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GAZETESH 
~Umum Tüccarların 

HARiCi EKONOMiK 

v e i 1 ü t e a h h i t IJe r i n .. 

Yunanistanda alemınium fabrikası 

Mesleki Organıdır 

Kanunlar, Kararnameler, 

Ticaret muahedeleri HABERLER 

Alhn madenlerinin faaliyeti 
111• ~ 

l?~lldanın iik altı ayında \ 1.047.389 onza altın .ç~km1ş 
~I? ·325 dolar kıymetinde ve onzası 142 ( 2) şılınden 'i ·3o9 onza ( t) altın ma- 7.436.462 İngiliz lirasına sa
'~ . çıkarmışlardır. Geçen blmıştır. Traosvaal madenle
~~" ayni ayı zarfında rinden bu senenin ilk sekiz 
I~ 36 t dolar kıymetinde 1 aylarında, ayda vasati bir 

~I '·~858 onza altın çıkarıl- milyon onzadan fazla olarak 
tıl lt · 8.025.891 onza altın çıkarıl-

~tltı''•al madenlerinden mıştır. 
ıl Oa 
~~ 2Q 8Ylllda temmuz ayın- l t) bir onza 31 gramdır. 

·266 onza fazla olarak ( 1 şilin 32 kuruştur. 

~I ~ Yapağı 
~ ~-~•hıralya.- Sidney mü- Cenubi Amerika .- Bue
" 

1 
ıi~ı~ll (•nda, kataloglara ge- nos Ayresde piyasa durgun-

3 '' klff4500o balya) yapağı· dur. Bazen orta kalitesinden 
,,,,. ~~~.ı ~si. müşteriler lehine mal aranmaktadır. 

~ ı Koyunların yeni kırpılması-lb Yı fiatlarla satıldı. 
~ t.~_llıleketten müşteri var· na dair gelen havad~sler mem
r ~" t nuiyetbahştır. mevsim çok t-' '-'~ ·, il . ekserisi İngiliz ve 
-~ t d' iyi geçiyor. Meralar ve sürü-

tı· 1 1
; yapağının her ler çok iyi bir haldedirler. 

~d•tıe tnüşteri bulundu. Baharın havaları iyi olsa ve 
~ı . . 

' ~Yı~de.- Satışlar ey- Garb vilAyetlerinde klfi mik-
~ nç •ınden 22 sine ka- tarda yağmur yağsa, birinci 
,~ rrı devam edecektir. derecede yapağı alınma-
1ttı.-. •lya satılığa çıkarıl- sına ümit olunabilir. Ve ka· 

ı~ ~~"tt viyen ümit edildiğine nazaran 
~ e.- İlk satış eyliılün 1 gelecek ilkbahar mevsiminde 

• 0 ~t. rtinUne kararlaştırıl- ı bu havalinin yapağısı gerek 
1 

/ • ~t-h randıman cihetind«:n ve gerek 
~l:t ' 11da .- Bu hafta 50 I temizliği cihetinden matluba 

' •aıtlacaktır. muvafık olacaktır. 

Amerikada Otomobil Sanayii 

Atina, 15 Eylul - Bir İngiliz sermayedar gurubu hü
kumete müracaat ederek "Acheloos,, vadisinde bir alemi· 
nium fabrikası tesisine müsaade istemiştir. 

Almanyanın demir ithalatı (Düakü nöshadan devam) 
. . . .. . . Madde 12 - Kontrplaklann kaliteleri ve kalitelerden 

Almanya fabrıkaları kendılerıne luzumu demırı memle· h b' . . fi v d - t ·1 · t' 
k b dk d h · d 'k k d' l er ırıoın vası arı aşagı a gos erı mış ır. 

ette ulam~ -~ l~rı~ an arıçten te ar! etme te •.r er. ~e Marka a 
bu sene Eylulun ıbtıdasına kadar aşagıda yazılı mıktarda- K ki k h 'ki ·· .. b d k t k 

· · · · k . h 1 . . apa ar ye pare ve er ı yuzu u a sız, yır ı sız kı demırı saır memle etlerden ıt a etmışlerdır. l d 1 kt S t hl d'' .. b kl 
ve aynı ren { e o aca ır. a ı arı uzgun ıça anmıı 

1938 1937 veya soyulmuş olacaktır. . 
4,70~,406 4, 150,378 Plaklar temamile sağlam ağaçtan yapılacak ve müı· İsveç 

Fransa 
Lüksemburg 
Norveç 
Yunanistan 
İspanya 

2,65a,603 2,810,2 l J tevi ve iki yüzü zımparalı olacak ve çöküntü ve tutial 
883, 1.13 485,962 hatası bulunmıyacaktır. 
456,251 225,298 Marka aa 

125AI 1 118,236 Kapaklar yekpare ve yırtıksız olacaktır. Ancak yal-

Sair memleketlerden 
3ol, 182 396,~26 nız bir yüzünün kenarında az mikdarda 1 m/m den fazla a• 

1,037,686 1, 126,300 çıklıkda ve 10 cm den fazla uzunlukta olmamak üzere ka· 
Mecmuu 10,848,455 9,417,63~ palı yırtıklar olabileceği gibi kapakların iki tarafında ka

pak rengine yakın renkte küçük sağlam budaklar ve kü
çok renk hatları bulunabilir. 

Plaklar temamile sağlam ağaçtan yapılacak ve müste· 

Cenubi Amerika memldetincea Brezilyanın hu senenin iptida- vi ve iki yüzü zımparalı olacaktır. Soyma ve bıçak hata• 
sından Ağustos 31 ine kadar Santos l imanından pamuk ihracı 140,916 ları ile çöküntü ve tutgal hatası bulunmıyacaktır. 

Marka b 

Brezilyanın Pamuğu 

ton olmuştur. 

İsveçde Yabancı Sernıayeler 
Avrupanıu merkezi memleketlerindeki aiyasi buhran d~Jnyısile , 

büyük miktarda sermayeler, hususi olarak İngiliz lirası, İsveçe akın 
ediyor. Bu sebepten, İa.veç ban'..launın yabaocı bankalarla yaF tığ1 

muamelesi kabarmıştır. Eyhil 7 sinde bu bankanın sair bankalardan 
matlubu 51 milyon kurondao, 295,5 milyona ve mevcut nakti 16,2 
milyondan 63.3 milliyar kurona çıkmişhr. 

Süriyenin Gümrük Hasılatı 

Beyrut, 16 EylQI.- Resmi istatistiklere istinaden bildirildiğine 

göre, Suriyenin bu senenin ilk dört ayında iÜmrük hasılatı geçen 
senenin bu dört ayları hasılatmdao 322,85 ~ Suriye liraaı noksan 
olup, 1,849,911 lirası olmuştur. 

' r 

Varnada Fuar 

Kapakların bir yüzü yekpare, budaksız, yırtıksız ve 
aynı renkte olacaktır. Diğer yüzünde rengi farklı olan 
aı açık veya kapatılmış budaklar ve bu yüzün kenarların
da açıklığı 3 milimetreden fazla açıklıkta ve 15 santimet
reden fazla uzunlukta olmamak üzere yırtıklar "Bu yıa bk
lar mükemmel bir surette yama eki ile kapatılmış olmak 
şartlle 2 santimetre açıklıkta ve 20 santimetre uzunlukta 
olabilir" ve renk hatası ve % de yirmi nisbetinde ardak
lık bulunabilir. Kapakların bir yüzü ekli olabilirse de bu 
ekler dört parçadan fazla olmıyacak ve bu takdirde te
ma mile budaksız, yırtıksız lekesiz olacaktır. 

Plaklar sağlam ağaçtan yapılmış olacak ve mtııtevi 
ve iki yilzü zımparalı soyma ve bıçak hataları ile çöklln· 
tü ve tutgal hatası bulunmıyacaktır. 

Marka bb 

&· Solya, 14 Eylul.- Bulgar lktisııd Nazırı her sene yaz nih3ye• 
iti~ ·ı f k 

Kapaklar yekpare olacakhr. Her iki yüzde rengi fark· 
lı olan az açık veya kapatılmış az mikdarda budaklar 
ve kapak kenarlarında 20 milimetreden fazla açıklıkta ve 
30 santimetreden fazla uzunlukta olmamak üzere yırtıklar 
ve renk hataları her iki kapakta % 20 nisbetinden .fazla 
olmama k üzere ardaklık bulunması caizdir. Kapakların ek· 
li olması tecviz edilebilirse de bu ekler 4 parçadan fazla 
olmıyacak ve bu takdirde· temamile budaksız, yırtıksız, le· 
kesiz olacaktır. 

d,d flte Amerikada ve 1 ağustos ayında 405,072 oto· tiade beyr.elmil ı.;1 bir fuar k~şadma karar verdi. Fuar üç ha ta a-

t' 2~ t\r~elki hafta imal mobil, bu sene temmuz ayın· dar açık kalacak ve teşhir olunan mallar s.ıtılabilecektir. 
~ ~'ft 16a otomobile kar• da 150440 otomobil ve geçen Fuann idare heyetine ecnebi menıleketierin iştirakini temin et-

'diı.._~ 17,485 otomobil hafta 41,300 otomobil satıl· ! mek içın müracaatlar yapılmasuıa müıaade edilmi~tir. 
1
ttir. Geç.en sene mıştır. Bulgaristan ile Litvanya Ticareti 

t 

i~~ '( ugoslavyaya istikraz teklifi 
~i ~~~ıh 

l b~'llk lld, ı 4 Eylul - in- etmektedirler. istikraz şartla
rı Türkiye ile olan şartlardan 
farklı olmıyacak ... Yugoslavya 

Sofya, 14 Eylul - Bulıariıtan ve Lituanya aras ında şimdiye 

kadar bir ticaret mukavelesi akdolunı:namışb. Bu günlerde iki mem· 
le ket arasında bir mukavele akb için Sof yada müzakerelere baş· 

landı. Bulgaristan lituaoyadan ıade ya; alıp bedeline tülün vere• 
cektir. 

• • 1t h ttltrinden müteşek· 
.'-~~ .. ,tYct Yugoslavyaya 
~il h~t t~klifinde bulunu

~de Yetın Türkiyeye is
.._ kt~~ he7et olduğu ·· söy-
,.,, ... t tik r·· · •d·ı s raz ur-
~ ~~ tn istikraz kadar 

hükumeti bu teklifi kabul e• 

dip etmiyeceğini henüz bildir· 

memiştir; Fakat her halde bi· 

lavasıta doğrudan doğruya 

bankerler heyetile müzakere lira Cflk ve 30 milyon 
11 olacağını tahmin etmesini arzu edecektir. 

41 llıanya'nın Hububat Rekoltesı 

't 
~~'"tt 

'1"'
1 ~~Çt er,, R'aıeteainin tahminine göre, Almanyanın hububat 

~tı.ı,, ~•enenin 22,200,000 tonuna karşı bu sene :5:500,0?0 
, ~ I tuıtoı birde mevcut 3,700,000 ton istoku ılave edıl. 

1 
olan hububat bütVq •enenin . ihtiyacına kifayet ede· 

• 

- -- -----.. ____ ..._.. __ _ -- .._---------~ ... ~ .... -------.... -
Demir ve madeniyat 

Piyasası 

--- -·--~----------_,..--------------------------· 
DgMfR VE MADENİY AT 

Bakır 
Demir putrel 
Yuvarlak çubuk 
Saç galvanizli 

" 
,, oluklu 

Karfiçe 
Çinko 
Kalay çubuk 

Kilosu 

" 
" 
" ,, 
" ,, 
,, 
" 

ENAZ ENÇOK 

-87 
10,50 

10,50 11,00 
20 24-
21 21,50 

16,25 -18 
24 -26 

200 202.50 

Tahtada çürüklük katiyen olmıyacaktır. Az miktarda 
soyma ve bıçaklama hatası bulunabilirse de zımparah ola· 
rak ve çöküntü ve tutgal hatası bulunmıyacaktır. 

Marka bbb 

Kapaklar yekpare olacaktır. Her iki yilzde de kutru 5 
santimetreden büyük olmamak üzere kapalı ve açık bu
daklar ve kenarlarda 25 milimetreden fazla açıklıkta ve 35 
santimetreden fazla uzunlukta olmamak üzere yırtıklar ve 
renk farkları ve soyma ve bıçaklama ve düzgünlük hata· 
ları bulunabilir. Tutgal hatası olmıyacaktır. 

Marka c 
Yukarıda sayılan markaların haiz olması lazım gelen 

şartların haricinde kalan plaklardır. "İskarta,, 
Madde 13 - . Fabrikalar, idhalAtçılar ve satıcılar kont

rıplak üzerine yazılı hususları garanti etmiş sayılırlar. 
Madde 14 - Kontrplaklardaki rutubet en çok % 12 

yi geçmiyecektir. 
Madde 15 - Yukarıda gösterilmiş olan şartlar hususi 

tarzda hazırlanmış kıymetli kontrplAklarla tayyare kontrplAk· 
ları için muteber değildir. 

Madde 16 - İdhalatcılar hariçten idhal ettikleri kont· 
rıplakları satılığa çıkarmadan evvel tesbit olunan normla
ra göre eb'ad hakkındaki hükum müstesna olmak üzere 
tasnif ederek damgalamağa mecburdurlar. 

(Bitmedi) 
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2 Münakaaa Gaıeteıi 
----~--------------------...... --------------------------------------------~~ 
Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 1 

CiHi Şekli Muham.bed. Teminat 

A)MÜNAKASALAR 
İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Edirne aazhanede bulunan depo tamiri. Kapali z. 

Üçer boğalık sıfat istasyonlan inşaatı (Temd.) Paz. 
Hükumet konağı inşaatı (Şart 25 k ) Kspalı z. 
Eskişehir kasabasının halihazır haritaJJnın tanzimi -
Nazmiye Ka:ıası HükQmet Konatı ioşaatı(Şar . Kapalı z. 

2 L.) 
Elektrik santral binası inşaatı. 
Hipodıom ıabuında yap. tribün, peyke, par· 

maklık, bayrak sütunları v. •· 
Gaz, benzin ve iıpirto deposu inşası. 

Mezbaha binuında tamirat. 
Tıbfakültesi dotum ve nuaiye kliniği 

inşaatı (temd.) 
Koyunbaba köprüsü tamiri 
48 dükkanın havi bir şehir bili yap. 

Açık ek. 

" 

" Açık ek. 

Kapalı z. 

" 

2854 - 220 -

485 o - 3637 50 
7250 - 54~ -

32391 95 2426 40 

8316 68 
9869 -

4951 57 
1467 74 

7.ıO -

332 -
110 -

32?5 -
1841 13 

Müracaat yeri 

T.C. Zıraat Bankası Edirne 
Şubeıi Müd. 

Giresun Veteriner Direk. 
Y ozgad Nafıa Müd. 
Dahiliye Vekaleti 
Nazmiye Malmüd. 

Beypazarı Beled. 
A11k. Beled. 

" " 
" " Sıhhat ve İçtimai Muavenet Velr. 

Güıı 

29-9 3~ 
10-10-38 
3-10-38 
29-9-38 

30-9-38 
4-10-38 

4-10-38 
4-10-38 
24-9.38 

Saa 

15 -

e kadar 
14 -
1l -
14 -

15 -
10 30 

10 30 
10 30 
11 -

14-10-38 11 -
14-10-38 15 -

5 sınıflı ilk okul binası inş. (bir kısım). Paz. 

43000 -
2454"> fi2 
31165 83 

Çorum Vılayeti 
Zonguldak Urbaylığ"ı 
Kırşehir Vilayeti 
Nafıa Vekaleti 

15-9-38 den iıib. 1 ay 
Ank. meteoroloji istasyon binesı teras üzeri· Paz. 

ninin karton bitume ile örtülmesi işi. 
1056 98 79 28 

ilaçlar, Kllnlk ve spençlyart aıat, Haetane Lav. 

Klorümaiyetekin • 20 k . Açık eks. 60 -
Tıbbi ecza ve malzeme 166 kalem. Kapalı z. 5eoo - 375 -

Elektrik - ttavagazı - Kalorifer (Tesisat ve malzemesl) 
--------------------------------------Malatya Cezaevinde yap. elektrik ve sıhhi 
tesisatı. 

Mensucat 

Melbuaat : 14 kalem. 

Amir elbiıesi kasketile beraber 30 ad. 
efrat elbisesi 418 ad 

Harici elbise: 117 tak. kasket 86 ad. 
Kaput: 41 ad. Gemici elbisesi: 41 tak. 

Fildikoı fan ila: 3t0 ad. Patiska don: 340 ad. 
Frenk gömleği: 340 ad. Çorap: 510 çift. 
Mendil: 510 ad. iş tulumu: 49 ad. 
Havlu: 235 ad. Yün ıpor fanila: 50 ad. 
Pamuk spor fanila: 50 ad. Spor pan
talon 50 ad. Kıravat 170 ad. 

Çizme: 385 çift, fotin 34 çift 

F otiıı : 50 çift, iskarpin : 50 çift, 

Açık ek. 9769 44 732 71 

Açık eka. 

Açık eka. Beb. 15 ve 10 347 25 

" ,, 3558 75 266 91 

Açık ek. 1780 65 133 55 

Açık ek. Çifti 10,50 ve 5,50 317 21 

Paz. 

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

Ders sırası : 120-150 ad . (Temd.) 
Dolap : 5 ad. masa : 3 ad. sandalye : 5 ad. 
karyola tamiri : 197 adet. 

Açık eks. 
Açık ek. 
Paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine vesaire 

Yerli kok : 175 t. Açık. ek. 

Beb. 16 -
350> -

4550 -

180 -
262 50 

342 -

Edirne Vilay.eti 
M. M. V. Deniz Merlc. SAK. 

Malatya C. Müddeiümum 

Çorum K. Sıhhat Memurları 
Mekt. Müd. 

İıtanbul Beled. 

Yüksek Deniz Ticareti M11d. 

,, 
" 

İstanbul Beled. 

Adliye Vekileti 

Edirne Kültür Direk. 
M. M. V. SAK. 
An Lvı. Amir. SAK. 

" 

Sıhhat ve lıt. Muav. Vek. 

3-IO 38 11 -

4-1()..38 
6-10-38 

15 -
il -

30-9-38 e kadar 

21-9-38 15 -

4-10-38 14 30 

3-10-38 13 30 

3-10-38 13 30 

4-10-38 

4-10-JS 15 -

27-9-38 
7-10-38 
20-9-38 

5-10-38 

15 -
14 -

15 -

MUteferrlk 

Ökü~: 58 ad (Şart. 5 l.) 
Taıkırao makinesi : 2 ad . bütün teıbin ve 

püskilrme tertibabnı haiz kazana (Teaıd.) 
2-11·38 de alınacağı ilan edilen 3 t. teknik 

Açık ek. 
Kapalı z. 

2321) - Antalya Vil. Elmalı Kaz. Hük. tab. 30-9-33 ~4 -

çioko tozunun ahumaaı aarfinazar edildi. 
Teknik çinko tozu : 1 t. 
Terazi M.D. 4 Sartotiuı : 1 adet. 
Marangoz sı kıştırma makideıi: l ad. 
Portatif çad ır 2000·2500 ad. (temd) 
Çam ve poraelen kavanoz: 7 kaleın 
Din Normbatt 7169 ad. forma din 265 ad. 
Kaolin kumu 15 t. 
Çin Çin ocagı taşı : 44 m3, Filler kumu: 8 mJ 

Paz. 

Açık ek. 
Kapalı z . 
Açık ek. 

" 
" Paz. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Un: 207 t. 
Zeytioyatı: 10 t. Zeytin tanesi 14 t. 
Nobud salça. un. sadeyağ" v.a. 1ebze 
Arpa : 50 t. 
Koyun, sıtır veya keçi eti : 150 t. 
inek aütü : 940 ) k . 
Koyun eti : 36 t. 
Arpa: 100 t . 

Kapalı ı. 
Kapah z. 
Pa.z. 
Açık. ek. 
Kapalı z, 

Kapah z• 
Paz. 

Kuzu eti 61 t . koyun eti 8 t. ııtır eti 11 t. Kapalı z. 
Kuzu eti: 3 ) t. koyun eti: 40 t. sığır eti ,, 

50 t. (Şart. 237 kr.) 
Zeytin: 9 770 k. (temd). Paz. 
Beyaz peynir 2200 k. Katar peynir 600 k. ,, 
Yumurta 23000 ad. •otan 5200 k. patatem 10 t. ,, 

MUzayedeler 

k8bne çizme l 73 çift Paz. 
Yemek artıkları ve karnıtıları Paz. 

17300 - 1297 50 

2j0 -
17835 -
2000 -
3300 -
1425 -

beher m. 4 50 

150 -

4~ 75 
1342 -

150 -
2471 50 

105 88 

Nafıa Vekaleti 

M. M. V. SAK. 

" " " ,, Ank. Hıfzısuba Müesıe•t:ıi SAK. 
Harta Gen. Direk. 
M. M. V. SAK. 

" .. 
" " Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK. 

Ank. Beled. 

28980 - 2173 50 Kili• Ask. SAK. 
K.O 45 ve O 25 600 - Karacabay Hara11 Müd. 

ı375 -
45000 -

940 -
15480 -

178 15 
3375 -

70 50 
1161 -

Çorum Vilayeti 
Etlikte Vet. Bak. ve Sere?. Müeı. 
Erzurum Aalr. SAK. 
İat. C. Müddeiumuoı. 
İzmir Lvz Amir. SAK. 
Ank. Lvz. Amir. SAK. 

9821 20 736 50 Deniz Lvz. SAK. 
47372 - 3552 90 

" " 
18390 98 1379 33 " ,, 

112 50 Yükaek Mühendis Mek. SAK. 
141 75 ,, ,, 

" 

Aak. Lvz. SAK. - - Siyasal Biliiler Okulu SAK. 

22-9-38 
21-9-38 
5-10-38 
3e-9-3s 
4-10-38 
5-10-38 
5-10-38 
23-9-38 

15 -

10 -
11 -
il -
15 -
16 -
15 -
14 -
JO 30 

23-9-38 16 -
.]..10-38 14 -
1 ay nıGd. 

3-10-38 15 -
10-10-38 11 -
4.10-38 14 -
4-10-38 16 -
21-9-38 14 30 
6-10-38 14 30 
s.ı 0-as ı 1 30 

22.9.38 
26-9-38 
26·9-38 

11 30 
11 30 
il 45 

21·9·38 15 -
Jaer iÜD 

1 

Pazartesi 

Toptan Satış Fiatları 
--wvı.NWV.~ ... ,.., .. -

lstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
... ,, .. .... .... . . .. . . .. .. ... ~ 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömdri yeri! blok 

,, krible 
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19-9-938 

a) MONAKASALAR 
t .. Tamirat .. Nafıa işleri vemalzemesiHarita 

~ı24 . Gireoon Veteriner Dhtklöılüğün<len: 
~Uru l lıre 1. kuruşluk keşif bedelli Durnasuyu 2267 lira 
~ Bş uk kesıf bedeJli Ulubey 212 ı lira bir kuru~luk ketif 
iıı olaman köprü ba~ında yap lacak üç adet üçer bogalık 

l!e ~'Yonları ~ksiltmeye konulmuş ve eksiltme temdit edil

~le :. talip zu!mr etm~diğioden 29-8-38 tarihinden 29-9-38 
~t. ır ay müddetle puısrlığa terkedilmiş olduğu ilan o-

Münakasa Gazetesi 

2 - Muhammen bedeli 1467, 74 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı l 10 liradır. 

<l - Kc~ifoame3ini görmek ist~yenlerin her gün vazı işl · ·ri 
kalomine vı: i~tek!ilcrin de 4-10-9~8 gürıü ~aat on buçu~ta Be

lediye Encümenine nıiia&\!aatları. 

Sıkhat ve İçtimai Muavenet Vf'kfiletindPn: 
19-9 938 pazarleai ~ünü sa.1t 1 l de Ankarada ihalm:ıi mu

karrP.r 'fıp FakültP.si Doğum ve Nisaiye kliniği in~ !la turrn ait 
kapalı zarf usulile yapılacak ebiltme 2~-9-938 c Hnartesi günü 

saat 11 e tehir edilmiştir. Alakalılarm malumat edinmesi. 

ilaçlar, Klinik, spençiyari alat v .s. 
Edirne VilAyet Daimi Encümeninden 

Edirne Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü tarafıadıtn köy
lerdeld sıtmalı halka meccanen verilmek üzere 20 kilo klorümaiye· 

tikinin açık eksiltme suretile satın alınacaktır. İsteklilerin tartna
meyi görmek ve açık t!ksiltmeye iştirak etmek üzere 60 liralık tet 
minat makbuzlıırile birlikte 4-10-938 aalı günü saat 15 de Vilaye
Daimi Encümenine gelmeleri. 

M M. V. Deniz Merkez Sa. Al. Ko. Reisliğinden: 
l - Tahmin edilen bedeli 5,000 lira olan 166 kalem 

Nafıa Vekaletinden: l tıbbi _e~~a ve malzeme 6 ·~0-93~ tarihine rastlıyan perşem-

E
. . be gunu saat 11 de Vekalet bınasındaki komisyonumuzda 

l - Ksiltmeye konulan iı : Ankara cenuq meteor0loJ'i ta 
~ Dahiliye Vekaletinden : ıs · kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
c;a(· syon binas ı teras üıerinin karton bitüne ile örtülmui işidir. · 

l§eh· ._ • 2 - llk teminatı 375 liradır. Şartnamesi parasız ola-
rı,: ır usabısınin 1-~00 ve 1-2500 mikya~lı halihımr hıı- Keşif bedeli 1 0~ 6 lira 98 kuruştur. 
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Ek . rak her gün komisyondan alınır ve görülür 
~rlık · ın e yapı aca ta-, ıı ıııtla gayrımeskun sahadan 120 1 - ~ıltme 3. 10.938 p::zarlesi günü sacıt l 1 de Nafıa Veki- 3 El .1 . . . . ' " . 
~illi bir kısım araziuin yeniden hariıasınıo alımı ve şehrin leti yapı itltri eksiltme Komisyonu odasında paıarlık usuliyle ya- ! b. - <sı tm~ye gırmek ıstıyenlerın O gun bellı ıaat-

. val~yetini gö~terir 1000 hektarlık eahanın 1-5000 mikva pılacaktır. l ten. ır saat evvelıne kadar kanuni belge ve tekliflerini 

~~j'"•n alımı iıinin eksiltmesi. , 3 - Eksiltme ı•rtn•m•si ve mubutatı 6 kuruş bedel mukabi- :a•; ~apalı zarf:ar~nıp makbuz m~kabil!nde Komisyon Baş-
2 Şln muliammen bedeli 7250 liradır. tinde yapı işleri müdürlüğünden alınabilir. l an ıgına varme erı. ostada vakı gecıkmeler kabul edil· 

D~!~tekli_ler bu işe aid şıntname, proje ve sair evralcı pa- 4 - İstekli!erin 79 lira 28 kuruşluk muvakkat teminat verme- m_e_z ______________________ _ 

~ı,:.lıye Vekiileti Belediyeler-lıuor Heyeti Fen Şefliğinden ı.,; lazımdır. ~l~ktr~, Hava gazi, .. Kalo_rifer Tesisat ve Malz. 

~ı~.Eksiltme 3 birinciteırin 1938 tarihimt rastlıyan pa- Nazımiye Mal Müdilrlüğilnden: Malatya C. Müddeiumuiliğinden: 
&ciU~ij saat on birde Dahiliye Vekaleti binssıntla toplana- 1 - Eksiltmeye konulan iş (Nazmiye kazası HlkCımet Malatya' da yapılmakta olan ceza evinin 4780.44 lira 
4 ed?eler lmar Heyetinde y pılacaktır. konağı inşaatıdır). Bn işin keşif bedeli 32491,95 liradır. keşif bedelli elektrik tesisatı ve 4989.00 lira keşif bedelli 

;'Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin a§r ğıda yaz1lı 2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: sıhi tesisatı beraber olarak 9769.44 lira keşif bedeli üze-
'ltı ve ve:ıaiki ayEi gün saat ona kadar Komisyon reisliğine A - Eksiltme şarname.si, rinden 14.9.938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık 

. l\etınit olmaları lazımdır. B - Mukavele projesi, eksiltmeye konulmuştur. İhale 30.9.938 tarıhine müsadif 

lir ...... 2490 &ayılı kanunun 16 ve ] 7 oci maddelerine uygun C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, cuma günü saat 14 te Adliye binasında Cumhuriyet Müd· 
a alık muvakkat teminat. j D - Hususi şartname, deim~cn~liği ~ksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
C '-I~anurıun tayin ettiği vesikalar. 1 E • Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, . falı.plerın }Ukarıda zikredilen gün ve ıaate kadar 
• -:'Kanunun dörclüocü maddc~i wucibiııcc eksiltmeye gir· · proje, ı 732. 71 lıralık muvakkat teminatla birlikte eksiltme komis· 
btıir lliaui bulunmadığuıa dair fo1ıalı bir mek tul•. j F · Yapı işleri genel şartnamesi. İsteyenler bu şart- yonuna müracaatları ve keşif ve projeleri görmek istiyen

t~tııe ~Belediyeler lınar Heyeti Fen Şefliğinden münakas ıya ' nameyi ve evrakı 2 lira mukabilinde Tunceli Nafıa Mü-
1 
lerin Nafıa Dairesine müracaatları ilin olunur. 

•çın alacakları ve.sika. dürlüğünden satın alabilirler. 
~ 3 - Eksiltme 29-9-938 perşembe günü saat 14 de Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v.s 
~ .c. Ziraat Bank sı Edirne Şubesi Müdürlüğünden: j Nazımiye Hükumet binasında yapılacaktır. İstanbul belediyesinden: 

~~r.oede Guhane civarında bulunao depomuzun 2854 1 4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
l 1t1i tamiratı kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmu~tur. \ 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2426,40 lira 

Çift çizme Beher çiftin muhammen bedeli 

385 Amir ve Efrat için 10,50 lira ite· ...... İhale 23-9-9;i8 tarihine müsadif cuma günü saat on 1 muvakkat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları haız t· . olup göstermesi lazı~dı.r. 
34 F o tin 5,50 ,, 

İtfaiye amır ve efradına lüzumu olan ve yukarıda 
miktarları yazılı bulunan çizme ve fotin açık eksiltmeye 

konulmuştur. Nümunelerile şartnamesi Levazım Müdürlü· 
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika 
ve 3l1 lira 21 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu· 
bile beraber 4-10-938 salı günü saat 14 buçukta Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. 

.•ı :--- İşın ehemmiyetine binaen münakasaya ufrecek müte· A - Nafıa Vekaletınden alınmış 938 senesine ait mÜ· 
'eıı t'I hh. l'k hl' ·1 T' S Od d 
3 

ıı ınühendi::ı vesa fen memuru olınalan şarttır. ı tea ıt ı e ıyet vesı cası, ıcaret ve anayi asın an 

tıi ...... Münakasaya iştirak için 2ZO lira muvakkat teminat alınmış sicil vesikası, 
l hlırılmbı lazımdır. B • Bir taahhütte en az 20,000 liralık bina inşaatı 

~Yt ...... İhalenin vuknundan on gün sonra % 15 teminatı yapmış olduğuna dair vesika. 

:Ç~i gösterilecektir. Bu teminat Banka mektubu veya 
S ılını~ e1:1bam tahvilAt ~igortalı mcbani olabilir. 
e ~Fada izabat isteyenlerin va keşifli resmi görmek arzu 
tıtı her gün Şubemize uğramaları ilan olunur. 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden : 

~ı~~' Yozgat vilAyet merkezinde inşa edilecek Hükumet Ho
~l)llııı 48.500 liralık kısmı kapalı zarf usuliyle eksitmeye çı· 

2 l§tır. 
t:.ta.tı ...... 129.312 lira 19 kuruş ke§if tutarlı Hükumet Konağı 
~a1 9;dan eksiltmeye çıkarılan 48.500 liralık kısmının 18500 
~~ti 8 scntısi ve 300UO lirası 939 sene"i tahsisatından veri

l r. 
~t11~ekliler §artname i le evrakı 25 lira mukabilinde Naha Mü

~ nden verilebilir. 
dt ~ ~~ksiltme 10-10·938 pazartesi saat 14 de Nafıa daire· 

\ Sl'tıUteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 
,~~§ ....._Eksiltmeye girebilmek için iEkklilerin 3637 lira 50 
~tc e~u.vakkat teminat akçesi vermesi ve bu işe mahsus olmak 
~1b1ı 0. 

8_11tmenin yapılacağı günden laakal ~ekiz gün evvel ta
t i~,ır 1 tida ıle Nafıa Veldletinden verilecek fenni ehliyet 

••nı ibraz etmesi Rarttır. 

1 . Ankara Belediyc:ıinden: 

'-'ıı; 29 teşrinievvel 938 Cümhuriyet bayramı ıçın Hipodrom 
~~ il Yapılmasına lilzum gösterilen tribün, peyke, parmak11k, 
~llııltrı •GtQnlan vesaire ia,aatı 15 a-ün möddetle açılt eksiltmeye 

2 lıthn. 

3 ' Muharnmıto bedeli 9869 liradır. 
L • ' Muvakkat teminatı 740 liradır. 
~~i' l<etif projesini ıörmek iıteyenleria her ıüo yaı.ı İfleri 
t~:::e İıleklilerio de 4-10-938 ıünÜ saat oıı buçukta Btlodiye 

, ' ın~ ınilracaatları. 
~ İçi: 1 - Gubaneye gelen g.ıı:ı, ben:&İn ve iıpirtolarjn mubafa· 
~ili~ Yaptınlacak depo on bet güa müddetle açık ekıilımeye 

2 llttur. 

a' Mubanımen bedeli (4951,57) liradır. 
et ......_ Muvakkai temluatı (332) l i radır. 
ı~, - şllrtnamesioi rörmok iat.:yenleri• her aün yazı iş'eri ka

~ .. ll,
11

, ııtel.lilerin de 4-18-938 1aat 10,80 da encümene müra-

~h. •.'•ı-M . . . , lill .. ezbaa bınasında yapılacak olan bazı tamırat on 
llUtddetl6 açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Beypazarı Belediyesinden: 

Yüksek Deniz: !icareti Mektebi Müdürliltünden : 
8316 lira 68 kum~ olan Santral binasının inşaatı 15 gün 

müddetle eçık eksiltmeye konmu~tur. Talipl<1rın yüzde 7,5 mu
vakkat teminat nkçesile ihale günü olan 30.9-938 cuma günü 
eaat 15 te Belediye Encümenine ve pları, fenni şartnamelerini 
görmek i!teyenlerin Beledi ye Ri yıısetinden istemeleri. 

Miktarı Muhammen Çoğu Muvakkat 

Cinsi azı çoğu fiatı azı tutarı tutan teminat 

Zonguldak Urbaylığından: 

Dahili ve Barici 48 dükkan havi bir şehir bati yaptırılacak 

l - Bu it bir ey müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuftur. 

2 - İşin muhammen bedeli (24548) lira (52) kurutlur. Muvak· 
kat teminata (18.tl) lira (13) kuruştur. 

3 - İhalesi 14-10-19l5 tarihine müsadif cuma günü saat (15) de 

Zonguldak Beledi) e Dairesinde Daimi Encümen tarafından yapıla· 

caktır. 

4 - Talipler tıırtname ve projeyi parasız olarak yalnız posta 
pulu göndermek suretiyle alırlar. 

Har;ci elbise 112 l 17 takım 
Kasket iki be- 82 86 adet 

yaz ile 
Kaput 38 41 adet 

Gemici elbisesi 38 41 takım 

Fildikoz: fanila 330 3 IO ad.et 
Patiska don 330 340 adet 
Poplih freok-

gömleği iki ya· 

kasile beraber 330 340 ad.et 
Çorab 500 510 çift 

L. K. L. K. L. K. L. K. 

ıs 25 2044 2135 25 
2 25 184 50 193 50 

15 570 615 266 91 
15 570 615 

3368 50 3558 75 

-77 254 10 261 80 
- 50 165 170 

1 50 495 510 
- 30 150 153 

5 - Şartnııme milnd.erecatı hakkındaki sorrularıo ihaleden ev· M~ndıl 50fl 510 adet - ti 55 56 10 13.3 55 
vel ıoruhrak halledilme .. i ve teklif mektuplarıoın ihaledetı bir saat İş tulumu 37 39 ,, 4 25 157 25 165 75 
cvvelioe kadar urbayhta ttalim edilerek makbuz alınması ilin 

1 
Havlu 190 200 

olunur. 1 Omu:ıluk havlu 30 35 : 
- 35 66 50 70 

1 80 54 63 
Yün spor fanila 40 50 ,, 3 75 150 187 50 

Çorum Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden : Pamuk ko!su:ı 

14. 10. 1938 cu1ı1a a-üuü saat it de Corum Nafıa ekı.iltme Ko· spor fanila 40 50 ,, - 50 2' 25 

misyonunda iha1t:si yapılmak üzere 43 bin lira lcei"f bedelli 0s:TI8D Spor pantolonu 40 50 n - 50 20 25 
cık kazuınd ıki Koyun baba köprilsü tamiratı kapalı zarf uıuliyle Kıravat 170 ltjQ ,, - 55 88 93 M 
ekıiltmeye konulmuştur. ı 1674 85 1780 65 

Şartname, keşif ve evrakı saire Nafıa daire.inde görülebilir Mu 1 M k b' . . • b b · 

kk 
· "k 'lı 225 ı· d j - c le ıwız ıçıo D1u ayaasl mukarrer ulunaa cıns ve 

va at teıııınat mı taıı .:> ır.a ır. miktarları ve fiatıarı ve muvakkat teminatları yukarıda yanlı 16 
İstekliler in bu işe ait müteahhitlik ehliyetnamesi ve sair 

klariyle birlikte ihale Komiiyonunca müracaatları ilin olonur. 
evra. kalem e~ya iki şartname il~ ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 2 - Eksiltme 3-10-9JS pazartesi güoü saat 13.30 ta Yüksek 

Deoiı Tıcarcti Mektebi Müdürlüğünde toplanacak Satınalma Komi-
Kırtehir İlbaylıAıudan: ı a ayonuncıı yapılacaktır. 

Pazarlığa konan İf: 1 3 - Bun!ara aid şartnameleri ve memhur nümaneleri görme 
Kırşehir merkezinde yapılacak 48817 lira 61 kurLJŞ ke!Jil bt· fıİ arzu edenler mekteb muhasebesine müracaat etmelidirler, 

?elli beş sıaıflı İ lk Okul binasının 31165 lira 84 kuruşluk inşaat 
•şidir. . _ 1 

Bu ış 2f>-8·1938 günunden 15·9-938 günilne kader 20 gün mild. 
detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuf iıe de talip zu
hur etmed.ığinden 15-$;9J8 tarihinden itibarea bir ay içinde pazar" 
lıkla verilecektir. 

Talipleriu Kırtehir ili Dıimt Encümenine müracaatları illa 

olunur. 

Adliye Vekaletinden: 

Vekalet müstahdemleri için nümunesi vekalet levazım ve da.ire 
müdürlüiünde mevcut fo tinden 50 ve iskarpindeo 50 ki ceman 100 

çift ayakkabı pazarlıkla alınacaktır. Beher çift fotine . 

Tahmin olunan bedel 610 ve keıa beher çift iıkarpine t•hmia 
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----~----------..... ----------------------------~----~--------------------~~~ 
olunan yine bedel 560 kuru~ beıabiyle mecmu 585 liradır. Nafıa Vekaletinden : 

Nümunesinin ayna olmak ve ihale tarihinden itibaren azami 20 ı 4 Teşriııani 938 cuma günü saat 15 de Ankarada Vekalet bi-
gün içinde teslim edilmek şartiyle vermeğe talip olanların muham- d k' M 1 M''d- 1- v - d d l M l • na~ın a ı a zeme u ur Ufll o asın a top aoan a zeme eksiltme 
men bedelin % 7.5 ğu nisbetinde teminatlariyle birlikte pazarlık K . d 17 300 ı · h b d ıı· 2 d 

ornısyonun a , ııra mu ammeıı e e ı a et seyyar Taş-
günü olan 4 teşrini evel 938 sah günü ıaat 15 de YeDişehirde tem 

kıran makinesi ile 2 adet bitüm teshin ve püskürme tertibatım haiz 
yiz mahkemesinde Vekalet Levazım müdürlüğü odasında toplanan 

kazan tadil edilmiş hususi şartuameıi dahilinde yeniden kapalı 
Komisyona mOracaat etmeleri i •an olunur 

~ zarf u~uli!e eksiltmesi yapılacaktır. 

Kasketle beraber 
elbise 

30 
418 

İst~nbul Belediyeııinden: 
Beher takımın muham
m~n bedeli 

Amirr elbise.si 

Efrat ,, 
15 lira 

10 ,, 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Vekalet Mal-
zeme Müdürrnğüaden alınabilir 

Muvakkat teminat 1298.50 liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını, şartnameİinde yaztli vesaik ile 

birlikte aynı gün saat 14 c kadar mukbuz mukabilinde mezkur 

Komisyon Raisliğ ne vermeleri lazımdır. 
İtfaiye Amir ye efradına lüzumu olan yukarda miktar:ariyle mu

hammen bedeli yazılı bulunan elbise açık elcsiltmeye konulmuştur. 

Nümuneleriyle şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstek. 
liler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 347 lira 25 kuruşluk ilk 

teminat makbuz nya o:ektubiyle beraber 4-lC-938 aah pnü ıaat 

14 buçukta Daimi Eucümende bulunmalıdırlar. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonundan : 
22 eylul 938 perşembe günü saat 1 O da pazarlıkla 1 

ton teknik çinko tozu satın alınacaktır. Mevcut çinko tozu 
bulunanların pazarlık gün ve saatında 150 liralık teminat
ları ile birlikle M. M. V. Satın Alma Komisyonunda bu
lunmaları. = -

Mobilya, ve büro eşyası -muşamba, Hah vs. 

Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan: 

Genel kurmay daireıinde mevcut ve muhtacı tamir 197 er 

karyolasının tamiri pazarlığı 20.9.938 saat H de Ankau Lv. Amir

liği Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

Kaayolaları görmek uzere,genel kurmay daire Müdürlüğüne ve 

pazarlık için Komisyona müracaat edilmesi. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 3500 lira olan ve 
Cebeci hastanesi eczanesi için beş tane dolap üç tane ma
sa ve beş tane sandalye açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme 7 birinci teşrin 938 cuma günü saat 15 
de Ankarada M. M. V. Satınalma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 262 lira 50 kuruş olup şartname ve 
resimleri Komisyonda görülür. 

Edirne Kültür Direktörlüğünden : 
T. bedeli İlk teminat Kırdırmanın 

Cinsi Azı Çoğu Saati Günü 
Ders sırası 120 150 16 180 IO 27/9/938 

Edirde Orta Okul ihtiyacı için mikdarı yukarda yazılı 
ders sıraları 12/9/938 tarihinden itibaren 15 gün müddet
le açık kırdırmaya konulmuştur. Yapmaya ve vermeye is
tekli olanların şeraiti öğrenmek üzere her gün Orta O
kul idaresine ve kırdırmaya . iştirak içinde belli gün ve 
saatte 2490 sayılı kanunun 41 ve 44 üncü maddelerindeki 
tarifat veçhile hazırlanarak komisyona «Jelmeleri ilan o
lunur. 

Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden: 
1 - Vekalet ihtiyacı için satın alınacak olan 4,550 

lira muhammen bedelli 175 ton yerli kok kömürü açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhale Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinde 
teşekkül eden hususi Komisyon marifetile ve 5-10-9J8 gü
nü saat 15 te yapılacaktır. 

3 - Muvakka teminat mikdarı 342 liradır. Muvakkat 
teminat Komisyonca nakden al namıyacağından bunun daha 
evvel vezneye yatırılmış olması ve makbuzunun Komisyo
na ibrazı lazımdır. 

• • • 
700 ton döküm koku alınacaktır. Bak: O. D. Y. ilanlarına. 

Müteferrik 
Balikesir Belediye Riyas@tindeo : 

1-Belediyede mevcut şartnamesine göre beş adet tanzifat 
arabası yaptırıJacağından on beş gün müddetle eksiltu:eye Çlka
rılmıştır. 

2-Beher arabanın muhammen bcdcJi 65 liradır. 
3-lhalesi 30 eylul-938 cuma günü ~;uat 16 da Belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
Taliplenn yüzde 7 .5 p '!f akçalarıuı ihaleden eHel yatır

maları mezkur gün ve saate Belediyede hazır bulunmaları ilin 
olunur. 

-
Antalya Vilayeti Elmalı Kazası Hükumet Tabibliğiuden : 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın Alma 
Komisyonu Reisliğinden : 

Müessesemiz için Sartorius mam~latı M. 04 modeli 1 
adet terazi 21.9.938 çarşamba günü saat 11 de pazarlıkla 
satın alınacağından taliplerin mezkur saatte hazır bulun
maları ilan olunur. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonundan: 

2 son t ... şrin 938_çaqamba günü saat 10 da açık eksiltme sure 

tiyle satın aluıacağı · ilan edilen üç ton teknik çinko tozunun alımın 
dan vazgeçilmiştir. 

M. M. Vekale :i Satın Alma Komısyonundan : 

- Hepsine tahmin edilen fiyatı 2030 lira olan yedi kalem 

cam ve porselea kavanoz açık eksiltme ile satın alınacaklar. 

2 - Eksiltme 4 birınci teşrin 938 ıalı günü saat 16 da Anka
rada M. M. V. Satın Alma Ko.da yapılacakbr. 

3 - Şartname ve nüınunelet Ko.da görülür. İlk teminat 150 
liradır. 

Harta Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harta Gene! Drk. için bir adet marangoz sıkış

tırma makinesi açık eksiltme suretıyle alınacaktır. 
2 - Eksiltme 5.1. Teş. 938 perşembe günü saat 11 dt 

Cebeci' de Harta Gn. Drk. binasında .Satın Alma Komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 650 lira olup, muvakkat temi
nat 48 lira 1 a kuruutur. Banka mektubu veya matıye 
makbuzu kabul olunur. 

M. M. Vekaletı .Satın Alma Komisyonundan : 

1) 7169 adet Din Normblatt ve 265 adet Forma Din açık 
eksıltu.ıe suretiyle satın alınacaktır. 

~) Hepsinın 'f abmio cdılee bedeli 3300 lira 
mik.daıı 247 lira 5Lı kuruştur. 

31Eksiltmcsi .:-ı ilk t.:.şria 9J8 çaqamba günü 
lacaktır. 

olup ilk teminat 

saat l:d de yapı. 

M. M. Vekaleti Satıııalma Komisyonundan : 

1 - 2uOJ: 2;00 taoe portatif çadırın kapd)t Zcırfla yapıl.•n ek· 

ailtme~inde beh\:rine verılen 715 kuruş 40 saatim fiat makamca 

pahaLı gö,füııüguudea yc:nidc:n kapalı zarfta eksiltmeye konul 
mı.ışt .. r. • 

2 - Hepsinin tutuı l78j5 lır" olup muvakkat teminat 1342 
ıiradır. 

3 - Eksiltmeai 30 eyliil 938 cuma günü saat 15 de yapıla
caktır. 

4 - Şartname ve nümune.;i hu j'Üo Komisyonda görülebilir. 

Ankara Belediyesinden : 

Belediye fen işleri içia 44 metre mikabı Çin Çin ocaiJ taşı ile 8 

metre mikabı Filler kanunun beher metre mikabıoın dört buçuk 

liradan (243) liraya bir hafta zarfında pazar~ıkla alınacağından is 

t1:klııeria :lii-9-9.XS. cuma günü saat on buçukta Belediye Encümeni: 
ne miıracaatları. 
~==-...... ........ =""'-'-~=======-=--=- - =======--=~== 

Erzak, Zahire, Et ve sebze v .s. 
Karacabey Harası Müdürlüğünden: 

Pızartesi 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alın• 
Komisyonundan : . 

• • • ıO 
Ankara ga:nizonu muhtelif ve müeseselerı ıçı.9 

ton arpa şartname evsafı _ve nümunesini göre 2 f1Ji51 
saat 14.30 da Ankara Lv. Amirliği Satın Alma f(o 0n~ 
nunda pazarlıkla mübayaa edilecektir. Şartname -ve iti 
nesini görmek isteyenlerin her gün pazarlık için be 
kitte komisyonda bulunması. 

Çatalca Tümen Satınalma Komisyoauodao : f 
- Tümen birlikleri kıtaat hayvanatı için 197 ton Y01;_.ı 

nacağından münakasası 3 birinciteşıiu 939 pazartesi göoll Jı 
de kapah zarf usulilc Çatalca Tüm Satınalma Komiıyo111111 

palacaktır. 
• lif' 

2 - Muhammen bedeli 9850 liradır. ilk teminatı 738 
kuruştur. 

3 - Şartnamesi parasız olarak Komisyonda görülebilir· 

Luleburgaz Tümen SabnaJma Komisyonundan:. ; 
. Tüm birliklerinin ihtiyacı olan 4 kal~m erzaka teklıf _.,, 

fiyatlar Kolca pahah görüldüğünden aşağıda yazılı güıı .,e 
de kapalı zarfla yeniden münakasası yapılacaktır, f 
Cinsi MiktarJ Mu. Bedeli Mu. Teminata Ekıiltllle 

Bulgur 

Pırinç 

Kuıu üzüm 

Sabun 

Kilo Lira Lira Kr. 
112200 13464 1009 80 K. z. .ı.tO-gJ-5 
103~00 24816 1861 20 - ,, 
40700 8954 671 55 ,, " 
21 ıoo 7385 557 87,5 ,, ,, 

Samsun Askeri Satınalma Komi•yonundan : p0l 
Samsun garnizonuada bulunan birliklerin ilıtiyacı olaJl ~ ~ 

kilo un kapah zartla eksiltmeye konulmuştur. Bedeli 45, f 
ilk teınirıatı, 3,412 lira 50 kuruştur. İhalesi 5 birinciteşrill ~/ 
şamba günü saat 10 da Tümen biuasındaki Komisyonda y•l'' ~/I 

• ~ e Ji 
ur. lsteklıleria şartnameyi görmek ve almak üzere berj'l11 ,,.. 

meye girecekleıin be,li edilen günde müracaatlan ve ıaat d.J~ 
zarflarıuı Ko. Başk~rnlıgma vermeleri. 

İstanbul Levazım Amirlığı Satınalma Komisyonund•O : , İ 
. • • ıır 
lstanbul Levazım Amirliğine bağlı müessesat için beşb111• 'I. 

pirinç ~0·9-9:J8 ~alı günü ı.aat 14,3J da Tophanede Levazıaı ~ ~ 
Sabnalma Ko.nısyonunda pazarlıkla alınacaktır. Temiı:ıatı 1 ,P f 
dır. Nümunc•i Ko. da görülebilir. Defaten te•lim edılecek 01 

riııç için isteklJluio belli saatte Komisyona gelmeleri. 

~i 

Konya Kor Satmalma Komisyonundan: ~ 
Akşehirdeki kıtaatın ihtiyacı olan 150,000 kilo ıJO~I 

palı zarfla ek,,iitmeye konmuştur. Şartnamesi Konyad• ; l 
1stani:>uı, Ankara Levazım Amir!ikieri Satınalma !<•·o/ ' 
gürüiebilir. Muhammen tntarı l 6,50U liradır. ŞartııaıJJe iD' 
yüzde 25 miktar fazlasıda dahil olduğu halde ilk t.e.,S~~ 
1~.)7 lira 50 kuruştur. Eksiltme 3-10·938 pazartesl ~ 
saat l l de Konya Kor Satınalma Ko. da yapılacaktı!~ 
tekiiler 3- IU-9J8 pazartesi günü saat 10 a kadat \1 
mektuplarını Ko.ayada Kor Satınalma Komisyonuna ~e 
teri. ~ 

·ıo 
• • • Karamandaki kıtaatın ihtiyacı olan 150,000 1''. ~, ~ 

kapau zarf usulile eksıitmeye konulmuştur. Şartnaıııe~ı ,J ~ 
i.stanbul, Ankara Levazım Amirhkleri Satınalma KoJJJ'~i~ 
tarındadır. İstekliler şartnameyi Komisyonlarda okut:,~ 
!er işbu 150000 kiio unun muhammen tutarı 16500 JJ /, 

feminatı ı:M7 lıra 5U_kuruştur. Eksiltme 3·I0·938 P
1
if' 

tesi günü saat 1 u da Kon yada Kor Satınalma J(~ıı> ısıl 
nunda yapılacaktır. lsteklıierin saat 9 a kadar tek!ıf / 
coplarını ı<onyada Kor Satınalma Komisyonuna "/ete 
erdir. 

Erxurum Askeri Satınalma Komisyonundan: ,ıf 
Erzurum garnizonu için 150.000 kıto koyun veya sıgıt ei 
Keçi eti kapalı zarf usulıle satın alınacaktır. TahıniP b rl 
45,00U lira ve ılk teminatı 3,.i7a liradır. Şartnamesi ErııJ I 
da Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda paraS,ı )4 

nabılir. Eksiltmesi IO· lO 938 pazartesi günü saat l l de i 
pılacaktır. Teklif mektupları ihale saatınden bir saat el 
.Satınalma Komısyonuna verilmiş olacaktır. Şartoa~~l 
7 nci maddesınde istenilen vesaikle teklif mektupları pır 
Komisyona verilmiş olacaktır. / 

-----~-----------;::::/ 

,.2L M UZAY EDE L ~-~ 
Elmalı kazasi dahilinde yerleştirilen 29 bile göçmene ve 

rilmek üzere yerli malından sakat olmanıak ve her türlü ha3ta· 
Jıktan aıi, sıığlam ve beş ile altı yaş arasında çift sürmeğe alı
~kın ve 23LO lira muhammen bedelli 58 aded öküz arttırma, 
eksiltme ihale kanunu hükümleri dairesinde açık eksiltme su· 
retile satın alınacaktır. Eksiltme müddeti 10-9-9.38 tarihinden 
itibaren 20 gün olup ilJa1P. 30-9-938 cuma günü saat 14 te Elma 
lıda hükumet tababetinde müteşekkil Komisyon huzurile yapı· 
lacaktır. TalibJer ~artnameyi okumak üzere hükumet tababetine 
müracaat edebilecekleri gibi suretini almak istiyenler de S lira 
Malıandığına yatırdıktan sonra alabilecekleri illn olunur. 

Müessese Müstahdemini iaşesi icin 10,000 kilo zeytin
yağile 14,000 kilo zeytin tanesi kapalı zarf usuJile eksiltme
ye konulmuştur. Eksiltme 3-10·938 tarihine müsadif pazar· 
tesi günü saat on beşte Hara Merkez binasında yapılacak
tır. Zeytinyağının beher kilosuna 45 kuruş, zeytin tanesinin 
beher kilosuna 25 kuruş kıymet tahmin edilmiştir. Muvak· 
kat teminat 600 liradır. 

Dr:vld Oırnan İşletmesi Re~ir Amirliğinden : '' 

1-Revirin Kelt~pe ormanlarından istifsal olunarak 1''~ı· 
bükte istasyonda depoda istif edilmiş olan 921.494 aıetr11 ııl( 
kaba muadil 1ö04 aded çam tomruğu açık arttırma ile 88 

İsteklilerin 2490 numaralı kanun hükümleri dahilinde 
3-10-938 tarihine müsadif pazartesı günü saat on dörde 
kadar zarflarını Komisyona tevdi etmeleri ve şartnamesini 
görmek istiyenlerin İstanbul, Bursa Veteriner direktörln
klerile Hara muhasebesine müracaatleri ilin olunur. 

caktır. ~f 

'.2-Tomrukların kabukları soyulmuş olduğundan bacidl , 
buksuz orta kutur üzerinden hesab edilmiştir. ,,d~ r 

3-Tomruklara. aid satış şartnamesi Orman Umum ~o a rf 
lilğünde Ankara Te lstanbul Orman Başmühendisliğine ıJl 
caaı edilerek görülebilir. ~~

1 

4-To111ruldarm beher metre mikabı 14 Jira 60 kurılf 
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ha 
l,srtırrıen bedelle açık arttırmıya konvlmuştur. İsteklilerin % ı ı 1 
kir ın?valckat pey akçe!ile 26-9-938 günü saat 1 ı de Karabükte İnhisarlar U. Müdürlü~nden: 

evır ınerkezine müracaatleri. ••••••mııı•••••-••••-•-•• 

Mersia Gtmrük Müdürlüifünden : 

Cinsi etya 
Reklam İlanat 

Kilo gr. 
7 900 

Kiınyevi ıübre 100 00() 

Miıtahzaratı ıanaiye 900 000 
Kok kömürü 150 OO 'l 
Caın eşya 1763 000 
Kırtasiye 36 230 
Kullanılmış bot çuval M84 000 
Demir çivi 1450 000 
Panıuk dokuma tarağı 3 loO 
Benzin iıpirlo 44 500 
Tuhafiye 5 600 
Demir aapam 3510 000 
Kahve 60 000 
Ev ~fyası 77 880 

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

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

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

J iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

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

(6307) 3-4 

• • • 

t.ı .Bitümen 1494 000 I - Şartnarn~, re::ıiın ve nümuııeleı i mucibince Satın ıılır.a-
>,~ traın günırütü ambarında muayyen müddetten fazla kalan cak ~50 ad-;t di~li i~k ıı na inç.ığı il~ ıOUO ac!et 1'. M. (t U4 

'tıd, . 1 f\a cıosi ve mıkdarı yazılı (on beş) kalem eşya 4.10.938 salı zincir kenedi açık ek~ıltıııeyt! koıuıı~ştur. 
ı.ı"-t dokuza açık arhrma ile aahşa çıkarılmıştır. il - Muh1muıeo beddi dişli i::karta hıçağıaın Leheıi 31ira 

"'1 t~(j ola1alarrn yazılı göo ve saııtte satış yerine baıır bulua ve ıincir kenediııin beheri 20 kuruş lıesabile heyeti umumiyesi 
'- :ı •c pey sürenlerden yüzde 7,5 temioat akçeleriode yanları- 950 lic&. ve nıuvaKkat teminatı 7 l.25 liradır. 

lrı•ları ilin olunur. III - Eksiltme 27-IX-938 tarıhiae rastlıyan salı günü saat 

~ 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahrn Ko-
tfkoı. Deri ve Kundura Fabrikası T. Anonim Şirketinden: misyonunda yapılacaktır. 

"' •briıtanıııda mevcut bot akümül4tör cam kutuları, müstamel iV - Şaıtuaıneler her gün sözü geçen Şubeden alınabile-
\ •

111
'lltcsr plikları ve ip parçaları 21 Eylül 93S tarihinde müzaye ceği gibi resim ve numuneler de görülebilir. 

~t ••tılacakbr. .I V - İsteklilerin eksiltıncı için tayin edilen gün ve saatte 

'Ş"lrıarne her jÜa fabrika Ticaret ıoervisiııde görülebilir. Müza 1 % 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen Kouıis-
)e ittirak için Ticaret Odaaı tescil veaikasının ibrazı ıarttır. 1 yona gdmeleri ilan olunur. (6295) 3-4: 

• • • 
İstanbul Belediyesinden; 

dı9 ~ehir Tiyatrosunun Tepebaşı dram kısmı sahne pcrdesile I - Şartnamesi mucibince satın alınacak 100,000 adet 
fıttd, ~1 

Ve gişe yanlarına ve kapı ibtüne ve komedi kısmı ·sahne 100 lük tuz çuvalı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur 
~ •ıne antre ve koridorlar na konulacak ilan vP. reklam işi il - Mnhammen bedeli beheri 41 kuruş hesabile 41,000 
"-P ~tırnıaya konulmuştur. İlan yeri 76 metre murabbaı lira ve muvakkat teminatı 3705 liradır. 
Sir her metre murabbaın 8 lira fiO kuruş bedel tahmin edil- III - Eksiltme 21/lX/938 tarihine rastlayan Çarşamba 
~·Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde-
~tSaYılı kanunda yazılı vesika ve 48 lira 45 kuruşluk ilk te- ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. . 

' ' lrıakhuı veya mektubile beraber 3-10-938 pazartesi iV - Şartnameler iki lira bedel mukabilinde inhisarlar 
stat 14 buçukta daimi encümende bulunmalıdırlar. j Levazım ve Mubayaat Şubesine, Ankara ve İzmir Baş Müdür 

l 
lüiünden alınabilir. 

1>e • .. . .. . . . . V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni.vesaik ile %7,5 
tılet Orman lşletmesı Karabuk Revır Amırlığmden · güvenme parası makbuzu veya banka temınat mektubunu 

~ 1'-Büyükdüz ormanın Mancarcı deposunda istıfte bulunan ·htiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 
\, 'ded nıuııdili 1058.694 metre mikab kök.nar tomruğu açık 10,30 a kadar yukarda adı geçen Alım Komisyonu Başkan· 

~ile satılacaktır. lığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (6099) 4-4 

5 

İnşant Şubesine ibraz ederek ayrıca fonni ehliyet ve9ikası alma 
lan lazımdır. 

Vl. - Mühürlü teklif mektubunu kanuni ·ıesaik ile 5-inci 
maddede yazılı inşaat şubemizden :ılınacak ehliyet vesikası ve 
%7,n güverıme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ıhıiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 
10 a kadar yukarıda adı geçen Komisyon Başkanlığına mak-
buz nı~kabiliude verilmesi lilzımdır. (018-1) 4-4 

• N H N•N 

0.0.YOLLArll iSLETME U. MUOUQLUGUNDEN • 

Muhammen bedeli (23l00) lira olan 700 ton Döküm kolcu 
J. 11. 1938 Perşembe günü saat lfl,30 da kapalı zarf usulile Ankara· 
dil İdare bioasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1732,50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettij'i vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartamelcr parauz o:arak Ankarada Malzeme Daireıinden Hay
darpaşada Tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(6543) 1 4 

. . -. 

.· ·İstanbul Belediyesi İlanlan · 

İlk teminat 

4,05 

ıs 

SeneHlc 
muhammen kira ıı 

54 - Üsküdarda Selmanğa mahal· 
lesinde Karacaahmet Caddesi 
Sokağında 79 • 81 No.lu Dük

240 
kAn. 
Süleymaniyede Saman Vira• 
nesi Mahallesinde Dökmeciler 
Sokağında 92 No.lu Silleyma
niye SAni Medresesi lDepo 
olarak kullanılacaktır). 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yaıılc 
olan mahaller kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttır
maya konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunma• 
dığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnameleri Levazım Mü· 
dürlüğünde görülebiJir. İsteklilerin hizalarında gösterilen 
ilk teminat makbuz veya me~tubiyle beraber 30-9-1938 
cuma günü saat 14.30 da Daimi Encümende bulunmalıdır-
lar. (İ) (6434) 

Marangoz işleri 
Güzel Sanatlar Akademisi Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan : 

~ ~l 1'0111rnkların kabukları soyulmu~ ve baş kesme payla· 
~ddur. 
~ "6S~~l§a çıkarıla o tomruklara aid şartname Orman l.J. 
~ti durlüğünde, İstanbul ve Ankara Orman Başmühendi· 

I L. ~den istenilebilir. 

• • • 

- Güzel Sanatlar Akademisi Mimari Şubesi için yaptırılacak 
dört tip arşiv dolabı ile bir merdiven, ıardropta bir adet ayna ve 
kaidesi, bir adet gardrop masası ve bir adet te yerli dolap yaphn-
1 acaktır. 

J 2 - Arşiv dolaplanndan l, 2 ve 3 üncü tipin beherinin mu-

'.tJ ~Ue l'onırukların beher metre mikabı 11 lira, mııhammen 
· Y ~ te, •çık a.rtırmıya konulmuştur. İsteklilerin % 7,4 muvak

~~· •kçesıle 26·9-938 pazartesi günü saat 14 te Karabükte
ır merkezine müracaatleri. 

................................... __ , 
s KIŞ GELiYOR 
'Yın müıterilerimize müjde 

'" 1 o31. Enternasiyonal Kömür Sergisinde Jüri 
liey' etince AL TIN madalya verilen yerli 

, l::KöNOMiK ve ŞIK 
"kah sobalarımızı her yerde arayınız 

-
Fiatlar ELVERİŞLİDİR· 

En son model Avrupa Krom eli 

ve Emayeli sobalarımız da .gelmiştir. 

TEMINA TLI ve suyu çabuk ısıtan 
Termosifon Hamam kazanlarımızı 

markamızla her yerde arayınız. -
Her nev'i BANYO, LAVABO 
Muslukı Hava gazı ocak· 

ları ve aıhh llevaziminizi mağaza-
mızdan satın almız. 

ŞIK SOBA MAGAZASI 

M. ŞIRAKY AN 
h\ll, BGyilk Postane karp11uda, Türbe ıok. No. 6 

Muhammen bedeli hammen bedeli 120, 4 üncü tipin 130, merdivenin 9, gardrop mua
smın 100, ııardrop aynasının 65, yerli dolabın 45 liradır. 

3 - Bu işler& ait resim ve tartnameler Güzel San'atlar Akade Miktarı Cinsi Beher kılosu 1 

! 278 Kılo Jskarta kanaviçe 12 Kuruş misinde her zaman görülüp bedelsiz alınabilir. 
1 4 - Eksiltme 29 Eylıil 938 perşembe gilnil saat 14 de Catal· 

362 " " çuval 6 " oğlunda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. 
73 ,, Yamalık kanaviçe l 6 ,, 5 - İşler "Açık Eksiltme,, usu lıle ihale edilecektir. 
33 ,, Iskarta çul 9 ,, 6 - Muvakkat teminat 53, 18 liradır. 
19 ,, 11 ,, 14 ,, 7 Eksiltmeye girecekltrin 938 yılına ait Ticaret Odası kayıt 

I - Ahırkapı Bakımevin<le mevcut Adanadan gelen mt!f vesik~s! ile ~ir mar~ngoz fabrika.sa sahibi olduklarına dair olan bel• 

d k d 1 ' "1765 k"l I k t l gelerını Komısyona ıbraz etmelerı şarttır. (6198) 3-4 re atı yu arı a yazı ı cem an ,, ı o s J.r a sargı ar pa \ 

zarlıkla :>atılacaktır· . . . . ,,•--•••••••----••--••--•, 
il - Heyeti umumıyeeının rnulıammen bedelı "192,39,, 

lira ve % 15 teminat "28,86,, liradır. 
111 - Pazarlık 21/fX/9~38 tarihine ra~tlıyan çarşamba günü 

saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeı:1nde müte~ek
kil komisyoudn yapılacaktır. 

iV - Nüınuneler her gün Alıırkapı Bakımevinde görü 
lebilir. 1 

V - İsteklileıin pazarlık için tayin edılen gün ve saatte 
% 15 teminat paralar ile birlikte yukarıda adı geçen Satış Ko-
misyonuna gelmelerı ilill olunur. (613 L) 4-4 

• • • 
I. - İdaremiıin Çaınaltı Tuzlası iskelesinde şartnamP. ve 

projesi mucibince yaptırılacak tamirat ve inşaat işi kapalı zarf~ 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 1 

11. - Keşit bedeli 15.386 lira 67 kuruş ve muvakkat te 
minatı 1154 liradır. 

lll. - Eksiltme 22/lX/938 tarihine raitlayan perşembe 
günü saat 11 de Kabate.şta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV. - Şartname ve projeler 76 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Levazım ve Mubayaat ~ubesile İzmir ve Ankara baş 
Müdürlüklerindtn alınabilir. 

V. - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin ienni evrak ve 
vesaiki 10000 onbia liralık bu gibi işleri yapmış olduklarını 
göı;terir vesai~i ihale güoüeden 3 gün evveline kadar inhisarlar 

Elektrık Tesisatı Münakasası 

Bayburt Coruh Un Fabrikası T.A.Ş. den : 

Bayburt Coruh un Fabrikası Türk Anonim Şirketinin inta 
ettireceği elektrik tesisab kapalı zarf usulile münakasaya ko
nulmuş İ<ıede talip zuhur etmediğinden bir ay zarfında pazarlık 
ıuretile tekrar münakasaya vazedilmittir. 

1 - Nafıa Vekaletince musaddak proje mucibinee bedeli 
keşJ 43296 Türk l ı rasıdır. 

2 - Muvakkat teminat 3247 lira 20 kuruftur. 
3 - Fenni şar.name, fenni keşifname, hususi mukavelena• 

me projesi, ve münakasa kaimesi şirket dosyasında mevcut o
lup görmek istiyer.lero! meccanen verilir. 

4 .... - İhale; 29 9 938 ç&rşamba günü saat on dörtle şirket 
idar~hrnesicde meclısi idare huzurile icra edılece!~ ir. 

Tıılip olanların doğrudan doQTuya şirket müdürlütilne ınÜ• 
racaatlarJ ilan olunur. 

......................... . 
A. TEVFiK-Tercüme evi 

Galata, Sigorta Han Tel, 41634 

........................ 
' 
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3 
6 

12 
• 
• 

4fl0 
850 

1500 
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1 er Etage, N. 3-4 
Galata, Perşembe Bazar 

Telephone : 49442 
Boit" Postal N. 1261 

Pour la Publıcite ı'adruıer 
a l' Adminiıtration 

Journal Professionnel des fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Adresse Telegrapbique 

İstanbul - Münakasa 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
--------------------------~----------------~--~------------~----------------------------

Mode Prix 

Objet de l' Adjudic&tion d'adjudicat estimatif 

CauUon 
provisoire 

Lieu d'adjudication et du 

Cahier de. Chara-eı Jour Heure 

Con•tructlon-Rı6paratlon -Trav. Publlc•·Mat6rlel de Constructlon-C•rtographle 

Constr. Konak gouvernemental a Y ozgad Pli cacb. 
(1 partie) (cab. cb. L. 25). 

Dressement carte etat actucl bourg Eski· 
tehir. 

Repar. dep6b ais a proximite de l 'uıinc Pli cacb. 
de iH i Edirne 

Conıtr. Stations s~lection de 3 tauraux (aj.)Gre i a-re 
Couveverture avec carton bitume de la 

terasae de la batisie de la Stalion 
Meteoroloıique d'Ank. 

Conıtr. clinique d'accouchemeot et de 
maladieı de femmes a la Facultc de 
medecine. (aj.) 

Repar. pont Koyunbaba. 

" 

Pli cach. 

" 

4, 500 -

7250 -

2854 -

1056 98 

43000 -
::?45~8 52 

3637 50 Dir. Tr. Pub. Yozıad 

444- Miniıt. de l'loter. Dir. Rest. Munic. 

220 - Banque Agricole Dir. Suc. Rdiroe 

Dir. Veterinaire Gire.son juıqu'au 
79 28 Mioiıt. Tr. Pub. 

Min. Hygiene et Assist. Soc. Ank. 

3225 - Vil. Çorum 
18-U 13 Manicip. Zona-uldak 

lO·l0-38 

3-10-38 

23-9-38 

29-9·3~ 
3-J0-38 

24-9-38 

14-10-38 
14- o.3g Conıtr. halle de ville ayaot 48 boullqueı. 

Conıtr. batiaıse ecole prim. de 5 claases Gre a rre 31165 84 Vil Kırşehir 1 mois a partir du 15-9-38 
(une partie). 

Conıtr. konak gouv<rocmental kaza Naz
miye (cab. eh. L. 2) 

Conıtr. batisss ! Centrale elect. 
Conıu. tribunes, bancs, gri!les, colonne. 

pr. drapeaux ete 

Pli cach. 

Publique 

" 

32391 »5 

8316 68 
9869 -

2426 40 

740 -

Dir. Fisc Nazmiye 
1 

Municip. Bcypaıar 
Municip. Ankara 

Conıtr. dep6t de petrole, benzine et alcool ,, 4951 57 332 - ,, ,, 
Repar. a l'abattoir Publique 1467 74 110 - ,, ,, 

Produlta Chlmlque• et pharmaceutlquea - lnstr uments San,taıres-Fournlture pour Hopltaux 

29-9-30 

30-9-38 
4-10-38 

4-10-38 
4-10-38 

Chlorbydr. de quinine : 20 k. 
Produitı pharmaceutiqes : 156 lot.. 

Publique 
Pli cacb. 5000 -

69 -
375 -

Vilayet Edirne 4-10-J8 
Com. Ach. lnt Marit, Min. Def. Nat. 6-10-38 

E16ctrlclt6-0az-Chauff age Centrat (lnstallatlon) et Mai6rlel) 

lnıtall. electr. et saoit. a la maiıon peni· Publique 9i69 44 732 71 P rocur. Gen. Malatya 
tenciere de Malatya. 

juıqu'au 30..9-38 

Hablllement - Chauaaurea - Tlaaua - Culr• 

Habits:: J4 lota. 
Coılumeı avec casquettea : 30 complets 

id. pr pompierı : 418 complet. 
Collumu : 117 p. casqueltes : 86 p. ca• 

potu : 41 p. coatumeı pr marins: 41 
complct. 

Flaoelleı en fil d'Eco11eı :340 p. pantalon 
en batisteı:340 p. chemises 340 p .chaua· 
ıeltu : 510 paires, mouchoira : 510 p. 
coıtume1 pr travail : 39 p . esauie
mainı : 239 p. flanelles en laine : 50 p. 
id. en coton : 50 p. pantalonı ıport : 
50 p. cravates : 170 p. 

Bottiou: , 385 paires, chau ıures: 34 
pair~ı. 

Publique 

" 
la 15 et 20 -

• 3558 75 

,, 1780 65 

,, la P• 10,50 ve 5,30 

Bottiaea: 50 pai1eı escarpinı : 50 paireı. Gre a a-te 

347 25 

266 91 

1~ 55 

317 21 

Amaublement pour Habltatlon et Bureaux - T aplsaerıa ete. 

Bancı de clasıe: 120..150 p. (aj.) Publique la p. 16 - 180 -
Armoireı : 5 P• tablea : 3 p . cbaiaes : 5 p. ,, 3:JOO - 262 50 
Repar. litı: 197 P• Gre a rre 

Combuatlbl• - Car buranı - Hulll•• 

Dir. Ecole Ageot Sanit. Çorum 
Com. Perm. Munlcipalite iet. 

Dir. Ecoles Commerce Marit. ist. 

" " 

Cont Perm. Munieipalite lıt. 

Miniat. Juıtice 

Dir. Culture Edirne 
Com. Ach. Min Def. Nat. Ank. 
Com. Acb. lııt. Ank. 

Coke: 175 t. Publique 4550 - 352 - Miniıt. Hyg. et Aesiıt. Soc. Ank. 

Dlver• : 

Pierreı de la carrlere Çio Çin : 44 m 3 Gr~ a gre le m3 4 50 
ıable de Filler: 8 m 3 

Machine concaaseusse ambulante : 2 p. 
Chaudiere ayant le dispositlf de cbauf· 
fage et de refoul~ment : 2 p. 

Pli cach 

Tentea porlatives : 200J·2500 p. (aj.) Pli cach. 
Pou en verre et en porcelaine : 1 lob . Publique 
Dim Normblatt: 7169 p. For.na din: 265 p. ,, 
Sabie de caolin : 15 t. 
Boeufı de labour : 58 tetes. 
L•adj. qui devait av .>ir lieu le 2-11·38 pr 

l'achat de poudre de zinc a ete aonulee 
Poudre techn. de zinc : 1 t. 
Balance Mod. M. D. 4 Santorius : 1 p. 
Macbine de ıerrag-e pr meouiıerie : 1 p. 

Provlslona 

Orıe : 619,5 t. (cah. et eh. P• l3 I ), 
Beurre : 32800 k (aj.) 
Viande de mouton : 10 t . (aj.) 
Foin: 25 t. 
Broyaıe de blea : 340 t. 
l:Ueı coocuıeı : 54720 k. 
Poiı chlche : 40320 k, 

" ,, 

" Publique 

Gre 1 a-r~ 

" Publique 

" Pli cach. 

" Publique 

17300 -

17835 -
2000 -
3300 -
1425 -
23!0 -

650 -

27817 50 
319·\0 -
4500 -
515 -

7480 -
7277 76 . 
4677 12 

= - Municip Ankara 

1297 50 

1342 -
150 -
247 50 
l05 88 

ıoO -

48 75 

2090 81 
2398 -
337 50 

40 88 
561 -
545 85 
350 78 

Miniıt. Trav. Pub. Depart. Mater. 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

" " 
" " Coın. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank 

Medicin Autorites Elmalı 
Com. Acb. Mia. D6f. Nat. Ank. 

" " Com Ach Etablis. Hyg. Aok. 
Dir. Gen. Cartographie Ank. 

Com. Ach. lnt. Ankara 
Com. Ach. Div. Luleburga% 
Dir. Ecole Aa-ent de Police 
Com. Ach. Ecoo. Monop. Kahataf 
Com. Ach. Brigade Edirne 

,, ,, 
• • 

21-9·38 
4. 10·38 

3-10-38 

3-10-38 

4·10-38 

4. .. 10-38 

27·9-38 
7·10.38 
20-9-38 

5 J0.38 

23-9-18 

4-11-38 

30-9-38 
4-10-'38 
5-10-38 
5-10.38 
30-9-38 

22-9·38 
21-9-38 
5-10-38 

28-9-38 
19-9-38 
28-9 3~ 
3-10·38 
26-9-38 
27-9-38 
28-9-38 

14 -

11 -

15 -

il -

il -

11 = 
15 -

14 -, 

15 -
10 30 

10 30 
ıo 30 

15 -
il -

15 -
14 -

13 30 

13 30 

14 30 

15 -

15 -
14 -

15 -

10 30 

15 -

15 -
16 -
15 -
14 -
14 -

ıo -
il 
11 -

15 30 
15 -
11 -
15 16 
14 -
16 -
11-

Salı 20-9-938 

Yük sansörü veren ütü makinesi v. s. (O. D. Y.) No 781 
Çift nakilli lastik bakır tel (P. T. T. Lvz. Müd) No. 779 
Kuru katgüt (M. M. V.) No. 779 
Kurn fasulye (Diyarbakır Lvz.) No. 798 
Sebze (Çanak. Mst. Mvk. Sak.) No . 805 
Hükumet konağı inşaa.tı (Çorum Nafa M6d.) No. 805 
Un (Kiıis Ask. Sak.) No. 80.i 
Mefruşat eşyası (M. M. V.) No. 808 
* Çimento ve maden kömürü (Bakırköy Malmüd.) No. 809 
• Hasır ve kurşun (Ank. Beltd.) No. 809 , j,t. 
Baş cibioliği ve bez eldiven (Gümrük Muhafaıa Gen. Kooıııt· 

Sak.) No. 809 
Yön çorap ipliği ( "1. M. V.) No. 809 
Boğaziçi motörü tamiri (İst. Bcled.) No. 810 
Yulaf (Çanak. M.t. Mvk. Sak.) No. 810 
Un (Kara Ask. Sak.) No. 810 
Erzak (Kastamonu Böıge Sanat Okulu) No. 810 
Un ve bulgur (Dörtyol Lvz. Sak.) No. 811 
Vecize yap. (Auk. Bded.) No. 811 .. 
Fotin elbise ve kaput (Kayıeri Emniyet Müd.) No. 812 
Edirne bölge sanat okulu tamiri (Edirne Nafia Müd.) No. 812 

2 Hükümet koaa~ı ikmali inşaatı (Balıkcıir Nafia Müd.) No. 81 

Yağ (Vi:ıe Ask. Sak.) No. 814 
Kereste nakli (Akyaxı Ask. Kereste Fabrikası Müd.) No. 815 
Muşamba yağlattırılmaaı \Denizbank lst. Şub.t No. 815 
Nohut ve bulgur (Edremit Tümen Sak.) No. 817 
Uzunköprü kömürü (Edirne Vil.) No. 817 
Yulaf (Edremıt Tümeni) No. 81tS 
• Çam ağacı (Kütahya Orman Mühendiı.) No. 818 
Brozdan mamul Atatürk büatü (İlgin Beled.) No. 819 
Okul ioıjaatı (Keraman Kasabası Yatı Okul Kom.) No. 820 
Laj'ım mecrası inşaatı (Afyon Beled.) No. 821 
• Eski fotin (Tophane Lvz.) No. 821 
Pirinç (D(;niz Lvz. Sak.) No. 821 
Beozin (Tophane Lvz. Sak,) No. 821 
Üniversite binası tamiri (İst. Üoiversiteıi Sak.) No. 821 
Kuru ot (Lülcburıaz tümeni) No. 821 
Beyanname bastırılması (İst. Gümrülıtleri Başcnüd.) No. 822 
• Sandal (İst. Gümrükleri Başmüd.) No. 823 

Önlerinde yıldıı itareti olanlar müzayedeye aittir• 

Mudi 20.9.938 

Monte-charge, verin ete. (Chemins de fer Etat) No 781 rJo• ~ 
Fil en cuivre a double reophore (Dir. Economat P. T. T.) 
Catcute (Minist. Def. Nat.) No. 779 
Hdicot secs (lnt. Diyarbakir) No. 798 
Legumes (Com. ach. Place Forto Çanak.) No. 803 ffP 
Conslr. Konak gouveroemental (Dir. trav. Pub. Çorum) No• 
Farıne (Com. ach. Milat. Kılis) No. 808 
Articles d'ameublement (Mioist. def. Nat.) No. 808 

0
, 

• Ciment el cbarbon de tcrre tDir. bieoa Nat. Bakirkeuy). rJdi' 
Moustiquaire et gantı (Com. acb. Command. geo. Sunreıl 

1.t.) No. 809 
Fils de laine pr. cbaussetteı (Miniıt. def, Nat.) No. 809 
Rep. moteur Boğaziçi (Municip. Iat.) No. 810 
Foin (Com. ach. PJııce Forte Çanak.) No. 810 
Farine (Com. ach. Miıit. Kars) No. 810 
Farine et bles coucasseı {lnt. Dortyol) No. 811 
Ecrıteau (Municip. Aok.) No. 811 
Coıtumea et capote (Dir. Surete Kayıeri) No. 812 f'JO• 

1 
Conslr. Koııak gouvernemental (Dır. trav. Pub. Balikesir) ı' 
Beurre (Com. acb. Milit. ':ize) N~. 814 . ~o· f 
Tranıport de charpante (Dır. fabrıquea menui1erie Akyaıı) 
Pois eh.ehe et bleı concasses (Div. Edremit) No. 817 
Houille (Vil. Edirne) No 817 · 
Foin (Div. Edremit) No. 818J , 
• Boıs de ıapin (Dir. Foreb Kutahya) No. 818 
Buste Ataturk en bronze (Munucip. İlıio) No. 819 
Constr. bat. ecole (Gom. Ecole lntemat Karaman) No. 820 
Trav. de canaliaation (Municip. Afyon) No. 820 
• Chau11ures (lnt. Tophane) No. 821 
Benzine {Int. Tophane) No. 821 
Riz (lnt. Maritime) No. 821 
Rep. bat. Univeraite (Com. ach. Univ~rsite lıt.) No. 821 
Foin (Div. Luleburıaz) No. 821 
lmpreasion de Beyanname {Dir. Pıinc. douaneı lıt.) No. s1J 
• Barque (Dir. Priocipale douaneı Iıt.) No. 823 


