşa Nümune Hastanesine lazım olan 120 kalem ilaç ve 
sıhhi malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Ekıiitme 21-9-938 çarşamba günü saat 14,30 da Cai'•log· 
lunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kuralu ko
miıyonda yapılacakbr. 

2 - Muhammen fiat 1985 lira 30 kurottur. 
3 - Muvakkat garanti 148 lira 90 kuruttur. 
4 - İstekliler şartname n liateyi her ıtın Komisyondaa ala_ 

bilirler. 
5 - İatekliler cari. seneye ait Ticard Odası veıikaaile 2490 aa· 

yıla kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti maıc· 
bu:ı nya banka mektubu ile birlıkte heHi gün ve saatte Komisyo • 
na gelmeleri. (6143) 

lstanbul elefon 
Müdürlüğünden 

İstanbul - Sofya Telefon devresi için bir adet rödresör muba· 
yaaıııı açlk eksiltmeye konulmuştur. Eluiltmesi 5/ 10/938 çarşamba 

günü saat 14 de Müdfirlük merkez bina1ında toplanacak Alım Sa· 
tam Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Muhammen bedeii 3973 lira 
ve llk teminat 298 liradır. Şartnameleri her glin Levazım dairemiz· 
de görulebilir. isteklilerin meıkür ıün ve ıaatte ilk teminatlarile 
müracaatlan. (559/) 

Teknik Okulu 
Müdürlüğünden 

Cinsi 

Fiıik aletleri 
Kimya aletleri 
Dolap, resim, masa 

98 
38 

Tahmin Fiyata 
Lira 

4889 
4131 

İlk Teminat 
Lira K. 

366 68 
309 83 

ve taburesi 3 4990 374 25 
Okulumuza satınahnacak olan yukarıda yazılı malıeme üç ayn 

,.rtnamede ihaleleri yapılmak üzere 26-9-938 tarihine rastlayan Pa· 
zartesi günü sıra iJe ıaat 14, 14,30, 15de açık eksiltmeye konacaktır. 
İsteklilerin şartnameyi görmek ve ilk teminatlarını yatırmak üzere 

j eksiltmeden bir gün eyveline kadar Yıldızda bulunan okulumuza ve 
eksiltme günü de 2490 sayıla kanun ile şartnamede yazılı belgeleri 
yanlarında bulundurmak suretile eksiltmenin yapılacağa Gümüşıuyu 

Yüksek Mühendis Mektebi Mubaaeıindeki Sataoaıma Koıniıyonuna 
gelmeleri. (ö277) 2-4 

5 

!:!:hisarlar U. Müdürlüğünden•: __ ı 
Cinsi Miktarı Muham. bedeli Muvak. Eksiltme 

beheri tutarı teminatı nin saati 
L. K. S. L.K. L. K. 

Zıvana kağıdı 40 top 800 60 
Gaz yağı 8000 kilo -. 13.85 1 108 83.1 O 

14 
14,30 

1 - Şartname ve numunesi mucibince satın alınacak 
56X82 ebadında -40 top zryana kAğıdı 9 -IX·938 tarihiade 
ve 8000 kilo gaz yağı 10-IX-938 tarihinde ihale edileme 
diğinden açık eksiltmeleri 10 gftn temdit edilmiştir. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hi
zalarında gösterilmiştir. 

ili - Eksiltme 19·1X-938 tarihine raıtlıyan pazartesi 
günü hizalarında yazılı saatlerde Kabatasta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve numuneleri her glln sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - ls~eklilerin eksiltme için tayin edilen giin ve 
saatlerde %7.5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (6465) 

• • • 

l - Şartname ve projesi mucibince Adanada yaptı· 
rıla:-ak tuz anbarı ve baş müdürlük apartımanı inşaatı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmu~tur. 

lI - Keıif bedeli 22917 lira 15 kunış ve muvakkat 
teminatı 1718.79 liradır. 

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

iV - Şartname ve projeler 115 kuruş bedel muka
bilinde İnhisarlar, Levazım ve Mubayaat Şu besile Adana 
ve Ankara Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni ev· 
rak ve vesaikini ihale gününden 3 gün evveline kadar 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat Şubesine ibraz ederek 
ayrıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

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

• • • 

1 - Şartname ve numunesi mucibince satın alınacak 
18000 kilo baş ipi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli beher kilosu 60 kuruş hesa
bile 10800 lira ve muvakkat teminatı 810 liradır. 

111 - Eksiltme 26-IX-938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 10,30 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasJz olarak her gün aözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 
7.5 glivenme parasJ makbuzu veya banka teminat mektu· 
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme günn 
en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen Komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(6307) 2-4 

• • • 

~fohalli İşin mahiyeti Keşif bed. Muv. tem. Elt.siltme 
Lira kş Lira k~ saati _ _.... ____ _ 

Mel( fan İdare binaeı ve 6fl0 15609 52 1170 72 10 
Tuzlası tonluk ambar. 
Çay tuzlası İdare binası Yı! 600 15609 52 1170 72 11 

tonluk ambar. 

1 - İdaremizin Sıirt muetakil müdürlüğüne bağlı Melefan 
ve Çııy tuzlalarında ıartname ve projeleri mucibince yaptırıla· 
cak idare binaları ve tuz anbarları inşaatı 19/VIII/938 tarikinde 
ihale edilemediğinden yeniden ayrı ayrı pazarlık usuliyle eksilt· 
meye konmuş ur. 

11 - Keşif bedelleriyle muvakkat teminııtlıırı biıalarında 
gösterilmi~tir. 

III - Eksiltme 17 /IX/938 tarihine rastlıyan Cumartesi gtial 
hizalarında yazılı saatlerde Siirt Muıtakil müdürlüğünde müte 
§ekkil komisyonda yapılar.aktır. 

iV - Her iki işe ait şartnameler beheri 78 kuruş bedel mu· 
kabilinde İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesile Anka· 
ra Başmüdürlüğünden ve Siirt Muatakil Müdürlüğünden alına· 
bilir. 

V - hteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 
%7,5 güvenme paralariyle birlikte Siirt Müstakil Müdürlüğünde 
luüteıekkil komisyona müracaatları ilin oluaur. (6050) 4·4 

• 
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Tableau Synoptique d" Adjudication1t OuTertu Aujourd'hui 

Mode Prix 

Objet de l' Adjudication d'adjudicat. eıtimatif 

Caution 

provisoire 

Lieu d'adjudicatioo et du 

Cahier dea Charrea Jour Heure 

Con•tructlon-R6paretlon - Trav. Publlca-Mat rlel de Construc&lon-Cartographle 

Constr. garage (aj.) Gre i il'e 
Constr. pavillons :4 p. (cab. eh. l 1,28 L.)(aj.) Pli cach. 

Conttr. hangars : 5 p. (cah. eh. p. 502)(aj.) 
Conatr. Konak ı-ouvernemenfate Boya

bat (aj.) 
Coastr. arc de tricmpbe 
Rep. bat. application technique a Maçka 

(cab. eh. pr 5). 
Con.tr. Konak a-ouvernemental i Uzun• 

köpra. 
Conıtr. appartements pr employes a Ka

rabük (cab. oh. 25 l.) 
Repar. et badigconnage biti11e Univer· 

sit6 (aj.) 
Conatr. mur soutainement du jardia de la 

Ville. 

Gre a gre 

" 

Publique 

Pli cach. 

,, 

Publique 

Gre a ,.r1ı 

30000 -
151554 21 et 8827 72 
74024 91 et 4~51 25 
100327 93 6265 40 

11152 73 836 -

tOS5 Ol 
866 97 65 -

13706 17 1028 -

483147 76 2575 91 

4365 53 

1645 48 123 41 

Coın. Ach. Corp• Armee Kaysesi dans un moia 
Com. Acb. Min Def. Nat. Ank. 30-9-38 1 l 

Com. Ach. Int. lzınir 17-9-3~ 11 
Dir.Tr.Pub.Sinop un moiı a partir du 25-8-38 

Municip. Trabzon Maı di et V endrcıdi 
Com. Ac:h. Com. lat Fındıklı 30-9-38 10 30 

Dir. Tr. Pub. Edirne 309-38 15 -

Dir. Gen. Sümerbank 28-9-38 11 -

Com. Ach. Universite İst. 29-9-38 15 -

Vil. Ank. 29-9-38 15 -

Prodults Chlmlqu • et pharmaceutlques - inal ı umanta SanJtalres-Fournlture pour Hopltaux 

Sacı en caoutcbouc pr glnce: 250 p. saca Publique 1275 - 95 62 Com. Ach. lnt. İst. Tophane 29-9-38 
en caoutchouc de glace pr lea yeux : 
50 p. tbermophone en caoutchouc : 
250 p. caoutchouc pr irrigateur : 1000 p. 

Machine etuve ambulante: 4 p. 
" 

4760 - 357 -

E16ctrlclt6-Gaz-Chautfage Centraı (lnstollatlon) et Mai6rlel) 

Presid. Sce. Sanit. Banin Houiller 30-9-38 
Zonıuldak, İıt. 4~me Vakouf ban. 

15 30 

11 -

Articleı telephoniques et poteaux pr re- 1071 85 Kaymakamat Lülebura-az dans 15 joura 
aeau telephonique. 

Cables pr ıupports poaterieuı : 90 p. Ar· Pli cacb. 15780 - l 185 50 Com. Acb. Mio. Dlıf. Nat. Ank. 30-9-38 it -
moires pr cibles : 800 p. volants: 100 
P• cable doubl~ : 50 pairH. 

Articles electr. 62 lots. Publique 2115 55 158 67 Com. Perm. Muoicip. İıt. .30-9-38 15 -

Hablll•ment - Ch us•ure• - Tlssu• - Culrs 

Toile pr tenteı portatives : 90000 m. (cab. Pli cacb. le m. O 57 4400 - Com. Ach. Mio. Def. Nat. Ank. 2-1 l-38 il -
cb. 257 p.) 

Transport - Chargemnt - D6charaement 

Tranıport po.taux (aj.) 
Tranıport de charbon : 418 t. 

Publique 
Gr' a gre 15 % 

Travaux d'lmprlm•rle - Relhİre Papiderle ot erllcle• de Bureau 

Papier pr cİiaretteı avec tubeı : 40 pa Publique 800 - 60 -
queta (aj.) 

Combu•tlble - Carburant - Hullle• 

Benzine : 12 t. 
Plıtrole : 8 t. (aj.) 
Petrole : 15 t. 
Semi•coke : 73 t. (aj.) 
Mobiloil A. : 650 K. Mobiloil C 300 k. 

petrole : 45 bidona (aj.) 

Dlvera : 

Publique 

" Gre iı ıre 

Gre .i ıre 

lnstrumentı agricoles lels que : 75 pulve· Pli cach. 
riaateurs, 250 barattea en metal, 1500 
couteaux pr emondement, 1500 cou-
leaux pr gre!f e, J 25 douilles pr abeil· 
lea syıt~me L~ngstrot et 3 formeı pr 
faire la pite de miel. 

Chaax en bloc de Y ozgad: 275 t. 
Tuiles type Marseille: 28500 p. 
Tuilea type Mahya: 1600 p. 

Pli cach. 
n n 
,, 

" Briquea prem. qualite : 95000 p. .. ,, 
Agrafeı grandea: »6850 p.-Aırafee pe- Gre a rre 

titeı: 229382 p. 
Tente portatives: 2000-2500 p. 
Trompe en toile: 2000 m. 
Pieces de rechange marquee Kelvin pr. 

moteur: 7 lota 

Pli cacb. 
Publique 

,, 

Capaules: 2,5 million-Pincea: 47 p. " 
Acier: 17 lots (cah. eh. L. 5) Pli cacb. 
Materiaux de cooıtruction: 4 lota Gre a rre 
Ciment: 300 t. Pli cach. 
Pioche de bourrage : 2000 p. pellea en acier ,, 

4COO P• piocbes pr terre : 1000 p. 

Provlslons 

Paille : 11 t. orge : 13 t. 
Paille : 270 t. 
Paille : 470 t. (aj.) 

,, 175 t. (aj.) 
,, 130 t. (aj.) 
• 260 t. (aj.) 

Foin (aj.) 
Beurre : 12,8 t. (aj.) 

Publique 

" ,, 
• 
" ,, 

Gre a ir' 

" 

2790 -
1108 -

la t. 25 90 
499D -

9132 -

3300 -
1710 -
112 -

1140 -

17885 -
lö9i -
ııı8 -

HJOOOO -

5400 -
600:> -

472Ei -
5875 -
2187 50 
1625 -
3250 -
!>000 -

31980 -

209 25 
83 ıo 

142 -
374 25 

685 -

247 30 
129 -

8 40 
85 50 

1342 -
119 63 
84-

373 95 
6250 -

405 -
450 -

354 37 
4-tO:...... 
164 2.5 
12i! -
243 75 
675 -

2398 -

Dir. P.T.T. Luleburga:ı 
Com. Ach. Milit. Selimiye 

Com. Ach. Eoo:ı. Monop. Kabataş 

Com. Ach. lnt. İst. Tophane 
Com. Acb. Ecoı:ı. Monop. Kabataş 
Com. Ach. Com. İıt. Fındıklı 
Dir. Surete Ank. 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Aok. 

Miniıt~re Agticulture 

2eme Expl Cb. de fer Etat Ank. 

" " 
" " 
" " Com. Ach. lnt İst. Tophane 

Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 
lCıe Expl. Cb. de fer Etat H.pa,a 
Com.Ach.Com .Gen.Surv .Douan.İst. 

16-9-38 
19 9 38 

19-9-38 

20-9-3$ 
lt-9-38 
16-9-38 
21-9-38 
19-9-38 

30-9-38 

30-9-JS 
30·9·38 
3n-9-3" 
:30-9-33 
16-9-38 

1-10 38 
3-10-:IB 
1-10-'dS 

Com. Perm. Municipalite İıt. 30.9-38 
Com. Acb. Dir.Gen.Fabr.Milit. Ank. 31-10-38 
Com. Acb. Com. İ.t. Fındıklı 16-9-3 
9eme Expl. Cb. de fer Etat Sirkeci 30-9-38 
Miniat. Tr. Pub. Depart. Mater. 30-V-38 

Municip. Kastamonu 
Com. Ach. lot. Ank. 
Com. Ach. Div. Luleburgaı 

" 
n 

" 
n 

n 

,, 
,, 
,, 
,, 
n 

(rectifie) 

23-9-38 
16·9-38 
27-9-38 
27-9-38 
27-9·88 
~7-9-38 

20-9-38 
19-9-38 

16 -
10 -

14 -

15 30 
14 39 
14 30 
11 -
10 -

15 -

15 -
l~ -
15 -
15 -
14 30 

15 -
10 30 
l1 -

14 30 
15 -
15 -
15 -
14 -

15 -
il -
15 -
15 30 
16 -
16 30 
15 -
15 -

-
Memento des F ournisseurs __/ 

Yendredi 16.9.938 

Fil electrique pr. soudure (Chemioa de fer Etat) No.776 
Foin (Com. nch. Place Forte Çanak.) No. 799 
Coostr. toiture (Vil. Çnn\ıi ı i) No. 8'ı)2 

Uniformes d'hiver (Minist. Def. Nat.) No. 803 
Costr. re;;ervo'r d'uu (Muoicip. Şaphane) No. 804 
Huile pr. machine (Municip. bt.) No. 804 
Medicnmeots et articles •aııitairea (Vil. Kutahya) No. 805 grfi 
Etoffe pr. costumes et paletot (Chemins de fer Etat) No0 

Trav. de caııalisation (Miniıt. tr;ıv. Pub.) No. 806 • 
Fil de laine pr. chaussette (Command. gendr. Gedikpaşa) N°;_. 
Chaineı et cadenas (Com. acb. Command. gen. aurveil. doıJ 

No. 807 
Bottines (Com. ach. Command. gen. surveil. douan. lst.) N°· 
Orge (Com. ach. milit. Samsun) No. 807 
Conslr. zarage (Com. ach. PJace Forte Çanak.) No. 801 
Houille (Vil. Edirne) No, 808 
Soude cautisque (Dir. Af. Meteorologiques de l'Etat) No· 
V zcoum, graiaae, valvaline et ma:ıou t (Dir. Comp. privee 

No. 809 
Foin (Vil. Yozgad) No. 809 
Pierıes parquets (Municip. Balikesir) No. Sll 
Oıgnons et pommes terre (Com. ach. Div. Adana) No. sıt e 

T.JO• Rep. Konak Gouvemementat (Dır. trav. Pub. Tekidağ') 
Constr. depôt (Dir. Banque Agricole Suc. Merain) No. 812 
Benzine (Dir. lrav. Pub. Malatya) No. 812 
Orge, foin et paille (Vil. Edirne) No. 814 
Coslumes (Dir. Cullure Edirne) No. 814 sı3 
Paio et orge (Batail. Gendarmerie ambulante Ovacik) No· 
Anthracite (Dir. lostitut Bacter. Pendik) No. 813 
Paille (Div. Luleburgaz) No. 813 ti 
Fabric. armoire et cahier de poche (Dir. Principale doıJJ 

No. 816 
Houille (Fabrique de fusils lzmir) No. 817 
Costumea (Dir. Culturc Eskişehir) No. 817 
Orge, foin et paille (Com. ach. milit. Isparta) No. 817 
* Bidonı, sacs et cbaussures (lııt. Tophane) No. 818 
J?ıerres parquets (Chemins de fer Etat Malatya) No. 819 
Rep. four (Dir Vakoufs Çanak.) No. 820 
Paille (Int. Ankara) No. 820 
Beurre (Div. Adana) No. 820 

Kıymeti 

(Sinci sayfadan devam) 

Kütahya Vilayeti Dıfterdarlıtmdaa : 

Lira Adet .. ıaı 
6CO l Doytza marka 25 beygirlik ırazojen rnot0~' 

vantilatör, hava tüpü, ilk hareket için 1'0 

model tip No. 15729 buji noksan. 

150 
150 

150 

80 
40 

80 

225 
30 
15 

100 
40 

40 

10 

200 
100 

35 
25 

l 
2 
l 

1 

1 

l 
l 

3 
3 

l 

l 
2 
1 

1 

Taş üğütme makinesi 

Toromil komple 

Alavere tulumbası 

Süzgeç 
Fılitre peles 

Yoğurma makinesi ıfO 

Tr:? spi&yon yataklar miller 10·15 metre ııt 
Filit makinesi 
Boya makineıi 

Şaplon 

Toz üfGrme mı:ıkinesi 

Pres makinası 

" " kiiçük 

Çift katlı fırııı turfa11 

Tek ,, " " 
Dinamo V. 100 A. 16 
Kasa 

40 l Çamur makinesi , fi 
·ıı• 

Hazineye ait olup yukarda cinai ve· miktarı yazılı 9~ / 
alit ve edevatı 26 9-933 gününe müsadif pazarteıi güıı\J 

11
til' 

ihale olunmak ilzre 26 iÜD müddetle ve a\ıık artırın 11 ıı•,, '1 

• •pi ',J 
yedtye konu:muş olduğundan taliplerin defterdarlık 1

,,11or 
K')m'ayonuna ve izahat almak iıtiycnlerin varidat uıiiclıı 
racaatları ilan olunur. 

····C>~· ........ ,~ 
. EVFIK-TraductiO~ 

i 
Galata, Sigorta Han Tel. 416S 

.................... 


