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Umum üccarların v ütealrıhi leri Mesleki Organıdır 

uğday 

Ytrı· ~iyasamız gevşektir. İhracat olmıyor, gelen buğdaylar 
d,~~ ıstihhak jçin satılıyor. Ticaret ve zahire borsaların· 
teab· son muamelelere nazaran buğday fiatları şöylece 
tka ıt edilebilir. 

35/37.50 paraya kadar 
10/32.50 ,, " 

yll lta yumuşaklar kilosu 5 kr. 
~ llıuşaklar ,, ,, ,, 

anunlar, ., ararnameler, 

icaret m ahedeleri 

Kararname No: 29476 

Se tt: Ekstralar ,, ,, ,, 
&~ttler ,, ,, ,, 5 para 1705 saj· .lı kanunun verdiği salahiyete istinaden İkti-
~ llterler 28 sad VekiHiği tarafından hazırlanarak 5 nisan 1938 tarih 
~lcatar " " " 9/20.

71

paraya kadar ve 14017/3272 sayıh tezkere ile teklif ve Şiirnyı D .... vletç.e 
lutıar : 4 : 34 paradan 5 k. kadar görülerek 13/8/ 1938 tarih ve 14018 sayılı tezkere ile ta-

,e> IO 9/38 d dilen tevdi olunan ilişik Türk kontraplak normları hakkm-
llı.ıı~ ı tarihinde 385 ton hükumeti taraf andan şim i~ e l 

"'Clltı l daki nizamnamenin mer'iyete konulması; cra Vekilleri He-llıe ... 1 e e görmüştür. Ecnebi kadar vagon başıoa vcrilme. ı:· 
ı. ... tk b yetince 24/8,f 1938 tarihinde onanmıştır. 
lltlld etlerden buğday hak- te olan 10,000 ley'den i .1-

b~ il gelen haberlere göre, ret prim hükümetçe 12,000 24/8/ l 938 

~ott'enenin yeni buğday re- leye yükseltilmiştir. Bundcn Türk kontrp!nk normları hakkında nizamname 

~-il taj Fransada 90 milyon- maada Romanya hükumeti Madde 1 - Kontraplaklar bu nizamname hükümleri· 
~~00 ı:nilyon kentala kadar buğday ihracatçılarının bufr- ne tabidir. 
~t };.n edilmektedir. Bu mik- day ihracatından dolayı elde •Madde 2 -Her kontraplak en az üç nğaç tabakasın· 

~ ~d tilnsa'nın dahili ihtiya- ettikleri serbest dövizlerin % dan mürek ep ve eu az üç milimetre kalınlığında olacak· 
)o~'ll 20 milyondan 30 mil- 30 nisbetinde bir miktarınm tır. Tabakalar elyafı yekdiğerine amut vaziyetinde olmal: 
'tkkadar bir fazlalık ifade serbestçe piyasada satmalaı ı- üzere birbiri üzerine yaptırılmış bulunacaktır. Kontrnplak
~tt t tedır. Esasen dünyanın na müsaade etmiştir. Bu mü- ların her iki harici lrnpakları soyulmuş veya bıçaklanmq 
~ iltafından gelmekte olan saade evvelce bütün serbest olacaktır. İç tabaklar başka cins ağaçtan ve hizarla biçil· 
'~ tlere göre her yerde bu dövizlerin "Banque National miş oiabilir. Koni:rplakla:· yalnız dış kapak tahtaları cinsi· 
'ti di Yeni buğday rekclteıi du Romanie,,ye satmak için nin tasrihile ifade edilir. ,. 
'ti :İ R.ekolten~n ?er yerde 

1 
Romanya hükumetinden veri- Madde 3 - Üç ..milimetre kalınlığındaki l!ontrplak

,~-d ltıası nebcesı olarak len l!ararın kaldırılması de- larda kapaklar birer milimetre ve iç kısmı bir milimetre 
• ay f' I · d'. 1 kt. y· R nya' dan da. . ıat arı, yanı unya me . ır ·, ıne oma ~ kalınlığnınaki kontrplaklarda kapaklar birer milimetre ve 

~'J Pıasası gerilemektedir. ! Belcıka ya . ,s.000 vagon bug· I iç kısmı iki miıimetre ve beş milimetre kalınlığındaki kontr
b~~lt:~anya'da dahi buğday 1 day ve lngUtcre'ye ~O.OO~ plaklar da kapakların her biri 1,25 milimetre ve iç kısmı 
~d,}'81 • çok iyi olduğundan I vagon buğday ihraç edılmesı iki buçuk milimetre ve altı milimetre kalınlığındaki kontr· 

ıbracatında Romanya kararlaştırılmıştır. plaklarda kapaklar birer buçuk milimetre ve kısmı üç mi-

l limetre olacaktır, Kontrplakların kalınlıkları sistrelenmiş 
-----•. veya zımbalanmıı oldukları taktirde de yukarıda yazılı 

ipek 

----
miktardan aşaiı düşmiyecektir. 

Madde 4 - İyi tutkallanmamış olan plaklarda tutkal 
hatası ayrıca bir işaretle gösterilir. 

~ ~-... ~~li0 •ste neşrolunan "lnfor· bir memlekettir. Fakat istih· 
~ılld tı,, gazetesinin son nus· lak hususunda BirlPşik Ame· 

~ ~ illa 0kunmuştur: rikaya yetişemez. Ham ipeğiu 
1 tı:ı ~k başlıca Aksayı Şar-, en büyük müstahlik memle-

Madde 5 - Plakların en ve boyları santimetre Te 
kalınlıkları milimetre ile ölçülür. En ve boy ölçülerind-e 
bir santimetreye kadar yanlış payı kabul olunur. Kalınlık 
ölçüsünde kabul edilmiş kalınlıklara nazaran % 6 derece
sinde fazla veya noksana cevaz verilir. 

~~ill. ;ı, suıu kalmıştır. Ham 1 keti Birleşik Amerikadır. 
~b\}'~e nim işlenmiş ipeğin Ham ipek istihlak eden 
~~t;ı, ij: lllü~tahsilleri Japon~ memleketlerin nisbeti: 

~tll! e Çın memleketlerı Yüzde 
t t- t, Birleşik Amerika 52,·3 
Q~l ~0ll · 
ı~Uıı d .. •statistiklere nazaran Japonya 12,5 
t ~İl ij11Ya ipek mahsulü Fransa 10,4 
~ ofon kilo (Livres) 453 İtalya 7,2 

l? ~ ~~Ştur. Bu miktarın İngiltere * 4,3 
~t~ıll.i l"'·llnü Japon, yüzde Hındistan 3,0 

1 ~~)-in, yüzde 6 sını Mnn· 89,7 
l >'Uıde 3 ünü Korea Şu halde nesç sanayiine 

~ ~~· h d ~il "411Ştir. Bu rakkam- tabsisolunan am ipeğin on a 
f •ııı 

\\1\>'rl aşıldığına nazaran dokuzunu bu altı memleket 
\ b dok•tın ipek mahsulünün sarfediyorlar. Bu memleketler-

qllltı Uıu Japonyanın elin· den başka ham ipegı ham 
~ ~-trı rtı.uş oluyor. madd~ olarak istihlak eden 
'> ~i trı 1Peğin ikinci dere- memleketler var. Mesela Tür· 

\1 •tk ı . 

Madde 6 - Kontraplakların fiyat vahidi m3 umetr _ 
mikabı,, üzerinden hesap edilir. 

Madde 7 - İşlenme esnasında veynhut işlendikten 
sonra tutk~l hataları zuhur eden kontrpliikları ''Hat&!ı 
parça gösterilmek şartile,, satıcı değiştirmeğe mecburdur. 

Madde 8 - Kontrplak satışlarında esas olan nilmu
ncler, yaprakların kalınlığı, yapıştırılış ve soyuluş tarzı 
vesaire gibi inıalat tarzını gösteren tip nümunelerdir. B 1 

nümuneler renk, yırtık •;esaire gibi kapaklarm harici man
zarasına taalluk eden cihetler hakkında bir taahhüdü ta-
zammun etmez. 

Madde 9 - Plakların üzerinde aşağıdalci 
kunaklı bir surette yazılı bulunacaktır: 

A · Fabrika markası, 
B · İmalat usulü (Yaş ve kuru usul), 
C - Kalitesi, 
D · Kalınlığı, eni, boyu, 
E · İmalat taı ihi. 

hususlar O· 

a) MÜNAVASALA 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri vem~lzemesiHarita 

İzmir Devlet Demiryollarıod•n: 
Komisyonumuzda mevcut proje ve fenDi şartnameleriae fÖre 

ye ( 15000) lira muhammen bedelle ve anahtar teılimi ıartile Ôde· 

miş şehir duraQ'ıııda yaptırılacak yolcu durclğı inşaat ve luisah iti 

4-10.938 tarihine müs;.dif salı günü ıaat 16 da Alsancalda Sekizinci 

işletme binasındaki Komisyonca kapah zarf usulile ihale edile· 

cekıir. 

Bu işe gil'mek i.steyt!olcriıı (1125) liralık muvakkat teminat ver

meleri ve 2490 sayılı kanunun lO uncu maddesinin F. fıkrasına ve 

yüksek Baş Vekaletin 6-2-938 tarih ve 6 488 No.hı tamime le.fi· 

tan Nafıa Vekileliae 8 fÜn evvel bir iıtida İl• m6racaat edilerek 

bu iş için alınılHŞ ehliyet vesikaH ve kanunun 4 üncü maddeıi mu· 

cibince işe airmete nıanh kanuni halleri bulunmadıtu~a dair beyıın

ııame ve teklif mektuplarını ayni güıı ve saat (15) e kadar Komiı· 

yon Reislığine verme!eri laZlmdır. Ehliyet vesikası ıöıtermiyenlcr 

cks .ltmeye giremezler. 

Şartnameler beşer lira mukabilinde Al.ancak veznesinden ıa
tın alınabilir. 

Diyarbakır Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Ekıiltıneye konulan iş: Birinci defa 9-9.938 cuma glnü 

eksiltmeye konulduğu baldo tdip çıkmıyan 40268,83 lira bedelli 

Diy .. rbakırda yapılacak lise paviyo.ıı binasıdır. 

2 - Bu iş~ ait evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartoamui. 
B - Mukavele pt.:ıjesi. 

C - Ek huıusi ve fenni şartnameler. 

D - B .. yıııdırlık ve yapı işleri genel ve frnni şartnameleri. 

E - Bu evrakfar Nafıa Dairesinde iÖrülebilir. 

3 - Bu işin iaalesi 3-10-938 pazarte•i ailnli saat 10,30 da ka
pa' ı zarf usulile Diyarbakır Nafıa Dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilml'k için (32!0, 16) liralık muvakkat te · 

minat vermek n aşaiıdaki vesikaları ibraz etmek liı.ımdır. 

A - Nafıa MddilrlüğGnden alınm:ş on bin lira\ıktaa yukarı 

mütcahbidlik vesikası. 

B - 938 mali yılına aid Ticaret Odası vesikası. 

5 - Taliplerin teklif mektuplannı perşembe g-üaü ihale saatin· 

deıı bir saat CV\ el Komisyon Reisliğine makbuz mukabili verıne· 

leri, posta g-ecikmesi kabul edilmez. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan:, 

Çorlu ve Kırklarelinde ikişer adet top hangarı yapı· 
lacaktır. Pazarlık 26-Q-938 pazartesi günü saat 15 te Çor
luda KOR SA. AL. KO. da yapılacaktır. Fenni ve hususi 
şartnameleri ve projeleri Çorlu Kor. Sa. Al. Ko.dan 5 li
ra 95 kuruş mukabilinde alınır. İlk pey parası 6997 lira
dır. İsteklilerin pazarlik tayin edilen gün ye saatte kanunUB 
2 ve 3 üncü maddelerindeki belgelerle birlikte Çorlu Koı. 
Sa. Al. Ko.na müracaatları. 

Gümrük Mu haf a:ıa Genel KomutanlıA-ı İstanbul Satın11lma 
Komisyonundan : 

Eşyanın cinsi Tasınlanan tutan hk temiaat Ekılltmeain 
Lira Kurut Lira Kurı.ı, tarihi r!i•Ü saati 

Filburnu mevkiindeki ahtah 

kulübenin yeniden yapılması 

Fiiburau mevkiindeki mu
hafaza kulübesine mutfak 

yaptırılması. 

Galata Balıkpazarındaki 

248 96 J9 00 19-9--938 pazarteei 10 

240 07 19 00 ,, 
" 10,30 

ı ~•lk eı; eri Türkiye, Su· kiye, Almanya, Kanada, Isviç-
' b'' ı;-t iltılar, Yunanistan, re ve Rusya. Fakat bu mem

~l~ııu"nsa. ve Sovyet Rus· lcketlerin istihlak ettikleri 
Madde 1 O - Normal plakların 

eski muhafaza ah,ap kü· 
eh'adı aşağıda göste-

lübenin ıahş1. 10 00 02 00 " il do 

~ ~lib8 >'orJar. miktar nisbeten ehemmiyetsiz· 
~ ~\ffc:! olunan ipeğin he· dir. 
~,h 1 beynelmilel muba · 

~ , l!t, ~ nıeyanma dahil 
~ 1~iıı b alnız Japonya ham 
~ ~trtı enı. büyük müstah· 

buyuk müstahlik 

Çin ve Mançuride ipek 
sanayii hakkında ciddi istatis· 
tikler mevcud değildir. Fakat 
büyük miktarda ipekli kumaş 
lar imal va ihraç ederler. 

rilmiştir. 

2oox 120 cm 
22ox1Jo ,, 
2tOX140 ,, 
Madde 11 Hususi işler için 

len eb'adda pliiklar imal edilebilir. 
sipariş üzerine is teni· 

Bitmedi 

" " 
1 - Yukarıd>t yazılı kulübe inşaah ve aatışının gösterilen gün 

ve s.utlerde pazarlıkları yapılacaktır. 

2 - Fenni şartmııneleri Komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İsteklfürin gün ve saatlerindu llk teminat makbuzları ~c 
kanuni vesikalarile birlikte Galata eski ithalat Gtımrütltndcki Ko. 

misyona g-elweleı . 

(Devamı 2nci sayfada) 

• 
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Pezc.r 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi İstanbul Belediyesinden; 
Cinıi Şekli Muham.bed. Teminat 

A) MÜNAKASALAR 
inşaat, Tamirat, Nafia ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Filburnu mevkiiodeki ahşap kulübenio yenidı::n 
yap. 

Filburau mhkiindeki muhafaza kulübesine mut· 
fak yap. 

G aıiemirde mevcud hangarın ikmalı inıaatı 
(temd.) 

Diyabakırda yap. U. Mufettişlik binalarının bah
çe duyarları inşaatı . 

Bahkeıir Çayirhiıar mevkiiode yap. 2 adet Top 
hangar ve 5 adet cet>haı:ıelik in,aatı 

Kütahyada yap. iki top hangarı ile üç cepha
nelik in,aatı. 

Paz. 248 96 19 -

Paı:. 240 07 19 -

Kapalı :ı. 1465 ) - 1099 -

Açık ekı. 9973 30 747 99 

Kapali z, 58145 18 4157 26 

n 107501 45 6625 08 

lıaçıar, Kllnlk ve spençlyart aıat, Hastane Lav. 

Müracaat yeri 

Gümrük Muhafaza Gen. Komut. 

,, ,, 

lzmir Lvz. SAK 

Diyarbakır Nafia Müd. 

Bahkeıir Aık. SAK 

n n 

Edirnekapı Sıhhat Merk: için dişçi malz. 13 kal. 
Verem dispauui için İliç 

Paz. 231 75 17 40 İ.t. Belcd. 
Paz. 20 65 n n 

Elektrik - ttavagazı - Kalorifer (Tesisat ve malzemesl) 
--------------------------------------Ga\v. tel köte: 500 ad. Galv. tel halka 4000 adet Paz. 

Katıd zıvana 10 librelik: 336 000 ad.- Kafıd zı· Pa:ı. 
vana 20 librelik: 82 000 ad. 

Kiğıd zıvana 10 librelik: 2~0.000 ad. - Ka~d Paı:. 
ıınna 20 librelik 50.000 ad. 

B.ıkn :zırana 45 mim: 10.000 ad.-85 m (m 5000 Paz. 
ad.-100 mm: 5 00 ad.-120 m/m: 500{.) ad. 

Mika: 10.000 ad.-Haruri veşia: 100~ ad.-Si- Açık elu. 
ıorta: 3 u00 ad. 

Tek ucu halkalı demir 9.50: 250 ad.-Galnoizh Açık elu. 
lente gerıi mekiti: 100 ad.-Galnniali ukı 
teli kenedi: 200 ad.-Galvanizli ~llkı teli cı· 
vataaı: 200 ad.-Demir c'Srgi\Ul 8,50: 200 ad. 
boru başı kenedi: 740 ad.-Boru başı kenedi 
2lik: 500 ad. pullu boru batı kenedi civataaı 
30x6 mm: 2.500 ad. 

Mensucat 

Matra kilifliğİ Kumaf: 7C0) m. 
Elbiselik licinrt kumaş : 600 m, 
ipekli kuma~ 380 m. 
Ayakkabı : 3.30 çift. 
Siyah uten: 1200 m. 

Kapalı z. 
Açık eks. 

n 

n 

n 

375 -
343-

2~5 -

475 -

930 -

758 -

m. 2 85 
m. 2 68 
m. l 50 

çifti 4 75 
m. O 56 

29 - İıt. T~l· fon Müd. 
26- ,. n n 

19 - ,, ,. n 

36 - n ,, " 
70 - İst. Telefon" Müd. 

57 - İıt. Telefoa Müd. 

M. M. V. SAK 1496 25 
120 60 
4·~ 75 

117 56 
50 -

fst. Kız öğrdmeo okulu SAK 

n 

n 
,, 

" ,, 
,, 

Mobllya ve bUro &fyası, Mufamba-Hah v. s. 

Derıhane aıraıı : 40 ad. Açık ekı. 

Mahrukat, Benzin, Makine vesaire 

Odun: 1063 t. 

Müteferrik 

Tanzifat arabuı: 5 ad. 
Baakdl: 3 ad. 
Bu kül: 1 O ad. 
Baskül: 35 ad, 
Baskül: 16 ad. 
itfaiyenin 6 ıayıh otomobilin karoHri mal-

zemesi 
İlk okullara kurdurulacak ıoba ve temizleme işi 
Galvaniz çöp kahı: 60 ad. 
Kırmızı çizgili kanaviçe: 90.000 m. 
Şakuli keaim makioe•i "Maimİnn veya "Elt

mann marka : 4 ad. 

Kapalı z, 

Açık ekı. 

n n 
,, ,, 
n n 

Paz. 

Açık ekı. 

n ,. 

Kapalı z. 
Açık ek. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Uo: 150 T. 
Un: 150 T. 
Sıtıreti 80 T. 
Un: 350 T. 
Pirinç 
Sadeyağ: 13800 k. 
Pırin9 : 1520 ı k. 
Ekmek pişirmesi : 55 200 k· 
Saman: 415552 k. 
Bulgur: 112200 k. 
Pirinç: 103400 k. 
Kunı i\züm : 40700 k. 
Sabun : 21100 k. 
Nohut ; 33400 k. 
Kuru fuulye: 40200 k. 
Makarna : ti t. (Temd.) 
Şehriye : 6 t. 
Koyun eti: 12 t. (Ternd.) 
Mercimek 8100 K. 
K. aoğ'an 12480 k. 
Patates 14 t, 
Yulaf 197 t. (Temd.) 
Çorbalık pirinç 30 t. (Temd.) 
Kuru ot 58 t, (Temd.) 
Kuru ot : 2.5 t. 

MUzayedaler 

Ahıab Kulube. 

Cam tfya, bot cunl, kırtuiye v.ı. 

Kapalı z. 
,, 
n 
,, 

Paz. 
Kapalı ı. 

" ,. 
,, 
n 

n ,, 
,, 

Açık ekı. 
,, 

Açık ek. 
n 

n 
Kapalı Z. 

,, 
Paz. 
Açık ekı. 

Pu. 

Açık art. 

Beh. 11- 33-

15413 50 1156 -

Beh. 65 -
1485 -
2480 -
4655 -
2048 -
205 -

1500 -
900 -

8325 -
1386 40 

J65r 0 -
16500 -
1760J -
45500 -

5000 -
12495 90 
~79 --
7647 3t 
6108 i4 

13464 -
24816 -
8964 -
7.i85 -
1813 62 
4848 12 
1200 -
1200 -

468 99 
451 77 

1163 40 
9850 -

515 -

ıo -

111 38 
ısa -
349 13 
153 60 

15 38 

112 50 
67 50 

624 as 
103 98 

1237 50 
1237 50 
1320 -
3412 50 

750 -
937 19 
49.J -
373 55 
485 11 

1009 80 
1861 -
671 55 
557 87 
136 O'l 
363 60 

405-
35 17 
33 88 
87 25 

738 75 
4~5 -
131 -
40 80 

ist. Kız ötrdmea okulu 

Gaziantep Lvz SAK 

Balıkesir Beled. 
inhisarlar U. Mnd. 

,, . ,, 
" " n 
n " n 

lıt. Beled 

n n 
,, n 

inhisarlar U. M6d. 
Tophane Lvz SAK 

Konya Kor SAK. 

" n 
Vize Tümen SAK. 
Samıun Aık. SAK. 
Tophane Ln. SAK. 
Gaziantep Lvz, SAK. 

,, n 

n ,, 
n " 

Lüleburgaz Tümen SAK. 
,, 
,, 

,. 
,, 

n n 
Gaziantep lvz. SAK. . ,, 
Çanak. Mat. Mvk. SAK. 

n ,, 
n " 

Gaziantep Lvz. SAK. 
,, ,, 
,, ,, 

Çatalca Ttlmen SAK. 
Kırklareli TGmen SAK. 
lzmit Tü1J1cn SAK. 
inhiıarlar U. Md. 

Gflmrftk Mulıafaıa Clen. Komut. 
İıt. SAK. 

Merıia Gilmrilk Mud. 

Gün 

19-9-38 

10-9-38 

3-10-38 

4-11-38 

3-10-38 

3-10-38 

20-9-38 
20-9-38 

4-11-38 
4. 11-38 

4-11-38 

4-11-.'iS 

4 11-38 

4-11-38 

4-10-~8 

3-10-38 
3-10-38 
?-10-38 
3-10-38 

3-10-.18 

6-10-38 

30-9-38 
3-10-38 
3-10-38 
3-10-38 
3-10-38 
20-9-as 

4-1~ 
4 10-38 
3-10-38 
17-tc-3~ 

3 10-38 
3-10-38 

10-10-38 
5-10-38 
23-9-38 
6-10-38 
6-10-38 
f>.10-18 
6-10-38 
4-10-38 
4-10-38 
4-1(}.38 
5-10-38 
S.10-38 
S.10-38 
21-9-38 
21-9-38 
2-10-38 
S.10-J8 
S.10-38 
S.10-38 
3-10-38 
3-10-38 
23-9-a8 
3-10-38 

4-lo.38 

Saat 

10 -

10 30 

11 

11 

16 -

11 -

14 30 
14 30 

11 -
14 -

14 -

14 30 

14 30 

15 39 

11 -
14 -
14 uo 
15 -
14 15 

15 30 

10-

16 -

İtfaiyenin 6 sayılı otomobiline 
karoseri malzemesi 

Muhammen 
bedt!li 

205 

. ,t 
llk te111ı0 

ıs,38 

17,40 Edirne kapı ~ıh hat n1erkezine 23 l, 75 
13 kalem dişçi malzemesi 
Verem disptı.nserine ilaç 20,65 20,77 

Yukarda muhammen bedelleri yazılı i~ler ayrı ayrı~~~ 
zarlığa konulmuştur. Evrakları Encümen Kaleminde gorıı' 
lebilir. l~tekliler hizalarında gösterilen ilk teminat rnakb" 
veya meklubile beraber 20/9/938 salı günü saat 14 buçok 
Daimi Encümende bulunmalıdırJar. 

( 1 inci sayfadan devam) 

İ:ımir Levazım Amirliği Satınalma Komisyo•undan : .,.1 
1 - Gaziemirde mevcut hangarm ikmal inşaatıoa talip çı 

dığmdan yeniden kapalı zarfla müoakaiaya konmuıtur. f 
2 - Ekıiltme 3 ilk teşrin 933 pazartui günü saat 11 dl 

pılacaktır. ,JI 
3 - K,şif bedeli (14650) lira olup ilk teminatı (1099) 11• ( 
4 - Krşif, proje, resim ve fenni tartoame her gün Kolllil 

da görlllebilir. f 
5 - Bu ife girecek olanlar Nafıa VekAle!iaaden alındl1~ 

müteahhicilii ı vesikası gösterınHi veya bizzat yüksek ~il ,1 
veya Mimar olmadığı takdirde bu işio ftnni mesuliyetioi ille' 

alacak bir Mühendis veya Miman inşaatın devamı müddetıo '1' 
tihdam edeceğine dair Noterlikten tasdikli ıc:net vermesi l&ı1111 

. Diyarbakır Nafıa Mildürlütünden: 1, 
1 - ihaleye konulaa iş: 9973,30 liralık D. Bakırda y•P~ 

B. U. Müfettişlik binalarının bahçe duvarları in,aatı açık ek•il 
konulmuftur. 

2 - Bu iıe ait itler şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projelii 

C - Husuıi, fenni ve bayındırlık işleri genel şartnaı:ocfİ 
D - Bu evrak Nafıa dairesinde röıülebilir. 

3 - Bu işin ihale1i 4 ilkteşrin 938 ıalı ıünü 1aat 11 de 
eksiltme ile Nafıa Müdürlüğünde yapılacaktır. 1 

4 - Eks.ltmeye girebilmek için 747,99 liralık muvakk•t 

nal, cari sene Ticaret Odası vesikası. ,ıl 

A - Bu eksiltmeye ıırebilmek için Nafıa Müdürlütüodeıı 

müte.hhitıik ve~iıı.aaı (Bu vesika ihale gününden eo a:ı s•IP;, 
evvel istida ile Niılfıa Müdüriüğüoe müracaatla alınacaktır. j' 
zaman zarfında vesika laleb.nde bulunmıyanl.u eksiltmeye 
y eceklerdir. 

5 - Taliplerin zarfl•n ihale sa&tındea bir ıaat eyvel 1'0 

Reısioe makbuz mukabılı ver..ııeteri. Posta ıecikmeleri kabıal 
mez. 

14 _ Balıkeıir Aıkeıi Satınalma Komisyonundan: f 
14 15 Balıkesir Çayırhiaar mevkünde yapılacak olan ~ adet tD 

14 30 garı il~ 5 adet cephanelik kapalı zarfla ekıiıtmeye koodl~ 
14 45 leıi 3-10-Y38 pazartesi iÜnÜ saat 16 da Balıkuir Kor Sab~--
14 30 mısyoaunda yapılacaktır. Keşif bedeli 58145 lıra 18 kurııft 

14 30 
14 40 
16 -
15 -

10 -
10-
17 -
10-
14 ao 
9-
9-

10 -
10 -

ret olan bu inşutın bırinci keşif, plan temel hafriyatını 

tafsilat re•mi uıonmi ve fenni şartname ve eki Balıkeıir ~ . . . ıı~ 
Komiıyoou ile bmir, Ankara ve lbt.anbul Levazım Aoa1' 

görüıebitir. İlk te;llınatı 4157 lıra 26 kuruttur. ,ıl' 
• • • Keşif bedelı 107501 lıra 45 kuruıtan ibaret 1' 

inşa edilecek iki lop hangarı ile üç cephanelik kapalı .l,rfl 
meye konulmuştur. lbaleıi 3-10-93~ panrlesi güoü u-Jı~ 0 

• jSS• 
Sabnalma Komisyonda saat 11 de yapılacaktır. ilk teJJJ 

lira 8 kurı..ıtlUr, liu işe ait plan, keşif, fenni şartnaı:o• .,e 
,art.oame ile eki ve • tt:mel hafriyat tafsitit reımi Ank•'~ 
ve lzmır Levazım Aminiti Satınalma Komisyonlarında 

!!!çlar, Klinik, spençiyari alat v.s. . I 
Ditçi malzemesi ve ilaç alınacaktır. Bak: 2 nci .,bil' 

Belediyesi i1anlanna. 

15 
- Elektrik, Hava gazi, Kalorifer Tesisat 91e 

16 -
17 -
15 -
9-

Dört Yol Belediyesinden : 

9 - 81 

1-Su ile müteharrik. Dörtyol eehir clektrık tesier' 
mucibince 12.9.938 tarihinden itibaren kapalı ı•r 

eksiltmeye konulmuştur. 
2-İhale günü 13.10.938 perşembe !aat 15 de. ııt 

9 _ 3-~luhıımmen keşif bedeli 29002 lira 70 kur&Jlt 
9 _ 4-tlk teUıin t ( 1450) lira (14) kuruş. J 

9 - 5-Proje ve şartnamelerini görmek istiyenler bt"-
15 - zı işleri bürosunda görebilirler. Taliplerin ihale saatı~ıJ~ 
16 - bir saat evel kapalı zarflariyle belediyeye yatırmış o! 

1 
!~ 15 taminat akçesine dair mukbuzu encümene vermeI~rı fpı 

6-Talipledn kanunda yazılı resmi vesık' 
mecburdurlar. · 

7 B l d. . b . . . . h b•011 
- e e ıyemn u tesıaat ve ınşaat ıçın er ,P 

l 1 - liple bedeli mukassetten tediye' edilmek suretiyle o;o 1 
kabildir. Ancak bu gibi taliplerin ihale gi1oüodeP 

- - İ belediyeye müracaatla anlaımas1 laıımdır. 

t 



~ 18-9-938 Münakasa Gazeteai 3 

~ensucat Elbise Kundura, Çamaşır, v.s , .. 
B 'M. M. V. ~ahnalma Komi•yo•uudan: 

-.,lrt •her metresine tahmio edilen fiab 285 kuruf ole.o 7000 metre 
llıtıi 4~1hfhğı kumıış kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
~ M. ~0-938 salı günü ıaat 11 de yapılacaktır. Şa~lnamosi hergitn 

ftO+ ş;www;:un :es• H f 

İnhisarlar 
M 

Umum M ü d ü r 1 ü ğ~ .. n d-=-~ 
U,_ 25 · Satınalma Komisyonunda görülebilir. ilk teminatı 1496 

kuruştur. 

s· 
1

1~a1.al Bilgiler Okulu Satıoalma Komiıyoııu Reislitindt:a : 
Piıı il • ebe için aahn alınacak en az 330 ve en çok 370 çıft i&kar
t'ııu çıJc eluiltnıeye konulmutlur. Eksiltır. e 4 teşrininvel 938 salı 
ı,~lı••at 10 da Ankara Mektepler Mühasebeciliği ~inaıında yapı-
lir, 75r. Beher çi~t için muhammen fiat beş liradır. ilk teminat 138 
tatil) blcuruştur. lıkarpin nümuncai ~e şartname her aün mektepte 

' llir. . . . ~ 

-ıı!lbiaelik kum~ş, siyah .~aten ayakkabı ve ipekli k~ ~a 
~ taktır. Bak. lst. Kız Oğretmen Okulu S. A. K. ılan· 
~ ijoh ·ı - -----~== m 

Ad#*Wi* 

1 - 16/IX/938 tarihinde ihale edilecP~i ilan erlılen 1000 VI- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve 
adet portatif içki sandığınca mubamcnen fiat ve bedeli ilaolar· %7,5 güverıme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün 
d:ı yanlı;\ yazılmıştır. . vı~ saatte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olu 

il - Beherinin muhammen fıatı 263,41 kuru~ hesı:ıhile 1 cur. (6218) 2-i 
mecmuu muhammen bP.deli 2634, 10 lira ve muvakkat teminatı 1 • • • 
197,56 liradır. 1 

111- Muhammen b•·delıleki tashihat dolayısile nçık eksilt- 1 Cin~i 
mesi 29 / IX/9'!8 tarihine rastlayan perşembe günü s.ıa 11 e ta 

I 

Miktarı 

lik edilmiştir. 
iV- Şartname ve listeler her giin ~özü gPçen şubeden ah- Yaılık,elat.in 200 kilo 

na bileceği gibi isteklileri eksiltme için tayin edilen ı?iin ve saat- ! Kışlık 1:-l~tın, 200 ,, 
te %7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen Komis- 1 40-Jık çıvı 2000 " 
ona müraca'ltları il an olunur. (6421) 2-·ı 

Muhamen bedel Muvak. Eksiltmenin 
beheri tatarı teminatı Ş6kli saat 

K. S. L. kş. L. kş. --------78 54 314 16 23 57 

15 05 301 - 22 57 

açık eks 
saat 11 de 
pazarlık 

saat 11 de 

~ ve büro eşyası -muşamba, Hah vs. • •• 
~I tetttı 40 adet dershane sırası alınacaktır. Bak: İsi. Kız- Öğ 1 - İdaremizin Cibali fabrikası için şartnamesi mucibince 
f ~kulu S. A. K. ilanlarına. satın alınarak bir adet planya açık eksiltmeye konmuştur. 

l - Şartnameleri ve numunesi mucibinoe ~atın alınacak 
400 kilo jelatin açık eksiltmeye ve 2000 kilo çivi 2.IX.938 
arihinde ihale edilemediğinden yP-niden ve pazarlıkla eksiltmeyet 
konmuştur. " .. hr k 11 - Muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat teminatı u at Benzin-Makina yag"'ları v. s. 

r'~ 187,50 lira<lır. 
ıf Ş Şurayıdevlet Mübayaa Komisyonundan : III - Ebiltmc 24/X/938 tarihiııe rastlayan pazartesi günü 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminıtları hizala 
rında gö:ıterilmiştir. 

~i~ ~rayıdevlet dairesine muktezi 65 ton yerli ıömikok kömürü saat 11 de Kabaıaşta Levazım ve Mubayaat şubesicıdeki Alım 
f I~ tk.ıiltıne ıuretiyle alınacaktır. Muhammen bedeli 1755 liradır. Komisyonunda }apılaraktır. 

'it' 3..ıo..938 pazartesi güuü saat 14 de Şüray&devlet Mübayaa Ko- iV - Şartnameler para~ız olarak her giin ~özü geçen Şube· 

111 - Eksiltme 26/IX/938 tarihine rastlayan pazartesi ıünü 
hizalarında yazılı suallerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu· 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ıl ~~~o~Urıda yapıla~aktır. Ekailtmeye &İrmek içı n yüzde 15 heıe.- den alırrnhi l i r. 
et' ~:ki ~üz altmış üç lıra 25 ku ruş teminat itası lazımdır. ~ :--:- Eksi~~~~p~ işti~ak etmek isti!enlerin fiatsı~ fenni tek. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şu 
beden Rlınahileceği gibi jel!tin numuneleri de görülebilir. 

4~ ŞGt tlclıleria ve şartnameyi görmek isteyeolerio her gün saat l 1 de , lıflerını ıbale gıınunden hır hafta evvdmc kadar İnhısarlar U· 
'Yıdevlet Mübayaa Komiıyonuna müracut etmeleri ilan olunur. mum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şubeı.iııe vermeleri ve tek

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giin ve saat
lerde %7,5 güvenme paralarile birlikt~ yukarda adı geçen Ko
miı;yona gelmeleri ilan olunur. (6247) 3-4 

liflerinin kabulünü mutazammın vesika alcnaları lazıw<lcr. o 
1
1_ ~'kt.~~ kalem odun ve maden kömürü alınacaktır. Bak: Poliı 
ıl ~ MGd. illnlanna. Cinsi Mikdarı Tartma 

kabiliyeti 

• • • 
Mu bam men bedeli Muvakkat T. Eksiltme 

~~~ Erzak, Zahire, Et ve 
&· •t•nbul Lcvazim Amirliti Satınalma Komisyoııuudan: 1 Sebze V .s. 

~ltiı.ıır No.lu clıkimevi içia dört adet Maimin veya Estman şakuli ı -
''d llıaltinası 17 Birinciteşrin 938 pazarte.si günü saat 15 d" Top 

1

1 Kırklareli Tümen Satınalma 
:~ '1 t levazım Amirlıtı Satınalma Komisyonunda . açık eksiltme Komisyonundan: 
""n~'C•ktır. Tahmin bedeli 1386 lira ~o kuruştur. ilk teminat 103 K kl ı· T'" Birlik va lu1 t ı ır are ı umen • 

erı ı tıyacı ıçın apa ı zar a " 

Baskül 

,, 

" 

3 adet 

10 " 
35 " 
16 " 

Beheri 
Lira ---· -2000 Kg.hk 495 

1000 " 218 

500 " 133 

300 " 128 

Tutarı saatı 

Lira Lira Kr. 

1485 111 38 14 
2480 186 14 ıs 

4655 349 13 14 30 
2048 153 60 14 45 

ruş ur. 1 1 · h ' · · k 1 fl 

ıl M. M. Vekaleti Sabnalma Komisyonundao: eksiltmeye konulan 30000 kilo 
ı ..... 12 n . •. " . çorbalık pirince talibin ver-

l - Muhammen bedelleri sif İstanbul takdir edilerek 12/ıX/938 tarihinde ihale edilmek üzere 
t:ksiltmeye konduğu ilan edilen yub.rıda tartma b.bi 'iyetleriylc mik.darı yaııh muhtelif çekerde 
64 arlet Baskülün yerli memu1 atı olması e~ası kabul edildiğinden yeniden ayrı ayrı açık eksiltme· 
ye konmuştur. 

" '-t -~938 pazartuı aunu saat 10,30 da açık eksıltme suretiy- d' v. I 
1 

. f' 
I ıll ı . . .. . ıgı 17 mruş 3 santım ıyat 

i
,ı, / Slkııı, • ırıacatı ılan edılea uç ton çmko tozu eksiltme. ice talip v 

t dıtınd · d k. t . ..dd . d.. kolordu Komutanhgınca pa-
t~ an şe.rınamuın e ı es ım mu etı orc aya çıkanlarak .... d"' v.. d k• · 

tn a k . . . halı gorul ugun en mez ur pı· V' ~ çı ekııltmeye konulmuş ve eksıltnıesı 2 sonteşrin 938 . 'd k fl .. 
· !J 'lllba " " rmç yem en apalı zar a mu-f 2 iUnu ıaat 10 da M. M. V. Satıoalma Ko. da yapılacaktır. ı k k B b 

- T h . f. 3000 ı· 1 ·ık . 22_ na asaya onulmuştur. e er 

1 3 il mın ıyalı ıra o up ı teıoınat .:> liradır. ı ı. .
1 

h b d l' - ş . . . Ki osunun mu ammen e e ı 
~ ıtrtne.mesı bedel11:ı olarak Komısyondan alınır. 1 

8 
k l 'lk t · t 405 

' , ' ı 1 uruş o u p ı emına ı 
1 ~· 1 - Hepıino tahmin edilen fiyatı l0,570 lira olan 50 tane liradır. İhalesi 3 birinciteşrin 

;•1'op kapalı zarfla aatın alınnce.ktır. 938 pazartesi günü ıaat 16 
~~ - Elcıiltmesi 3 ikinciletrin 938 perşembe günü saat 11 de 1 dadır. 
~ 1 
3 ' M. M. V. Satıoalma Ko. da yapılacaktır. ! 

~ ~ ...... hk teminatı 792 lira 75 kuruıtur. Şartnamesi bcdelıiz ola• 
0

• dan alınır. Vize Tümen Satınalma 
Komisyonundan : 

~.,1' Pendik Bakteriyoloji Eusiitilltl Dlnkt ·;rlügünde:ı: 
~l k,t teıninat Azanıi tahmini Azami kılosu Azami Cinsi 

'rı l. Kr. kıymeti L. Kr. adet 

Demirköy garniıonunun 80 
ton sığır eti ihtiyacı kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konul
y erli dana ve muştur. Eksiltmesi l 0-10·938 
yerli Kırım pazartesi günü saat 17 de ya• 

89 10 l 188 ()() 5100 90 

'i ilk danası 
•ıııı ~ lrtda evsaf ve izahatı aairesi yazılı yerli dana ve yerli Kı· pılacaktır. Zarflar saat 16 ya 
'G • lıu'lln ihale günü 10 gün uze.tıluak 28 Eylıil çarıamba ııü· kadar kabul olunur. Muham
~, ~-t 14 de ihalesi takatrür ettiğinde1 is:eklilerin sözü geçen gün men bedeli 17600 liradır. İlk 
~G~ 'tle 2490 sayılı .kanunda yazılı şartlar dairesinde Cağaloğlunda teminat 1320 liradır• ~ a-

~~ Pvtektepler Muhaaebeciliğine mür .. caatlan. l liplerin gün ve saatte Vıze 
a • • • Satınalma Komisyonu binasın-

~Grı~•kGI ve kırmızı kanaviçe alınacaktır. Bak. İnhisarlar Umum ! da hazır bulunmaları, evsaf 
til ilanlarına. 1 ve hususi ş.artlan ?örmek i~-

c ltı • • • . ı teyen hergiın Ko:ııısyona mu-
\~· •iye ' 6 l b'l' '- 1 k B '- 2 ~tdek0nın ıayı ı otomo 1 ıne ııı;aroıerj a tnaca tır. aııı;: ncı j racaat edebilirler. 
~lıt. Beled. ilAnlarıoa. = 

il - Kabataş Levazım ambarına teolim mu ham enen bedelleriyle muvakkat teminatları hizala· 
rıuda gö::,terilmi5tir. 

ili - Ek::.ilıuıe 3/X/9.18 tarihine ra~tlıyaıı Paıartcıi günü hizalarında yazılı saatlerde Kaba
taşt:ı Levazım ve Mubayaat Şu besindeki Alını Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözii geçen Şubeden ahnabılır. 
V - İeteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde %7,5 güvenme 

birlikte yukarıda adı geçerı komisyona gdmeleri ılan olunur 

• • • 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat T. 

Beheri Tutarı teminatı 

L. K. S. Lira Lira Kr. -

paralariyle bir_ 
(6578) 1-1 

Bksiltmenio 
şekli saati 

Kuru ot 25,0CO kilo -.2.18 515 40 88 Açık eksiltme 15.15 
Kırmızı çizgili kaııaviçe 90,000 metre -.9.25 8325 624 38 Kapalı zarf 16 

I- Şartname~i mucibince satın alınacak 2.3000 kilo kuru ot aç1k eksiltmeye, şartoame ve nu 
munesi mucibince alınacak 90.1JOO m{' tre kırmızı çizgili kanaviçe kapalı zarfia eksiltmeye kon· 
muştur. 

il - Muhamınen bedelkri!e muvakkat teminatları hizalarında gösterilmi§tir. 
111- Eksiltmtı 3/X/938 tıı rihirıe ra~t fayan pazartc!i günü hizarJannda yazılı saatlerde Kaba 

ta~ıa Levazım ve Mubayaat şul:ı~sindeki Alım Komi~yonunda yapılac1ktır. 
IV -Şaıtnanıeler paraMz olarak her gün LÖZÜ geçen şubeden alınabileceği gibi kanaviçe nu 

munesi de gürülebilir. 

V -Açık eksiltmeye işıirnk etm<·k isteyenlerin %7.5 gihenme paralaril• birlikte ck6i1tme 
için tayiu edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri, ve kapal zarf eksiltmesine i~tirak etmek iste· 
y~nlerin <le mühürlü teklit mektubunu kanunt vesaik ile %7. 5 giivenme paraeı makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı ıartları eksiltmJ ~ünü en geç ~aat 15.30 a 
kadar adı geçen alım Komisyonu makbuz mukabilin.de memeleri lazımdır. (6579) 1-~ 

\tksek Mühendis Mektebi Satın Alma j 
Çanakkale Müstahkem Mevki Satın Alına Komisyonundan 

. , Komisyonundan . . . 
İzmit Tümen Satınalma Komisyonundan 

ti~; ........ 'fu·k k Müh d' kt b' · · · t 1-Çanakkale Mü!tahk< nı M~vkı kıtaatının .ı çık ek~ıltmc Kapalı zarfla 31-8-938 günü eksiltmesi yapılacak iken 
~~, ıe en u me e ı ıçın resım ve ,ar namcıı · . . . . . w 

~ ı 137 d k .1 548 d . k 1 b· suretile münakasada bulunan (6000) kılo nırıkama ile (6000) ısteklı çıkmayan ve bır ay müddetle pazarhga konulan Bo· 
llıt a et yeme muası ı • a et ıı em c ır ıartname . 1 • • • k' k 'k' . w 

l>ıtlı ı•rf kl'l k ·ıt k 1 t kilo şehriye ihti}ıacına talip çıkmadığıodan eksıltme 21-9-938

1 

lu mevkıının 58000 ılo uru otunun ı ıncı pazarlıgı 
1 2 fC ı e e sı meye onu ır.uş ur. 1 1• • 5 ı· · t·· S l 
11,1. - Beb d h b d ı· 18 67 1. 1 tarihinde yapilacaktır 23-9-938 cuma gunü saat 1 te zmıtte umen atına ma 11,., er a et muanın mu ammen e e ı . ıra o up • . b 
'~ •det iıkernlcnio muhammen bedeli ise 6,55 lira ve ilk temi· ' 2-Tahmin cbil>!n tutarı makarna (L200) ~ehriye (1200) li· K~mı~yonunda yapılacaktır. Ku_ru otun tasınl~nan tutarı. e• 461,ao b d 1. 6147 19 1. d 1 d . ı her kılosu üç kuruştan 1740 lıradır. İlk temıuatı 131 lıra· a -ve mecmuu e e ı , ıra ır. · ra ır. . t k Es · h' L A 
•ı, - l( . . . . . . . ı , . . .. .. . . dır. Şartnamesı stanbul· An ara ve kışe ır evazım • 

ltltı· •palı zarf usulıle yapılacak ışbu elmltme ıçın ısteklıle· 3-Sartoem~aı h"r gün komısyonda gorulebılır. . l'kl · d İ ' tt 'fü S t 1 K · d •u ıf l!ıek . . . 1 ... • mır ı erın e ve zmı e men a ına ma omısyonun a 
11\r A tuplan 2490 ıayılı kanunun emrettığı ve11kalarla be· 4 t t .. klı.ler Tı'caret odasında k'lvıtlı olduklarıııa daır ve- h .. .. "l b". ı· t kl'l · b 11' ·• t' d "lk --1 .. lh,c • ı - " . · . er gun goru e Hır. s e ı erm e ı gun ve saa ın e ı 
'Yo11 Q.~i.~· ~addede yazılı aaat~~n hır aaat ev.vcl zarflarını Ko· s·ka göstermek mecburiyetindedırler. teminatlarile lzmitte Tümen Satınalma Komisyonuna iel• 

~ 4 ...... E ı~ıne makbuz mukabılınde vermelerı lazımdır. 1 * * • Çnnakkale Askeri hastanesinin kapalı zarf usulü ile 1 meleri. 
S.ı.(lnlll\1 ksıltı:ne 26J9J938 tarihine rastlıyan pazartesi günü aaat 1 l eksiltmede bulm~nn (l200) kilo koyun etine talip ç ıkmadığın· 
"11ll l•uyund.ı Yükıek Mühendiı mektebi binuı içinde toplanan d l ki l kt 

l l( an pazar ı · a a maca ır. 
J 5 Ooıiıyonunda yapılacaktır. 1 · 9· · · 1 
~,d - Poıta il ·· d .1 k kt 1 'h t 4 ü ü d İhalesi 2 Birinci teşrın .38 tanlııne kadar uzatı m ı~ 
I~' htılı , .. t ke dgon er

1
' e.ce 

1 
me up darın nıfı aye _b" ne m~l • oldul'l>undan taliplerin her gün Çanakkale Müstahkem Mevki =:5a· 

' ~ ... e a ar sıe mış o mail ve ıf zar n mu ur mumuı e b 
\dıı' PltılQııı b 1 tb p t d 1 ak 'k 1 k b 1 tın Alma Komisyonuna müracaatları. ~,~ u unmaaı tar r. oı a a o ac gecı me er a u 

' (6216) 3-4 ı Teminatı muvakkata akçası (405) liradır. 

• • • 
25 ton kuru ot alınacakbr. Bak: İnhisarlar U. Möd. ilanlarına 

• • • 
Datlıç ve koyun eti ahnacakbr. Bak: Polis mektebi Müd. ili-

PiRi. 
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0
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İstanbul - Münakasa 

Tableau Synoptique deş Afijudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix 

Objet de l' Adjudication d'adjndicat estimatif 

Caution 

provisoire 

Lieu d•adjudicatioo ~t du 

eabier des Cbarge1 Jour Heure 

Con•tructlon-R-'paretlon Trav. Publlc•-Mat6rlel da Conatructlon-C•rtographle 

Reconstr. guerite en beis pr ııuıv. Dauan. Gre a gre 
a Filburou. 

24~ 95 19 - Coın.Acb.Com Geo.Surv.Douan.İıt. 19-9-3~ 10 -

Conıtr. cuiıioe il la guerite de la Surv. 
Douan. i Filburou. 

Achevement constr. haegar a Gaziemir (aj.) 
Constr. murs deıı jardinı de bitissea de 

l'lnıpect. Geo. 
Constr. ~ banian pr. caoonı et 5 depôts 

de munitions a Çayırhiıar de Balıkesir 
Constr. 2 hangars pr. canoos et 3 depôts 

pr. munitionı a Kütahya 

,, 

Pli cacb. 
Publique 

Pli cacb. 

,, 

240 Oi' 

146j0 -
9973 30 

58145 18 

107501 45 

19 -

1099 -
747 99 

4157 26 

6625 08 

,, ,, 

Com. Ach. lot. lzmir 
Dir. Trav. Pub. Diynrbnkır 

Com Acb. Mil. Bahkeıir 

,, ,, 

Produlf• Chlmlque• et pharmnceutlquea - lnetı umants Sanlt•lrla-FournHure pour Hoplteux 

19-9 38 10 30 

3-10-38 
4 ll-38 

3-10-33 

3.10.38 

il 
11 

16 -

il -

Articles deotairea pr le Sce. Saı itaire 
d'Edirnekapı : 13 lots. 

Gre a ıre 231 75 17 40 Com. Perm. Municip. İıt. 20·9-38 14 30 

Medicamenb pr le diıpenııaire deı tuber· 
culeux. 

,, 20 65 

E16ctrlclt6-0az·Chauffage Centraı (lnalaltatlon) et Mai6rl•I) 

Fil galY&nize (coin.) : 500 p. Annuux en 
fil ıalvacisc : 4000 p. 

Tubes e.:ı papier de 10 livreı : 336000 p. 
,, 1t ,, n 2,) • 82000 p. 

Tubu en papier de 10 livreı : 250000 p. 
,, ,, ,, ,, 20 livreı : 50000 p. 

Tubes en cuivre de 45 m/m : 10000 p. 
,, • ,, 1t 65 ,, 5000 P• 
" ,, 1t ,, 100 ,, 5000 p. 
,, ,, ,, ,, 120 ,, 5000 P• 

Mica : 10000 p. oh jets caloriqueı : 100) p. 
coupe•circuit : 300> p. 

Fer de 9 1/2 m (m avec aoneau a un bout: 
250 p. navetle ıralvanisee tension : 
100 p. cla.vette galvanisee de fil do 
ıuspeosion : 200 p. crampoo aalvaniıe 
de fıl de ıuıpenıion : 200 p., barres de 
8, 1 ı2 m (m avec treııse en fer : 200 p. 
cramponı de 3 m/m pr tuyau: 740 p. 
crampons de 2 m/m pr tuyau: 500 p. 
clnvette de 30x6 m/m pr crampooı 
de tuyau avec rondelles : 2500 p. 

Gre a gri 375 -

,, 343 -

,, 245 -

il 475 -

Publique 990-

,, 758 -

• 
Hablllement - Chausaurea - Tlaaua - Culra 

Etoffe pr. etui de. gourdeı, 7u0' m. 
Etoffe bleue pr. habits: 600 m. 
Etoffe en ıoie: 380 m. 
Cbau11urea : 330 paireı 
Satio noir : 1200 m. 

Pli c:ach. 
Publique 
Publique 
Publique 

,, 

le m. 2 85 
le m. 2 68 
le m. 1 50 
le p. 4 75 
lem, O 56 

29 -

26-

19-

36 -

70 -

57 -

1496 25 
•~o oo 
42 75 

117 56 
50-

Ameublamant pour Hebttatlon el Bureaux - Taplaaerle ete. 

Sancı de classe : 40 p. Publique 

Combuatlble - Carburanl - Hullle• 

Buiı : 1063 ton 

Dlv•r• : 

Mater:el de carrosserie pr l'auto No 6 
dea Sap . pompien. 

Nettoyage et montage des po~les deı 
~coles prim. 

Recipienll ıalvanises pr ordures : 60 p. 
Canavi~ rayb rouge!'I: 90000 m. 
Baıcule. : J p. 

,, 10 P• 

" 35 p. 
,, 16 p. 

Voiture& pr v~irieı : 5 p 
Machine verticale a couper, marque "Mai· 

nim,, ou "Eıtman,, 4 p. 

Provlslona 

Pommeı de lerre : 22 t. 
Haricots secı, et Bleı conca11eı. 
Foiu, paille et orge. 
Orıe et ııavoa. 
Lait: 4,5 t. (aj.) 
Vfande cie mouton : 4,5 t. (aj ) 
Beurre : 48 t. 
Pommeı de ture : 219 t. (aj.) 
AYoine : 100 t. 
Beurre : 1400 k. (aj,) 

,, 1825 k. (aj.) 
Foin : 844 t. 
Farine de minoterie : 200 t. 
Orıe et paille (aj.) 
Paille : 325 t. (aj.) 

Pli cach. 

Gre a ıre 

Publique 

.. 
Pli cacb. 
Publique 

,, 
,, 
• 

Publique 

Pnhlique 
Gre a gre 
Pli cacb. 
Publique 

,, 
PJi cacb. 

,, 

Gri a a-r6 

la P• 11 -

\ 

15413 aO 

205-

1500 -

900 -
8325 -
1485 -
2480 -
4655 -
2048 -

la p. 6;) -
1386 49 

ııoo -

562 50 
18.4~ -
4 00 -

14235 -
6000 -
1750 -
2281 25 

21944 -
2700D -

5610 -

33-

115S -

15 38 

112 50 

67 50 
621 38 
1 l l 3 
186-
349 -
13) 60 

103 98 
\ 

82 50 

42 19 
141 70 
360 -

1067 62 
450 -
132 -
172 -

1646 -
30'l5 -

425 35 

n " 
20-9-38 14 30 

Dir. Telepbc.lJes İst. 4-11-38 

,, ,, 4-! 1-38 

,, ,, 4-11-38 

n ,, 4 11-38 

,, ,, 4-11-38 

,, ,, 4-11-38 

Com. Ach. Min. D,f. Nat. Aok. 4-10-38 
Com. Acb. Ec. Nor. Jeuneıı Filleı lst. 3-10-'18 

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

Com. Acb. Ecole Normale Jeuneı 
Filleıı llt. 

Com. Ach. lot. Gaziantep 

Municip. İst. 

Com. Perm. Muoicipalite İıt. 

,, ,, 
Com. Ach. Ecoo. Mooop. Kabataş 

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

Municip. Bahkesir 
Com. Acb. lnt. İst. Tophane 

Com. Ach Milit. Giıesou 
,, ,, 
,, ,, 
n " • 

Dir. Hôp. Maladies Contag. lzmir 
,, ,, 

Com. Acb. Mil. Gir!SOD 
Com. Acb. lnt İst. Tophane 
Com. Acb. Div. Vize 
Com. Ach. Com. lıt. Fındıklı 

,, ,, 
n " 

Com. Ach. Bataillon Front. Birecik 
Vilayet lsp11rta 
Couı. Acb. lnt. Ankara 

3-10-38 
3-10-38 
3-10-38 

3-10-38 

6-10-38 

4-10-38 

4-10-3~ 

3-10·38 
3-10-'18 
3-10-3~ 

3-10-38 
3-10-3" 
30-9-38 

17.10.3S 

29-9-38 
29-9-38 
30-9-38 
3-10 38 
21-9-38 
21-9-38 
7-10-38 
17-9-38 

30-10-38 
22-9-38 
21-9-38 
5-10-38 
3-10-38 
19-9-38 
28-9-38 

11 -

14 -

14 -

14 30 

14 30 

15 -

il -
14 -
14 30 
15 -
14 15 

15 30 

10 -

14 30 

14 30 

14 30 
16 -
14 -
14 15 
14 30 
14 45 
16 -
15-

13 30 
17 -
u 16 

16 -
11 
11 -
10 -
10 30 
16 -
10 -
10 30 
11 -
ıs -
16 -
15 -

b) uz YEDEL 
İstanbul Gttmrükleri Başmüdürlüğünden : 

Sarayburnu bekçi mahallinde mevcud bilanıar~~ 
numaralı kanuni safi sikleti 2650 kilo ağırlığında 7fY ~ 
değerinde iki aded sandal 20-9-938 günü saat 13 tt 1 
kecide Reşadiye caddesindeki gümrük satış.salonundıı, 
arttırma ile dahile ve harice satılacaktır. lstekliler4;.ı 
1,5 pey akçesi makbuzile Mahye unvan tezkeresi 1 

Pey akcelerinin saat 12 ye kadar vezneye yatırıhn&51 

buridir. ,,,,,/, 
~ - - ~ 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalıl1' 
l\omısyonundan 

Cinsi 

Elbiselik 
Lacivert kumaş 

Siyah saten 

İpekli kumaş 

Ayakkabı 

Dershar.e ıırası 

Beher metro 
Metro, cift ve adedin 

Adedi ve çifıin İlk tem. 
tah. bedeli 

600 .M. 268 K. 12{) 60 

1200 M. 56 K. 5J 

~OM. 150 K. 42 75 

330 ç. 475 K. 117 56 

40 A. 1100 K. 33 

1 - i,tanbul Kı:ı Öğretmen Ottuluııu~ 

tahmin bedellı!rile ve ilk teminat ve 

leri hiıalarında yaz~h olanlar eksiltmeye konmuştar. ı 

2 - Eksiltme lsbnbul Kültür Direktörlüğü bioasında ·ti 
Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. İste1'~'. ı , 
teminatlarını belli gün ve saatten evvel Liıeler Mubasebecitır / 
nuine yatml11rak teminat makbuzlarını ve bu gibi kuınıŞr ' 

·bi" kabı ve sıralarm imal eden fabrika veya ntelye sah1 l 
il 

larına dair 1933 yılı Ticaret Odan vesikası ibraz etmeleri -;t 

neleri Üzerine vermeleri. J • 6 
3 - İstekliler şarbıameleri ve numuneleri görmek ı1t 1 

me~e=k=ü=ze=r=e=O~k=u=!a=m~ü~r=a=c=ıııa=t=la=r=ı =il=a=n~o~l~u~n=ur=·~~~~(=66~~ 

Polis Mektebi 

Cinsi 

müdürlüğünden ~ 
. ,tı • 

Miktan Tahmin B. Tutarı Teoı111 ~' ı 
Kilo Kr.ş. Sn. Lirn K. ~ 

Daa"lıç koy:;:ti"' 10000 45 00 4500 00 337 1S 
Odun ve maden 850 00 6} 
kömfirü 3 kalem 

İhale saatları: 10 dan 11 e kadar e', 11 den 12 ye kada' 
ve kömürler. ibl 

1 - Mektebimizin 1939 ı enesi mayıs nihayetine kadartıl'' 
olıın yukarıda müfredatı yazılı et ve odun ve köınüıler:~ı ~il ıı ı~ 
ması için dört defa ilao edilmişse de telip zuhu r etmediğıll t 

defa olarak açık eksiltmeye konulmuştur. .. yıl~ 
2 - Eksiltme 28-9-9313 gününe müsadif çaı şamba gii11\l 

Polis M..:ktcbi binasında toplanan Komisyonda yapılacaktır· (ıf' 
3 - Bunlara ait ta•tnnmeleri görmek, cins, miktar .;e ııısl 

rmı öArenmek isteyenlerin Mektebimize müracaatları ilan °~751 
(6J 

Ehemmiyetle Nazarı Dikkata : 

bet 
Beyaz 'e pırına sabunlarını askeri ev~ata uy~u 1\,;ı 

yerden ucuz yalnız aşağıdaki adreste bulabilcce"sı 

A. S. TURAN SABUN F ABRIKASJ 

1 ı i.-.. aıııE1•z8m8irmlİEki~nwc~i~M:?Elıhmc~ıl~ar!iillsmocksağmıamN~o~.E4--1••6.....-


