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Romanyanın buğday ihracatı HARICi EKONOMiK 
HABERLER 

ipek 

~ ~Yon 11.- Fiatlar yüksel· 
P' h e lllail. Bu haftanın endi

~~ ler~n beynelmilel siyasi 
~Yetirıin hiç bir tesiri ol
~, ~' epeyice muamele oldu, 
li) '-lokuda hafiflendiği için 

Geçen hafta "duble ekstra 

olarak 13/ 15,, çeşidler 770 i
ken bu hafta 785 e yükseldi. 

Baharın koza mahsulü eyi 
görünmektedir. "kıvanı,, 4 
frank 30 santim üzre satış ol· 
maktadır. 

Bükreş 12 eylul - Ziraat 
Nazırı kabine meclisi içtima· 
ında İngiltere'ye 40.000 ve 
İsviçreye 28000 vagon buğday 
satıldığını ve memlekette 
200.000-240.000vagon ve belki 
daha fazla buğday bulundu

ton buğdayı sekiz dokuz ay
da teslim olunacak ve bede-

linin yüzde 40 ı Romanyamn 

klering hesabından olan bor· 

cuna tutulacak yüzde 40 ı İn-
giiiz emtiası satın alınacak 

ve yüzde 20 si de Romanya
nın Milli Bankasına teslim 

Kanunlar, Kararnameler, 
Ticaret muahedeleri 

(Dünkü nüshadan devam) 
3 - Malın teslimi esnasında torba ve fıçılar tamamen 

hüsnü halde bulunacaktır. Rutubetten bozulmuş çimentolar 
ve yırtık, delik, mühürft bozulmuş alelumum kusurlu tor
ba ve fıçılar satılamaz. 

OQ • 
~ Pıyaıasının ve menşe 
~ ~eketıerin fiatları arasın
~ ç fark olmadı. Böyle bir 
~Çoktan beri görülmemiştir. 
~ rltıaa ipeğinin müşterileri 
ı-.:. ~•nıakta devam ediyor

S ~atlar sağlamdır. 
~l, '1!1Ye ipeklerinin fino ne
.._.; derhal satılacak, fakat 
t~11d nıal yok. 
~~a piyasası durgundur. 
tal'Gıa:nda yükselme ihtimali 

J, enıektedir. 
~orı dahili istihlaki yo
~ i Fabrikalar çok sipariş 
~·· .•rdır ve bu sıparışlar 
11)0 1~Pek yetiştirmeğe uğra-

1'._r. 

Kanton ipeklerinin fiatları 
uygun olduğuna rağmen ara· 
yan yoktur. 

Şangay mallerine talih yok 
fiatlar uygun. 

Liyonun ipek fiatları.-" Ja· 
pon duble ekstra erack 13/15" 
nev'i 152 den 154 frank, bu 
malın 20/22 numerosu 142/144 
triple ekstra spesyal 16/18 

numero alivre 159/160. Çin 

için ekstra B alivre 20/22 nu· 

mero 139/140, bu malın 13/12 
numerosu 163/ 165 frank üze· 
rine muamele olmuıtur. 

Yunanistan tütünü ve lngiltere 

--~lldra.- Lord Sempil Yu- ·ı dirinde dayinlerini müstefit 
~~llın harici borcuaa dair edeceğini de vad etti. Şu hal· 
~- "1 •ı,, gazetesine yazdığı· de İngiliz - Yunan ticaret an• 

'" ~ ektupta aşağıdaki mu- !aşmaları yapıldığı zaman in
/ .. "ı.t_~;;~pıy~r.. . giltere'nin iştira ettiği tütil: 
~ b·ı b.ıyeti ıbraf etmek nün % birini Yunanistan'dan 
"ll~t.-1 llleliyiz ki Yunanistan ° 
'" ""41ltti k d" h . • b alması kayde konulan bu se· "' ~-d en ı arıcı orcu- k' . 1· ·ı · 
~ ~ iye t k . . l ne ı tavsıye ngı tere tıcare· • d, e me ıçın ya nız . . 
~, b~ 40 vermek teklif etme- tine hiç bir ha~el .. ıras. etti~-
q_,. dan baıka Yunan hü- meden yunan hukumetıne bu· 

lı haaılabnın arttığı tak~ yük bir yardım etmiı olur. -. -
8uigaristanda tarlaları suni usullerle 

sulamak melesesi 

-" 'ili 'i 1 '1ıJı'ristanda tarlaları su- 1 pirinç ve 1848 hektarı mısır 
•o trle sulamak mesele- buğdayı mezruatına tahsis 

llıi)'t il •enelerde bil ük ehem- olunmuştur . ve sulama için 
~ ke8 . . y olan masarıf bu tarlalardan 
~-top Petmıştır. Bulgar- istifade edenlerden alınmak-
k"""'b l'aklanndan mümkün t d 
.:'1 • e f 8 1 k a ır. 
~~ ı a mahsul alma Bulgar hükumeti araziden 

1-t. Çareler dlitllnmekte- fazla miktarda mahsul almak 

~- ~lfı, için tarlaları ıun'i usullerle 
~i 1 Nezaretinin iıka sulamaya gayret ve bunun 
)i ~ il~ senesinden beri için !Azım olan vasıi:aları te• \ ''t e tar tarla ve bahçe· darik etmek üzre bütçesinde 

• '" :~ııerıe sulattırmış- r kAfi bir meblağ tahsis etmek· 
11ltarın 6139 hektarı 1 tedir. 

~ 11.ı \' ugoslavya'nın Beygir satışı 
~ '1'1ııılrad 12 Eylıil - Tilrk, Alman ve Bulgar tücca;. 

jl ' AJ.~' Yaylalarını ziyaretle beygir iştirasıla meşğuldur
,~. te'rılar, Novi Krbas dan 2~ beygir. satın aldılar. 

'tiaad..,.~ulıar tüccarlar bir kaç hın beygır satın almak 
'9\lll'lır. 

ğunu bildirdi. 
İngilterenin 

40.000 vagon 
satın aldığı 
ani 400.000 suretile tesvi·re olunacaktır. 

--·-·---
Yunanistan'ın Makine ithalatı 

4 - 200 tondan yukarı teslimatın kabul muamelesi, 
satıcı ve alıcı isterse, silolarda da yapılabilir. 

Madde 19 - Miktarları ne olursa olsun teslimattan 
dolayı yapılan tecrübeler menfi çıktığı takdirde fabrika 
çimentoyu geri alacak ve müşterinin blitün maaraflarını 
tazmin edecektir. 

--•·•. Madde 20 - Her türlü teslimat: 
Atina t 2 Eyliıl. - Yunanis

tan büyük miktarda makina 
ve makina aksamı ithal et
mektedir. Aşağıdaki istatis-

tın almaktadır. Ambalajlı çimentonun ağırlık kontrolu, alıcı tarafın• 

Bu senenin kanunisani bi- dan gösterilecek olan torba ve fıçıların tartıl mas ile yapı· 

dayetinden haziran 

kadar Yunanistan'a 

lunan makinalar. 

lır. Tartılacak mikdar her defasında teslimatın % 5 dusonuna 
nunda olmıyacak ve % 7,5 un geçmiyecektir. 

tikte görüldüğüne göre en 
ziyade sanayi makinaları sa-

ithad ~- Torba ve fıçı sikletlerinin kontrolu için de her par-

Motör (buhar petrol benzin 
Traktör 
Dinamo ve elektromotör 
Tulumbalar 
Sanayie dair makinalar 
Zirai makinalar 
Makina aksamı 

kilo 
256.911 

22.627 
176.545 
69.274 

2.950.813 
72.f.609 
912.462 

tide zarf aaedinin azami % 10 u tartılır. Çimento ve zarf· 
!arın siklet kontrolu için aşağıdaki tolerans kabul edil· 
miştir. 

Tolerans (+) % O, 10 dır. 
Satıcı kendi tartı aletlerini ayarlamış ve iyi bir halde 

bulundurmağa mecburdur. 
Madde 21 - Tecrübe için alınacak çimento : 
Tecrübe için alınacak çimento mikdarı, teslimat torba 

ve fıçı ile yapıldığından, beher 15 ton için asgari 15 tor· 
ba veya 5 fıçıdan seçilmek üzere mecmuu 10 kilonun du· 

Şayanı dikkattır ki, son za- 1 mışlardır. Zeytinyağı tasfiye nunda olmıyacaktır. Döküm halinde yapılacak tetlimatta 
manda Yunanistan'da makina makinası aksamı yapan kil~ beher 50 ton için 20 kilo nümune alınacaktır. 
imali için fabrikalar tesis o- çük bir fabrika Şimali Afri- Nümuneler çuval ve fıçılarda veya amballjsız olarak 
lundu. ka'daki memleketlerin birin- saklandığı silo, ambar gibi yerlerde olan çimentoların üst Bu fabrikalar memleketin 

den sülfürlü zeytinyag-ı ıma- tabakalarından alınmayıp , muhtelif yer ve irtifalardan makina ihtiyacını kısmen te- b b ·ı 1 
darik etmektedirler, hattl line mahsus bir makine inşa- ir oru vHıtası e a ınır. ' 
makina ihracına bile başla- 11 için siparış almıştır. Beher 15 tonluk partide muhtelif çu-.allardan veya 

fıçılardan alınan nümuneler iyice birbirine kanştırıldrktan 
sonra üç kııma ayrılarak su ve hava girmiyecek kadar 
sıkı kapanan teneke veya cam kaplar içine konur. Alıcı 
ve satıcının mühürlerile mühürleninır. Bu nümunelerin biri 

-·-------
Yugoslavya'nın kömür ıthalatı 

Belgrad 13 Eylul. _ Yu- ı fakat Berlinde Alman "Koh- malı verende, diğeri alanda ve üçüncüsü de lüzumunda 
goslavya'ya geçen senenin len A. L" şirketine ihale 0 • tecrübeyi tekrarlayabilmek için mutabık kalınacak bir yer• 

de saklanır. ilk nısfında 61 milyon dinar lundu. Bu şirket beher tonu 
kıymetinde 19.924 vagon kö· fr nko vagon Adriatik d~ni- Tecrübeler matlub evsaf ve fartlara uygun çıkmazsa 
milr ithal olunmuş iken, bu 

1 
zi:de bir limana 258 dinara satan bu tecrübelerin yeniden yapılmasını taleb edebilir. 

sene ayni müddeti zarfında (7,35 lira) teslimini kabul ' Bu yeni tecrübel~r muhakkak devlet müesseseleri labora-
122 milyon dinar kıymetinde etmiştir. tuvarlarından birınde yapılacaktır. 
3 l .530 vagon kömür ithal et- Alman hükumeti Hamburg- Menfi netice teeyyUd eylediği. !akdirde, o parti alıcı 
miştir. d gilm Uk ht · , tarafından kayıdsız, şartsız reddedılır. a r rı ımı cıvan:ıc a . . . 

İthal olunan bu kömilrlerin k b il d 1 .. k Bir çimentonun reddı ıçın yukarıda yazılan muhtelif uza ma a er en ge en yu . . . . . . . . . 
büyük bir kısmı şimendefer- t bu·· l · · · · b" tecrübelerden her hangı bırısımn netıceıının menfı çıkma· o o s erı ıçın cesım ır ga- . . . . . 
ler için sarf olunur ve ekse- · ı"nşa tt" kt d" B b" sı ve ıstenılen evsafdan yalnız hır tanesının bile bulunma-raJ e ırme e ır. u ı- . . . . 
riyetle alman kömürü tercih n en· 15 1 y 60 ması kafıdır. Tecrübe masraflarını ve çımento başka hır 

nanı ı ve uzun ugu . . . . 
olunur. tre olac kt mahalle nakledilmışse nakıl, tahmıl, tahlıye, depo ücret· 

Bugünlerde Yugoslav De- me60 b .. a ~r.. b d b"l leri gibi alıcının yapdığı bilcümle masrafları satı.'ı ödeme-
miryolları Nezareti 30.0()) ton oto us ıstıya e e ı e- - b d 

k b l b .. 'h . ge mec ur ur. 
kömür için bir münakasa aç- ce vt ed ~nk ann kfi~u~ ı ltAıya- Reddedilen çimentolar bir yere satıcı tarafından nakl-
mıcr olup alman, Leh, Çekos- cını e arı etme ıçın zım . · - ll l k l k T b ı "' t . . 1 k . 1 d . d b . edılecek ve dıger ma ar a arıştırı mıyaca tır. ecrü e er 
lovak ve ngılız 0 ma .liz~e do an 

1 
melva garaı a uıun- için alınacak çimentonun bedeli alıcı tarafından 6denmiye 

sekiz firma iştirak etmıştır, 
1 

uru aca dır. kt" 
ce ır. 

Pamuk 
Nnyork, 12 Eylul.-Amerikada pamuğun bu seueki ~ahıulü ye· 

niden tahmin ve takdir olundu. Bu resmi takdir bundan evvel 
neşrolunan hususi tahminlerden farklı değildir. 

Rumi takdire nazaran bu seue Amerikada pamuk mahsulü 500 
libralık 11,825,000 balya olacak bir ay evvel tahmin olunan miktar 
11,988,000 balya ve geçen senenin mah\ulü de 16,098,000 balya ol
mutlur. 

Çekirdekleri ayrılmıt pamuklann miktarı geçen sene eylul ipti· 
dasında 1,871,000 balya iken bu sene bu miktar 1,33">,000 balyaya 
inmiştir; pamuta dair bu 1en• neşrolunan rapora nazaran bu ıene 
pamutun tufeyli olan muzir "bollvevil,, böceti geçen ıeneden fada 
zarar yapmıotır. 

Alınan nUmunelerin tecrübeleri azami üç ay içinde 
yapılmalıdır. 

Madde 22 - Sanayi müfettişleri çimento fabrikalarını 
ve · buralardaki çimentoları çalışma saatleri içinde her za
man kontrol edebilirler ve yirminci maddede gösterildiği 
üzere muayene için nümune alabilirler. Alınacak nümune· 
!erin çuval veya fıçıları sanayi müfettişleri ve fabrika mil· 
dür veya mümessil tarafından zikrolunan maddede yazıl• 
dığı veçhile mühürlenir. 

Madde 23 - Kontrol esnasında bu nizamname hllkum• 
terine aykırı bir hal görülecek oluna keyfiyet sanayi mil· 
fettiıleri tarafından tanzim olu nacak 11bit varakası ile 
tesbit olunur. 

(Bitmedi) 
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Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 1 

CiDIİ Şekli Muham.bed. Teminat Müracaat yeri 

A) MÜNAKASALAR 

İnşaat, Tamirat, Nafia ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Hastane bina11 çatısının iaşa11 

Ula İlkokul bioası inş•atı (temd.) 
KöyceA-i~ 1 azasında yap. ilkokul binası iotaata 

(temd.) 
Barıa Ziraat Mektebinde yap. haugar, ambar Ye 

ahır intaatı (Şart 114 kr.) 
İımirde yap. TQtün Bakım ve İşleme Evi in· 

fa&tile temel kaııkları iti (Şart 38.22 L.) 
Yavşan tuzlasında yap. revir, doktor CYİ ve ilk 

mektep binası inşaatı (Şart 89 kr.) 
Edebiyat Fakülteıi binasının dam tamiri 
Üaiver•ite binasında yap. bölme 
Heybeliada Verem Sanatoryomun ana pavyon 

önftndeki çürük kaya zemiain bafri 

Açık eks. 
Paz. 

l'az. 

Kapalı z. 

Kapalı ı. 

n n 

Paz. 

n 
Açık eks. 

4932 68 369 95 Gireson Nafıa Mfid. 
191l7 20 1434 54 Mutia Nafıa Mdd. 
16715 19 1253 54 n " " 
22718 9t 1703 9Z Bursa Nafıa Müd. 

764421J 33 34827 06 İnhi sarlar U. Müd 

17713 77 1328 54 
" " n 

İst. Üoiwenitesi SAK 
; 

239 -
146 40 
804 18 

• n n n 
61 - ht. Nafıa Müd. 

l!lektrlk - ttavagazı - Kalorner (Teeleat ve malzemesi) 
--------------------------------------

Sinema binuında yap. kalorifer, havalandırma Paz. 
ve ııhbi tesiıab (temd.) 

8600 - Mani1& Valiliti 

Gnn 

22·9·38 
S.10·38 
5.JU.38 

5·10 38 

1-11 38 

3-10..JS 

19.9-38 
IS.9-38 
26·9-38 

S.10·38 

Ampul marka Oıram, Filips, Tungsum: 1550 ad. n 

Bltktrik tuiıatı için lokomobU ve montajı (temd.) Paz. 
610 75 

14500 -
Tophane Lvz. SAK 22-9·38 
Çankırı Beled· Zındankapı 62 No. 10-10·38 

Ke..ork Manukyan 

Meneacet 

M•pmba SOi ad - muıamba caket 700 
ad. - Muıamba paatalon 200 ad. 
muşamba fapka 50 ad. 

Talebe kasketi 1000 ad. 
iskarpin: 1000 çift-Hademe ııkarpini: 160 çift 

Kapalı z• 5000 -

Açık ekı. Beb. 1 20 
Kap. z. çifti 5,75ve5 -

• 
Matbaa lflerl - Kırtaalye, Yazıhane Levazım 

370 -

90-
487 iO 

O. D. Y. Haydr. 

İıt. Sıhhi MütS1eseler SAK 
,, ,, ,, 

Beyanname bastırılması: 206 örnek 30000 adet ye Paz. 
303 ÖrLek 100000 ad. 

3.50 - - - ist. Giimrükleri Batmfid. 

Mobllya ve bUro eşyası, Mu9amba-Hah v. s. 

Soba 2 No.la: 1:?0 ad.-Soba 3 No.lu; bO ad. 
Der1ane sıraaı: 300 ad. 
Yerli demir karyola 279 ad. 

Açık elu. Beh 23 ve 25 ~ 357 -
Paz. 3.500 - 525 -
Açık ek. 3487 50 2i ı 57 

Mahrukat, Benzin, Makine vesaire 

İıt. Beled. 
T opbane Lvz. SAK 
D. D. Y. Haydarpaia 

14-10-38 

5-10-38 
5·10-38 

3-10.38 
22.9--38 
30-9-38 

Saa 

15 -
l 1 -
16 -

16 -

11 -

11 -

11 -
11 -
15 -

15 -
16 -

15 -

14 30 
15 -

10 -

14 -
15 -
1G 30 

Motörln 160 t. 
Sömikok kömürü: 65 t. (temd.) 

Paz. 
1543 75 115 78 

Gireıon Beled. l ay ıarfında 
İ11mir Emrazı Sariye Hast.Başlıekimli. 21-9.38 11 -

Lavemarin: 10004 t.-Samikok: 2529 t. (Şart 
10,60 L) (temd.) 

Tark antrasiti: 220 t. (temd.) 
Kok k6mürü: 225~380 t. 

Müteferrik 

Mahru ti çadır: 30 ad. 
Çamaşır yıkama, sıkma ve ütüleme makinesi: 

3 adet (temd.) 
Porselen yemek takımları 
Züccacı yemek takımları] 

Paz. ~11992 50 118•9 63 M. M. V. SAK 17-9·38 14 -

,, Beh t. 24 - 398 - İıt. Defterdarh~ı 
Kapalı z. Beb. t. 30 - ';:_:ı 630 - Babkeıir O.taokulları SAK 

Atık eks. 
Kapalı z. 

230ft - 172 50 P. T. T. Lvı:. Mltd. Aak. ve İıt. 
997 50 Tophane Lvz. SAK 

Kapalı z, 
Kapalı z. 

1000[) - 750 -
15000 - 1125 -

D.D.Y. Ank. ye Haydarpaşa 

" " ,, 

la·l0.38 
29-9-38 

30-9-3!1 
1·11-38 

1-11-38 
l· 11-38 

10 -
10 30 

15 -
15 30 

14 -
15 -

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Un 845 t. 
Butday öQütülme1i 1210 t. 
Arpa 500 t. 
Pataleı 22 t. 
Kuru fuolye 145 t. 
Sadeyaj': 55 t. (Şart 276 l.) 
Bulıur: 16 t. 
Karu ot: 44 t. 
Saman: 42 t. 
Arpa: 28 t. 
Sabun: 3 t. 
S6t: 4,5 t. (temd,) 
Koyun eti: 4,5 t. (temd.) 
Fındık kabu2u: 14 t. 
Sadeyağ': 4-8 t. 
Patate.: 219 t. (temd.) 
Kuru ot : 85 t. (temd.) 
Ekmek: 70-90 t. 
Sadeyat: 4,5·5 t. 

MUzayedeler 

Sönmhş kömür ile kırıntı ve kazıntı 
Bot akümülatör cam kutulan mfistamel akQ

mül!tör plakları ve ip parçaları 
Çam tomruA-u: 1604 adet (921494 m 3) 
Şehir tiyatrosu tarafından netrettirilmekte 

olan Türk tiyatroıu mecmuaı1 kablar1na 
11& koııul1.cak il6a H re1dim iti 

Kapalı z. 

" ,, 

Kapalı z, 

Açık ek, . 

" ,, 
Paz. 
Paz. 
Kapalı z. 

,, ,, 

Paı. 

70950 -
24000 -
220oe -

1100 -
1812 50 

55104 -
1760 -

22000 -
1470 -
2610 -
990 -
56:! 50 

1890 -
840-

4800 -
14235 -
2550 -
K. O IO 
K. l -

Açık art. b. m3 14 80 
Açık art. 

6658 80 
2268 75 
2062 50 

82 50 
136-

4007 23 
132 -

165 -
110 50 
196-
75 -
42 19 

141 70 
65 -

360 -
1067 62 
192-
675 -
412 50 

--
28 58 

Konya Kır SAK 

,, " " 
,, " ,, 

Gireıon Aık. SAK 

" " ,, 
Deniz lvz. SAK 
Gireson Ask. SAK 

Gireson Ask. SAK 

" " ,, 
n " " 
" ,, " 

lzmir EmraZl Sariye Hut: 

,, n " " 
Gireson Ask. SAK 

" " " Tophane Lvz. SAK 
İst. Komut. SAK. 
Balıkesir Ortaokullar SAK. 

n ,, n 

Tophane Lvz, SAK 
Beykoz Deri ve Kundın·a Fabrikası 

T. A. Ş. 
On. Orman İtlet. Revir Amir. 
İıt. Bıled, 

3·10·38 
;.JQ.]8 
1-10-38 
29--9-38 
2S·9.38 
1·10-38 
29.9.38 
30.9·38 
30 g.38 
3-IC-38 
3.10-38 
21·9--38 
21-9--38 
6·10-38 
7-10-38 
17-9-3g 
23-9-38 
29-9-38 
29.9-39 

11·9-:\S 
21·9--38 

26-9-38 
3-10-38 

ıı -
15 -
11 -
14 30 
16 -
11 30 
17 -

14 30 
16 -
14 30 
16 -
ı 1 -
il -
15 -
lo -
10 :ıo 
11 -
10 30 
10 30 

10 30 

11 -
14 30 

I 

Cuın:t 

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziy~ 
-~·----~-,,............... .. •$ .,. • 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömirii yeri! blok 

,, 
" 

krible 
,, 

" 
marinlave 

" " 
tuYenau 

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

Er za K 

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

Sab•o birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Limon ltalya 

,, Tarablus 
Patates Adapuar loi 

,, " 2cıi 

Zeytin teııeıi duble (U36 mahsul 
,, ,, ,, (937 ,, 
,, ,, lci ,, 

" " 
2ci ,, 

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

,, n (ikinci) 
,, Kars (erimif) 
,, ,, (erimemif) 
,, Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

,, 
,, 
,, 

Deri ham ve lflenmiş 

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

Hava kurusu kuzu 
,, ,, koyun 

" " otlak 
Tula keçi 

,, koyun 
Salamura kuzu 

,, manda 
,, aığır 

Köıele ,, lci 
,, manda lci 

Metin elvan lci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz lci 

Pamuk ipliği 

V ater yerli 4 Adana 

" ,,6 " 
" ,,8 " 
,, " 10 " 
,. n 12 ,, 

" " 14 " ,, ,, 20 Y edikule 

" " 24 ,, Ekstra ,, 6 ,, 

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

Vater ecnebi 
,, 
,, 
" 

,, 
" ,, 

" ,, 
Ekstra Yerli 

" ., 
" 
" ,, 
,, 
,, ,. 
" n 

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

4 1-İindiye 
6 " 8 ,, 

10 " 
12 ,, 
14 İngiliz 
15 " 
18 ,, 

20 " 
22 ,, 
24 
15 itafya 
18 " 
22 ,, 
24 ,, 

kiloıu 

litrui 
kiloıu 

tonu 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 

kiloıu 

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

undıtı 

b. s.nclıtı 
,, 

kiloıa 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 

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

çifti 
kiloıu 

,, 
" çifti 

kiloıu 
çifti 

,, 
,, 
,, 

kiloıu ,, 
" ,, 

taneıi 
,, 
,, 
• 

paketi 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 
" ,, 
,, 
" 
" ,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
• M 

En u-Eıı ç~ 

22,50 -
---' ---, 
30,00 -
28,00 -

19 -- ~ 

- '° ---'~ 
875 - ,; ,,,,,. 
---~ 

.- 6-0J 
- 4. 

~- 48 
'a6 32-- 26 

22-
18- zı 

15 
-- ,(11 

'°' - 9' 
-- tO 

- 11 
-- 46 

290: ~ 
::~! 

101 25- ı , 

160-
40--
50-
55-
ııo-
48-

125-
105- / 

~ 
34- 4~ 
40- ı65 

155- 11' 
125- ı3' 
ıoo-~ ~ 
80- ıa' 
ıoo- 1,ı 90-

--

Imtiyu 1abibl •e yuı itleri Direkt~rQ : f.111ıil Gifll 
butldı yer M.,kt1 BaıımeYi 
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SALA Muğla Nafıa Müdürlüğünde •• : Mobilya, ve büro eşyası -muşamba, Hah vs. 
1 - Eksillmeye konulan iş: Sı 9ıg38 rünü 11aat 16 da kapal1 

zarf uıulile ilaalesi ilan edıloıiş olau 16715 lira 19 kuruş keşit be- İstanbul Levazım Amirliği Satınalıoa Komisyonundan: 
delli Köyceğiz kaıası ilkokt.l mşa&ıaa istekli çıkınadığından 5 10 938 Yedek Subay Okulu için 300 adet dershane sıraaıaın 22, ~ 938 

Edirne Nafia Müdörlüğünden : 
çarşamba güni aaat 16 da p1azar!ıkla ihalesi kararlaştırılmıştır. perşembe günü saat 15,30 da Tophanede İst. Lvz. Sa. Al. Ko. da 

2 - İstiyenler eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer ev· patarhkla eksiltmesi yapılacaktır. Tıııhmin bedeli 35J0 liradır. Temi-
l'ıııl 1-Uıunköprü Hükumet Konağının 13706 lira 17 ku
tıl ilk bir kısım ınşaatı kapalı zarf usuHle eksiltmiye çıka

ıtııJtır. 

rakı Muğla Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. minatı 525 liradır. Şartname ve resimleri Ko. da görülebilir. İstek-
3 - Pa:ı:arlık 51101938 çarşamba günü saat 16 da l\fo~la Vilaye- liltriıı kanuni vesikalarla belli saatte Ko. na gelmeleri. 

ti Daimi E ıcilmeninde yapılacaktır. 1 

5 - Pazarlıta girebilmek için isteklilario aşağ.da yuıh ve1aiki 
4 - Muvakkat tc:minat 1253 lira 64 kuruştur. • 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
krt 2-Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi hususi, fenni 
tdirll&ı:ne, Bayındırlık işleri genel şartnamesi ve kesif evrakı 

lle Nafıa Müdürlilğünde görülebilir. 
Nat 3-Bu iıin ihalesi 30 eylul cuma günü saat 15 te Edirne 

ıa Müdtırlüğü odasındaki Komisyonda yapılacaktır. 

ibraz etmeleri lazımdır. .Muhammen bedeli ~487 lira 50 kuruı olan 279 adet y.!r
li demir karyola 30/9/938 cuwa gönü saat 10.30 da Haydarpa
şa gar binası içindeki 5atınalma Komisyonu tarafıadan açık ek
siltme suıetile sııtın alınacaktır. 

1) Ticarc.t Odaama kayıtla olduklarana dair ve,ika 
ı) Evvelce bu iibi işleri yaptıklarına dair vesika. 

ııı,k 4-.Eksiltmiye girebilmek için 1028 liralık teminat ver · 
~e aşağıdaki vesaiki haiz bulunmak lazımdır. 

3) Vilayet Nafıasından ehliyet vesikası almak iıtiyenlerin pazar_ 
lıktan 8 gün evvel re men müracaatla veaika dmaları. Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 

261 lira 57: kuru~luk muvakk t leminatlaıile birlikte eksiltme 
günü saatine kadar Komisyona müracaatları lazımdır 

S.:::-938 senesine aid Ticaret Odası kağıdı. 
~I\ N İhaleden en az sekiz gün evvel bu işe girebilmek i
tJ.111 afıa Vekaletinden veya Edirne Nafıa Müdürlüğünden 
11ı1, tııış ehliyet vesikası, 2490 sayılı kanuna göre hazırlan
~iıy ttklif rnektubları mezkur günde saat 14 de kadar Ko, 

4) İılekli mühendis olmadıtı takdirde inşaatın fenni husuutını 
deruhte cdecok müh~ndis veya miıı;ar göst•rmeleri icabeder. 

,o 

~0.~tı Baıkanı Nafıa Müdürüne verilmiş olması lazımdır. 
da gecikmiş mektublar kabul edilmez. 

6 - Po,)tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

İstanbul Üniversitesi Pazarhk Komisyonundan : 
Yapılacak iş Keşif bedeli 

Lira 

Edebiyat Faltülteai binasımu dam tamiri 239 

Bu işe ait şartnameler Haydarpa§ada gar binasmdaki Ko
misyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

İstanbul Belediyuinden 

Beherinin muhammen bedel 

Gireson Nafia Müdürlüğündeıı : Üniversite binai ,nda yapılacak bölme 146,40 

Adet 
ı :ııo 

80 
2 numaralı ıoba 23 lira 
3 numarala ıoba 25' lira 

hu,
11 
~2·9.93g tarihine tesadüf t:den Perş,.m!Je günü saat enbeşde 

~İtıd sı hluha5ebe binaii jçinde toplanacak olau vil!yet encüme
in~,: '1932 lıra 68 kuruş ke~if bedeli ba.:ıtahane uiua~ı çatısının 

Ş açık eksiltmeye konulmueaur. 
1t,1l ~ttnarne, keşif cetveli ve huna müıeforrik diğer evrak pa· 

~arak Nafia daireainden verilecektir. 
1 ll\takkat leminat 369 lira 95 kuru~tur. 

l~"-l •ltklilerin muvakkat teminat makhuzlariyle 22·9-938 Per
ı uc il 
'~ıı 1& nn saat 15 de viiiyet encümeni odasınd11 bulunmaları 

0 llııtır. 

1 1 Mutia Nafıa Müdürlüğüııden: 
~ İba~ıı~~ailtıneye konulan' iş: 5-~·938 saat 1 lde k~pah zar.f uım
lt ~ııl . ılan edılmiş olan 19127 lırıı 20 kuruş kcşıf bedellı Ula 

dt 111,ll•ına istekti çıkmadığından 5'10 ~l3S çarşamba günü saat 
2 Pa.brlıkla ihalesi kar.ırlaştuılmıttır. 

~ Ptt~ı tiyeuler eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer ev
) 3 ......, a. Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 
t\ b-ı .Pazarlık 5 10 938 çarşamba a-ünü saat 11 de Muğla Vili

• ~1 
Encümeninde yapılacaktır. · 

\ 5 ......, t.ıuvakk,t teminata 1434 lira 54 kurı.ıştur. 
''t ~t Pazarlağa a-ircbilmek için iatıekliluin aşajıda yazılı vesaiki 

l) l'~eleri llzımdır. 
2) ~·c•ret Odasına kayıtlı olduklarına dair vesika. 

\ 3) ,/"elc.e bu gibi i§ler yaptıklaı ına dair vesika. 
8 ı\lılayet Nafıasmdan ehliyet vesikası almak isliyenlerin ihale. 
~11 11 e\'Vel resmen müracaatla veıika almaları. 

'\~, d atekliler mühendis olmadıkları takdirde inşaatın fenni husu
Q :ruhte edecek mühendis veya m:mar göstermeleri icabeder' 

l>oatada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

1 ....._ Buru Nafıa Mndürlütünden: 
'~t~ ~kıiltmeye konulan iş: Bursa Ziraat M.ktobi met halinde 

"" 'tıb '\ttif ar Ve ahır inşaatıdır. 
2 ....._ ;e~eli 22,718 lira 94 kuruştur. 
GtlGtn kııltıne 5-10-93S çaı şamba aiinü saat 16 da Uuraa Nafıa 
''kt ilde ekıiltme koillisyonu oda.ında kapalı zarf usulü ile a ır . 

....... & 
hııtı u işe ait n:.elraj keşif, proje, fenni ve hususi bayındır· 
'-tlıı~ Yapı iş' eri umumi ve fenni, kapala zarf usulü ile eksilt
>tQl,t llltleri, mukavele projesi nafıa dairesiode görüleceği gibi 

• ......., ~ 14 kuruş mukabılinde bird nüshalarını alabi ıirler. 
\ .'ltıt,t k.ailtnıeye ~iı ebilmek için iskkliler:n 1703 lira 9..! kurı.ış 
~~, ttltıninat vermeleri1 uçuncü maddede yazıla evrakı kabul 

1 ı~ıı .. lncltri, bu inşaatı yapabilcce~lerine dair ehliyet vesiila
Q' •t .. k 
•t ı,l.dı il tkııltmenin ynpılacaftı günden en az ıeki:1 a-ün ev-

\~ ı a ·ı '--il 1 e Nafıa Vekaletine müracaat edilerek ahnacak, tek-
~lttı ; b;tlıkte verilecektir.) Talipler ~iri.et olursa 2490 sayıla 
ilıtıdaÇ<iı:ıcu nıaddesinin (A) ve (B) fıkrasındıt ya::ıla vesaiki ve 
' 1 talııırnış Ticaret Odası belgesini göstermelai lazımdır. 

ıılııııı,t,• tldilerin dış nrfı mühür mumu ile iyi kapablmış teklif 
'tlt• tıı s 

lıı, ~ '10-9.}8 çarşamba aünü saat onbeşe kadar komisyon 
~ l'I... ~ltbuı; ınukabilinde \ermeleri icap eder. Poıtada vuku· 

•11:~11t 
ineler kabul edilmez, 

~Q.Q İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
~~tlnfı~ 38 Pazartesi günü ıaat 15 de lstanbulda Nafıa 
btde~~e eksiltme Komisyo~u Odasında 804.18 lira 
tt~i ç~ .~eybeliada verem sanatoryomu ara pavy;,nu 
~· ruk kaya zeminin hafri açık eksiltmeye konul-

~l lt~""el 
~. ''tttı e, eksiltme, Bayındırlık işleri Genel, hususi ve 
M t'itll~tnel.eri, proje keşif hüli.sasiyle buna müteferri 
~lt\'ıtkk datreainde görülecektir. 
~.tt~lil~ '.t teminat 61 liradır. 

1~ 'lc.·~:ll en az 500 liralık bu iıe benzer iş yaptığı· 
~ t~hıı~ llıe tarihinden 8 gün evvel müracaatla Nafıa 

d,,, en alrnıı olduğu ehliyet ve 938 yılına ait Ti
•taikalariyle gelmeleri ilAn olunur. 

Yukard" yazılı iki iş pazarlıkla yaı-tıratacaktır. İileklilcrin bu 
gibi işl.,r yaplığına dair vesikalarile l9-9 938 pazartesi ıüaqa.at 1 lde 
Üniver.;ite İdari ve Mali İ.şleri Direktör:üğ'üne gelmeleri. 

Elektrik, Hava gazi, Kalorifer Tesisat ve Malz. 
-c: _.....,..._.._. 

Çankırı Belediye Riyasetinden: 

İlk okıtllar iiio lüı.umu olan yukarda •uha•m•o bedelıle wik
d::ırları yazılı bulunan soba açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname

si Levazım Müdürlüiünde görülebilir. İstekliler 2490 No. kanunda 
yazılı vesika ve 357 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 3 10, 938 pazartesi gilnü ıaat 14 buçukta Daimi Encümende 
bulunmahdırlar. 

Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 
Gireson Belediye Reisliğinden : 

1 - Çank111 Belediyesince yeni yapılacak elektrik teıiıatmdan 

"14500,, lira bedeli keşifli lokomobil ve montaj kısmı ka
palı zarf usulile munakasaya konulmuş ise de talip znhur 
etmediğinden bir ay içerisinde pazarlıkla yapılmasına ka On be, a-ön müddetle ve kapalı zarf uıulile munakaaaya çıka 

rılan elektrik Fabrikasının 938 malı yıh azami ihtiyacı olan (Yilzde 
dairesinde pazarlık 10-10-938 pazar• altmış bin) kilogram motöruoa şar\nal'J'esioı göre talip çıkmad ıtın
B.!le:liye Encümeni huzu:-i!e yapıla• arbrma ekiltaıe kanununun 40 ıncı maddesine tevfikan bir ay içinde 

rar verilmiştir. 
2 - Eski şerait 

tesi günü saa~ 16 da 
caktır. 

4 - Proje ve şartnameler Çankırr Belediyesinden ve 
İstanbuida Zındankapıda 62 alçı mağaza sahibi Kevork 
Manukyan bedelsiz alğnabilir. 

İ~tanbul Levazım Amirliği Satanalma Komisyonundan: 
Levazım A. ne bağh mües5esat için Osran, Filips, Tun2sram 

markala ampuller:.ien 1550 adet anıpul 22 9 938 perşembe aücıü sa· 
at 15 de Tophanede İst. Lvz. Sa. Al. Ko. da paıarlakla eksiltmeıl 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 610 lira 75 lturuşlur. Teminatı 61 ku
ruttur. İı.tekliterin bellı ıaatte Komisyona a-elmeleri. 

Manisa Valiliğinden 
- Manisadıt yaptırılmakta olan Sinema bit·asının 8600 lira 

keşifli kalörifer havalandırma ve ııhh\ tesisatı yapmağa talip çıkma· 
dağından bu iş 8j l0, 933 gününe kadar bir ay müddet içinde çıkacak 
talibine pazarlık ıu, elile verilecektir. İlan olunur. 
~=>= ""'" m :a ccw:ıam :c: :s a ™===--= rnsaw ez;:.,.rw:;:;:x::::;ıı 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Devlet Demiryullıırı ve Limanları İşldnıe U. l<lareair.den: 

Muhammen bedeli 5000 lira olun 800 adet muşamba par
desü, 700 adet muşamba ceket, 200 adet mu:anıb t pantalon ile 
50 adet muşamba şapka 14/ W/938 cuma giinü saat 15 de Hay· 
durpaşada gdr binasındaki Satınulm.ı Komi~yonu t;ırafmdan ka-

çıkacak talıbine ihale edilmek üzere pazarlığa bırakılnııthr. 
İstihlak reımi h .riç muhammen bedeli (onüçbia altıyüz) lira 

olup ilk te::ıiaat bunun yüzde yedi buçuktur. Şartnameaini gl>rmek 
ve daha fazla İzahat almak iıteyenlerin her gün Belediyeye müra· 
caatları ilan olunur. 

M. M. V. Sshnalma Komisyonundan: 

HlOl» ton lavamarin kömürü ve ~29 ton sömikok k<Smürli mit· 
naka.ası gününde talip çıkınadığındao pazarlıkla alınacaklar. Hepıi

ne tahmin edılen fiat 211992 lira 50 kuruıtur. İhalesi 17 eylul 938 
cumartesi günü saat 14 dedir. İlk teminata 11849 lira 63 kuruıtur. 
Evıaf ve şartnamesi 10 lira 60 kuruş mukabilinde M. M. Vekileti 
Sabnalma Komisyonundan alınır. 

Cinsi 

-Sömikok 

Emniyet Müdürlüğllnden: 
Milıtarı 

Ton 

73 

Muhammen fiyatı 
Tonu Teminatı İhale glinti : 
L. K. L. K. 

25 90 142 21 /9/9'38 çarç. gün 
saat l l de 

Yukarda cinsi ve miktarı yazılı k~müre talip zuhur 
etmediğinden bir hafta müddetle temdit edilmiştir. 

p.:1lı zarf usulü ileks~tu.ı alı1na~akktır. . ;,.,· .k M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonuudan: 
Bu işe g\rrnc ıstıycn erm anunun tayın ett'6ı vesaı ve 1 A k k ·ıt k l l7500 ı·tr b · ·ı 650 _ • ~ , . • • , •1• ,.. . ... 1 h . - çı e sı meye onu an ı e enzın ı e 

37;:, lıralık mm ...... l~at teınn.atl:ırılc ~ek.ıf nı .J.tup .ılrını mu tevı · k·ı b'l .1 A 300 k'l b'l ·ı C 45 b'. ··k t k t 1 
zarilarnıı eksillmo güuü saat 14 e kadar Komisyona vermeleri . 1

. 
0 ·mı~ 1 oıh· ' t d-~~~ mdo 

1 oı · 
1
•kl uytu elne e pe kro 

~ ıçın ta ıp zu ur e me ıgın en pazar ı a sa ın a ınması a-
lazımdır • . . . rarlaştırılmıştır. 

Bu i~e aıt .;artnaıneler Haydarpaşada g.ır bınasınclnkı Ko· T h . d.l t t 4990 ı· d 
• l el v , d 2- a mın e ı en. u arı ıra ır. 

nıı--yon tarafımlan para~ız o ı arak sgıtılmaie.ta ır. :2İlk t . t 374 l' 25 k t - .,- emına ı ıra uruı ur. 

M;tbaa işleri, Kırtasiye-Ya;;hane l;v;~-... 4) Pazarlığı 19 eylül pazartesi gönü .saat onda yvpı· 
lacaktır. 

İstdııbul Cümrüklcri Başmüdürlüğünden : 

1-Aşağıdaki i~ 20·9-938 sah günü ı:,aat 10 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. 

2-30,000 aded206 örn<:k, 100,0CO aded 303 örnek beyan· 

name bastırılması 
Lira 350 
3-lsteklilerin % 7 1/2 muvakkat teminat akçesi ve kann

ni birlikte Bn~nıüdürlükteki Komisyona ınüracaatleri il!n 

olunıır. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Selimiyı Askeri Satınalma Konıhyonundan : 

!-Haydarpaşa aokeri has'anesinden Selimiye kışlasındaki 
bjrliklerin bulundukları yerlere kadar yükleme ve bo5altması 
uakliyeeisine ait olmak üzere 418 ton kömür pazarlıkla nekledi· 

kcektir. 
2-Pazadıkl9-9-l938 pazartesi günüsııat 1•1 de Selimi· 

ye askerlik dairesi bınasındaki Tümen satmalme koıniıyonunda 
yapılacaktır. 

3-Pazarlık sonunda ytizde 15 te:ni nat derhal Tümen mu 

hasebe veınuine yatırılacaktır. 

Şartnamesi her gün M. M. V. satın alma komisyonunda 

görülebilir. 
6-Pazarlığa iştirak etmek iatiyenlerin yukarıda yazılı 

gün ve saatte M.M.V. ıatın alma komisyonunda hazır bulun· 

maları. -
lstanbul Defterdarlığından : 

Maliye Devairi için mübayaası tekarrür eden iki yüz yirmi 
ton Türk antrasitirıin beher tonu yirmi dört lira muhammen 
bedel üzerinden 13-9-938 tarihinden itibaren bir ay içinde pa· 
zarlık.la ek&iltmeye konulmuştur. İsteklilerin ve ıartnamesini 
görmek isteyenlerin 13-10-938 perıembe günü saat on ~ör~e ka· 
dar 396 liralık muvakkat teminat akçası ve 938 senesı Tıcaret 
odası vesikalarile pazartesi perşt'lmbe günleri Milli ~:mlAk Mü· 
dürlüğünde toplanan komisyona müracaatları. 

• • • 
65 ton eöınikok ahnacaktır. Bak: erzak sütununda İzmir 

E31razı Sariye Haatane,i olAnını. 

• • • 
225 ton kok klSmüril ahnacak. Bak erzak ıütununda Baliktıir 

Ortaokullar SAK ilinina. 
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Müteferrik Aıkeri Fabrikalar U. Müd. Salınalma Komisyonundan: ve bu saatten sonra getirilecek z.arflann 

17 kalem çelik alınacak 1 olunur. 

. ili' 
kabul edilmiyecef' 

P. T. T. Levazım Müdürlüğinden: 

- İdare ihtiy cı için li&bıı alınacak 30 tane mahruti çadır 
açık elrıiltmeye konulmuştur. 

Ta.hmi cdilea bedeli 100,000 lira olan 17 kalem çelik Askeri j 
Fnbr'kalar Umum Müdürlüğ'ii Merker: S hn3lma Komisyonunca 

31-10..933 p:ızartesi gönıı saat 15 te kapalı zarfla ihale edile.ektir. 

Şartname 5 lira mukabilinde Kom:syoddao verilir. Talipleria mu· 

..akkat tenıinat olan 6250 lir yı havi te lif mektuplarını mezkur 

günde saat 14 e kadar Komisj ona ver~el ri ve )(endilerinin de 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üı.cil maddelerindeki vesaikle mezkur gün 

Gaziantep As~eri Satıcalma Komiıyonu:ıdan : ,ııJ' 

Gıırnizon birliklerin lienelik mukaveleye ba~lauar.ak •f ti 
cins ve miktıırla i e ıhaie günü .,.e saatlan leminatı wuvak1';d 
rile muh mmen bedelleri yazılı dört ka~ern erzak 20 gün ıııO 

2 - Muhammen bed\!l (2300) lira munkknt t mindı (172,5) 
liradır. 

3 - Ekstltme 3()..9-938 ta,ihine mü adif cuma günü saat 15 de 

Ankarada P. T. T. Umum Mfid. bioatıodaki Satınalma Komiıyo

nunda yapılacaktır. ve saotte Komisyona mür.ıcaatlan. 

kapalı zarfla ihale i yapılacaktır. 
art o• ihale günü olan 1 birinci te,dn 938 gdnüne kadar f ~ 

lerini görmek isüyenler bedelsiz olarak her gün Sv. K. A· 
ımda komisyonumuza müracaatları ile okuyabilirler. 4 - İıteklılerin muvakkat teınina\ makbuzu ile kanuni vesaiki 

hamilen mezkur güıı ve saatte S tınalma Komisyonuna müracaat

ları. 

5 - Şartnameler, Ankau P. T. T. levazım ve f.tenbulda Bey• 
otlunda P. T. T. Levazım Ayniyat Şubesi Müdürlük'er nden para

ııı nrilir. 

İstanbul Belediyesinden 
Memba su kaplarında kullanılmak Uzere lüzumu olan 

yeni tip muhtelif numarada 2 buçuk milyon su kapsülü ile 
47 tane pens açık eksiltmeye konulmuştur. Kapsullerin be
her bin tanesine 175 kuruş, pensin tanesine de 13 lira 
bedel tahmin edilmiştir. Kapsülün nümunesile şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünd görülebilir. İstekliler 2490 numa
ralı kanunda yazılı vesikadan başka mühfir kap,:,ül imalat
hanesi sahibi olduğuna ve bu işi yaptığına dair en az iki 
müesseseden 1000 eı lirlık vesika ile 373 lira 95 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 30/9/938 cu
ma günil saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalı· 
dırlar. 

İıtekJilerin kanuni şerait dahilicde Maliye makbuzu v•f~ 
ka mektupları iha'e l birinci teırin 938 günQ sut lO dıı G· ,1 
Şarbaylık salonunda Satıoalma Komisyonuna sıelmc:leri ilin ol 

İhalesi yapılacak maddeler: 

Mikdarı Mvk.Tıemi. Muh.Bd. İhale günü aaali 

Cinsi Kilo L. K. L. K. ~ 
.J Devlet Demıryolları ve Limanları İşletme Umum İdaresinden 

Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları aşağıd ı ya· 
zıh porselen ve zticcaci vemPk talumları 1-11-938 salı günü 
saat 15 de kapalı zarf u ulile Ankarada idare biua~ında satın 

alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat te
kliflerini ayni gün saat 14 dP, kadar komisyon reisliğine verme· 
leri lazındır. 

Şartnameler parasız olarak Aukısrad 'i malLeme dairesinden 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 

Porselen yemek takımları 
Züccact yemek takımları 

Lira K. Lirıı K. 
10000 750 
15000 1125 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanğı İstanbul Sa.Al.Komisyonuadan: 

1 - 15, 19, ZT, 28 ve 29 Eayılı motörlere alınacak 7 kalem 

Kelvin marka yedek makine parçalarının müteahhid nam ve hesa

bına 1.10.938 cumarteı.i günü saat 11 de yeniden açık eksiltmesi 

yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutarı 1118 lira ve ilk teminatı 84 liradır. 
3 - İstekliletin gün ve saati::ıde :Ik teminat makbuzlatilo Ga· 

lata eski ıthalat Gömruğündeki Komisyona gelmeleri. 

latanbul Levazım Amirliği satınalma Komisyonundan : 

Piyade atıo okulu, Maltepe ve Bursa aik1:.ri liseleri ıçın 
üçer adet çamaşır yıkama ~ıkma, v~ füülewemakineleri 1·11·938 
aah ıünü saat lfl,~O da Tophanebe htanbul levazıw amirHği 
satınalma komiıyonunda kapalı zartla ehiltme i yapılacaktır. 

Üç makineye lıtanbul için 4300, Buna için 4700 lira fiyat 
tahmin edilnıi§tir. İJk teminatı 997 lira 50 kuru§tur. Şartname 
kominyonda görülcbılir. İstektileıin kanuni vesıkalarile birlıkte 
tek.lif mektuplarını ihale ıaatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 

Devlet Demiryolları İtletme U. Müdürlüğtinden : 

Muhauımen bedeli ii400 hra olan BOU ıou çimento kapalı 
zarf usulile 30·9-938 cuma günü ıaat 15 te Sırkecide 9uncu 
itletme binasında satın alınacaktır. 

İsteklilerin tcklit teminat ve nizami vesikalarını ihtiva ede
~•k olan kapalı zarflarını saat 14 de kadar komi:syona vermeleri 
lazımdır. 

Erzak, Zahire, Et ve sebze v .s. 
Edirne Belediye Riyasetinden: 

Be'ediye tanzifat hayvanatı için 22,500 kilo arpa aleni müuake.· 
sa ile satın al nacaktır. 

Muhammen beher kilosunun bedeli 3 kuruş oO santimdir. İstek

liler yüzde yedi buçuk teminat akçesini İş Bankasına yatırarak mak· 

buıile Z7 9 938 salı sııat 11 de Belediye Encümenine müracaatları 
ilan oluaur. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

l - Müstakil jandarma taburu ihtiyacı için satın alı· 
nacak sığıreii miktarı alım usulü ilk teminat ihale tarihi 
aıağıda gösterilmiştir. Bu alıma ait şartname parasız ko· 
misyondan alınabilir. 

2 - Eksiltmeye girmek isteyenler kapalı zarf eksilt
mesi için şartnamesinde yazılı belge ve ilk teminat mak
buz veya banka mektubu içinde bulunduracaktır. Teklif 
mektubunu en geç vaktinden bir saat evvel Komisyona 
vermeleri. 
Cinsi Miktarı Tah. bedeli lık teminat Eksiltme İhale T. G. 

Sıtuetı 

Kılo Kuruş 

15000 ~5000 30 
Lira K. usulü saati 

562 50 Kapalı zarf 1-10·93S 
"cumıırtesi saat 10 

fstaDbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

İhale günü t libi çıkmıyan Karadeniz Botazı birlikleri hayva· 

n lı için 85000 kilo kuru ot bir ay içinde pazarlıkla .atın alına

caktır. 

İlk pazarhiı 23-9-938 cuma günü saat l l de yapılacakbr. Mu· 

hammen tutarı 2550 liradır. İlk teminatı 192 liradır. Şartnamesi her 

g-üo koınisyonda görüleb lir. İsteklilerin ilk t•minat makbuz veya 

ınckluplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde'erinde ya

zılı vesikalarile beraber belli gün ve saatte Fınıiıklıda Komutanlık 

Satınalma Komisyonuna ielmeleıi. 

Gfreson P. A. ~atınalma Komisyonundan: 
Muvakkat Teminat 405 lira olup şartnameler parasız olarak Ko-

misyondan verimektedir. Cinsi Kilo Tutarı 
Lira K. 

1100 00 
1812 50 

teminatt 
Lira K. 
8'..! 50 

136 00 

ihale tarihi Giln Saat 

Patat~s :!2,000 
M. M. V. Sabnalma Komisyonundan: , 

14 
c:oo 29.9.9 38 perşembe 14,4 O 

f k 
.
1 

• .. uru , .... 
2000 • 2500 tane portatif çadınoın kapalı zar la e sı lme11nde fasulye 

29-9-938 " 16 

beherine verilea 715 kuruş 40 santim fiyat makamca pahalı gürül-1 Bulgur 16,000 1760 00 132 00 29-9-938 . ,, 
dütilnden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşiur. Hepsinin I Kuru ot 44000 ~200 00 165 00 30·9·938 Cuma 
tutarı 17885 lira olup ilk teminatı 1342 lıradır. EksıHmeai 1/ 10 938 1 Sauıun 4c.OOO 1470 00 110 50 30 9 938 " 

17 
1 ı,no 
16 perşembe srünü saat lö de Y8:pılacaklır. Şvr~name vo DÜmuneıi her 1 28 OvO 2610 00 196 00 

1 kl h b 
Arpa , 3· 10·938 peqembe 14,eo 

fÜD Komisyonda srürüleoifü. s:e ılerin i a.e ıaatındeıı en geç ir s 3 000 990 00 75 00 3 10·938 16 
ıaat evveline kadar kanuni vesıkalarla birlikte ve ılk teminat mek- abuın· 

1
• ' l 

1 
k . . l f " l . . .. 

• aı a lafsı fit a ma ıstı yen er evss ve ş.ut ame erını gor
tuplaruu Aııkarada M. M. V. Satınalma Komiıyonuna vermeleri. 

mck üzere her gün saat 15 de kı~lada Alay Komisyonuııa uıüra· 
caat etmeleri ilin olunur. 

Devlet Demiryolları İkinci İşletme Müdürlüğünden: 

Arpa 

Un 
825000 2109 94 28122 50 1-10-938 9 da k•J>· 
415000 373j 00 49 00 0'.l 1-t 0-938 9 ,, ,, 

Sığır eti 176000 2781 ~4 35752 50 ,, ,, ,, 10 ,, ,, 
Kuru ot 575000 1776 75 23690 00 ,, ,, ,, 10 ,, " 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

1/ 1 / 938 tarihinde kapalı znrfla yapılan mtinak•1'
1 

teklif olunan fiyatlar yüksek göı üldiiğünden 20 9 g30 t 
yan salı günfi saat 11,30 da pazarlıkla alınmak üzere Jll 
kasaya konulan 119,000 kilo pirincin tahmin edilen 
23145 lira 50 kuruştur. 

il - Muvakkat teminah 1735 lira 92 kuruş olılP 
namesi her gün Komisyondan parasız alınabilir. .1 

2 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dııb' 
ki vesikalarla birlikte belli gün ve saatte KaııOIP' 
bulunan Komisyona ınüracaatlaı ı. 

Konyada Kor Satınala:a Konisyonundan 

Konyııı.laki kıtaatm ihtiyacı olan 645000 kıla untJ11 

zarf u~ulile eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Konyad' 
lötanbul, A!1kara Levazım tımirlikleri atınaiına koınis)0 

badır. l teklıler şartnameyi komisyonlarda okuyabilirler· 
6-15 bin kılo unun muhammen tutarı 70950 !mıdır. ŞartıJS 
deki yfüde 25 miktar fazlası tfa dnhil olduğu halde il~ t• 
6653 lira 50 kuruştur. Eksiltme 3-10-938 pvıartesi ıilt 
l l de Kon yada Kor satınalma komisyonunda ysP1

' 

istekliler 3 10-938 pazartesi günü saat ona kad ır teklif ~e 
rrnı K0nyada V. Kor ~atınalma komisyon vereceklerdıt· 

~ 

* * .Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan, l,210,000 kil'~ 
öğütnıtsiniu l. apnlı z rf usnlile eksiltmeye konulmu§tu~~ 
rneı3i Konyada Kor, İstanbul, Ankara levazım nmirlı dl 
tınalmn komisyonlarında<lır. İstekliler iBrtnanıeyi KoJsf 
yabiliıltır. İşbu 1210000 kilo buğday öğütmtsinin JJlll 
tutarı 24200 liradır. Şartname:sindeki yüzdo 25 mikl8r 
<la dahil olduğu halde iJk teminatı 2268 lira 75 ~ 
Eksiltme 3 birinci teşrin 938 pazartesi günü saat 15 de 
Kor satır.alma ~ oınisyoııunda yapılacaktır. 1. tekliler ~t 
teşriu 938 pazartesi günü ıaat 14 de kadar teklil Jll6~ 
Konyada Kor saHnqlma kombyonu baıkanlığına vereci 

* * .Konya<laki kıtaatın ihtiyacı olan 500.000 kil~; 
kapalı zaıf u ulile ı~ksiltmeye konulmuştur. Şartaamt61~ 
Kor, l~t anbu1, Ankara, Levanın imirlikleri satınaırna f! 
larında ır. lsteklilrr şartnameyi komisyonlarda o~U J 
lşbu 500 bin kilo arpanın muhammen tutarı 22000 11':, 

tnamesindcki yüzde 25 miktar fazlası da. dahil olduğll J 
teıninah 2062 lira 50 kuruş. eksiltme l-10·93a cuaıar~I 
~aat 1 L de Konyarla Kor satınalmn komİS) onLnda Y' 
l tekliler 1·10·9J8 cumartesi günti ..-:aııt 10 da tekUt rtl P' 
oı Konyaya Kor &atınalma komisyouuna verme]erı· M fi 
iafa tekiıf edileu fiyat ar aynı olduğu takdirde yulaf, 

1 arpa fıyatı yulaftan pah lı olursa gene yulaf nıukavel" " 
nacaktır. Arpa fıyatı yulaf fiyatından ucuz olursa arP' 
leye bağlanacaktır. 

-

idare ihtiyacı için ata~da yazılı malzeme kapalı zarf usulile ıa-

Deniz Levazım Satıne.lma Komisyo ıund~ 
1-Tabmin edilen bedeli 50.104 1. 50 kş. ol ın 5·. ~ 
de yn~ı 1 ilkteşrin 938 tarihine rastlıyan cumarte91 g ı> 
1 l,aO da kapalı zarfla ulııınıak üzere münakasaya k~.r 

Balıkesir Ortaokulları Satınalma Komisyonundan : -~ 
2-Muvakkat teminatı 4007 lira 23 kuruş oluP.jjr• 

Muvakkat her gün komisyondan 276 kuruo muhabilinde aJırıab~ıııı 
Muhammen bedeli Muvakkat teminat Erzakın Azı Ço~u Tahmini teminat Eksiltmenin tıı 

Mikdarı Lira Lira adı kilo kilo fiat ~ ş L. kt şekli tarihi 3-lsteklılerin ı490 sayıJi kanunun tarif ıtı d~,ııı 
- Ekmek 70000 90000 10 675 kapalı zarf 29.9.938 zinı edecekleri kapalı teklif mektuplarım en geç ~ 

Yozıat kireci topaç 275 Ton 3300 2t7,50 perşembe günü saat 10,30 saatten Lir snat ('VVeline kadar.Kaı:ıımpa§ada baluıl111 

Marsilya tipi kiremit 28500 adet ı7 ıo l29,00 Kok kömürü 22.5 ton 280 3000 630 kapalı zerf 29.9.938 bllşka •lığ ı na veuueleri. 
Mahyalık ,, ,, 1600 ,, 112 8,40 perşembe günü saat 10,30 11~ 
liirinci r.evi tuğla 95000 ,, 1140 85,50 Sade yağ 4000 5500 100 412,50 k. zarf 29.9.938 İstanbul LevflZım Amirliği Satmalma Ko jsyo" 1 

Eksiltme 30-9-1938 tarihine müıadif cuma srünü saat 15 de An· perşembe günü saat 10,30 ·~IJ 
kara iıtasyonuoda lkioci İşletme Müdürlüğü binasında Komisyonda 1 - Ortaokulların at mayıs 939 sonuna kadar ihtiyacı bulunan İ'Jtanhul levazım iimirJiğioe bağlı müt:S.'l(' S81 •. 

1 iJll 
yapılacaktır. Bu malzeme için yapılacak teklifler srerek toplu ve yukarıda adı, miktarı, lemioatı, ihale şekli ve- tarihini gösteren üç kilo p ıtates" verilen fiyat vekO.letç'ı pahalı gö üldil~bıJ 
gerek ayır ol11rak kabul edılır. kalem yiyecek ve yakacakları on bet iÜn müddetle kapalı ı:arf ıu· 938 cumartesi günü saat 10,30 da Tophanrde İs1'11 ~ 

· 1.1 . . .. " retiyle eks.ltmeye çıkarılmışt•r. A • l'lr' t 1 k · d l kl lı;silt..,J ı' lıtek ı um şarlnamoyı ıormek uzere her gün :saat 9 - 12 ara,ın· . . . . . 
1 

. 
0
.. aınır ıtıı sa ına ma omısyonun a pazar ı a e ()61 ı 

2 - Ehsıltmcye ışlırak etmek ıstiyenler şaataame erı ğretmen k 1, h · b d ı· 14 285 l' ·1•- · 1 ı.ı 
da ikirıci jı;.letmeyc müracııat'ar, ve ihale vaktinden nihayet bir ııat k 1 d h w .. b'. 1 K • t 'f t d b'l' d h 1 en tır. a mm e e ı , ırıı, ı iL tennnatı il"tV' .. • o u un a er auıı gore ı ır er. anımı arı a ı a ı ın e azır aomış . . .. .. . . . 1'1 u 

evveline kadar temioallarmı Ankara Umumi idare veznesine: yabra· olan zarfların yukarıda yazılı belli saatten bir saııt evveline kadt:r IUflur. Şartnnnıcsı komısyonda gorulebılır. iste 
n.k muayyen ıaatte Komiıyonda hazır bulunmaları ilin oluour, j Kültür Dir<ktörlütüade ıaüteşkkil Komiıyon 8&fkaahtına ve.ilmui j vcsikılaıilo belli aatıe komisyona g lmeleri. 

tın alınacaktır. 

Cinıi ---



16·9·938 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyenundan: 

Münakasa Gazeteai 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

Beherinin 
muhammen % 7,5 

5 

•ı. 1-Ankara l'arnizoo birlik ve müesıeseleri hayvanatı ihtiyac1 

t il 330050 kilo ıamaoıo kapalı zarfla ekıiltmeıin~ talip çıkmadı· 
'~da• 23.9.938 1aat 15,30 da Ankara Lvı:. Amirliti Satınalma Ko" Erzzakın 

lllİlyonuııda pazarhkla eksiltmesi yapılacaktır. cinsi 

Miktarı bedeli teminatı Münakasa 

ll _, , 1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1 m•1m•1~.-~ttDl1~BtBll»~W~i~t!lill!:Zll .. Bl .... llll& ...... l!fii 

kilo kuruş Lira kı tarihi günü saati • 
ıa 2-Muhammen bedeli 5775 lira 87 kuruı ilk teminatı 433 lira ı . 
-.· kıarutlur. Şartnameıi komiıyooda görülür. Kanuni yesika ve te• l Zeylın yağı 1000 

1000 
llıOO 

1000 
1000 

55 
35 
40 
30 
10 

f 1 - Şartnameai mucibince fukişehir başmüdürlük biy 

l 
nasında yaptırılacak kalorifer tesisatı işi l/IX/938 tarihin
de ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile ek-''•tla belli •akitte komiıyonda bulunulması. Zeytin taneıi 

Çanakkale Jandarma Sabnalma Komisyonundan : 
Muvakkat Ekıiltme nuıl 

Miktarı Tutarı 

Beyaz ıabua 

Yeşil ıabun 

Çamaşır soda 

147 50 30.9.938 cuma 15 1 siltmeye konmuştur. 
l il - Keşif bedeli 2833.49 lira ve muvakkat teminatı 

213 liradır. 

\ ili - Pazarlık 23/IX/938 tarihine rastlayan cuma gü· 

Kilo L. kt 

teminat 

L. kı 
968 48 

yaptlacaiı 

ihale tarihi, aünü, ıaati Yumurta adet 
• Süt 

3U000 
4000 

1,75 
15 

nü saat JO da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

258260 129 l 3 30.9.938 cuma 15 k. zarf 

\ 1 - Çanakkalede bulunan Jandarma Alayına bağlı 2. ve 3. 
~G taburun 1.9.938 gününden 31 ağustoı 939 günü sonuna kadar 

it .'•elan baluoan yukarida yazılı bir kalem yulafın hizasında gös
~ tiltn ıüode Çanakkalede Ill-üncü J. Tabur binasında Jando.rma 
'tın•lnıa Komisyonunca eksiltmesi yapılacakhr. 
~ 2 - Teminat ve teklif mektubları ihale günü 1aat on dörde 

d,, Komisyona teı\im edilmiş olacaktır. 
3 - Şartnameler paruız olarak Komisyonda görülebilir. 

~ 4 - Talib olanlar 249J uyılı kaaunun 2 ve 3 üncü madde
lldtlci nıikalarla müracaat etmeleri. 

Ankara Valilitiıaden: 

'tıı ~Uiyet damızlık aygır deposundaki damızlık hayvanatının bir 

lıtrtlik ihtiyacı için mübayaa olunacak 36000 kilo yulaf 29, 9, 938 

~lnhe. gün~ ~ilayet Daimi. ~~ümeni~de açık e~siltme:e k.~n~
tQ hr. I.teklılerıo ıartnameyı gormek uzere V eterıoer Dıı ektorlu· 

"' lll\iracaatları ilin olunur. 

Edirne Tuğay Satınalma Komisyenundan: 
Miktarı M. bedeli İlk teminat İhale T. S. Şekli 

Ton Lira K. Lira K. 

238 sert 7480 561 ?.6·9-38 15 K. Z. 

102 yumu~ak 
~t 1 - Tuğay bir1iklerinin ihtiyacı jçin yukarıda yazıldığt Ü· 

e 340 ton buğdayın öğütülmesi işi eksiltmeye konulmuştur. 
--~ 2 - Şartnamesi görmek isteyenler her gün iş saatınd& Tu

Satınalma Komisyonuna müracaat edebilirler. 
~~ 3 - isteklilerin belli gün ve saatinden bir saat evvel ka· 

rıı Vesaik ve teminatlarile birlikte Komisyona müracaatları. 
• • • 

ltıı... Mikdan M. bedeli İlk teminat 
Cinsl Kilo Lira kt Lira kş İhale ta. l~ 

'tty birlikleri Bulgur 54720 1i11 16 545 85 27.9.938 
Şekli ve saati: k. ı.arf 16 

ıı 

Nohut 40,}20 4677 12 850 78 28.9.938 
" 

ıı 

Şekli ve saati: açık ekailt. · 11 

" K. faıulya 46320 5241 60 393 12 28.9.938 

A. Yulaf 118320 
Şekli ve saati: k. zarf 16 

5087 76 381 5S 29.9.938 
Şekli ve ıaati: k. zarf 11 

A. Yulaf 157440 7599 68 554 97 30.9.938 

~. ~ Şekli ve saati: k. zarf 11 
~PrG Hd. Tb. Yulaf 51489 2419 56 181 46 29.9.938 

Şekli ve saati: açık ekıilt. 15 
l "1 - Tutay birliklerinin ihtiyacı için yukanda yazılan mıı_ ddelcr 
~'Yt konulmuştur. 

lt) S- - Şartnamelerini görmek istiyenler her gün iş saatında Tu· 

3 tıı:aa~nıa Komisyonuna müracaat edebilirler. 

'.- - lıteklilerin kapalı zarf ekıiltmeleri için belli gün ve sa• 

~it ._ra.ri bir ıaat evvel di&er ekıiltmeler için belli gün ıa• 'u- k.auni ve1aik ve teminatlarile birlikle Komisyona müra· 
tı, 

~b Viz T6men Sabnalma Komisyonundan: 
~İlt... leılci garnizonunun ıenelik il ton sadeyaj'ı kapalı zarfla 

~~~eye llonulmuştur. Eksiltmesi 3101938 günü 1aat 16 da yapı· 
t, 

~•ıa~:~•tnnıen bedeli 9900 liradır. Muvakkat teminatı 742 lira 50 

' l',ı. ·• lıııı111 'P trin vaktinde ye aaatinde Vize Satıoalma Kom. da hazır 
•la,, .14 

ı an olunur. 

li lırnir Emrazı Sariye Hastanesi Başhekimliğinden : 
~ l :s~anenin 938 mali senesi yevmi ihtiyacından aşağıda ya 
"'-'did: e~ ~rzak ve sairenin eksiltmesi 10 gün ?1ü~~etle 
~ ttllehit·dılınırir. Şartnameler hergün hastane Başhekımhğınde 
~~Ci'tır .. Eksiltme 21 Eylıil 938 çarşamba ~i.laü saat 11 de 
~-d, y e ~nırau Sariye hastanesinde toplanan komisyon auzu
~\'r,,'tlac~ktır. Muvakkat teminat olarak para mahiyetinde· 

e•~ 1 °cnısyoııca alınamıyııcağındın istekliler ihale günün-
e teminatlarını İzmir Mal sandığına yatıracaklar. 

~hı . Muvakkat teminatı Miktarı Tutan 
SGt

1 Kuruı Kilo Kuru~ 
l\ 4219 4500 56250 
~'Y~rı eti 14170 4500 189000 

Qlı kok kömürü 11578 65000 154375 

Yoğurt 2000 
1000 

20 ) ıy - Şartname ve projeler 14 kuruş bedel mukabi-
30.9.936 cuma 15 30 inde inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şube.sile Eskişehir Beyaz peynir 

Tereyağı 

Kaymaıı; 

Kaşer peyniri 

500 

öO 
750 

50 
140 

:!46 
' baş müdürlüğünden alınabilir. 

Nohot 750 
Mercimek kırmızı 1000 
Mercimek siyah 500 
Patates 6UOO 
Tarhana 200 

200 
75 

15 
15 

15 
8 

30 

65 82 30.9.938 cuma 16 

V - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve sa· 
atte % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge-
çen Komisyc;,na gelmeleri ilan olunur. (6183) 3-4 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince satın alınacak 10 ton kül

çe kurşun açık eksiltmeye konulmuştur. 
il - Muhammen bedeli 2710 lira ve muvakkat temi

natı 203.25 liradır. 
Tel şehriye 300 
Arpa 300 
Börülce 500 

30 
26 
15 

ili - Ek:siltme 23/IX/938 tarihine rastlıyan cuma gü
H:l 23 30.9.938 cuma 10,30 nü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin-

i deki alım Komisyonunda yapılacaktır. , 

İrmik 400 24 
Buğday 100 15 
Bulgur 500 •2 
Pirinç unu 150 30 72 8.5 30.9.938 cuma 11 
Niıasta 150 30 
Un 2000 13 
Makarna 1500 30 

1 - Ankara polis enıtitüıü ihtiyacı için cinı, miktar, muba-;ii• 
men bedelltrile ilk teruinaUan ihale gün ve saatları yu!<arda yaz ılı 

erzak partileri ayrı ayrı açık eksiltme ile mü:ıakasaya konulmuıtur. 

2 - Bu işlere ait şartnameleri almak i&tiyenleıin Emniyet 
Umum Müdürlüğü Salınalma Komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye airmek isliyeoler teminat makbuz veya banka 
mektubile 2490 sayılı kanunun 2 - 3 cü maddelerinde yazılı belae

lerle bir!ikte tayin edilen gün ve saa\te Komisyona gelmeleri. 

lstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan : 

ihale günü talibi çıkmayan Haydarpaıa hastanesinin se
nelik ihtiyacı olan l 't.775 tane yumnrtanın pazarlıkla ıhalesi 

24 eylül 938 cumartesi günü saat 9 . .iO da yapılacaktır. Mu
hammem tutarı 319 lira ;j8 kuruştur. İlk teminatı 24 liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

· •*•İhale günü talibi çıkmayan Gümüşsuyu hastane.ııinin 
senelik ihtiyac olan 17000 tane yumurtanın pazarlıkla ihale
si 24 eylül 938 cumartesi günü saat 10 da yapılacaktır. Mu
hammem tutarı 425 liradır. Uk teminatı 32 liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
• * • ihale günü talibi çıkmayan Çatalca mftstahkem mevki 

komtaulığı birlikleri ihtiyacı olan 7500 kilo kuru soğanın pa
zarlıkla ihalesi 24 eylül 938 cumartesi saat 10.30 da yapıla· 
caktır. Muhammen tutarı 524 liradır. 

İlk teminatı 40 liradir. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

B. Müzayedeler 
Edirne Orman Ba1111ühendisliğinden 

Edirne vilayetinin Keşan kazasında hudutları şartna
mede yaııh (Kabakum) Devlet ormanında (9013) kental 
meşe odun..a 12 ay içinde çıkarılmak üzere 20 iÜn müd-
detle açık arttırmaya konulmuştur. .. 

2 - Arttırma 28-9-38 tarihine müıadif çarşamba gü· 
nü saat 16 da Edirne Orman Baş Mühendis muavinliiin• 
de yapılacaktır. 

3 - Beher kental meşe odununun muhammen bedeli 
9 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 60 lira 84 kuruıtur. 
5 - Şartname ve mukavele projeleri Edirne, Kırkla

reli Keşan Orman idarelerinden alınır. 

• ı - Edirne vilayetinin Keşan kazasında hudutla· • • 
rı şartnamede yazılı Tepe Kavak Devlet ormanından (5046) , 

iV - Şartnameler parasız olarak her ~ün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme ıçın tayin edilen gün ve sa
atte % 1,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilin olunur. {6219) 3-4 

Kars Valiliğinden: 
Göle kazasında yapılan inekhaneler yerinde bir buzağı ahırı 

ile bir çift memur evi intası kapalı zarf uıulile ihaleye konmutlur 
1 - Keşif bedeli 32325.74 l i radır. 

2 Muvakkat teminat 2424.43 liradır. 
3 - Dosyası keşif hüluası silsilei fiat proje fenni şartname, 

eksiltme şartnamesi mukavele projesi ve Bayındırlık işleri gene 
şarlna mesidir. İsteyenler dosyası Kars Nahiye Müdürlüğünde ve ve
teriner müdürlüğünde görebilirler. 

4 - İstekl ı ler 2490 No. lu kanunun 10 cu maddesinin F fıkra 
sına göre bu iı için eksiltmenin yapılacağ-ı günden en az 8 ıün ev
vel bir istida ile Nafıa Vekaletinden istenilecek ehliyet veıikası ile 
938 ticar~t odası vesikalarını ibraz etmesi. 

5 - İhale 21-9-938 gününe müsadıf Çarşamba günü saat 12 de 
Veteriner Müdürlüğü odasında teşekkül edecek komiıyonca yapı· 
lacaktır. 

6 - İsteklilerin 2490 No.lu kanuna göre hazırlayacakları ka· 
palı zarft.ırı iyice mühür mumu ile kapayıp mezkür komi.yona saat 
11 e kadar vermiş ol:ııalan ve postada vuku bulacak gecikmelerin 
kabul edilmiyeceği ilan olunur. (6065) 4-4 ,, ...................................... , 

KIŞ GELiYOR 
Sayın müşterilerimize müjde 

Ankara 1937 Enternasiyonal Kömür Sergiıinde Jüri 
Hey'etince ALTIN madalya verilen yerli 

EKONOMiK ve ŞIK 
markah sobalarımızı her yerde arayınız 

Fi atlar ELVERİŞLİDİR· 

En son model Avrupa Krom eli 

ve Emayeli sobalarımız da gelmiştir. 

TEMİNATLI ve suyu çabuk ısıtan 
Termosifon Hamam kazanları mızı 
markamızla her yerde arayınız. 

Her nev'i BANYO, LAVABO 
Musluki Hava gazı ocak-

ları ve sıhh levaziminizi mağaza• 

mızdan satın alınız. 

ŞIK SOBA MAOAZASI 

M. Ş 1 R AK YAN 
lıtanbul, Büyük PostAne karşısında, Türbe ıok. No. 6 

beşbin kırk altı kental meşe odunu bir sene içinde çıka- 1 

rılmak üzere 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 28-9-938 tarihine müsadif çarşamba '-ıı••••••••-------•••--•'1 
günü saat 16 da Edirne Orman Baş Mühendis muavinli· 
ğinde yapılacaktır. 

3 - Beher kental meşe odununun muhammen bedeli 
g kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 34 lira 6 kuruıtur. 

ı················ ....... . 
ı A. TEVFiK-Tercüme evi 

5 - Şartname ve mukavele projeleri Edirne 
reli Keıan Orman idarelerinden alınır. 

(Devamı 6ıncı 11yfada) 

Kırkla· i . Galata, Sıgorta Han Tel, 41634 

ı ••••••••••••••••••••••••• 
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Tableau Synoptique des Adjudications OuvertH A ujourd'hui 

Mode Prix 

Objet de 1' Adjudication d'adjudicat. eatimatif 

Caution 

provisoire 

Lieu d'adjudication et du 

Cahier deı Char~es Jour Heure 

Con•lructlon-R.tparallon - Trav. Publlca-Maltrlel de Con•tructlon-C•rtographl• 

Conıtr. toiture hôpital Gireıon. Publique 
Conıtr. Bat. ecole primaire iı Ula (aj.) Gre a ve 

,, ,, " ,, a Köycegiz (aj.) ,, 
,, depôt, hangar et eeurie a la Bat. Pli cacb. 
ecole Agcicole a Buna (eah. eh. p. 114). 

Repar. toiture bitiase Faculte Litterature. Gre 1 rre 
Trav. aeparation i. la biti11e Univeraite. 
Creusement du niveau t!D rocher pourri 

au Sanatorium de Heybeli. 

n 
Publique 

4932 68 
191"&7 20 
16715 19 
22718 94 

239 -
146 40 
804 18 

369 95 
1434 54 
1259 64-
1703 92 

- - · 

61 -

Trav. eofoncement poteaux de fondement Pli cach. 
~t conıtr. maison maoipulation tabacı 

7644~6 33 34827 05 

lzmir (cab. eh. L. 38,22). 
Conatr. revire, mAison pr medecin et bi· 

ti11e icole primaire i la ıaline Y av tan 
(cah. cb. p . 89). 

• 17713 77 1328 54 

El6ctrlcll6-0ez·ChauffagR Centraı (lnatallatlon) et Mai6rlal) 

Ampoule• marque "Osram,, "Philipı. ou Gr' i rre 610 75 
•Tungsram,, 1550 p. 

lnıtal. chauffage central aerienne aani
taire ete. a la Bat. Cine (aj.) 

Locomobi!e avec mootıge pr l'instal. 
~l~ctr. (aj.) 

Gre a gre 

,, 

Hablll•ment - Chaussures - Tlseus - Culra 

lmpermeableı : 800 p . jaquctte' imper- Pli cach. 
meablea : 70.J p. id. pantalon : 200 P• 
id. chapeaux : 50 p. 

Cuquetteı pr. 6colierı : 1000 p. Publique 

8600 -

14500 -

5000 -

la p. 1 20 

375 -

90 -

Eıcarpins : 1000 paireı id. pr subalteroes: Pli cacb. lap. 6,75 et 5 487 50 
150 paireı . 

Ameublement pour Habltallon et Bureaux - Taplsserle ete. 

Bancı pr clanes : 300 p. 
Lib en fer : 279 p. 
Po~leı No. 2: 120 p. id. No. 3: 80 p. 

Gre a ite 3500 -
Publique 3487 50 

" lap. 23et25 -

525-
361 57 
357 -

Dir. Tr. Pub. Gireson 
Dir. Trav. Pub. Muıla 

,, 
" 

,, 
Bursa 

Com. Ach. Univenite İst. 
,, . ,, 

Dir. Tr. Pub. lst. 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabıtaf 

,, ,, 

Com. Ach. lnt. İ.ııt. Tophane 

22·9-38 
5 10-38 
5-10-38 
5-ıo . 38 

19-9-38 
19·g·a8 
26-9 3B 

1-J 1·38 

3-10 38 

22-9-38 

Vilay~t Manisa jusqu'au 8-J0-38 

Municip Çankırı, et Kevork Manu- 10-10-38 
kyan İst. Zindan kapı No. 62. 

t ere Expl. Cb. c!e fer Etat H.paşa 14-10-38 

Com. Acb. Dir. Hyaiene et AHist. 5-10-38 
Cataloglu. 
,, 

" 

Com. Acb. lnt İst. Tophane 
tere Expl Cb. de fer Etat H paşa 
Com. Pcrm. Municip. İıt. 

5·10-38 

22-9-38 
30-9-38 
3·10-38 

15 -
1J -
16 -
16 --

il -
ıı -
lf> -

11 -

il -

15 -

16 -

15 -

14 30 

15 -

15 30 
JO 30 
14 -

Travaux d'lmprlmerıe - Rellure Pap•terle at artlclea de Bureau 

lmpresslon d6cılarationı Mod. No. 206 : Gr6 a gre 
30000 p. et Mod. No. 303: 100000 p. 

Combuallble - Car bu rant - Hulll•• 

Semi·coke : 65 t. (aj.) 
,, 2529 t. cbarbon lave marin : 
ımı04 t. (cah. eh. L. 10,60) (aj.) 

Anthracite indig~ne : 220 t. (aj.) 
Motorine : 160 t. 
Coke : 2l~·280 t. 

Dlvera : 

Teoteı coı>İqueı : 30 P• 
Machine pr laver, presser et repa11er le 

linge : 3 p. (aj.) 
Vai11elle en porcelaine : 

" yerre. 

Provlalons 

Fariııe : 5, J-77 t. (aj.) 
Oiponı : 8,2-12,2 t. (aj.) 
Orge : 2i?,5 t. 
Oeufı :il2775 p. (aj.) 
Oeufs : 17000 p. (aj.) 
Oiponı : 7,5 t. (aj.} 
Riz : 119 t. (aj.) 
Viande de breuf : 15·20 t. 
Avoine : 258260 k. 

,. 36 t. 
Paille : 330.050 k. (aj.) 
Hu ile d' olives, olivea, ıavon, reurı, fro· 

mage et autrea provisionı. 
Orge : 825 t. farioe : 415 t. viande de 

mouton 175 t. et foin: 575 t. 
Avoine: 192 t. 

Gre i ıre 

,, 
Gre a rre 
Pli CJCh 

Publique 
PU cach. 

,, 

" 

Publique 
Gre a ~r6 

,, 
• 
• 

Pli cach. 
,, 

Gre a 1r16 
,, 

Publique 

Pli cach. 

Publique 

8) Adjudications a la surenchere 

Miroirs, pantalonı , couvertureı en laine 
jaquettea ete. : 66 lotı (aj.) 

Boiı de ıapio. 
Sacı videı. 
Morceaux de peaux ete. 
Camion camelote "Berliet,, 1 O p. 
Botünea camelote : 97 paireı. 

Gr6 a gre 

Pli cach. 

Publique 
Gr6 a ır• 

350 - Dir. Princip. Douancı lıt. 2..:-9-38 10 -

1543 75 115 78 Cbef MectHôp.Maladie Conlag.İzmir 21-9-38 J l -
211992 50 11849 63 Com. Ach. Min Def. Nat Ank. 17-9-38 14 -

la t . 26 - 396 - Dir. Biens Nat: İst. 13-10-38 14 -
Municip. Gireson dans 1 moiı::: 

la t, 30 - 630 - Com. Ach. Ecoles Second. Balıkesir 29-9-38 10 30 

2300 - 172 50 Dir. Economat P .T.T. Ank. et İıt. 
997 50 Com. Ach. lnt. İst. Tophane 

30-9-38 
1-1 t-38 

15 -
15 30 

10000 - 750 - Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ank. 

15000 - 1125 -

319 38 
425-
525 -

2314fı 50 
le k. O 30 

12913 -

5775 87 

13440 -

12i8 20 

80j01 57 

200 -
9 70 

9'l 40 
68 70 

24 -
3~ -
40 -

1735 92 
562 50 
968 48 

433 19 

1006 -

95 86 

6037 62 

30 -

Bur. Exp Haydarpafa. 
,, ,, 

Dir. Cultute Edira~ 

n " 
Municip. Edira~ 

Com. Ach. Com İ.t. Fındıklı 
,, ,, 
,, ,, 

Com. Ach. lnt. Marit. Kaaımpaşa 
Com. A cb. Com. Gen. Gendr. Ank. 
Com. Ach. Gendar. Canak. 
Vil. Ank. 
Com. Ach. lnt. Ank. 
Dir. Gen. Surete Aok. 

Com Ach. Milit. Gui Antep 

Com. Acb. Div. Vize 

Com. Perm. Mualcipalit~ lat. 

Dir. For~t Denizli 
S.A. T. Tannerie de Beykoz 

,, ,, 
Com. Acb. in•. iıt. Tophane 

,, 
" 

1·11-38 14 -

1·11-38 15 -

23-9-38 
23-9-36 
2i·9-38 
24-9-3~ 

24-9-3 "' 
24-9-33 
20-9-38 
l-10-·ı8 

30-9-38 
29-9-3~ 
23-9-38 
30.9-38 

1-10-38 

5·10-38 

8-10-3~ 

26-9-38 
19-9-38 
29-9-38 
20.9·38 

15 -
15 -
il -
~ 30 
J0-
10 30 
il 30 
10 -
15 -

15 30 
1 J-15 

9 10 

16 -

14 30 

10 -

15 -
15 -

Cumartesi 17-9-38 

Zımpara taşı (Ask. Fabrikala) No. 771 
Su tesisati projesi tanzimi (Osmancık Beled.) No. 793 
Nohut (Diyarbalıir Lvz. S r. k.) No. 798 
Çuha (Ask. Fabrikalar) No. 804 
Kamyonet (İnhisarlar U. Müd.) No. 807 ~ 
• tlf~tıV' 
idare bina sı ile tuz ambar inşaati (İnhiaarlaa Um. Müd.) ı'O! 
Yulaf (Tophane Lvz.) No. 808 
Çay (Deniz Lvz. Sak.) No. 809 
Palaska (M M. V.) No. 808 
Bulgur (Çanak. Mıt. Mvk.) No. 809 
Koyun ~eya sığır eti (Cizre Hudut Taburu Sair.) No. 812 
Saman (lst. Komut. Sak.) No. 814 
Dolap (Tapu ve Kada&tro U. Müd.) No. 814 
Ambalaj tahtası (Tophane Lvz.) No. 815 
Elaziğ·Plür yolu ikmal inşaati (Tunceli Nafia Miid.) No. 818 
Sabun ve nohud (Deniz Lvz. Sak.) No. 818 
Menfez inşaati (Malatya Vil.) No. 819 Si~ 
Pertek-Mameki yolu ikmali inşaati (Tunceli Nafia Müd.) No· 
Hükumet konağı iıı şaah (Mugla Vil.) No. 819 
A . ~ 
vcı yemenisi (Gümrük Muhafaza Gen. Komut lst. Sak.) P 

Meşe odunu (Malatya Vil.) No. 819 
Eldive ır , gömlek ve terlik (M. M. V.) No. 820 
Soğuk asfalt (Manisa Valıiığı) No. 820 

Samedi 17.9.938 

Papier enıE>ri (Fabriques Milit.) No. 771 
Projet pr. adduction d 'eau (Municip. Oımancik) No. 793 
Drap (Fabriqueıı milit.) No. 804 
Pois chiche (lnt. Diyarbakir) No. 798 
Camionnette (Dir. gen. Monopoles) No. 807 
Constr. depôt sel (Dir. gen. Monopoles) No. 803 
Foın (Int. Tophane) No. 808 

. The (Int. Maritime) No. Sı 9 
Ceinture (Minist. def. Nat.) No. 808 
B~es concasses (Com. ach. Place Forte Çanak.) No. 809 1 ~ Vıande de mouton ou breuf (Com. ach. milit. Cizre) No· 8 
Paille (Command. lst.) No. 814 
Annoire (Dir. gen. Cadaatre) No. 814 
Planche pr. amballage (lnt. Tophane) No. 815 . Si~ 
Constr. ı/route Elazig·Plur (Dir. trav. Pub. Tunceli) No· 
Savon et pois chiche (lnt. Maritime) No. 818 
Constr. arche (V ıl. Malatya) No. 819 ~ 

Co11str. s lroute Pulek-Mameki (Dir. trav. Pub. Tunceli) ,.;o• 
Constr. Konak gouvern. (Vil. Mougla) No. 819 .1 f ı· Ghaussureı pr. chaHeurs (Com. ach. Command. gen, Sur"' 

lıt.) No. 819 
Bois de ebene (Vil. Malatya) No. 819 
Gants, chemiseı et pantoufles (Minist. def. Nat.) No. 820 
Asphalte froid (Vılayet Manisa) No. 820 

(Sinci sayfadan devam) 
Tekirdağ 18 Numaralı Tarım Kredi 

Kooperatifinden : 

B ı "d 'k' w • 1 p b''ı orç arını o emeyen ı ı ortagımıza aıt o u b' 
tına alınan aşağıda cinsi, markası, adedi ve r!ltJ ' 

kıymeti yazılı mallar talipleri zuhurunda satılıt':. 
isteklilerin Kooperatifimize müracaatları ilan ohııJll ~ 

rd· ·~ 
Cinsi 
Traktör 

Pulluk (tekli) 
Pulluk (çiftli) 
Pulluk (dörtlü) 
Traktör 

Motör arabası 
Traktör 

Markalı 
Deerring 
No. 1342 
Oliver 
Oliver 
Oliver 
Keis 
No. 3854 
Keis 
Fortson 
No. 1416 

Adedi 
ı 

1 
ı 

1 
ı 

1 
ı 

~ 
I~ 
1~ 

ı... •••••••• .. ..... 
ı A. TEVFIK-Traductio~6 

ı Galata, Sigorta Han Tel. 416S
4 

ı .................. ~ .... 


