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Umum Tüccarların ve 

HARICi EKO O 
HABERLER 

iK Şeker lngiltere ve Romanya arasında 

İktisadi münasebeiin inkişafı için 
' 

Yugoslavya ve İsviçre arasinda 
iktisadi meseleler 

d, Yugoılavlarla İsviçreliler· 
Ut \~ürekkep iktisadi muhte4 

ktt ır komisyon iki memle
h~ı •rasında muallAk mesaili 
ijı.ı et11ıek üzre Belgradda ic-

' etti, 

kavelede Yugoslavyanın İs
viçreye ithal edeceği bir ta· 

kım eşyanın kontenjanı ve yi

ne Yugoslavyanın İsviçreden 
iştira edeceği besleme inek

ler maddeleri muallakta kal· 

mışh. · Komisyon bu meseleler 

Harici borsalarında şeker 
fiatları sağlamdır. Geçen haf
ta New York borsasında yeni 
bir yükselme ile eylül teslimi 
100 den I01 buçuk açıktı. 
Martta teslim olunacak malın 
fiatlarında dahi epeyice bir 

fark var 105 buçukdan 107 
buçuğa çıkmıştır. Fakat en 

ziyade fark 3 numaralı kont· 

rat ve New Y orka teslim o· 

luna~ak şekerde &'örüldü, i-

ki haf ta zarfında 1 .85 den 
1.93e yükselai. 

Londra Borsasında dahi ay· 
ni hal görüldü. Kanunuevvel 
teslimi şekerin fiyatı 5/5 den 
5/5 buçuğa, martta teslimi 
meşrut şekerin fiat 5/5 den 
5/6 a yükseldi. 

Geçen hafta zarfında İngil
tere epeyice bir miktar şeker 
aldı Avrupa'nın sair mahal
lerinde şayanı zikr bir mua
mele olmadı. 

Bükreş 14 Eylul.- BugUnlerde :Lord Voyddan, İngiliz 
hükumeti Maliye müşaviri Sir Frederik Leitt-Rosdan ve 
Ronald Strongdan müteşekkil bir heyet Romany'ya gel· 
mektedir. Bu İngiliz heyetinin Romanya'yı ziyaretinin mak· 
ıadı iki memleket arasında iktisadi sıkı bir merbutiyet 
peyda ettirmek' olduğunu söylemektedirler. 
............... .,.. u ıu ._. • 

Kanunlar, ~ ararnameler, 
icaret muahedeleri 

-----
(Dünkti nü,hadan devam) 

~t ~al&ın olduğu üıre İsviç
t01 ~e Yugoslavya çıkan ağus· 
k. Utıl birinde bir ticaret mu-
"Ve e • 

hakkında müz•kere ederek 

itilafla hali edecektir. 
---........... -- Fabrikacı veya satıcının zabıt varakasına bir guna 

itirazı yoksa zabıt varakasını derhal imzalamağa mecbur 
olduğu gibi itirazı var ise itirazının neden ibaret olduğu· 
nu zabıt varakasının hususi hanesine derhal yazıp imzala· 
mağa mecburdur. Zabıt varakası dört nüsha olarak tan
zim edilir ve bir nüshası fabrikacı veya satıcıya verilir. 

aı akt etmişlerdir · Mu-

Zeytinyağı 
Yunan Bulgar tüccarlarının temasları 

Atina 12 eylul.- Zeylinya 
~t' · ğı fiatları istihlak eden piya-

lt , 
1
1.na 13 eylul.- Selinik- ' ret Odaları reislerinden ve y salarda düşmeğe başladı ve 

lıtıı ulun 15 inde küşad o- sair selahiyettar şahıslardan Zeytinyağınm 1838·\839 se-
~n,:~k .. ~eynelmilel fuarın teşekkül etmiş olaca~ v~ Y~ı- &esinde mebzul olacağı tah-
tı.ınh. ~unu, Bulgar ticaret nanlılar tarafından ıse Sela- · ·1 t l"bl 1 • M k· ... ""tsıU · d h. . . d. P 1 mmı e a ı er aza aı. ez ur 
~n, ... ı_ erı a ı ıçtıma e ı p nik, Atina, Pire ve atras 

1 
. 1 f. tl d h · 

""'qll.er ı kl d . pıyasn ar ıa arın a a ıne-
1Çliıtı 

1 
e er yapaca ar ır. Bu Tıcaret odaları ve Yunan - v . • • 'd'l .. d 1 k 'hf 

•ıhd l •. rda iki memleket ara- B l . h d l h cegı unu ı e gun e ı ı ı-" a u gar ıtti a 1 aza arı azır yaçları kadar mal almakta-
~ir ıktiıadi ve ticari sıkı bulunacaktır. dırlar. 
1, tabıta tesis etmek niyeti- Birinci içtimada nutuklar 
aıu terek Yunan ve gerek irad olunacak ve diğer içti- Giritte fiatlar değişmedi, 

kar -... ,/ geçen haf tanın fi atları üzre, t'}r 'ıcaret Odaları fazla malarda iki memleket arasın- . 
&:\ •diyorlar. da ticari münasebatın ve nak· 

okkası, safi 23 drahmi de 

kaldı, Midillide safi olmaya· 
rak 27 drahmiden satıldı. 

Madde 24 - İşbu nizamname hllkümleri dairesinde çi· 
mentolarda aranılan asgari vasıfların bulunup bulunmadığı
na dair bir ihtilaf çıktığı taktirde halli için resmi bir lAho· 

Piyasanın ahvalinden görü- rat •• vara müracaat edilmesi İcab eder. 
lüyor ki gerek dahili istihlak Madde 25 - Laboratuvarın tetkiki neticesinde verile
la ve gerek harici ihracatla cek rapor fabrikacı veya satıcı tarafından ileri sürülen iti· 
zeytinynğı istoku azalmamış razı haklı gösterdiği taktirde başkaca muamele icrasına 
ve bu hali g·örerek mal sa- mahal kalmaz. Rapor ve zabıt varakasının birer . ureti ma
hipleri mal satmakta istical lfımat olmak üzere İktisad VekAletine gönderilir. 
ediyorlar müşteriler ise çok Madde 26 - Zabıt varakasının fabrikacı veya ıatıcı 
ihtiyatlı davranıyorlar. tarafından bir guna itiraz vaki olmadığı veya itiraz edi

h,} er iar tUccar mümesilleri liyatın tesiri hakkında müza· 
1 otuz kişiden ve Tica· kereler yapılacaktır. Belgrad fuarında Türk Bayrağının 

Çekildiği 

lip de resmi laboratuvarca yapılan tetkikat neticesinde 
nizamname hükümlerine aykırı bir hareket vukua geti 
rildiği tesbit edilmiş olduğu takdirde zabıt varakasının bir 
nüshası 1705 ve 3018 ıayılı kanunlara göre takibat ya· 
pılmak Uzere Cumhuriyet Milddeiumumiliğine tevdi olunur 
ve bir nüshası da İkfoıad VekAletine gönderilir. Sanayi 

1 Belgrad 13 Eylfıl. - Belg· , Fuarın açıldığı ande Türk müfettişleri tanzim ettikleri zabıt varakalarının birer nüs· 
t 4.015 ve yolculardan 29.25 rad beynelmilel fuarı eylul Bayrağı çekildi. Bu merasim- nüihasmı muhafaza ederler. 

Süez Kan ah tarif esinde tenzilat 
SG 

~tcı~~ l<anali Şirketi İdare 
~ ••ı v ~~İllt "'analın tarifesinde 

~l lllııtır Yapmayı kararlaştır· 
~tlj11 • Y ~ni tarife kinunuev
~~ııl 15 ınde mevkii icraya 
~fi t ilt~k ve yüklü iemilerin 
:~, Otul~tosu için 29.25 Mısır 
~ Yttıne beher tonilato için 
1~.6~kll olmayan gemilerden 

Mısır kuruş yerine 28 Mısır 1 10 da kuşad oldu. Belgrad'm de Türk Sefiri ve Türkofisi Madde 27 - Çimentoların her türlü tecrübelerinin ne 
kuruşu müruriye alınacalitır. 1 ilk fuarın TÜsatı 21.143 met- mümesili hazır bulundular, suretle yapılacağı İktisad Vekilliğince hazırlanacak bir ta• 

f k ' · b 1 "k- 'd' b d f k" f a pavı"yonun ortasında Ata limatname ile tesbit edilir. Cenubi A ri a nm ümıt u· ro mı ap ı ı, u e a ı u - -
1 h 2 t59' .. · tü::-kün büstü vaz'olunmuştu. Madde 28- 1705 numaralı kanuna istinaden kaleme 

rayı yolunun ve Amerika'nm , rın sa ası .. .:> me..ro mı~ 
k b . ı kabtır. Birinci fuarında 883 Türkler başlıca Türkiye mah· alınmış ve Şurayı Devletçe görülmüş olan işbu nizamname 

Panama Kan~lının re ~ ~t~ firma, ikinci fuarda 63 l fir- sullarını: tütün, pamuk, c!iş- bükfımleri Resmi Gazetede basıldığı günden itibaren 15 
Süez Kanalı l~are Meclısını ma, bu defaki fuarda 9 I ı leri, halı, meşin ve saire teş- hün sonra yürümeğe başlar. 
bu tenzilAt kararını vermesi· ı firma iştirak etmiştir. Bu fir- hir etmişlerdir. , Madde 29 - İşbu nizamname hükumlerini İktisad Ve• 

Mısır kuruı yerine ne mecbur etmiştir. maların 475 i yerli ve 437 isi Türkiyeden başka dokuz ~~n~:rütür. Resmi 
ecnebi firmalardır. memleket iştirak etmivlerdir 

Yapağı 
t ~ııb 
.)l~ı.~hırkuen ( Fransa ) 12 
~ht ~cynelmilel siyasi va• 
~--"1Pıyasamıza tesir etti ; 
~ciı, •: Yapağıların satışı a
ı..0~, h akıt fiyatlarda fark 
~dır er ciıısin fiatları sağ-
~ . 

~. llbe .. t k 

502.823 kilo (344.802 kilo 
merinos ve 158.021 kilo) ek
sildi· Eyliil iptidasında isto· 

kun mecmuu 9.235.681 kilo 
dır. Geçen senenin istoku bu 

'~lllde t Ur uenin tarakhane· f. ~d, •r~nmıı yapağnın is-
i· •ıustos nihayetinde 

günkünden ancak 7 .07 4. 713 

kilo noksan ve fakat evvelki 
senenin ( 1936 ) iıtoku çok 
fazla yari l 2.212.428 kilo idi. 

f 
Mısır Demiryolu tarif esinde 

tenzilat 

~ l<ah· 
~ ır Q" ır: 12 Eylul. - Hartum (Sudan) Ticaret Odası 
~ L)-l>~kunıetine müracaatla demir yolu tar!fesinde tenzi
~ ~bıaı lllaaını teklif etmişti. Mısır hükumeti bu müracaa· 
~Çill t e.dip Mısıra ithal olunan Sudan meyvelerinin nak-

'td, lrıfeainde tenzilat yapmış fakat tranzit suretile 
tl itçen mallar için tenzilat kabul otmemiştir. 

Mensucat piyasasında 

İngiliz Japon rekabeti 

Hartum (Sudan) 19 Eylul.
Senelerden beri Japon Su· 

dan'dan fazla miktarda mal 
almadığına rağmen pamuk 

emtiaları en çok kendisi sat
maktadır. 

Su<lan'dan iliraç olunan 
malların % de 43 ünü lngi· 

lizler ihraç ederler ve Japon
lar ise ancak % de 0,6 ısını 

ihraç ederler. Halbuki Suda· 
ııa ithal olunan malların % de 

28 ini İngilizler ithal ettikleri 
halde Japonlar ona yakın o
larak % de 20 nisbetinde 

mal ithal etmektedirler. 

.. . -
Ticaret tayyareleri için kredi 

Bükreı 14 Eylul.- Resmi Gazetenin neşr ettiği havadi
se göre tayyare malzemesi tedarikine ve bir Ticaret tay· 
yare filcsu teşkiline sarf edilmek üzre hava kuvvetleri ve 
Bahriye Nuaretine 356 milyon teytik bir kredi açılmıştır. 

No. 

1705 

3018 

2/58ı6 

Başlığı Düstar Gazete 
Tertib Cild Sahife Sayı 

Ticarette tağşişin 
men•i ihracatın 

murakabe ve koru· 
ması nakkında kanun 3 
Ticaret tağşişin men'i 
ve ihracatın murak-
kabesi ve korunması 
hakkında t 705 numa· 
ralı kanuna ek kanun 3 
Memlekette.yapılan ve 
hariçten getirilen çi-
mentoların evsafını 
kontrol maksadile ve 
1705 numaralı kanun 
mucibince hazırlanan 
Türk portlaund çimento 
ve yüksek fırın port· 
land çimento normal• 
larına aid kararın mev· 
kii mer'iyete konması· 
na dair kararname 3546 
sayılı Resmi Gazetededir. 

11 1843 1524 

17 1250 3330 

bitti) 



1 MünakHa Oazeteıııf 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 1 

Cinıi Şekli Mubam.bed. Teminat Müracaat yeri 

A)MÜNAKASALAR 

inşaat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme, Harita 

Balya adliye biouının tamirat ve infaah 
Beri'ama-Kınık yolu nıeriodeki menfeıleribin 

tamiri 
llıın çayı ile Ilgın çayına ba~layan kanal Üze· 

rinde yapılan iki bağlama 
Yolcu dur.ağı inşaat n tesisat İfİ (Şart ~ L.) 

Açık ekı. 

Açık ekı. 

" " 

Kapalı z. 
Hal bin ası inşaatı ,, ,, 
Çocuk Bahçesi ve şehir Parkının duvarlarına Açık eks. '-

yap. domır parmaklık TO demir kapı 
Okul bioaaı inşaatı 
Diyarbakırda yap. lise puyonu İnfaab (temd.) Kapalı .ı. 

Ankara iıtasyorıuuda 1 inci v 2 nci peron ile 
umumi hela etrafı gazino bahçesi ve idarei 
umumiye bahçesiJönündeki piyade kaldırımla· 

" 
,, 

larının asfaltl anması (Şart 65 kr.) 
İatanbul Tnkif Evi etüv odasile sair tamirat işi Açık eks. 
Çorlu ve Kırklarelinde iki,er ad. top - banian Paz. 

yap. 
Kı11ehirde yap. buıuıi muhasebe binası ile mat- Paz. 

baa bina11 i r fl. tı 

800 - 60 -
1563•50 

520 08 

15000 - IJ :?5 -
142!5 35 106~ 90 
3949 30 29$ 20 

40268 8, 3220 16 
1300:> - 975 -

3 !68 34 238 -
6997 -

24396 ve 

Balya Malmüd. 
izmir Vilayeti 

Konya Su f,Ieıi Büroınndaa 

D.D. Y. İ•mir 
Nazilli Beled. 
Kooya Erej'li Bdod. 

Gui Muhta· lığ'ı 
Diyarbakır Nafıa Mld. 
D D. Y. Ank. ve Sirkeci 

İst Nafıa Müd. 
Çorlu Kor SAK 

Kırşehir Vilayeti 

Yerli tuzlasında göller araıındaki köprün\ln ta- Paı. 
miri işi 

17997 36 
154 - 11 55 Ankara fohiı. Baı MGd. 

lıaçlar, Klinlk ve spençlyart aıat, Hastane Lev. 

Radyom eml&hı: 5 çeşit 
Chlorure d'Ethyl: 5000 ad. 
lıaç: 14 çeşit 
Ned idrofil pamuk: 1000 k. 
Alili cerrahiye 19 kalom - Eczayt tıbbiye: 84 

kalem 

Açık eks. 

" " Kapalı z. 
Açık ekı· 
Açık ekt. 

2131 50 
·2750 -
7890 -
1375 -

191 E8 
2oa 2.5 
591 75 
103 13 
124~ 

Elektrik • ttavagazı - Kalorifer (Tesisat ve malzemesl) 
-------------------------------------

Tophane Ln. SAK 

" " " • ,, n ,, 
lst. Vakıflar Direk. 
Eskitebir Vılly•ti 

Bronz nakilli lastikli tel: 3 JO,OOO m. (Şart 150 k.) Kapa1ı z. 
Su ile müteharrik Dörtyol şehir e'.ektrik tesisatı Kapalı z. 

300000 - 2250 - P. T. T. Lvz. Mdd. Anlı. •• fil. 
29002 70 1450 14 Dör.yol Beled. 

Mensucat 

Avcı yemenisi: ~188 çift 

Havlu: 10000 ad. 
Meodil: 20000 ad. 
Yüz havluıu: 14,000 ad. 
iskarpin: 330-370 çift 

Tahta, kereste ve saire 

17-9-38 de alıaaca~ı ilin edilen 80 m3 tahta 
allnmaaı sarfınuar edildi 

Kapalı z. 7965 - 596 -

Asık eks. 3500 - 262 50 
,, n 3200 - 240 -
,, ,, Beh. 0,27,50 288 75 

Açık ekı. Beh çifti 5 - 138 75 

Gümrük Muhafaza Gen. Ktımut. 
fıt. SAK 

M. M. V. SAK 

""" n 

"" n" 
Siyasal BHgiler Okulu SAK 

Tophane Lvı. SAK 

Çam direk: 6 m.: 50 ad. Paz. 400 - 30 - bt. Telefon Müd. 

Matbaa ı,ıerl - Kırtasiye, Yazıhane Levazım 

Tftrk Tiyatrosu Mecmuuının tabı ve ihzarı: Açık ekı. 
28000 ad. 

900 -

Defatir ve evrakı matbua: 40 kalem Açık ekı. ltı50 -

Mobilya ve bUro eşyası, Mu,amba-Hah v. s. 

Okul 11raıı: 210 ad. Açık ekı. 

Mahrukat, Benzin , Makine vaselre 

Samikok: 420 t. 
Kok k8mürü: 28 t. 
Mangal klSmüril: 2-2,8 t. 
Meşe kömürO: 180 t. 
SBmikok: 250 t.-Kuru meşe odana: 25 t.-

Mangal kömürü: 1 t. 
Benzin: 10 t. 
Odun ve maden kömürü: 3 kalem (tcmd.) 
DökOm koku: 700 t. 
Sömikok: 350-450 t -Odun ta.25 t. (temd.) 
Yerli sömikok klSmüril: 6.; t. 

MUteferrlk 

Kapalı ı. 

Açık ekı. 
K .. palı z. 
Kapalı z. 

Açık ek,. 
Açık eks. 
Kapalı z, 

Açık ekı, 

Hamam kazant Açık elrı. 
Kuyu burıuıu: 5 tak, Kapalı ı:. 
Y~rli dana ve yerli Kırım danası: 90 baı (thıd.) -
Çınko tozu: 3 t. (temd.) Açık ekı. 
Mikroskop: 60 ad. Kapalı z. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Erimemiş sadeyat: 4 t. 
Erzak: 19 kalem 

K9yan eti, 11ğır eti, yoğurt, pirinç, teker, ma .. 
karna, kuskuı, beyaz ve hşer peyniri ıa
bun, yumurta v.ı.:: 

Un, çay, irmik, ince tuz, ıirke, tereyaj'ı, mer ... 
clnıek v.ı. 

Paz. 

Açık cks. · 

Açık eka. 

982 &v 

10181 -

9450 -

2560 -
850 -

23100 -

1755 -

424 5a 
700ı -
1188 -
3000 -

10370 -

- ~ 

67 50 iıt. Beled. 

70 71 f.t. V akıllar Direk. 

75 75 Balıkesir Vilayeti 

673 88 

6 30 
708 75 
534 19 

192 -
63 75 

1732 50 
957 12 
263 25 

5?5 -
89 10 

225-
792 7f> 

--

İzmir Lise ve Orta Okulları SAK 
Konya KlSy Ebe Mektebi Mild. 
Balıkeair Ortaokulları SAK 
Tophane Lvz. SAK 
Emniyet U.Müd. Ank. 

Ank. Beled. 
Polis Mektebi Mild. 
o.o.Y. Ank. ve Haydarpaft 
Türkkuşu Gen. Dır.~k. 
Şurayi Dev. MObayaa Komiıyonu 

Kayseri Vakıflar Direlc. 
Ziraat Vekileti Merk. SAK 
Pendik Bakteryoloji Enıtitiııö Dlrlc. 
M.M.V. SAK 

" n 

SilifkeJandarmaOkulu Kooıııt, 
Konya Köy ~be Mektebi Müd. 
Bahkeıir Ortaokullar SAK 

• " 
,, 

Gün Saat 

28-9-38 15 -
29-9-38 11 -

20-9.JS 15 -

4-10 38 16 -
3-10-38 16 -
27-9-38 15 -

1 hafta müd. 
3-10-38 10 .iO 

ao.10-38 1 ı -

a.ı0-38 15 -
26-9-38 15 -

12·9-38 itib. 1 ay 

a.ıo.as 16 -

15 -3-10-33 
a.t0-38 . 
3-I0-38 
3-10-38 
a.t0-38 

1 
14 30 1 

15301 
15 -
15 20 

3·11-38 
13 10-38 

15 -
14 - t 

1 

a.10-38 il _ ı 

a.ıo-38 

3-10-38 
17-9-38 
4-10-38 

6-10-JS 

3-10-38 

3-10-31 

29-9-38 

14 -
11 - , 
11 -
10 -

14 _ ı 

ı• 30 

15 -

15 -

4-10-38 16 -
28-9,.38 13 -
30-9-38 9 -
1-10-38 11 30 
1-10-38 15 -

30-9-38 ı o 30 
28-9 ... lS 11 -
a.ı 1-38 15 30 
26-9-3~ 11 -
a.ı0-38 14 -

22-9-38 
7-10-38 1 t -
28-9-38 14 -
2-l l-~8 10 -
a.tı-38 il -

10-9-38 itib. İ Ay 
28-9-38 13 -
29-9-3~ 1 l 14 

ao-9-38 o -

Cumarteıi 17-9~ 

Toptan Satış Fiatları 

lstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti ... . ..... ... .. .... . .. . . ... ~ 
Mahrukat 

Petrol dökme 
B.aızin 

Motorin 
Maden kömlril yerlJ blok 

n n 
,, ,, 

" " 

krible 
marinlave 
tuvenan 

Kok köm6rii (fabrikada 
S6milkolr. (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

ErzaK 

Pirinç Tosya 
,, y.ıli Bombey 
,, emebi (Hiudi7e) 

~ban blrintıi 

" 
ikinci 

,. Pirina 
ŞekeT yerli toz 

n n küp 
Yumurta iri 
limon Italya 

n Tuabluı 
Patateı Adapuar 1 ei 

" ,, 24 
Zeytin tanHİ duble (936 mahıul 

" ,. n (91T n 
n ,, lci ,. n 

n " 2ci n n 
,, n 3cü ,, ,, 

Sade yat Urfa (birinci) 
n ,, (ikinci) 
n Kars ( erimit) 
,, n (erimemif) 
n Trabzon 
,, Vejetalin 

• Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve ı,ıenmlt 

Tuzlu kuru keçi 
n ,, koyun 
n n manda 
,, n ıı§tr 

Hava kurusu kuzu 
,, ,, koyun 
,, ,, otlak 

Tula keçi 
koyun 

sai'amura kuı:u 
,, manda 
,, ıığır 

Köaele ,, lei 
,, manda lci 

Mefin elvan lci 
,, beyaz lci 

Sahtiyan elvan lci 
,. beyaz lcl 

Pamuk lpllAI 

Vater yerli .t Adana 

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

" " 14 " 
n ,, 20 Y edikule 
n n24 " 

Elutra n 6 ,, 
n n 8 n 

" " 10 ,, 
,, n 12 ,, 
n ,. 14 

Vater ecnebi 
n 
n 
n 

,, 
" 
" 

" " Ekstra Yerli 
n 

" 
" 
" n 

" n 

" n 
n 

n 

" 
" n ,, 
n 
n 

" ,, 

4 Hİndiye 
6 ,, 
8 n 

10 n 
12 ,, 
14 fnıiliı: 
15 n 
18 n 
20 ,, 
22 ,, 
24 
15 ttaf1a 
ıs ,, 
22 ,, 
24 ,, 

kiloıu 

litrHi 
kiloıo 

tonu 

n 

n 

n 
,, 
n 

" 

kiloıu 
,, 
n 

n 
,, 
n 

" ,, 
nndıj'ı 

b. Hndıtı 

" klloıa 

n 

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

çifll 
kiloıu 

n 
n 

çifti 
kiloıu 
çlfti 
,, 
,, 

,, 
" 
" taneıi 
,, 
,, 
• 

paketi 

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

" n 

"' 
" " n 
n ,, 
,, 
" ,, 
" ,, 
" 
" 
" • " 

En aı: • En ço~ 

-14,1~ _,,,20 
-1 

---"''~ .... 30-1~,00 
12'00-12,50 
ıı '00-Jl ,60 

, -16,50 
-ıı,50 
-26,00 

22,50 -
---, 

24 
ıs 
sı -,- -

30,00 - JI 
~.oo - 'J9 

19 - zO - , 
- ~ __ -ıs,50 

875 - 9(tJ 
- - ----- ~ 

-6,UJ 
_ 4.~ 

45-- " 3~ ~ 
22- 26 
ıs- zı 

16 
l~ 
ıoO 
gO 

10 

-- 11 
- 46 

290- ~ 
300- ~ 
295- ~-

101 25- ı<1h 
' 

160- ı~ 
40- ~ 
50- 60 
55- ;,,;. 

• ı0- •ao 
48- 5130 

·~ o tOS- JI 

i= ~ 
M- A~ 
40- ·nı 

J55-- ·~ ıaD 
l2.5- 135 
100- ~ 
80- .,., 
ıoo- :~ 
90-

eitl' lmtiyaa ıabibl •• yuı lflerl Dlrektarn: l.maU 
llaaılda r•r Muktı Buı•nl 
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~rtesi 17-g..938 

~ •e •nıan (.emd.) 
"'CllD• 324 
~tPl· · t. (temd.) 
"d ' 619,5 t. (Şart 131 kr) 
D.t?•t: 32.8 t. (temd.) 
~llla~~ ~oyun •ti: 10 t. (temd.) 
lere . 00 t. 
ltt~'t: 1,4 t. (temd ) 
~"rıı •t: 1825 k. (temd.) 
t~ ot: 844 t. 

it, unu: 200 t. 

~z ay ede 1 er 
~ , 
~ lu ıntıları ve yemek artıkları 

' toınruıu: 16l0 ad. (1058, 693 m3) 

~~ir . 
··~ lıyatrosunan Tepcl:aşı dram kumı 
"• ile perderile dı~ kapı ve gi;e yanlanna 
aı"t lt.pı dstüne ve komedi kmxıı sahne perdc
tt~ •ntrl! ve koridorlarına konulacak ilan ve 

lt11.ı. ~ra işi: 76 m2. 
-..:2 .. ..ı 

' oOQ. Q; :w: 

Pu. 5670 - 425 :!5 

• 27877 50 2090 81 
" ,, 319 iO - 2398 -
Açık eks 4500 - 337 60 
K4palı z. 60~0 - 450 -
Açık ekı. 17!}0 - 132 -
Açık eks. 2'231 25 172 -
Kapalı z, 21914 - Hi46 -
Kapalı z. 570 o - 202j -

Pa:ı:. 72 - 10 80 
Açık art. Beh m3 11 -

Açık Ht. Behm2 8 50 48 45 

Münakasa Gazeteti 

Isparta Vilayeti 
Ank. Lvz. SAK 

" " " Lüleburgaz Tümen SAK 
Polis Mektebi Müd. 
Vize Tümen SAK 
İst. Komut. SAK 

" " " 
" " " Birecik Hudut Taburu SAK 

KaLdi!li Kız lisesi Direk. 
D41vlet Orman İiiletmui Karabük 

Rtvir Amirli~i 
İst. Beled. 

İst. Gümrükleri Başınü-i. 

Ltanbul Nafıa .Müdürlüğünden: 

19.9.38 
28-9-38 
28-9-38 
19-9-3-s 
28-9 ~8 

JO-JO 38 
22-9 38 
22 9 3~ 
5-tu-38 
3-10-38 

21 H-38 
2l:!-9-J8 

3-10-JS 

20-9-38 
_§_.,.. 

16 -
15 -
15 30 
15 -
10 -
16 -
10 -
10 30 
11 -
13 -

rn -
14 -

14 30 

13 -

Idnnbul Lovar:ım Amirliği Satıaalaıa K&miayonundan: 

Ordu sılılııyesi için alınacak he~ çe:ıit raayom e111lahı 3 Bi
rinciteşrin 938 pazaı tesi günii &aat 15de Tophanede LV· A. Sa
tın ima Ko. da açık eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeh 21g 1 lira 50 kliruş. ilk teminatı 191 lira 86 kuruştnr. 
Şartnamesi Ko<la görüiebilir. isteklilerin kanuni vesikalarla be
raber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

***Urdu Sıhhiye i için beş birı adet Chlorure D'ethyl açık: 
eksiltme ile 3 .Birinciteşrin 938 Pazartesi günü saat 14,:40 da 
Tophanede İstanbul Levazım amirliği Satıoalma Komisyonunca 
alın~cııktır. Hcpsınin tahınfn haddi 2 750 lira, ilk teminatı 206 
lira 25 k.uru~tur. Şartrmme::ıi Ko. dtl görülı.;bilir. İı>teklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

***Ordu Sıhhiyesi için 14 çeşit ilacın kapalı znrfla eksiltme 
si 3 Birinciteşrin 938 Pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede 
Levazım amirliği Satınalma komisy9nunda yapılacaktır. Hepsi
nin tahmin bedeli 7890 lira, ilk teminatı 591 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesi konıieyonda görülebilir. htek.lilerin kanuni vesika
Jariyle beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermelt:ri. 

...._a) MÜNAKASALAR B· t0-938 pazartesi gii ııii snat 15 re lstanhul<lıı Nafıa Mü- Elektrik, Hava gazi, Kalorifer Tesisat ve Malz. 
\ıı l'iürlt18ünde Ebıltnıe Konıısyonu Oda~ında 3168,~·4 lıra ke~ii 
~at-Tamirat-Nafıa işleri ve malzemesiHarita beddli İstanbul Tevkif Evi etüv odJsila sair tamirat işi açık tk- P. T. T. Levazım Müdilrlütllnden: 

.......____ ____________ "'"' siltweyc konulmuştur. 1 - İdare ihtiyacı için 303,000 M. brou:ı nakilli lastikli tel ka-

t 1 M k l k it b d J k ~ le · •nel h ll"~ı ve palı zarfla eksiltmeye rıkarılmıttır. Konya Su tleri Bürosundan: u ave ı:, t ·ısı me, ayın ır ı J~ rı gt, , u~ ~ r 

l - y . fenni ~artnamdcri, proje, keşif lıülarn~ile buna uıüteşerri diğeı 2 - Muhammen bedel 30,000 muvakk .. t teminat 2250 lira olup 
ıı.. h1,, apılacak it: 1 k 1 .. • d yapılacak l evrak dtmeı:ııuue görülecektir. eksiltmesi 3 ikinci teşrio 938 perşembe günü saat 15 de Ankarada 
~ bttıarnç:yı He Ilgın çayını bağ ıyao ana uzerın e 1 Muvakkat teminat 238 liradır. P. T. T. Umum Müdürlük binuındaki Satınalma Komisyonunda 

2 - K. ·f b d li 520 8 b " . . 1. k. k t 1 İ::>teklıleriu en a.ı: 2000 liralık bu işe bc ıızcr İ§ yaptıklarına yııpılacaktır. 
, eı. e e , eş yuz yırmı ır.ı se ız uruş ur. . . . 3 ı· t kl'l kk t • t kb b _._ k b 
1J - fh 1 _ _ 29-9-938 b - - t b t ı dair idareJerindan alını~ oJ,Juklaı ı vesıkalara ısunaden ek~ıltuıc - - e ı er mu va a temına ma uz veya auaa me hı a 
" a e gunu: per4em e gunu sa'l on eş e. ' . . . • . .. ·ı k • · ı. • ht · k l fi Ü 14 L d 

~. '"kar d 1 . . t ki" 1 1 1 t . tarılırn<len 8 gün evvel lstanbul y 1ıayelıne muracaaıle ai:ıe;ak· ı e auunı vetaıısı mu evı apa ı zar arını o g a saat e -.a ar 
-...tL ı a yazı ı ınşaatı yapmağa ıs e ı o an arın usu en emı- . . , , . . . 
~ J hl 938 l l t Ud" ı vesıkaları! ael na m .. zkiir Komiiyona vcr<!ceklerdir. '*· 1 te 'k' il b b ·ı· d"l il d v·ıı t D · • E an e ıy~t ve yı rna aıı ıcaıe <..::) t 9 ' • 

"111 veıaı ı e era er ı an e 1 en g n c ı ye aımı o- ı 4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İıtanbulda Ayni 
-.'!. tııine ve ketif, plin ve ter.,iti gürmek iıteyeoloıin do her g4n leri . 
. .._ht 1 • yLt Şube Müdürlüğünden 150 kurut mukabilinde veriltcektir. 11 lfleri b6roıuna müracaatları ilan olunur. 

Devlet Demıryollaıi ve Lımaııları İşletme U. ldar~sınden: 

Balya Mal Müdürlüğindeu: ı Ankara istasyonunda birinci, ikinci peron ile umumi hala 
'~ - i•lya Adliye binasının tamirat inşaah açık eksiltmeye etratı gazıno, bahçesi ve ideıei umumiye bahçesi önündeki piya· 

2 "'"ttıır. Je kaldırmlarınm asfaltlanması i~i kapalı ıarf ustıhle ek.ıltmeyt: 
~ litll~ Taınirahn keşif bedeli 800 lira ve muvakkat teminatı da konmuştur. 

a r.İh ı 
8 1•1 938 

b .. - t 15 d B 1 M 1 1- Bu işin keşif bedeli 13ü00 liradır. 
u ad~ 2 • Edy u 

1 
çakrtam a guou saa e a ya a - 2-1.teklilcr şartnauıe ve sair evrakt D. D. Y ollarıoın An 

1ı _ auesın e yapı aca ıır. . . . . . . . . . .. 
'-Gdilt Bu tamirata ait keşif varakasile eksiltnıe şartnamesı Mal- kara ve Sır kecı veznelerınden 65 kuı uş w ukabıhnde l!labılıder. 

3 
1
ilti1nde görülebilir. 1 3-Eksiltme 30- IO 9.18 tarı hinde pazaı teı.;i günü ~aat 11 dt: 

~,; lıteklılerin tarihi ihaleden sekiz ıün evvel Balıkesir Nafıa Ankaı ada D. D. Yollıırı'"l ol Üdiresind~ merkez birinci k.omi!yu 
'~~'t Uifhıdeıı alacakları ehliyet ve müteahhitlik YGsikuı ve mu- ! nunda ) apılaca ktır. 
\~tlQttntinat makbuzile birlikte tayin edil~n saatte Balya Mal·/ 4-Eksiltweye girebilmek için isteklilerin teklıf mektııbii< 

tı..de hazır bulunmaları ilan olunur. . . ·k· · .. 10 k 
birlıkte aşeğıda yazılı temınal ve vesaı ·ı aynı gurı tıa&t a a 
dar Komisyon rei~liğine tevdi etmiş olmaları laLıaıdtr. 

' İzmir İli Daimi Encümeninden: A-2490 sayılı kanunun ahkamına uygun 975 liralık mu-
~' '"t•llla ·Kınık yolu üzerindeki menfezlerin tamiri 1563 lira 50 vakkat teminat. 
~ ~-~ın tutan ile ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu· B-Bu kanunun tayin ettiğı vesikalar. , 
1 tı1- ~•teklilerin 2490 sayılı yaıa hüküıı.lerine göre bazırlıyacak-1 G N f V k l . d ıd 1 ı r ·k 
~I t~111•tları ile birlikte 29-9-938 perşembe günü saat 11 de Da-j -ı a ıa t' a etın t:ll musr.a u. \. e 1 ıyet ~e:)ı ası. 

~tilh. Ehfö:et vesikası muamelesi için isteklilerin hem@n taluiren -enine bat vurmaları. ' 

~ Nazilli Belediye Riyasetinden : 
\\i~ •ıillide belediyece yaptınlacak 14225 lira 3j kuruşluk bedeli 

~, b,t binası 21190 No. lu Artırma ve Eksiltme kanununun hük-

1~6te kapalı zarf uıulile ckailtmeye konulmuştur. 
~~ ~t ~ :reşrinievvel 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
~ •ııllı Belediyesinde yapılacaktır. Saat 16 dan soua gelecek 

)' ._,:tktuplan kabul edilmiyecekıir. Mütcahitler bu hususta fenni 

\~'e tartnarne ile projeyi iki li•a mukabiıinde Nazılıi Belediye 

~ thtıinden tedarik edebilirler. Mübhitler keşif bedelinin % 7,5 
~l ()), 
~ "•n il 1066 lira 90 kuruşluk belediye vezne makbuzu veya 
\dit, ~th Banka mektubu olarak teklif mektupl:.rma iliştirf.cek
'1.. ~ ~ baleye iştirak edecekler Ticaret Odasına kayıtlı oldutana 
" '•ik . . ~ .. • •. ıle n bu gibi işleri yapacağına daır res~t makamatlan 

taıkalann da teklif mektuplarına iliştireceklerdi r. 

Jl..ı Konya Ereğli Belediye Reisliğ:nden: 

"ı~· ..:.. -,, 'Ytıniz tarafından inşa ve tesis edilecek olan çocuk bah-

' ~tbir Parkının duvarlarına yapılacak demir parmaklıklarla 
l , Pal•rı açık eksiltmeye koı:ıulmuttur. 

""""': 1'liaa1r.aaa müddeti 12/91938 brihlDden bqlamık üzere 
~ .. ._.cliir 

Nafıa Vekaletine müracaat etmelerı. 

Ankara İnhisarlar Baş Müdürlüğünden : 

1 - Yerli tuzlasında göller arasındaki köprünün ta
miri işi açık pazarlığa konulmuştur. 

2 - Keşıf bedeli 154 liradır. 
3 - Açık pazarlık ve ihale 3-10-938 tarihinde saat 

16 da baş müdürlüğümüz binasında toplanacak Komisyon
da icra edilecektir. 

4 - İlk teminat parası 11 lira 55 kuruştur. 

Kır.§ehir Nafın Müdürlüiünden: 

Eksiltmeye konulan iş: Kırşehirde yapılacak 24396 lira 71 im_ 

ruş bedeli keşifli lıususi muhasebe, matbaa bimsını l 17997 lira 36 
kuruşluk in~aat işidir. Bu iş 23-8-9J8 tarihinden 12-9-938 tarihine 

kadH yirrui gün müddetle ve lınpa(ı.zarf usuliyle el4siltıneye kon. 
muş ise de talip zı.:hur etmediğinden 12-9-938 tarihindl'n itibaren 

bir ay müddetle pazarlık'a verileceğinden taliplerin Kırşehir Vila

yet Daimi ELcÜmenine müracaatları ilan olunur. 
• • • 

İzmirde yap. tütün bakım ve işleme e.,i inşaatı ile temel 
kazıkları işi. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v.s 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonundan : 

J) 20.000 adet mendi] açtk eksiltme ile satın alınacaktır. 
2) Hepsinin tahmin edilen bedeli 3.200 lira olup ilk temi· 

nat parası 240 liradır. 

3) İhalesi 3 birinci te~rin 9 38 pazarteıi günü saat 1 l dedir. 
4}Evsaf, ııümune ve şartnamesi vekalet satın alma komi

!))'onda görülebilir. 
5) İsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat mektubu veya 

ınakbuzlariyle komisyona müracaatları. 

M. M. Vakaleti Satıoalma Komisyonundan: 

- Beher tanesive tahmin edilen fiatı (27,5) yirmi yedi buçuk 

kuauş olaıı 14,0!)0 tane yüz havlusu açık eksiltme ıuretile möna

kasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 21·9-938 salı günü saat 11 ded-r. 
3 - İlk teminatı 288 lira 75 kuruştur. 
4 - Evs f ve şartnamesi bedelsiz olarak M. M. V. Sahnalma 

Komisyouundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve 3 cii 

mvddelerindc gö.s teril-tn vesaikle ve tcminatile birlikte ihale ua

tında M. M. V. Sabnıı lma Komiıyonuna gelmeleri. 

Gü ırii.· f\fuhataza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan 

t-Cümrük muhııfaza eratı için 3186 çift avcı yewenııının 

3-10-938 pazarıej günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi ya· 
pılacaktır. 

2-Tasrnlanan tutan 7965 lira ve ilk teminatı 598 liradır. 
3-Şartrıame \ e evsafı komisyondadır görülebilir. 
4-İ::t..klilerin o giin eksiltme saatinden bir saat evveline 

kadar 2490 say ılı kanunnn 32 inci maddesi hükmüne göre ha
zırlıyacakları teklif mektuplarını Galata Eski ithalat gümrüğü 
binasındaki komisyona_ vermeleri. 

M M. V ckaleti Satın Alına Komisyonundan : 

] ) 10 000 adet bavlu açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2} Hep~inin tutarı 3 500 lira olup ilk teminat par111 262 

lira 50 kuruştur. 

3) İbale~i 3 birinci teşrin 938 pazartesi günü saat 14dedir. ~ a : 1<.,i; bedeli 3949 lira 30 kuruştur. 
~ "•~bneye iftir.ık edebilmek için 296 lira 20 kurutluk tc

\ i ...._ ~11• 'teya banka m~ktubu gö•terilmui ,arttır. 

• • • 
Yavşan tuzlasmda yap. doktor revir ile ilk 

bfoası inşaatı. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilAnlarına 

4 - Evsaf, ı.i'mune ve şartnamesi vekalet Satınalma Ko
mektebi misyonunda ~örülebilir. 

\:~et 19ıQ3s sah günG saat on beşte Belediye Encümeni mu

\..' .;;:.e Belediye dairesinde ihalesi yapdacatından talipletin 
• , '-' ibne ve ihale kanunundaki şer .. it dairuiude ve mu

\ 3 ...._ ~- Beled~e dairesi r.de hazır buluno· alerı 
'''''hi~~o, proje ye sair evrak Belediye yazı islerinden mecca-

r, 

'it te.iı Gesi Muhtarlığından 
~~Ilı,~ ~Yapılacak ilk okul binasının cüttin malzemesi Köye 

t'tte tia~re yalmz inıasına talip olanların bir haftaya ka
lllüracaatları ilin olunur.; 

ilaçlar, Klinik, ~pençiyari alat !·s· 

Eskitehir Vilayeti Daimi Encilmcninden: 

4 - İ ste klilerin belli gün ve eaaate ilk tcwiuat mektubu 
veya makbuzları ile Komisyona müracaatları. 

• • • 
3400 metre amerikan bezi alınacaktır. Bak: İst. Be· 

lediyesi ilanlarına. 
Memleket haatanesine alınacak 19 kal em alalı cerrahiye ile 84 

Kereste Tahta v.s. kal~m eczayı tıbbi; e lô 91938 tarihiııdım itibaren 3/10 9j8 pazartesi 

İstanbul L"vazım Amirliği Satmalma Korui~yonundan: 
Ocdu ihti}a.r.ı icin 17 - 9 · 938 tarihinde alınayağı il!n edi· 

len 80 metre mik&.bı tahtanın alınmasından sarfınazar edildiği 

günü saat 15,20 ye kadar açık eksiltmeye kc nulmuştur. Teminatı 

muvakkate 124 lira 35 kuruştur. İhale yevmi mezkiirda maka11a Vi

l&yelte toplanacak Daimi Encümen tarafından yapi lacaktır. Şa rtna

me ve aaireyi iÖrmek iıtiyenlerin Daimi Encümen kalemine müra
i 6n olunur. 

caaUan llıımdır. 

• 



Matbaa işleri, Kırtasiye-Yazıhane levazımı 

İstanbul Belediyesinden: 

MünakHa' Oaıeteei 

2800 kilo magal kömürü alınacaktır. Bak 
tununda Balıkesir Ortaokullar Sak. ilanına. 

• • • 

erzak sü-

Cumartcci 11& 
kbUJ ıslıJf larile teminat makbuzları•• veya banka mektublarım uıa 

bilinde Komiıyon riyuettue verme1e mecburdurlar. 

. · "00 ı· 28 ton kok kömiirii alınacaktır. Bak erzak ılltununda Şehir tiytrosu tarafından ne,redılecek olan ve hepsıne tı ıra .. k b' M"d .
1

,. 
· t b ı Konya Koy Ebe me te ı u • ı anına bedel tabmin olunan 28000 tane Tdrk tıyatrosu ~ecmuasının •_ 

ve ihzarı açık eksillmey~ konulmuştur. Şartnamesı Levazım ~u- ı Müteferrik 
dürHiğünde görülebı lir. istekliler 2490 aayılı kanunda yazılı vesıka 1 -----

Balıkesir Ortaokullar Satanalma Komisyonun.lan : . ~ 
Azı Çotu Tah. fiat Mu. tem. Eks. taıihiı 

Erzakta adı 

67 lıra 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubi e beraber 
1 

Ziraat Vekileti Merkez Satınalma Komisyonundan: 

Kilo Kilo Kt· s. L. kş. ~ 

4000 5500 45 185 63 açık ek•· t 1 

peıeuıl:I• "' , 

Koyun eti 

14 b kt D · 4 E - d b ı 1 - Ziraat Vekaleti Akkol Direktörlüğü için satanalınacak be 3,1 10 938 pazartesi günü saat uçu a aamı ncumen e u un 
malıdırlar. 
===-======-=z=-===z=-=====~==ı=a==:x=====-====:===-:ıır='>=:>c:z:~ 

Mobilya, ve büro eşyası -muşamba, Hah vs. 

takım kuyu buriUIU ve teferruati kapalı zarf uıulile eksitlmeye ko-

nulmuştur. 

Sığır eti 

Süt 

2 - Ekıiltme 7 birioci tofrİn 1938 cuma pnü saat onbirde Yoğurt 

210 
" 

,, 
,, 

" 
" ,, ts.f.! 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden: Vekllot binasında yapılaoaktır. Pirinç 

6000 
7000 
8000 
5000 

8000 
9500 

10500 
6500 

35 
10 
15 ... 

30 

72 25 
118 13 
146 25 açık ek•• 

,,.ı 
perşeosbe 1 1 - Balıkesir merkez okullan için yaptırılacak 210 adet oku 3 - Muhammen kıymeti yedi bin lira ve muvakkat teminatı Şeker 

ıarası Encümen kafemindeki me11cat nümaneye göre 29 Eylül 938 bet yüz y:rmi beş liradır. Makarna 7000 9500 19'2 38 
" 

fi 

tarihine raıtlıyan per.şembe gün\\ ıaat 10 da ihnlesi icra kılınmak 4 - Şartnameail!İ görmek istiyeolerin her gün Ak.kol Direktör-
~izere 15 gün müddetle açık. eksiltmeye konulmuştur. 1 lüğüae müracaatliırı ve İ•teld ı lerin iık teminat makbuz veya melı. Şehriye 2700 3450 25 64 70 fi ,, 

2 - Sıralarının bcht:rınıa muhammen bedelı 468 ~uruı m~c- tu larile ve 2490 numardlı kanunun bükümleri mucibince ve şarr Kuşkun 
maunun bedeli 982 lira 80 kuruştur. Ve muvakkat temıaab 73 lira P 

1 
b b 'h 

1 
_ _ l" d Zeytinyatı 2250 3000 

1550 
2700 
4500 

45 
20 
30 

101 25 
23 25 
50 75 
42 20 
10 13 

fi 

75 k 1 namesinde yazılı vcaiiulaı i e era er ı a e i'Unu saa ın en en az O 
uruttur. 1 • • • i Zeytin danesi 100 
1. lil • k d b' · · dd d 1 ,...'\ tt bir saat evve ııne kadar teklıf mektuplarını Komısyona vermeler 

2050 

• ,, fi 

fi 

fi 

fi 

stek erın yu ar a ırıncı ma e e yaıı ı 6 .. n ve saa e mu- Sabun 

yakkat teminatlannı malsandığ'ına yatırdıklarına dair makbuz veya lazımdır. Horoı fuulya 3.500 " 
banka mektuplcırile Vilayet Makamında mütesekkil Daimi Encüme ı 5 - Te.klif, .mektup şeklinde .posta ile ıönderildij"i takdirde Barbunya ,, 
ae müracaatları ilan olunur. postada vakı iecıkmeler kabul edılwez. Nohut 

700 
900 

900 
1300 

10500 

115000 
1500 
1000 
2500 

12 50 
9 

10 
10 

9 75 
78 75 

" 
" ,, 

7500 Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. Kayseri Vakıf!c.;-Direkt6rlütanden Patates " 
" 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Su idaresinin 1enelik ihtiyacı olan 
benzin on beş gün müddetle açık eksiltmeye 

2 - Muhammen bedeli 2560 liradır. 

(10000) ki!o 
konulmuştur. 

D • h Jf. edd Yumur. aaet Açık Ekıııltmeye konulan it •vecı awamıaa muc: eten ya_ 
oılacak 424 lıra 53 kurcı.ş bedell ke4ifli kazandır. Bulıur 

Muvakkat teminat 32 liradır. Taliplerin alaealdım f&rtnamenin Kaşar 
Evkaf idaresinden alınacağı kazan yerli malı olacak. Beyaz peynir 

Artırmanın 22/9J93!S tarıhinde yapılacağı aibi şartname ve sair Sod.a 

malümat isliyenleı ia Evkaf idare.ine müracutları. 

95000 
1050 
6500 
1750 

1700 2350 

1 25 
15 

70 
50 
17 50 

1(1'{ 82 
16 88 
52 50 
93 75 

29 54 

" 
" 
" fi 

" ~ . 
açık ek•· 1 

,.,ı 
cuma 3 - Muvakkat teminatı 192 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün 
işleri kalemine ve isteklilerin de 30 eylul 938 cuma 
ıaat on buçukta Belediye encümenine müracaatları. 

Açık ekıilt~eye verilen kazan hakkında daha f 4zla maluma lJa 
ya Z isteyealer,n Kayserı Vakıflar idare.sine müracaat eylemeleri il.in Çay 

günü oluuur. İrmik 

28GO 
18 

400 

4000 
25 

12 
300 
20 

5 
20 

109 

36 
5 63 
8 25 
8 44 

" 
" 

fi 

,, 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

idareleri lstanbul Levazım lmirliğine bağlı müessesat ıçın 
alınacak 180 ton me~e kömürünün kapalı zarfla eksiltmesi l 
Birinciteşrin 938 cumarteii giiuü saat 11,30 da Tophanede leva· 
zım Amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be· 
delı 9,450 liıa, ilk teminatı 708 lira 75 kuruştur. Şaıtname si 
.komisyonda görülebilir. İsteklileıin kanani vesikalariyle beraber 

teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 

vermeleri. 

İzmir Liıe ve Orta okullar Satınalma Komisyonu Batkanlı{rından 

Beher ton için Toptan 

tahmin edil. tahmin Muvakkat İhalenin 
Cinsi Miktarı fiat edilen fiat teminat naaıl 

Ton L. kt Lira L. kt yapılacağı 

Sömi kok 420 24 25 10185 673 88 kapalı zarf 

İz.mir Lise, öğretıneo okullarile orta. okullar için 11abn vlınacak 

olanyukar:da cins ve miktarı yazılı 420 ton sömikok kömürü kapalı 

zarf usulıle ~kıiltmeye konmuıtur. 
Eksiltme 4. 10.938 tarihine teaadüf eden aala günü saat 16 da 

Kü tür Direldörlüiünde toplanacak olan Komiıyonumazda yapılacak

tır. fıleklılsr ilk teminat makbuzu, Ticaret Odası vesikalarile ve 

2490 aayıh kanunun tarif atı dairesiade teklif mektuplarını yukarıda 

ıöztl geçen günde belli saattan bir aaat evveline kadar Komhyon 
Batkanlıj'ına makbuz mukabilinde vermeleri lizındır. 

Poıtada vaki olacak gecıkmeler kabul edilmiyecektir. 

Bu ife aid şarlnameyi görmek istiyenler tatil günlerinden baş

ka her ıün Kültür Dırektöılüğünde Komisyon sekreterinden gö· 

re bilirler. 

Emniyet tJmum Müdürlüğünden: 
Cinıi Miktan Beherinın %7,5 temiootı 

Kılo Fiyatı Kr. Li. Kr. Tarihi Günü Saat 
Sömikok k6-
mtıri1 ton 
Kura meta 

250 2600 

odan kilo 25000 2,25 
Mani al Kö. k. l 000 6 

534 19 1·10·938 Pert• 15 

1 - Ankara polis ens~itüsü ihtiyacı için miktar, cins 
muhammen bedelleriyle ilk teminatları, ihale gün ve saat
leri yukarıda yazılı mahrukat kapalı zarf usuliyle müna· 
kasaya konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname·ri almak istiyenlerin emni· 
yet umum müdiırlüğü Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teminat makbuz 
veya banka mektubu~ ile 2490 sayılı kanunun 2 3 cü mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte tayin edileo gün ve sa
atte Komisyona gelmeleri. 

Türkkuşu Genel DirektörUiğünden: 

Kapalı zarf uıulıle ihalesi 19-9-938 günü yapılacağı evvelce illn 

edilmiş olan kömür ve odun eksiltmesi, miktara yaı;ılan ilave ve 

şartnamede yapılan detişiklik dolayısiyle 2f>.9.938 pazartesi günü 
aaat 11 e talik edilmiştir. Alınacak sömikok miktarı 350 ili 450 ve 

odun miktan ela 13 ilci 25 tona iblağ edilmiş olup fazlalatan mik

tar T. H. K. Merkez binauna tealim edilecektir. ilk teminatı 957,12 

liradır. 

İsteklilorin belli iÜD ve eaatte müracaatları. 

İnce tuz 1700 
Sirke 800 

Ankara Leva~ım AmırhQı Satınalma Komisyonundan: Tuzs. tereyaiı 200 
1 - Muhafu alayı hayvam~t ıhtiya\.:ı olan a21 ton samanın Mercimek 600 

kapalı zartla eksıitıneaiııue tekiif edilen fiyat pahalı göıüldüğün· Man. kömürü 2000 
den paıarlıkla eksıltmesi 28 eylül 938 saat 15 te Ankara Le. Reçel 800 
vazıw Amirlıği Satı.ualma Kowısyonunda yapılacaktır. Tahin 650 

2 - Muhao..ımen bedeJi 56 70 lira ılk teminatı 4l5 lira 25 Pekmez 650 
kuru~tur. Şartnamesi Komh;yonda görülür kanud vesika ve te· Tabın helvası 1 tOO 
minatla be1Ji vakiltô Komisyonda bulunulma:;ı. ÇekirJekıiz 1050 

Lülebnı gaz Tümen Satınalma Komisyonuudan : üzüm 
incir 

Lüleburgaz suvarı tümen birlikleıinin ıhtiyacı için kapalı Kuru kaysı 
zarfla ilan edilen sade yağına talip çıkmadığından yeniden 32800 İç fındı1< 
kılo sade yağı pa:ı:arhkla alınacaktır. Elma 

.Muhı:ımu.ıen tutan ölY8U lüa, ilk teminatı 2398 liradır. 1- Ceviı:i~i 
halesi l9,9.9J8 pazartesi ısaııt 15 bedir. Şartnamesi her gün ko· Llmoo adet 

misyonda gö.culcbılır· btekliıerin 2~90 sayılı kanunun 2,~ mad. Koıı~er. kutu 

delerinde yazılı vebaıkle beliı gün ve saalte komısyonumuza nıü Pırasa 

racaat!arı. 

Silitke jandarma Okula Komutanlığından : 

Silifke J. Okulu ıhhyacı olan t4000) kilo erinmiı Sade ya
ğının beher kilosu yüz kuru~tan pazarlıkla eksiltmeye k.onmu· 

~ıtır lU·Y-938 güuündeıı iubaren hır ay zarfmda pazarlıkla ek11l 

lmesı yapılaca~uıdau talıplerın Ükuld'l mütc~ekkıl komisiyooa 

u.ıiıuıcaauarı ılan oluuur. 

Lahana 

İıpanak 
Havuç 
Kereviz 

Sotan 
Salça 

Sarmısak 

600 
250 
250 

2000 
175 

6500 
1600 
5000 
3500 
5000 

500 
400 

6500 
500 

550 
2250 
1100 
300 
800 

2800 
1050 
800 
800 

1300 

1300 

800 
350 
375 

2.500 
300 

10000 
2200 
6000 
5000 
6500 

750 
650 

8000 
800 

7 50 
3 

60 
30 
2.5 
40 

20 

20 
50 
50 
20 
40 
2 50 

30 
5 
5 
5 

5 
5 
5 

25 
7 50 

16 50 
22 50 

4 50 

6 30 
39 38 
18 
15 
39 

19 50 

12 
13 13 
14 07 
37 50 
9 

18 75 
49 50 
2'l 50 
18 75 
24 38 

2 82 
2 44 

30 
15 
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,, 
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Ankara Levazım Amirliai Sabnalma Komisyonundan: 

1 - Ankı.ra G"rr.izoıı birlik müess~'el11ri hayvanat ibliyacı °" 
lan 6ı950U kilo arpanm kapalı zarıla eksıltmesinde talip çıkmadı

(ıından pazarlıkla eksiıtıı;eıi 28 eylül 938 ıaat 15,30 da Ankara Lvz, 

Amirliiı Satıualma Komisyonunda yapılacaktır. 

t 
·1-~ 1 - Ortaokullar.o 31 mayıs 939 tarihine kadar iblJ . 0 ı ~ 

'b}efl ı 

100 
300 

130 
450 5 

8 70 
1 69 Pancar 

" 

2 - ~ıuhammen bedeli 27877 lıra 50 kuruş, ilk teminatı 2000 

lira 81 kuruttur. Şartnamesi 131 kuruş mukabilınde Komiıyondan 

a .ıoabıllr. Kanuni -.eaika ve teminatla belli vaktinde Komisyonda 

oulunulmaıı. 

Vize Tiimen Satınalma Komisyonundan 

Vize 100 ton yulafına talip çıkmadığından ihalesi ka
palı zarfla 30- l 0·9J8 cumartesi günü saat 16 da yapıla· 
caktır. Muhammen bedeli 6000 liradır. Muv~kkat teminatı 
4o0 hradır. Taliplerin bildirilen a-ün ve saatte Vizede Ko. 
na müracaatları. 

Birecık Hudut Taburu Satınalma Komiıyonandan: 

nan yukaı ıda adı, miktarı, tem'nab, ibal1S şekli ve tarı ~ r 

ren 51 kalem yiyecek ve yakacaklan 15 gün müddetle ,çı 
meye çıkar1lmışbr. 

1 
~ 

2 - Eksiltmeye iştirak etmek iıteyenler fartnaJD•le'eııl 
~ea Okulanda her gün görebilirler, ihaleden iki saat e"" ~ 
dar ÖA'retu;en Okulundan alacakları irtaliye i ~e kanuni tc~ / 
Merkez Muhasebe Direktörlüaü veın~sine yatırarak ılan~c;o 
zu ile muayyen gün vo saatte Kültür Direktörlütilndekı 
müracaatları. • 

-
d•": İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonutl ~ 
.. rı ~ ,ı 

İhale günü talibi çıkmadığından ibaleıi 10 gu 1r 
ıt ... 

Gümütıuyu Haıtaneıinin ihtiyacı olaa 1400 kilo teuy••' d" 
ıiltme ile ihaleıi 2'l eylül 1938 perşemb• gilnü saat JO 

caktır. . . ,dıf• 
Muhammen %7,5 Muhammen tutarı 1750 liradır. llk teminata 132 hr 

Cinsi Mikdarı Tutan Teminatı İhale ta!!!!!__ mesi her sıüıı Komisyonda srörülebilir. . ... !# -- ,,iP' 
Fabrika uou 200000 27000 2025 3.1()..l938 "'• • İhale güııü talibi çıkmayan Haydarpaşa Haıl•" 1ıe / 

ihale günü ve saati: 3 birinciteşrio 1938 pazarteıi glloü saat kilo tereya~nın ihaleıi 10 gün uzatılarak açık ekıilrııe fl401ı'; 
13 dür. 22 eylül 938 perşembe güoü saat 10,aO da yapılacaktır• tıı'~ 

1 - Birecik hudut taburunun nah ihtiyacı için mukaveleye tutan 2281 lira 25 kur .. ştur. İlk teminab 172 liradır• Şş' 
bağlanacak olan yukarda cins ve miktarı ve ihale günü ve saati 1 gün Komiıyooda görülebilir. p 

yazılı ~OUOOO kilo fabrika unu kapalı zarf u&ulile ekıiltmt.ye ko: • l l b l b' l'kl baY''llıı'/ı * • stanbul komutan ı~ına ağ ı ır ı er ib I 
nulmuştur. ~OO ı _ ·ı k t t ı ı t K l zaı flı ~ f · .1 fı ·· k "ıır e ek ü.ıere her 844.C -..ı o uru o Sft ın a ınaea ı ır. apa ı "'''' 2 _ lste!tla er şartname evsa nı gorme , o5 r .ım . . . . . .. .. ılacA" d' 
mın kışlada tabur kararııahında içtima eden Satanalma Komisyonu .. bırıncıte~rın 938 ça~şawba gŞunu saat 11 de yakp i•1oll 
·- b.1. 1 men tutarı 21941- lıradır. artnamesi gtın ouı na müracaat ede ı ır er. . 

3 _ lıtekliler muayyen ,..uen bir ıaat evvel teklif meklup· ı lebıllr • 
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17-9-938 Münakasa Ga:ıete.i 5 

Gireson P. A. Sa. Al. Kommisyonundan: 

Tahmin edilen ilk teminat ihale taiihi 
Miktarı Tutarı 

t .......__ Kilo Lira Kr. Lira Kr. Günü Saat 

'ms• -•E*9&4&EK:l'il!lleii'm ...... a&•ıı:mGmzımE1-.t1L•İ•Y-Q-R~--, ' lmLllı:• ·~mil~:h.iEs:ar:la:r:U:.:M:iı:·d:ü.rmlu•···ğu:":nd:e:n:: :::ı 
Sayın müşterilerimize müjde 

~)( kabuğu 140000 840 00 65 00 6-10-38 cuma 15 
Yat 4800 4800 00 360 00 7-I0-3g c.erlesi 10 

~ f Gireson garnizon ihtiyacı olan yukarıda miktarları ya
' lll~ık kabuğu ve sade yağı satın alınacaktır. Açık ek

' ~ e ıle ihalesi hizalarında gösterilen günlerde yapıla
~· r. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. isteklilerin ilk 

' t, ~llıt ınakbuz veya mektuplarile 2490 sayılı konunun 2 
n_1 ~nctı maddelerinde yazılı vesikalarla beraber ihale 
'rı belli saatlerde alay satın alma Komisyonuna mü-

tları ilin olunur. 

Konya Köy Ebe Mektebi Müdürlüğünden : 
~Cinsi Kilo 
ta ek (Hast) 6500 
a_ Ylıll eti 2500 
h.de 1 .. 
r~ •gı 400 
Ş.k !iç Ankara 1000 

' ~'r (kare) 300 
L~1111 Ôıneri Muharrem 250 
~-il 500 
~lrna (İrmik) 300 
~~il Yağı 100 
~ tea 700 

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

EKONOı iK ve ŞI 
markah sobalarımızı her yerde arayınız 

Fiatlar ELVERİŞLİDİR· 

En son model Avrupa Kromeli 
ve Emayeli sobalarımız da gelmiştir. 

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

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

ları ve sıhh levaziminizi mağaza-
mızdan satın alınız. 

ŞIK SOBA MAOAZASI 

M. Ş l R AK YAN 
lstanbul, Büyük Posbne karşısında, Türbe aok. No. 6 

1 - Ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulup 
20-Vl-938 tarihinde ihale edilemeyen İzmirde yaptırılacak 
Tütiin Bakım ve İşleme evi inşaatile temel kazıkları işi bir 
kül halinde yeniden ihzar edilen şartname Te projeıi muci
bince kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

il - Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 764426 lira 3l 
kuruş ve muvakkat teminatı 34827 lira 5 kuru,tur. 

111 - Eksiltme 1-XI 938 tarihine rastlıyan salı gfinü 
saat 1 1 de Kaba taşta Levazım Te Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 38,22 lira bedel mukabi
linde İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve 
İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. t 

V- Fenni şartnamesinde izah edilen esaslar dairesinde 
yapılacak temel kazıkları işi Franki, Rodiç, Stern, Semples, 
Brechtel, Abalorenz, Miharlis Most vesair firmaların uıul ve 
sistemlerine veya bunlara mümasil sistemlere göre yapıla
caktır. 

!!.tl'tı. faaulya (Başara kavak) 300 
~~ cılllek 100 
~llt 300 

VI - İsteklilerin diplomalı mübendiı veya mimar ol
maları, olmadıkları takdirde aynı evıafı haiz bir mfttehaı
sısı in,aatın sonuna kadar daimi olarak iş başında bulun
duracaklarını Noterlikten musaddak bir taahhüt kağıdı ile 
temin etmeleri ve bundan başka asgari 500.00J liralık bu 
gibi inşaat yapmış olduklarını gösterir vesika ile ihale 

'-----•-l!lWEiil?lil*rıl*'l'ıll*•-m-••--••-m1m# gününden sekiz gün evveline kadar İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca münakasaya 
iıtirak ve ehliyet vesikası almaları lazımdır. ,, 

,, 
,, 
, 
,, 
,, 
,, 
, 
,, 
,, 
, 
' 

, 
, 
, 
, 

~~ 400 
~e~~•rıaan 10 
~ır 1Edir•e) 100 
~ı. il (Siyah) 100 
~.... • 100 

~ Ltıınnı çekirdeksiz 100 
"Önıtırn 28 ton 100 

lı Q~Gy ebe mektebinin yukarıda cinsleri yazıh arzakı 
~ltQı 938 tarihinden itibaren ayrı ayrı şartnamelerle ek
'-"b'Ye konulmuş olduğundan taliplerin 28 / 9 938 Çar
~ltai' iÜnü saat 13 de doğumevinde teşekkül edecek olan 

•Yona müracaatları ilAn olunur. 

Isparta VWlyet encümeninden : 

~ll~iliyeı ı1ygır deposu hayvanatı il~tiyacı iciıı nıi.iuakusaya 
,,~arpa ve eamana müddeti içinde talip çıkmadığınc an 
"- d ~sa ınüddcti 9·9·938 den 19-9·938 sut 16 ya kadar 10 

l a uzatıldığı ilan oluııur. 
(Devamı 6ıncı sayfada) 

Müteahhitlerin Takvimi 
Pazarcesi l 9·9·938 

Telefon (P. P. Lu. Müd.) No. 770 
Elektrot ve nipel (Ask. Fabrikalar) No. 778 
Demir köprü inşaatı ve ın ')nati (Nafıa Vek.) 779 
Yol malı.emesi, buton şöınioman takozu (D. D. Y.) No. 779 
Etüv makinesi (M. M. V.) No. 780 
Nıkel (Ask. Fabrikalar) No. 774 
Halkevi binası inşaatı (Kayseri C. H. P.) No. 797 
Doğum ve nis.,iyc kli .. iği binası inşaatı (Sıhhat ve İçtimai Muavf.• 

net Müd.) No. 798 
Otobüs (Buca Belediyesi) No. 793 
Yulaf (İzmit Tümeni) No. 801 
Sadeyağ \İst. Koınut.) No. 801 
Saman ve kuru ot (lst. Komut.) 802 
Hudut teli ve çinko levha (D. D. Y.) No. 804 
Un sadeyağ, keçi koyua ve sığır eti (MarJin Aık. Sak.) No. 805 
Mazo( (.Samsun Bcled.) No. 807 
Tuz ambarı ile apr .. iıışaalı (iohisarlar U. Mild.) No. 8u7 
Keten bezi (D. D. Y ) No. 808 
Battaniye (M. M. V.) No. 808 
Yerlı kok, me7e odunu ve meşe: kömürü (İstanbul Emniyet Mııd.) 

No. b08 
Dershane iıış.ıatı (İ.st. Nafıa Müd.) No. 809 
Fişekhane Silahtarağa Acıbadem Küçük Çaınlıca yolunun tamirl (İ.st. 

Bded.) No. 8W 
Erenköy esaslı yoluuun tamiri (İst. Beled.) No. 809 
Sıra, kür..ü, dolap kultuk v. ı. (Haydarpafa Liseli Sak.) No. 809 
'fermoı ile otobüs ve kamyon (Tophane Lvz.) No. 809 

1~& l)Ullllupınar Şehiryatı Okulundn bulunan ve hepsine 
~ ~,;• .20 kuruş bedel tahmin edilen 66 kalem eski ay· 
'-ıt, ~nıye, su küpü, pulluk, mintan, caket, pantolon ve 
'lıaa11 R1?i köhne eşya satılmak üzere açık artırmaya ko

' ~~ ıae de belli ihala gününde giren bulunmadığınd~n 
f ~l, 26-9 938 pazartesi gününe uzatılmıştır. Eşyaların lıs
' ~ Q~~namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir, istek

i' b lıra 86 kuruiluk ilk teminat makbuz veya mektu
~.::•ber yukarda yaz1lı günde saat 14 buçukta Daimi 

Subay çadın (M. M. V.) No. 809 
Arka ve ekmek çaulası (M. M. V.) No. 803 
Beygır kı ı (Ask. Fabrikalar) No. 8U9 
Şek.er (lohisarlar U. Mud.) No. b03 
Bulgur tÇanak. Mst. l\ vk. Sak.) No. 809 

ilde bulunmalıdırlar. (İJ (6432) 
ç • • • 

,._~ukları Kurtarma Yurduna lüzumu olan ve beher 
~tikılle 22 kuruş kuruş bedel tahmin edilen 3400 metre 
Jb'il, ' 11 bezi açık eksiltmeye konulmuştur. Bezin nü mu
;;: ıt~rtnaıneıi Levazım Mödür!Uğünde görülebilir. İstek
~-~ .1~ nuınaralı kanunda yazılı vesika ve 56 lira 10 ku
~.,lt-~ teıninat makbuzu veya mektubile beraber 2Q-9-Q38 
~dırı' Rtinü saat 14 buçukta Daimi Encömende bulun· 

•r: (l) (6367) 

Sıyah katranlı ve. mücerrıt şerit (tt. Te!efon Müd.) No. SıO 
* Muhtelif efya (lst. Deıterdarl.) No. 8, 1 
Hamule motor (Tophane Lvz.) No. 811 
Çorum Sungurlu yolunun tamiri (Çorum Vil.) No. 811 
Ulukışla kaı;abasının elekrlrik teıisah (Ulukı~la Bdid.) No. 81 l 
Eğer sabunu (M. M. V.) No. 8l l 
Çam direk (D. D. Y. Kay.ııer.) No. 812 
Talebe col.lbl camekiu v. s (Yükı.ek Deniz Ticaret Mekt. Mtld•) 

No. 81ı 
Kışlık elbise ve muşamba (Samsun Emoiyet Müd.) No. 814 
Silındir malzemesı ile nafıa garajı için alat ve edevat (Samsun Vil.) 

No. 814 
Heybeliada aan.toryomur,da yap. iıışaat (İst. Nafıa Müd.) No. 813 

.,.._.""MIAıfMtılMIAıf"'MllAıfMtıılH•flll.,_.MN.WMA' Liman binası tamiri (Bartın Nafıa MüJ.) No. 813 

-UTEAHHı·T ve Mu··ESSESıLERı'N 1 ~:~·~:~~: ::~~~~::~~c;it~~;~~~ ~.>·~!~ 816 
l: Krıble kömürü (Eskışehir Lvz.) No. 817 

Kilomel~.: t&jl inşaatı ve mahalline vazı (Kayseri Nafıa Müd.) No. 818 

l'-.1ı~ 
Nazarı dikkatine •Kaaıt (inhisarlar Samıuo Başınüd.) No sıo 

p i1t ~e tesisatlannıı.da kullanacatımı alelumum 
~o 0.n

1
t, galvaniz ve demir boru ve teferruati ile 

~ er ve sıhhi malzemesini mubayaa ederken 
---- bir kerre de ---- -

İZ i N. KAZ EZ 
lic h · ·· t d' · aret anesıne muracaa e ınız 

(Telefon : 49392) 

GALA TA, MAHMUD; YE CADDESİ, No. 39 da 

t"•afı ile fiyatları her tnrln rekabetten 

ilıttlndtlr • 

Posta nakliyatı (Afyon T. T. Müd.) No. 820 
• Arınlı ve kazıutı (Beykoz Deri ve Kuııdur4 Fabrikası) No. 82 l 
Kömür nakli (Sehmiyo Ask. Sak.) No. 821 
Pc.trol mobrlulı A ve C. ( "· M. V.) No. 821 
Gaz yafıı (inhisar.ar U. Müd.) No. 821 
Zıvana ki~ıdı (inhisarlar U. Müd.) No. 821 
Üniversite binası tamiri (lst. Üniveriİle SAK.) No. 822 

Ö.ıılerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir· ......................... 
A. TEVFiK-· ercüme evi i 

Galata, Sigorta Han Tel, 41634 ı 
•••••••••••••••••••••••• : 

VII - Mühürlü teklif mektubuna kanuni vesaik ile 
6 mcı maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve 
%7,5 gilv~nme parası makbuzu veya ba.nka teminat mek· 
tubunu ihtiva edeck olan kapalı zarfların eksiltme günü en 
geç saat lOa kadar yukarda adı geçen Alım Komisyonu 
Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(6492) 1-4 
• • • 

1-l<laremizin Yav~an tuzlasında şartname ve projesi muci
bince yaptırılacak Hevir-Doktor evi ile ilk mektep biııası in· 
şaett her iki iş birden kapıılı zarf usulile eksiltmeye konul· 
muş·ur. 

H-Keşif Lede ti Re~ irin 7238.~5 lira ve ilk mektep bina· 
stnmın lO-ı7.=.,5~ lira ki heyeti umumiyesi 17713 lira 77 ku· 
rıış 'e muvakkat teminatı 1328.54 liradır. 

IH-Eksiltme 3/X/938 tarihine rastlayan pazartesi güoü 
-,ant 11 Je Kabaıaşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeld Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Şartname VA projeler 89 kuruş bı>del mukabilinde İn· 
hisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Konya ve Ankua baı 
M üdurlüklerinden alınabilir, 

V-Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin tenni evrak ve 
vesaikini 1hale gününden 3 gün evveline kadar lohbarlar İn· 
şaat şubesine ilınız edert'k aynca münakasaya iştirak vesikası 
almaları IAzımdır. 

Vl-1\tiıhilılü teklif mek.tubırnu kanuni vesaik ve 5 inci 
madd~de yazıh inşaat Şubenizden alınacak eksiltmeye i;tirak ve· 
sikası ile muvakkat güvenne parası makbuzu veya banka temi· 
nat mektubuııu ıhti·ıa edecek olan kapalı zarfların eksiltme gü
nü en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen Komisyon Başkıın· 
lığına makbuz ımtkabiliude verilmesi llizımdır (6493) 1-4 

• • • 
1 - Şartname ve projesi mucibince Gaziantep barut de· 

posunda yapt · rılacak bl kçi evi inşaatı ve depo arazisinin tel örgü 
ile çevrilmesi işi 25· Vlll·38 tarihinde ihale edilemediğinden ye
niden V·~ pazarlık usulıle eksiltme}e konmuştur. 

il - Kı şif lıed rli bekçi eviııiu 1864,96 lira tel örgli işiaia 
248,26 lira ki cem'an 2113,22 lira ve muvakkat teminatı 158.49 
liradır: 

UI - Eksiltme ?. l-JX.938 tarihine rastlıyau cumartesi günü 
saat llde Kal.mtaşta Lnvazım ve Mubayaat Şubesi Alım Koaıis 
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeltr 11 kuruş bedel mnkahilinde 
İnhisarlar Lewızım ve Mubayaat Şulıesile Gaziantep Ba§mtıdiir· 
ltigür.dt"n alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
%7,5 güvenme paraJarH~ birlikte yuko.rda adı gPçen Komis}ona 
lgtıınbula gelemi}•crnk taliplerin de Gaziantep BaşmüdtirlOğün· 
de müteşekkil Komisyona müracaatları ilin olunur.(6246) 3-1ı 

• • • 
1 - İdaremizin Pa~aLalıçe fabrikası için 2000 kilo toz 

şeker açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli beher kilosu 25,5 kurus hcnbile 
510 lira ve muvakkat tJminatı 38,25 liradır. 

lll - Eksiltme 19/9/938 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindekı Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - lbteklilerin eksiltme için tayin edilen güu ve saatte 
%1,5 güvenme paralariJe birlikte yukarda adı geçen Komia· 
yona gelmeleri ilan olunur. (6067) 4 • 4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
------------------------Mode Prix 

Objet de l' Adjudication d'adjudicat eatimattf 
Caution 

proviıoire 

Lieu d'adjudicatioo tt du 
Calıier des Cbarıes Jour Heure 

Conatructlon-R•paratlon Trav. Publlca-Mat•rlel de Constr,uctlo n-C•rtographte 

Repar. ~t conatr. bitisse Juıtice Balya. 
,, arcbes ı/route Bergama-Kınık. 

Publique 800 - 60- Dir. Fiıc Balya 28-9-38 15 -
11 -
15 -

,, 1563 50 
520 08 

B Vil. iz mir 29-9-38 
Trav. jonclion eanal avec l'eau de la ri· 

Yiere d'İlgio. 
,, urcau Trav. Hydrauliqueı Konya 29-9-3~ 

loıtal. et constr. Bat. gare a la ıtatioa 
Ödemİf (eah. eh. L. 5). 

Pli each. 

Conatr. Bat Halle a Nu:ıllı. ,, 
Conıtr. porte en fer et inatal. de grille au Publiq11e 

jardin deı enfantl. 
Coutr. Bat. ~eole primaire. 
Conıtr. pavillon au Lyeee Diyarbakır (aj.) Pli each. 
Trav. uphaltage premier et ıecond perronı 

Gare Ankara, et trottoirs ıis devant les 
W.C. publicı, le cazino, le jardin et la 
batisse de l'Adm. Gen. 

Trav. repar. ehambre Huve ete. de la 
prison d'iat. 

,, 

Publiquo 

Constr. 4 hana-an pr eanons do.-ıt leı 2 l Gre a ıre 
Çorlu et !es 2 a Kırklareli. 

15000 -

142?5 35 
3949 30 

40268 83 
13J00 -

3168 34 

1125 -

1086 90 
296 20 

3220 16 
975 -

238 -

6997 -

Seme Expl Ch. de fer Etat lzmir 

Municip. Nazilli 
Muoicip. Konya Ereıli 

Moubtar Gesi 
Dir Trav. Pub. Diyarbakır 
Adm. Gen. Ch.' de fer Etat Ank. 

Cai11es Sirkeci. 

Dir. Tr. Pub. i.t. 

Com. Aeh. Corpı d' Armee Çorlu 

4-10-38 

3-10-38 
27-9-38 

16 -

16 -
15 -

dans un moiı 
3 10-38 10 30 

30-10-38 11 -

3 10-38 15 -

15 -

Conıtr. bati11eı pr comptabil. putieul. et Gr' l sır~ 24396 - Vll. K1rşehir 1 mois a partlr du 12-9-38 
et impimerie (aj ) et 11997 36 

Repar. pont a aalioe Yerli. • 154 - 11 55 Dir. Princip. Monop. Ank 

Prodult• Chlmlque• et pharmaceullquea - lnatf um ant• Sanltaırea-Fournlture pour Hopltaux 

Cbloıure d'Ethylc: 5000 p. Publiquo 275 - 208 25 Com. Acb lnt. İst. Tophane 
Medicamtnt: 14 lotı. Pli caeb. 7890 - 59t 75 ,, ,, 
Chargeurs pr radium : 5 lob. Publique 213 L 50 191 86 ,, . ,, 
Coton hydrauphile net: 10 .. 0 k. ,, 1375 - 103 13 Dir. Vakoufı lst. 
lmtrumentı de chirurıie : 19 lota pro;fuih " 124 3.5 Vilayet Eskişehir 

pharmaceutiquca : 84 lots 

E16ctrlclt6-0ez-Chauttage Centraı (lnataUatlon) et Mal6rlel) 

Fil r~opbore tn bn nze caoutchoute: Pli each. 3 J0()0 - 2250 -
3COOOO m. (eah. eh. p. ISOJ. 

lnıtal. electro·hydraulique hourg Dörtyol. • 290J2 70 1450 14 

Hablllement - Chauaaurea - Tlaau• - Culr• 

Chau11uru pr chasHura : 3186 paireı. Pli eacb. 7915 - 596 -
E11uie-main : 10000 p. Publique 3500 - 26~ 50 
Mouehoirı : 20000 p. ,, 3200 - 240 -
EHuit·main : 14000 p. ,, la p. O 27 50 288 76 
Eıearpioı : 33()-370 paires. " la paire 5 - laB 75 

Bola da Conatructlon - Pl•nche, Ch•rpenta ete. 

Dir. Eeonomat P.T.T. Ank. et İıt. 

Munieip. Dörtyol 

Com.Aeb.Com Gen.Surv.Douan.İıt. 
Com. Ach. Min. DH. Nat. Ank. 

,, ,, 
" ,, 

Cem. Acb. Ee. Seiencu poiltiques 

L"adjudication du 17-9·38 conternaııt l'a· Com. Ach. Int. lat. Tophane 
ebat de ı;O m3 du planehe pr emhal-
lage a ete. annulh. 

Poteaux en boiı de sapiu de 6 m. : 50 p. Gre a sırlı 400 - 80 - Dir T ~14phones İıt. 

Amaublement pour Habltatlon et Buraaux - T aplaaerıe ete. 

Banca de clasıe : 210 P• Publique 982 80 73 75 Vil. Balıkesir 

Travaux d'lmprlm6rla - Rellura Papeterla at arllclea da Buraau 

lmpreuion ıevue "Tür'< tiyııtroıu.: 2..:ıOOOp. Publique 900 - 67 50 Com. Perm. Municip. l.t. 
lmprusion de regiıtreı: 40 lob. ,, 1050 - 78 75 Dir. Vakoufı İst. 

Combuallble - Carburant - Hulll•• -
Semi-eoke : 420 t. Pli caeh. 10185 - 673 88 Com Aeh.Lyceeı et Ec.Second. bmir 
Coke: 28 t. Dir. Ecoles saıres femmet Konya 
Charbon de Boiı : 22,8 t. Publique 6 30 Com. Aeb. Ecolu Second. Balıkesir 

,, ,, ,, 180 t. Pli eaeh. 9~50 - 708 75 Com. Aeh. lnt. İst. Tophane 
Semi·coke : 250 t. charbon de Bois : 1 t. 53,J, 19 Dir. Gen. Surete Ank. ,, 

boiı de ebene : 25 t. 
Benzine : 1 O t , Publique 2560 - 192 - Municip. Ank. 
Hoiı et charbon de terre : 3 lota (aj.) ,, 850 - 63 75 Dir. Ecole Age ııt de Police 
Coke de fonderie : 700 t. Pli caeh. 2.HOO - 17J2 50 Adm. Gen. Ch de fer Etat Ank. 

Bur. Exp. Haydarpaıa. 
Boiı : 13-25 t. Semi·coke : M0-450 t . (aj.) 957 12 Dir. G~n. Türkkutu 
Semi·e->ke indir. : 65 t. Publique 1756 - ~63 25 Com. Ach. Cooseil d'Etat 

Dlvar• ı 

Chaudron pr bain. Publique 424 53 Dir. Vakouls Kayseri 
Vrilleı pr puits : 5 lota. Pli eaeh. 7000 - 525 - Com. Ach. Mioist. Aıriculture 
Veaux lndig. et de Crimee: 90 tltes (aj) 1188 - 89 10 Dir. lns ı itut Bacteriolorie Pendik 
Poudre de zinc : 3 t. (aj.) Publique 3000 - 225 - Com. Ach. Mio. D'f. Nat. Ank. 
Mieroıeo be : 50 P• Pli eaeh. 10570 - 792 75 ,, ,, 

Provtalons 

Beurre : 5~ t. (eab. cb. p. 276). Pli cacb. 55104 - 4007 23 Com. Ach. Int. Marit. Kasımpaşa 
Paid : 70-90 t. ,, le k. O 10 615 - Com. Acb. Ecolea Balıkesir 
Beurre : 4 5,5 t. le k. 1 - 412 50 

" " 
,, 

• il t. ,, 9900 - 742 50 Com. Aeh. Div. Vi:ıe 
Foin: . 5 t . (aj.) Gre a gre 2250 - 192 - Com. Aeh. Com. lıt. Fındıklı 
F arine : 645 t. PH cacb. 70950 - 6658 580 Com. Aeh. Corpı Armie Konya 
Conea11aıe de bl' 1 1210 t. ,, 24000 - 2268 75 ,, n 
Orıe: 500 t. n 22000 - 2062 60 • " 

3-10-38 16 -

3·10-38 14 30 
3-10-38 15 30 
3-10-38 15 -
3-10-38 lf> -
3-10-38 15 20 

3-11-38 15 -

13-10-38 14 -

3-10-38 11 -
3-10-38 14 -
3-10-38 11 -
27-9-39 11 -
4-10-38 ıo -

6-Hl-38 14 -

29-9-38 15 -

3 10-38 14 30 
3-10-3'3 15 -

4-9-38 16 -
28-9-38 13 -
30-9-38 9 -
1-10-38 11 30 
1-10-38 15 -

30-9-~8 10 30 
28-9-38 il -
3-11-38 I~ 30 

26-!l-38 11 -
3-10-JS 14 -

22-9-38 
7-10-38 11 -
28--9-38 14 -
2-11-38 10 -
3-11-38 11 -

1-ı0-38 11 30 
29-9-3~ 10 so 
29-9-39 10 30 
3-10-38 15 -
23-9-33 11 -
3-10·38 11 -
3-10-38 16 -
l·l0-38 11 -

Memento des F ournisseurs 

Lnndi 19.9.938 

Appareils telephoniques (Dir. Economat P. T. T.) No. 71e 
Electrote tt nipel (Fabriques milit.) No. 778 
Constr. et inıtal pont metallique (Dir. trav. Pub.) No. 77fJ ~~ 
Arret de cheminement boulon ete. (Chemins de fcer Etıt) 
Machioes etuveı (Minist. Def. Nat.) No. 780 ~' 
Gonstr. maison du Peuple (Priıid. Maiıon du Peuple 

No. 777 
Nickel (Fab. Milit.) No. 777 
Clinique d'accouchement et de malad. fem. (Dlr. Hy~eo: 11 

Soc.) No. 798 
Autobus (Municip. Buca) No. 798 
Avoine (Division lzmit) No. 801 
Beurre (Com mil. lat.) No. 801 
Paille et foin (Com. mil. Ist.) No. 802 
Fıl de bornage et zinc ea plaque (Ch. de fer Etat) No. sa-' 
Constr. depôt ıd et appart. (Dir. gen. Moo.) No. 807 ~ 
Farine, beurA«,, viande de chevre, mouton et bceuf (Coaı· •' 

Mardio) No. H05 
Mazoute (Muoicip. Samıun) No. 807 
Toile en lin (Ch. do fer Etat) 808 • 
Couverture en laine (Minıt. Def. Nat.) No. 808 · . 
Coke indig. bois de cheııe et charbon de bois de cheııe (Dır· 

lat.) No. 808 
Conıtr. classe (Dir. Tr. Pub. Iat.) No. 809 
Repar. route Fişekhane - Silahtaraka, Acibadem 

(Municip. Ist.) No. 809 
Repar. route Erenköy (Municip. Ist.) No. 809 
Baocs, chaise,, armoires, fauteuila ete. (Lyeee H. paf8) No· 
Thermos avec autobus et camion4 (lot. Tophane) No. 809 
Tentes pr. offıciers (.\Hnist. Def Nat.) No. 809 
Havresaes et aacs a pain (Minist. Def. Nat.) No. 809 
Crinı de chevaux (Fab. milit.) No. 809 
Sucre (Dir. gen. Monop.) 
Ble concasse (P1ace Forte Çanakkale) No. 809 , 
Bande iıolatrice aoudronnee noire (Dir. Telephone. ı.t.) r.Jo· 
• Divera objets (Dı:fterdarat Ist.) No. 811 
Moteur de charge (Int. l 'ophaae) No. 811 
Repar. route Çorum-Sungurla (Vil. Çorum) No. 811 
lnstal. electr. Uıukışta tMunicip. Ulukışla) No. 81 l 
S.ıvon pr. barnais (Minist. Def. Nat.) No. 811 
Poteaux en ıapin (Cb. de fer Etat Kayıeri) No. 81'! 1 

Armoireı pr. ecoliers, vitrine ete. (Dir, Ec. Com, Marit) ~~J 
Habits d'hivu et impermeables (Dir. Surete Samsun) No· 511 
Mater~el de cylindı e et outi)s pr. garaır (Vil. Samıuo) No· ~~ 
Trav. constr. au Sanatorium de Heybeli (Dir. Tr. Pub. ı.t.) 
Repar. Prefecture Port ~Dir. Tr. Pub. Bartrm) No. 813 
Bois d'alıumage (Div. Çatalca) No. 813 
Bois equarres de aapin et çita (Cb. de fer Etat) No. 816 
Charbon erible (lı.t. Eskişehir) No. 817 1t• 
Conıtr. et mise en plaee de pierres kilom6tr;quea (Dit· 

Kayıeri) No. 818 
• Papier (Dir. Pıincip. Monop. Samsun) No 820 
Transports posta.ux (Dir. P. T. T. Afyon) No. 829 rJ"'' 
Decbet..ı de peaux (Fab. de peaux et chaunsurea Beykoı) 
Transport de cbarbon (Com. ach. milit. Selimiye) No. 821 
Petrole, mobiloil A. et C. (Minıt. Def. Nat.) No. 821 
Petrole (Dir. gen. Mono;:>.) No. 821 

1 Papicr pr. cigarettes avec tubes (Dir. a-en. Monop.) Na• Si 
Rep. Bat. Universite (Com. ach. Univeraite) No. 822 

~~:!!::=:~~~~~~~~~~~~~~~ 

B. Müzayedeler 
Kandilli Kız Lisesi Direktörlü§'ünden: ~tıf 

Kandilli Kız Lisesi pansiyonu yemekhanelerinden 31 ~ 
tarihine kadar ıekiz ııy zarfında toplanacak olan ek111e1' 

11
,. 

ve yemek arbklan açı" pazarlık suretile aatılı~a çıkarılo:>ı.f f 
Tahmin bedeli 72 lıra o:up teminab 10 lira 80 kuru~tı.ı~:,,~ 

21 EylUl 938 çarşamba iÜnü saat li'l de İstanbul Killtil' 
1 

td binası içinde toplanacak olan Komiıyoilda yapılacak11'' -. ..,. 
isteklilerin şartnameyi görmek üzere mektep idareJı 

at etmeleri belli ıün ve ıaatte Komisyona ıelmeleri. 
...,.. 

İstanbul Btlediyeıinden : i(I/ 
Şehir Tıyatroıu tarafından ııeşrcdilmokte olan Til'" ,fl~ 

ıneamuası kaplarma konulacak ilan ve rcklin iti açı1' oııı~ 
konulmnıtur. Bu işe 381 lira bedel tahmin edilmi4tir· [il ~I 
şartnamesi Levazım Müdürlüfründe aörülebilir. İateklile~l~ ''ı 
maralı kanunda yazıla vesika ve 28 lira 58 kuru9lu~ ,aııO 1 

makbuz veya mektubiyle beraber 3-10-938 puarteıı 

fukta Daimi Eaciimende buıunmalıdırlar. 
• • • ,tıl' .. ' Battaniye, ıu küpü pulluk, mintan, caket, ayna Y• 

Bak lıi. Belediyeıi ilanlarına. 


