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~Umum Tüccarların 

HARiCi EKO OMiK 

ve üteahhitlerin 

Peynirin milletler arası ticareti 

Mesleki Organıdır 

İhracat malleri son fiyatları 

HABERLER Milletler aran ziraat enstitüıü- Fr.!!nsa 30 Ağustos 

Yunanistanın tütün ıhracatı 

ij~J\liNA, 29 Ağustos. - başta Finlandinya gelir. Fin-

nün tertip eltiği istatistiğe göre Danimarka 

beçen sene peynir sarfiyatı hisso- Avustralya 

lunacak derecede artmıştır. Peynir Finlandiya 

istihsalile meşgul memleketlerden ı 
azaıni ihracat 1919da olmuştur.- Sair memlekot'er 

348 .000 ton. Bu miktar l Onra ted-

11. 176 
9.374 

8.477 
6.ôı 1 

263.323 
2J.b77 

B:ılmumu.- Fiyatlarda te- ı yetli miktarda satan bulunur· 
beddülat yoktur. Piyasada iş sa, bu fıatlardan daha fazla-
ehemmiyetsizdır, Karadeniz sına talip vardır. 
ve Anadolu malları 77/77.50. İç Acı badem. - Piyasa 
Beyazlar 85/88 kuruştur. ıağJamdır, kilosu 60/62 ku-

~\lai) . . ı d' y . ' ·- Yunanıstandan ıh- lan ınya geçen sene unanıs· 
~olunan emtianın başında 1 tandan mübayaa ettiği mal· 
'~ it.lir. Ttıtün ihracatı 1 ların % 98 ini . teşkil ~den 
~li .tketın umum ihracat be · I tütün olup bedelı 131 mılyon 
~il X 46 nisbetindedir. ! drahmiye baliğ olmuştur. Al· 

~.il& •ene Almanyanın ve manyanın tütün ithalatı bedeli 
l tur1anın Yunanistandan 3 milyar drahmiden fazla ol· 
\ltıttttikleri malların yeku- muştur. Şimdiye kadar Türk 

li ~il % 64 ünü tütün be· ve Bulgar tmünlerini alan A-
t"ılektkil etmiştir. Başka vusturya tütün rejisi de Yu· 
ıqth ttlerinde Yunanistan- nan tütünlerinden 165 milyon 
'-"ıı ll tltiği eşyanın büyük drahmi kıymetinde mübayaa 

ttıt\indür. Bu hususta etmiştir. 

Soı:y Bulgaristandan üzüm ihracatı 
la, . A, 28 Ağustos. - olunan ·mahalde ve gerek hu· 
i~•tanın üzüm ihracatı- dutta ihraç olunan malleri 

'lıııd, P•rtiai on gün evvel sıkı kontroldan geçirmek için 
~~,.llk parti çavuş üzü· emirler verdi. 
'ti 11lden olup 15 vagon Bu sene üzüm mahsulü
'ıı •t.nın hududunda Dra- nün miktarı ve nev'i memnu-

~~ ol •~hrinden Almanyaya niyeti mucip dereced.edir; en 

5
Urtdu. Bu 15 vagondan ziyade Almanyaya, lngiltere

~ if "•gon da başka mem- ye, Çekoslovakyaya, Lehista-
lbt 111 ihraç olundu. na ve İskandinavyaya ihraç o-

'cat ff' · fi ,. l k .. t ·1 · llllt o ısı ne s nev ı unaca ve muş erı erı mem-
ltt~en ihraç olunması i- nun etmek için lazımgelen her 
-., olan tedbirleri ele tedabir Offis tarafından alın

lerek ütümü tahmil mıştır. 

~oınanyada Sabih Dok (flottant) 

na~ 
'de~'~, 28 Ağusto~. - Kös· 
tıh •hbar edildjğine göre, 

•t111:
1n Lübek şeLri fab

~hu}ti~n birine siptıriş olu
gcıQl. •a_bih dok bugün· 

. ~Ilı 1§hr. Dokun inşası 
1 bıı onu d ")U~ . n a hitam buldu. 

~ıleple Danimarka ö-

nünden kanaldan g çip Akde
nizden Kö5tenceye gı· Lirilmiştir. 
Dokun uzunluğu 135 Vt! genişli

ği 35,5 metrodur. 8000 ı on mal 
kaldırabilir. Dokun bedeli olan 
80 milyon ley (730 bin lira) Li· 
m:ın idaresi tarafından tcdi} e 
olunacaktı. 

~~ Yugoslavyanın erik ihracatı 
) LcR.A 
-., ti D. 27 Ağustos.-
ıı.· caretı1 ,.ltı l e meşgv ul ko-
) 'tlk'k• 
' l'ic 1 ı Uzerine Yugo· 
~ •ret N •v • • 3 t azırı erıgın 

1oı'llltn de Yugoslavyada 
,b~tlirı ••ına karar verdi. 
" ~tı Cenup tarafında 
ti ille ~ . tıdtıı Yveai çabuk ye-
\~'ç ~l buradan bugün 

unabilecektir. 

Bu sene Almanyaya 2200 
vagon, Çekoslovakyaya 1200 

vagon erik kontenjana dahil 

olunduğuna nazaran en az 

3000 vagon ihraçı tahmin o· 

lunmaktadır. Bundan başka 
da t 500 vagon kuru erik ih· 

raç olunabileceği tahmin olun
maktadır. 

~lllgar' 
Sof ıstanda ihracat Üzerine bir resim 

rıcen düşmüş, 1936 senesinde 269 
En f.tzla peyvir istihlak eden 

bin tona ınwii ve geçen sene l k l d k' b 

285.000 İç mahleb.- Piyasa sağ- ruştan işler oluyor. 
lam olarak kabul ediliyor, Keçı' d · · k t 1 

erısı va e ma ı . -
100/ 103 kuruşa kadar piyasa·, fiatlarda bir az durgunluk 

lon 

ıı. cm e et er aşağı ıı ·ı eş rneııı· 
(1937) bu miktar 285.000 tona ha· . . 

leketlerdır kı geçen sene :rarfm-
liğ olmuşlur. 1 d d ·· ·ı ' k · 'h 

da alıcı vardır. Ufak tefek d k'I 
53154 

k 
• 1 l var ır, ı osu uru~ 
ış er o uyor. a a~ağı a gosterı en mı tarı ıstı - Acı çekirdek.- Satışlar de- raddelerindedir. Külliyetli mıktarda peynir ih-

1
_ . d' 
ak etmışlcr ır.-

raç eden memlekelleriıı adedi do-
To:ı 

148.131 

46.896 

vam ediyor, kilosu 36/37 ku- Fındık. iç tombullar 82/83 
kuzdur, ve bu memleketlerde:ı ge-

İngıltere 
çeıı sene aşağıdaki miktarda pey-

ruş sıralarındadır, ehemmi· kabuklular, 19/ 20 kuruştur. 

nir ihraç olunmuştur.-

W.emleket'.er 1937de ihraçları 

Ton 

Yenizeland 83.685 
Filemenk 62.616 

Kanada 4ıJ.3-t9 

isviçre 17.651 

ltalya 24.384 

Almaoya 

Birleşik Amerika 27.510 

Belçıka İtaly.ı-Lüxem- 24.384 

burg 

Fransa 

Sair Memleketler 

lJ.3~ı5 

248.508 
36.49'l 

Ton 2~5.000 

Kauçuk hakkında Ivlilletler 

bir itilaf 

arası 

-·-
Kauçuk (lastik) gayet e

hemmiyetli bir ham madde
dir. Kauçuk olmazsa bir çok 
sanatlar, başlıca otomobil 
ve otobüsler çalışamazlar, ve 
son cıört sene içinde kauçu
ğun fiatları üzerine iş yap
manın kumar oynamakdan 
büyük bir farkı olmadığı gö
rüıür, kauçuğun gerek ıstıh· 
salinin ve gerek istihlakinin 
muntazam olmadığından ileri 
geliyor. 

kauçuğun ba~lıca müşterisi 
Amerika'dır ve Amerika'nın

da ne miktar kauçuk istih1ak 
edebileceği malum değ:ldir. 

Amerika'nın iktisadi dur• 
gunlugunun neticesi olarak 
Kauçugun istoku 39o.v00 ton 
iken, bu miktar geçen sene
nin mayıs ayı ıubayetiade 

aöa.oou tona balig olmuştur. 

Komite bu . hale bir ı;are 
bulmak içiıı bu scnenın ( l Y.>8) 
ılk üç ayında istıhsa1ını ve· 
yahut pıyasaya çıkarılacak 

malın mııuarını yuzde 70 i· 
ıunci üç ayda yuzd.e 60, Ü· 

çuucü iıç ayda yuzde 4a ıııs

1 

Kanunlar, Kararnameler, 
Ticaret muahedeleri 

(Dünkü cüıhadao devam) 

n.i 1 A Font ve demir kaba mamulattan makina ve ci
ha'Zlar için tekemmül etmemiş aksam. 

B Font ve demir kaba mamulattan makina ve cihaz· 
lar için tekemmül etmemiş aksam, cilalı, boyalı, 
katranlı veya galvanizli olanlar. 

535 B 1 Döküm ve tav ocakları. 
538 Her nevi demirden el al!tı : 

A Her nevi testere dişli dişsiz (hizarlar dahildir-) 
B 1 Eğeler uzunluğu 16 cm. reye kadar 
B 2 Uzunluğu 16 cm. den fazla 
C Örs, 250 gramdan fazla ağırlıktaki çekiç ve bal

yozlar. 
D Tenekeci makasları mengene, kıskaç, rende ve 

başka yerde zikredilmeyen doğramacı aleti. 
H Burgu (el burguları ve makinelere takılanlar), Per 

gel cetvel, çap ölçüsü, diş ve yiv açan aletler, 
tornovida, kerpeden ve el makapları. 

V 1 Zikredilmeyen sair aletler beherinin ağırlığı 150 
grama kadar. 

V 2 150 gramdan yukarı 
539 H Cam kesme makasları (cam fabrikaları tarafından 

idhal şartile). 

55 l A Oksijen vesair tazyik veya temyi edilmiş gaz tüp
leri. 

Bu kerre, kauçuk istihsal 
eden memleketler, yani Fran· 
sa, lngiltere, Hindistan, F ııe
menk ve Siam olup bunlar i· 
tilaf edip MıHetıer arası kau· 
çuk ko.nitesine müracaatla 
yeni bir nizamname ka ul et
tiklerini bildirmişlerdir. Ni
zamname 1939 scnesı Kanu· 

oe ınde tenzil elmeie karar 552 Maden ocakları için maden lambaları, ve madenci 
kovaları ve her nevi elevatör kovaları. 

nusani birinden 
bike başlanacak 
hükmü olacaktır. 

itibaren tat
ve beş sene 

Evvel emirde 1939 senesi 
için l .519.UOO ton yapılması 
ve bu miktarın 1943 senesi
ne kadar tedricen 1.569 000 
tona iblağ edilmesi kararlaş
tırılmıştır. 

Komite bu karar hakkında 
kat'i bir cevab vermedi, zira 

verdi. Aunan ou tcuoırin ve 
Amerika' da istıhıaLın artması 

sayesinde istok mıktan ın· 

mıştıt, takat fıat gt:çen sene 
man. ayında uorası ıJ pı:ııa 

ıken bugün t; penauaıı nuk

sandır \'laJ gramı ~a kuruş. ) 

Komı e bu senenin son i.Jç 
ayında istıhsal olunacak kdu

ı;uk miktarı ve kauçu İitıh~aı 
eden memleketlerin tan:tım 

ettigi nizamname hakkıuda 

eytulun ıı sinde akd'edeceği 
içtımamda lazım gelen karar
ları alacaktır. 

Mısırda Ticaret Odaları 

A Sadeleri 
B 

c 
557 

A 
B 

560 
564 A 

B 

Boyalı, cilAlı, sırlı veyahut sair madenle galvanizli 
olanları 

Ele1drik tertibatını havi maden lambaları. 
Bakır ve pirinç boru ve boru raptiyesi ve aksamı. 
Adileri veya boyahları 
Cilalı, nikel, aliminyum vesair adi meadin galva
nizli veya oksitli (İktisad Vekaleti müsaadesile) 
Pirinç telden örme veya dokuma mensucat. 
Bakırdan maden ocakları lAmbaları 

,, ,, ,, nikel 
veya saire yaldızlı veyahut oksitli. 

D Maden ocakları lambaları (elektrik tertibatıuı havi 
olanlar.) 

569C 

598 

Alüminyum boru ve aksamı ve süzgeç levhaları 
(İktisad Vekaleti müsaadesile) 
Fabrikalarda kullanılmak üzere manometre, volt
metre, gaz, elektrik ve su ölçmeğe mahsus ve saat 
tertibabm havi ölçü aletleri. 

~l )l 29 A 
~ Bıııgarta ğuiltos, - M.iliye munzam resim alınacağını bil· 
I ~ g~lld tanın uınum güm· dirdi. Bu resim bir ihracat ot· 
'k erdijr fisi inıasına tabsjs olunacak\ ı r. 
h~llt11 ihraç 

1 
l tamimlerle Bu resim bila istisna ihraç olu· 

KA_HiR~ 29 Akustos. - İıken: I 2 - Mısır Ticar<!t Od. l.ır1 
dcryenın Tıcaret Od.:sıııı:ı davelı \MılleUer aran Ticaret Odası nez· 
üzerine Mısır Ticaret Odalıarı bir d' d M t · ı d h' l' ı ın e ısırı emsı e e ı ır er. 
içtimada müzakere edüp şu ka· 3 T Od l 

611 
613 

(lktisad Vekaleti müsaadesile) 
Buhar düdükleri 
Mikroskop 

'ılde iki .0 unan mal- nacak bütün mallardan alınarak· 
llısbetinde bir tir. 

• l d' . - Mııır ıcaret a arı ma-
rarı vermı~ et ır . 

1 M T. t Od l halli fuarlar tert ip ve teşkil ede· 
- 111r ıcare a arı 

menşe şahadetcamui verebilecek· ı' biliı ler. 
lordir. 

614 c 
(İktisad Vekaleti müsadeıile) 
İplik sayma aletleri 

(Bitmedi) 
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a) MÜNAKASALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri vemalzemesiHarita 

İnhisarlar Samsun Tütün Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikanın büro kısmında yaptırılacak olan 1573,50 
lira keşif bedelli d~rt heli 15 gün müddetle açık eksilt· 
meye çıkarılmıştır. istekliler aşağıda yazılı şerait dairesin
de birinci maddede tayin olunan gün ve saatta eksiltmeye 
iştirak edebilirler. 

1 - Eksiltme 5 Eylul 1938 tarihine rastlayan pazar
tesi gönü saat 14 de fabrikada müte~el...kil komisyon hu
zurile yapılacaktır. 

2 - İstekliler Naf ıadan veyahut Belediyeden musad
dak ehliyetnameli olacaktır. 

3 - Bu işe ait mevcut plan, keşif ve şartnameyi gör
mek ve izahat almak için resmi dairelerin açık olduğu 
günlerde fabrika müdürlüğüne müracaat olunabıhr. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler keşif bedeli üzerin
den muvakkat teminat olarak yüı:de yedi buçuk hesabile 
105 lirayı eksiltmeye iştirakten evvel fabrika veznesine 
yatırarak alacakları makbuzu komisyona ibraza mecbur
durlar. 

İstanbul Komutanlığl Satınalma Komisyonundan : 

Orhaniyekı~lasında garaj, ahır ve hangarları tamir ettirile
cektir. Açık eksıltme iıe ıhale.::11 21 eylül 938 çarşamba günü 
eaat 10 da yapılacaktır . .Muhammen ke~ıf br.deh 8~15 lira 8U 
kuru;tur. İlk teminatı 6~9 lıı at!ır. 

Şartııame ve sai~e.::1i 43 kuruş mukabilinde ait <>lduğu şu· 
besinden alınabilir. l::ıteklıleun ıJk teminat veya makbuılarile 
ihale gününden sekiz gün e\ vel btanLul Nafıa ien M üdüdü
klerinden alacakları vesıkalıuile l49U ~ayılı kanunuu 2 ve 3 
maddelerinde yazılı vesikalaıile beraber belli gün ve saatte Fın
d.ıklada Komutanlık Satınalma Komiıyunu11a gelmeleri. 

• • • 
Aya:ıağadalti süvari binicilik okulunun ot ve saman am · 

barlarının tamiri ve transformatör binasının inşası ve haric~ 
elektrik tesisatının ihalesi 21 eylul 938 çarşamba günü sa· 
at 10,30 da yapılacaktır. 

Muhammen keşif bedeli 6464 liradır. İık teminatı 485 
liradır. Şartname ve sairesi 33 kuruş mukabilinde ait ol
duğu şubesinden alınabilir. İ.teklilerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile lstanbuı Nafıa fen müdürlüklerinden 
ihale gününden sekiz gün evvel alacakları vesikalarile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile 
beraber belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık satın al
ma Komisyonuna gelmderi. 

Nafıa VekAletinden : 

Ekıiltmiye konulan i;; 

1-Tokadda Kozovası 8Bğ sahilinin ~ul11nması için açılacak 
0-20 km. iik sulama kanahuın hafriyat ve sınai imaW.tı keşi! 
be<leli 551,480 lira 99 kuruştur. 

2 - Ek.::1ıhıne 26.9.938 turıhine rastlıyan pazartesi gunu 
saat 10 da Nafıa VekD.leti Sular Umum Müdürlüğü Su t:ksiltmc 
Komi yon u odaı,ındd kt1palı zaıf usuli)le yapılacaktır. 

3 - htel..hler eksiltme şartnamesi, mukavele proje.::1i, bay· 
ındırlık i~ltri genel şartnameii, fenni ~aıtname ve projeleri 'l.7 
lira 60 kuru~ wukabiiindt: ~ular Umum Müdtirlügünden aJabi
lirler. 

4 - Ek::ıiltmiye girebilmek içın i~teldilerin 25,809 lira 25 
kuruşluk muvak.kat tewüıat ve.rmesi ve ek~iltmenin yapılacağı 
günden en u ::ıekiz gün evvel ellerindt: bulunan bütün vesika
larla Lirlık te bir istida ile Vekfilete müracaat ederek bu işe mah· 
sus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ıbraz etmeleri 
ıarttır. Hu müddet içinde nsika talebinde bulunmıyanlar eksilt
miye iştirak edemezler. 

• • • 
Ek"ilmiye konulaıı iş: 

1 - Tokadda yapılacak Gömenek Regülatörü ile mevcud 
eski köprünün yıkılarak yenisinin inşası, keşit bedeli 245,868 
lira 68 kuruştur. 

2 - Ekoiltme 26/9/938 tarihine ra~lıynn pazartesi günü saat 
12 de Nafıa Vekaleti Sular Umum müdürlüğü Su Eksiltme ko 
misyonu odasında k a palı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksıltme §aı tnamesi, mukavele proj11si, bayın· 
dırlık işleri ~enel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 12 
lira 30 kuruş mukabilndt! Sular Umum müdürlüğünden alabilir· 
)er. 

4 - Ek"iltmiye girebilmek için isteklilerin 13,543 lira 45 
kuru~luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı 
ızünd~n en az &P.kiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesika .. 
larla birlikte bir İdtida ile Vekalete müracaat ederek bu işe mah• 
ıus olmak üzere vesika almaları Te bu vesikayı ibraz etmeleri 

ı şarttır. Bu müddet içinde ve:>ika talebinde Lulunmıyanlar eksilt· Elektrik,Havagazi,Kalorifer Tesisat ve Malı• 
miye iştirak edemrzler. 

Nafıa Vekaletinden. 

Eksiltmeye konulan iş: 

l - Ankara Devlet Mahallesinde yapılaca!' sl lama işlerı İşlet
me Merkez binası ke~if bedeli 219,337 lıra 41 kuı ~tur. 

2 - Eksiltme 27-9-3S tarihine rastlıyan salı ,ünü saat 11 de 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltm,e Komisyonu o· 
dasında kapalı zarf usulile yapılacakt r. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi Bayıud:r
lık işleri genel şartnamesi, fenni ~arlname ve projelen lO lira 97 
kuruş mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Ekıiltmeye giıebilmek için isteklıttrin 12217 liralık mu
vakkat teminr.t vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günılea en az se
kiz gün evvel ellerinde bu\unan bütün vesikalarla birlıkte bir isti
da il~ Vekalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesi
"• almaları ve bu vesikaları ibraı; etmeleri şarttır. Bu müddet için
de vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak e.:!cme:ı:ler. 

Trabzon Vilayeti Daimi Encümeninden : 

- Trabzon vilayet merkezinde 55991 lira 56 kuruş 
keşif bedelli Karadeniz ilk okulu binasın inşası kapalı zarf 
usuliyle eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 4200 liradır. 
3 - İlan müddeti : 25-8-938 den 21 ·9-938 tarihine 

kadar 28 gündür. 
4 - ihalesi : 21 ·9 938 tarihine rastlıyan çarşamba gü

nü saat onbirde vilayet makamında toplanacak olan daimi 
encümende yapılacaktır. 

5 - İstekliler: Şartname, resim, tahlili fiyat, silsilei 
fiyat bordrosu, keşif ve buna benzer sair evrakı 280 kuruş 
mukabilinde Trabzon vilayeti Nafıa dairesinden alacaktır. 

6 - İsteklilerin : Ticaret Odası vesikasını ve önce alın
mış olan daımi ve muvakkat müteahhitlik vesikaları ilga 
kılınmış olduiundan Nafıa vekaletinin 12-8-938 tarih ve 
11650/67 sayılı tamimleri mucibince Nafıa vekaletinden 
alacakları ehliyet vesikasını mektuplarına koyması şarttır. 

Malatya V alıliğbden: 

59t5,67 ıiı a keşif bedelini havi olup 6-3-38 tarihinden itiba:cn 
Lir ay müddetle p.tZarhkta bulunan Memleket Ha.tane.ı.İ elcklrik, 
sıhhi havalandırma ve ve isterilizasyon tes•satı ile kapı, pencere ve 
tuğla iş .erine talip çıkmamuı do:ayısi .e ınşaat iş .eri tamamen las
tik ediıerc:k ve elektrik ve sıhhi tesisat fıyatlanna % 10 zammeclil
mek suıetile yalnı:.ı elektrik, sıhhi havalandırma ve ısterilizasyon te
si .. ati ışleri yeniden kapaıı z.arf usul.le eksiltmeye konulınu'itur. Te
sısatm heyeti umuwiyesu. in beJe.i keşfi 5U~ô9 lir.t 7l kLruştur. iha
le 14-9-30 tarihine ra:.hyan çarşcamba günü saat on ik ıde yap.lacıık· 

tır. İstekıilerın 3799 lira 49 kuruş muvakkat teminat ve ihale tar.
hinden laakal sekiz gün e ;vel Nafıa Vekaletine muracaatla bu işe 
iireoileceklerine dair alacakları vesika i.e biı likte tekJit mektupla
nnı ihale saatine kadar Vilayet Daimi Encümeni Reislıiine vt:rme
leri ılin olunur. 

Lüleburgaz Kaymakamlığından : 

B. Karıştıranda yapılacak jandarma nünıune karakol 
binası mevcut pilan ve keşiflerı ve şartları dahalinde ma
hallinde bulunan malzeme müteahhide ait olmak ve nok
sanı tamamlanmak üzere (1500; lira mukabi!inde anahtar 
teslimi on beş gün müddetle pazatlığa konulmuştur. 

Talip olanıaruı en fazla malumat almak istiyenlerin 
kaymakamlığa müracaatları ilan olunur. 

Trabzon Vilayeti Daimi Encümeninden : 

1 - 2 l.'->.938 tarJhinde çarşamba günü saat 11 de Trabzon 
Vilayeti daimi enctimem odasında lS0.::-9 lira 74 kuruş ke~if be· 
deHi otuz altı meııit'Z in~ası kapalı zarf uııuliyle '3k::ıilımcye kon· 
nulmuştur. Şartname, resim, tahlili fıyat, silsılei fıyat bordrosu 
ke=if ve buna müteforri evrakı saire her gün Trabzon Nafıa Mü· 
düdüğünde görülebilir. 

2 - Murnkkaı teminatı 1128 liradır. 
3 İ::ıtt'klileriu: Ticaret odasl vesika:>ını ve evvelce alın· 

ınış alan daimi \e muvakkat mütealılıillik vesıkaları ilga kılıunıış 
olduğundau Nafıa Vekıiletin<lcıı 12.8.938 tarih ve 116:>0/67 ıa· 
yılı tamimleri mücibince Nafıa \'ekaleıinden alacakları ehliyet 
vetiİkalarmı mektubuna koyması §arıtır. 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat 

P. T. T. Levazım Müdürlüğnden: ·~i 
1 - luare ihtiyacı için yetmiş sekiz bin (78,000) adet 1 

ırnmanılı fincaıı bp:ılı ıarfia eksiltmeye ç:karılmı~tır. 2~ 2 - Muhammen bedeli 19,500 muvakkat teminatı 146 '1 
lira olup eksiltme~i 19 tf şrinievvel 938 çarşamba günü ••; P

08 
15 te Ankarada P. T. T. umum müdürlük binasındaki ıatıll h 

ma komisyonunda yapılacaktır. . ~· ''l 
3 - l::ııelliier muvakkat teminat makbuz veya b•0n 

mektubu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o g 
S"at 14 e kadar mf.zkCır konıişyona vereceklerdir. 

4 - ~artnamder Ankarada F. T. T. levazım, 
Beyoğlunda P. T. T. ayniyat şuLe müdürlüklerinden 
verilt cektir. 

Bolu Belediye Riyasetinden: ııil 4b 
Bolu b~lediyesinin 42at lira 50 kuru,Iuk bedeli keşifli elek,, · 

tesiı.atındaD 13712 lira elli kuruşluk kısmı ~2-9-938 perşembe~ ~r 
saat 15 de ihale ediLı-.ek üzeıe yenide.ı kapalı zarf uıul ıle ın\lO Ola 
saya konulmuştur. . ~lr 

İhalesi Bolu' da bele::liye encümeni huzurile yapılacaktır. )tlt t( 

lerin ke~if bedelinin '.Yc,7,5 u olan 1028 lira 44 kuruş mnvakkıılt.,f. 
mınal akçasını ve :l49U sayılı kanunun 10 uncu maddesinde 1 

olan lazım vesaıki ve teklif mektuplarını ihale saatından evvel dif 
cümene vermeleri lazımc.J. r. Proje ve şartnameler Bolu b.ele ııı 
sinden ve lstanbul'da Galata'da Asikurazıone handa e:eiLtrı.k 
hendisi Bay Hasan H .. let lşıkpınardan alınabilir. 

* * • 
Malatya Memleket hast. yap. elektrik 

nunda Malatya Valiliği ilanına. 

• • • aıl 
Transforc atör binasında yap. eleklrik tesisa!ı Bak inta•t • 

nunda lst. Komut. SAK. ılanlarına. 

=======-=====-==a=:a=o~-/~ 
Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır,.:!.!- ~ 

İstabul Belediyesinden: 
·11 e 

Düşkünler lüzumu olan ve hepsine 1307 lir~ bedel tabı:Jl1 ı 
ltn 30UO kilo kalın kösele, 420 kilo ince köse!e; 825 ayak vid~·e 
ayak glase ve 80 t !: ne yerli meşin açık eksiltmeye konuıaıuf ~~. 
ihale gününde giren bulunmadığındau eksiltme 9·9-38 cuma 8''\,~ t 

uıatılmıştı-. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görütebilır• 15
1
, ~~'d. 

ler 2490 N.lı k ınunda yazılı ve .. ika ve 98 ıira 3 kuruşluk ilk 1 
nat makbuz "eya meklubile btraber yukarda yazılı gfinde 5'' 

de Daimi Encümende bulu~malıdırlar. 

. dei 
Devlet Oemiryolları ve Limanlara işletme Umum Idare~ııı 1 
Muiıamınen bedeli 150000 lira olan aşağıda yazılı 4 kahı~a 

selik kumaş 16 9-19J8 cuma günü saat lJ de kapalı :ııarf ıı•11 

Ankarada idare binaıında salın alınacaktır. 
Bu işe airmek illiyenlerin 102 >O liralık muvakkat 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni ıüo 

kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
1 

Şıu tnam . ler 750 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa \"eı•elt 
bahlmaktadır. 

ıo.ooo metre 
5.000 ,, 

10.000 n 

5.UOO ,, 

Memur elbiıeıi için kuoıaŞ 
Memur paltosu için kuma4 
Müstahdem elbiıeıi içia kutıı•: 
Müstahdem paltoıu için kutP• 

Samsun Belediyesinden : 

~· 22.8. t 938 · tarihinde ihale edilmek üzere açık ~ e ~ 
meye konulan itfaiye mürettebatına ait 19 takım elb'I: 
şapkayı imale talip zuhur etmediğinden 8.9. 1938 perf il 
günü saat 11 de ihalesi yapılmak üzere açık e1'~ 
müddeti 17 gün uzatılmıştır. Taliplerin tayin edileJJ 
belediye daimi encümenine müracaatları ilan olunur• 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbııl 
Satınalma Komisyonundan: ~ 

1 - Gümrük Muhafaza memurları için 766 ~ift,p 
nin 16.9.938 ı uma günü saat 1 :.! de açık ekailtmesl 1 
caktır. ·ı~ 

2 - Tasınlanan tutarı 3523 lira 60 kuruş .,e 
1 

minatı 265 liradır. 
•lif• 

3 - Şartname evsaf komisyondadır. Görüleb• ~ 
4 - isteklilerin gün ve saatinde ilk teminat. ıı>j 

ları ve kanuni veıikalarile birlikte Galata esk• 
gümrüğündeki komisyona gelmeleri. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : Lüleburgaz Posta ve Telgraf Şefliğinden t . ~ 

Tahmin edilen bedeli 16.100 lira olan 23 ton gliserin 1 - Lüleburgaz ile İstasyon arası çift beygitl;~· 
a1tkeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma Ko· araba ve otomobil ile günde iki sefer gidip gel:JS ~ 
misyonunca 18-10-938 salı günü saat 11 de kapalı zarf ile tile (38) lira eski bedelli posta sürücülüğü 22-8- çJ~ 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve- : hinden 6-9·938 tarihine kadar 15 gün müddetle " 
rilir. Taliplerin muvakat teminat olan 1207 lira 50 kuruşu siltmeye konulmuştur. ~ 
havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 10 a kadar / 2 - Muhammen aylık bedeli (40) lira ve yıllı1' 
Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka· de (480) liradır. 

nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün j 3 - Teminat akçesi (36) liradir. 
ve saatte Komisyona müracaatları. 4 - Mali kefalet miktarı (800) liradır. 



Paat 5 - İhale 6-9 939 salı günü saat 16 da Lüleburgaz 
~}' Ye Telgraf şefliği binasında topl...nacak komisyon 

'llltıda 

6 
n yapılacaktır. 

~1 dtb. b - İıtirak edecelderin kanunen lazımgelen vasıflar-
~k •ıka yukarıda miktarı geçen teminat akçesini de en 

~ tlbr 
0 

itln saat ( 12)ye kadar Posta ve Telgraf veznesıne 
81 ~lları şarttır. 

ıçın ~ ~Ost - İstekliler bu baptaki şartnameyi her gün 
~grnf Şefliğinde görebilirler. 

~: 0hilya, ve büro eşyası -muşamba,_ Hafı v.s 

A İstanbul Gümrükleri Başıııüdiırlüğiinden : 
~la i~~ıdak~ işler. 7-9·9~8 ça.r~a~ıba gün~. s~a~ 10 d~ pazar
l%11 ale cdılcceğınden ı~teklılerırı Başaıudurıyettekı Komi

a lllü 
1 racaatleri ilan olunur. 

heı0rı k- Ba.~miı.dürlük. birıa--ıoıo zP,~in btındaki b.eş adecl 

2 olon uzerıne Karaağaç lambrı yapılması 240 lıra. 
~ ~b. ı2.:- Bir adecl beş çekmeli ve dört göllü karaacğdan do-
o '> lira 
'd 3 ._a: 1 d d o~bı • ır aded yirmi göılü karaağaç kap ama an osya 
~ 9;) lira. 

Devamı 4üncü Sayfada 

. isıİthi' 
~ti tu

11 
.. )edeki kıtaat 701000 kilo unun kapalı zarfla 12-9-938 pa:zar-

l lt aa~ 17 de islahiyede Tuğay satın alına komisyonunda yapı
~~-)' filttnaınesi İstanbul Ankara levazım amirlikleri ve İsltıhiycd~ 
l.~Sattn alma komisyonundadır. Muhammen tutarı 94 635 liradır. 

a ( ~. lt S9sı liradır. Mektuplar eksiltme saatinden bir saat evveline 

~lithı. 
'teı· l edeki kıtaatın 19700 kilo sade yağı kapalı zarfla 12-9-938 
~ k.~ ICiinü l:iaat 17 buçukta İslahiycde Tuiay satın alma koınisyo-
~ ~t •loıı;u 95 kuruştur. Muhammen tutarı 18715 lira ilk teminatı 
la) 11

' lllektuplar bir saat evveline kadar Komisyona verilmeleri 
(5922) :?-.t 

; ... 
1 ç,llalt . . 
~ ~ eıtsi~alede yeniden yapıl~cak ~lan ~an~ırhane bın.~s~. kapah 

6 ç,llalt1t tıneye konulmuştur. Ihalesı 13 Eylul 938 salı gunu saa~ 11 
,~ ~ e hiı:ı alede Mst. Mevki satm ~lı.ıa Ko. da yapılacaktır. Tamır -
el il~· 'tl ~nın keşif bedeli 42919 lira 82 kuruş olup ilk teminatı 3219 
ı ::~, ~ ınşaata. ait keşif {enn~ şartname, umumi şartnam~, proje ve 

~hiı· b~ara, lstanbul Lv. Amirlikleri satın alma komısyonundn 
~·~~ •r. lı.teklilerin °2490 sa~·ılı kanunda yazılı vesikalarla bu mik
~ \':~Vaffakiyetle yapmış ve yapabileceklerine dair ''esikalar1.ı 

lı~ aletinin ehliyet ve müteahhitlik ,·esikalarile ilk teminat 
~ lı ıa."eya Banka mektuplarile beraber teklif mektuplarını haYi 
~'1ıa~flatını ihale günü olan 13 eyhil 938 salı günü saat ona kil· 

ı ~d .. kalede l\1üstahkem mevki satın alma Ko. na makbuz mu-
• ı " lesı· · ı ıın etmeleri. Postada .vaki gecikmeler kabul cdılmez. 

(319) (5821) 

ı~ .... • • • 
. °<lltd 

• 'h trıu' Gaziemirde yaptırılacak he~ adet hangar kapalı zarf 
~il.ı:aka:.aya konmuştur. Keşif bedeli 100327 lira 95 kuruş
. 1\t. !( e 8-9-938 perşenbe ~nü saat 12 de Kışlada Mst. Mv. Sat. 
lthl)'d 
t...."'st ~ a Yapılacaktır. Keşif proje ve şartnanıeler 550 kuruşa 
:~· · ''lv s ~~ •l\a.t · a. Al. Ko. dan alınır. 
~~llıa 62~6 lira 40 kuruştur. İstekliler ticaret odıı:.mda kayıtlı 

i4?iltrtı d~ır vesika iöstermek mecburiyetindedirlf'r. 
f ·~ ~ \'11 el'e ıfuecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 iincü madde
e 1 ~. ib §~rtııanıesinde yazılı vesi.kalarile teminat ve teklif mek

t'lttq a e 6aatından en az bir saat evvel komisyona ' · ilmiş bu· 
• (305) (5705) 3-4 

ııı. le, ... • • • 
~ oı.Un·· 

t ~ ·ıo •ad u t~lip çıkmadığından Lümen birliklerinin ilıtiya, llan 
~ ~ 3o d e~·agı tekrar kapalı zarfla ihalesi 8-9-938 perşenbe günü 

tq il~ a, Yapılacaktır. Muhammen tutarı 31350 lir<' ilk teminatı 
l14~ hlı ·ı:artnatnesi her gün komisyonda göriil('biliı· İsteklilerin 

llt.ı hQ. rıunun 2,3 üncü maddelerinde yazılı ·u~c;\ltalarile ihale 
'-t~ aısaat evveline kadar teklif mektuplarını l.iileburgazda 

tlıa komisyonuna vermeleri. (302) (5702) 3-4 

~Ooo • • • 
ılQ u~ 2s 
l~ 'l1ahtııi OO a~et portatif çadır kapalı zartla cksiltmiyc konul

~lq • lhaı: .edılen bedeli 18250 lira olup ilk teminatı 1368 lira 75 
tl~~rtiı:ı 24; 1 8/9/938 Perşembe günii saat 12 dedir. Eksiltmiye 

1,"" t t~rıı· O ı.ayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen 
111~11 ;:at ve teklif mektublarını ihale gününden en geç bir 

•dar M. M. V. Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

~ . . . •292· •5622· 4-4 

~~ 114 600 14-t, •lltı.ı~y O hıtlre bava rengi kışlık elbiselik kumaş kapalı 
ı. · )\ 1675 1.t kon1nuftur. Tahmin edilen bedeli 21000 lira ilk 
~ t' ırad f ~ti 1ttCtlct .ır. halul 2/9/!l3 cuma günü aaat 12 dedir . Ek-

f ~I ~~ ltlttl~ i~rırı 2490 saydı k~nuııun 2 ~ cü maddele~inde isle

Münakasa Gazete i 

Hepsine tahmin edilen fiatı 12600 lira olan 110 adet büyiik, 20 ( 
adet kiiçük çelik eş~·a dolabı kapalı zarf usulile eksilt•ııiyc konulmuş
tur. Şartname ve nümuncler her gün ;\I. M. V. Satmalnıa Komisyo
nunda görülebilir. 

ihnlcsi 7 eylfıl 938 Çarşamba günii saut 11 de yapılacaktır. Eksilt
miye girmek istiyenlcr 2190 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte ilk teminatlarını ve teklif mektubluım ihale saa
tinden behemehal bir saat cv,·el Ankarada l\f. M. V. S:ıtınalma Ko-
misyonuna vermeleri. ..299,. cc5650» 3-.ı 

• • • 
Kıl'klarcli tiiınen birlikleri ihtiyacı için kapah :zarfln ek:siliıneyc 

konulan 90.000 kilo pilavlık pirince talip çıkmadığından yeniden ka
palı zarf u:.ulile münakasaya konmmjtlır. Beher kilosnııun muham
men bedeli 24 kuruş olup ilk teminatı 1620 liradır. İh:ıJesi 8-9-938 
perşenbe günü saat 17 dedir. İstekliler şartnamesini her gün tümen 
satın alma komisyonunda görebilirler. İsteklilerin kanunun 2,3 üncü 
maddelerindeki ,·esaikle teminat mektuplarını ha' i ıı.ırflarını belli 
gün ve saatten.en az bir saat evveline kadar tüm sat. Al. Ko. na ver
meleri. (301) (5701) 3-4 

• • • 
İlk keşfi 48145 lira 18 kuruştan ibaret olan Bahkcsirin Çayırhisar 

mevkiinde yaptırılacak iki adet top hangarı ile be~ adN cephanelik 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İlk teminatı 4158 füadır. İhalesi 
8-9-938 perşembe günü saat 16 da Balıkesir Kor satın Al. Ko. da ya
ınlacakhr. Bu iı?e ait plan, şartname \·e birinci kc~if ile tediye şart
ları Balıkesir Kor. Sa. Al. Ko. le Ankara, İzmir ve İstanLul Lv. A. de 
yapılacaktır. Bu işe ait plan, şartname rn birinci keşif ile tediye ~art
ları Balıkesir Kor. Sa. Al. Ko. le Ankara, İzmir ve İstanbul Lv. A. de 
görülebilir. Taliplerin muayyen günde ihaleden bir saat ev,·eline 
kadar teklif mektublarını kanunun 2,3 üncü maddelerinueki vesika
larla birlikte ve Yarsa ehliyet ve iktidar vesi.kalarınıda beraber Ko. 
na vermeleri. (294) (5624) 3-4 

.• -: .. ,!"-:•-!~ .. ; ~-~~,_,~ '·.r :· . • -........ -\~~~~;w-· ,.,l - ···.'1 

~~·· 'l. İst~~~~!J}!~~un. Am!_i.~:~~·~~ .. İli~·1~·~l~·, ~ 
,, ·~- ~~:>:r·;.·:-l"· .. ·~!C~4_:J~."~§_:_:·- ._..__ ·- -~~~-~~ro"'~ r ·~'"- ·-~_;_~d:~· ..... ·~· _-._. __ ~: 

5000 çift ~·emeni G/9/!l38 salı güuii sant 15,30 Ja Toııhancde İstan
bul Levazım Arr.irliği 8atınalma Komisyonunda ka11alı zarfla ek~iU
mesi yapılacaktıı. Hepsinin tahmin bedeli 8500 liradır. 

İlk teminatı 637 buçuk liradır. Şartnamesi ve nümunesi komisyon
da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber ihale saatinden 
bir saat evvel teklif mektuplarını Konıbyona vermeleri 

(152) (5651) 3 - 4 
• • • 

İdareleri IST. LV. A.ne bağlı mües.sesat için 180 ton meşe kö· 
mürü 2.9.938 cuma günü saat 15 de Tophanede lST. LV. A. SA. 
AL KO.da kapalı zarfla eksiltmeıi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
8100 liradır. İlk teminatı 607 buçuk liradır .. Şartnamesi Komiıyonda 
görülebilir. İ!.teklilerin Kanuni veı;ikalariyle beraber teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri 

(145) (5546) 4-4 

• • • 
Askeri okullar için 25 çift Altlı üıtlü karyola 5.9.938 pazar· 

le.si günü saat 15 de tophanede IST. LV. A. SA. AL Ko.da açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 575 liradır. llk teminatı 43 
lira 12 kuruştur. Şartnamesi Ko.da v~ nümunesi muayene KO.da gö
rülebilir. İsteklilerin vesi!lalarıyla beraber belli saatte Ko.na gel-
meleri ' (144) (5545) .J.-4 

••• 
560 adet kapalı bakır karavana 2.9.938 cuma günü :.nat l 1,30 

Tophanede IS. LV. A. SA. AL. Ko.da açık eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 2716 lıra ilk teminatı 203 lıra 70 kuruştur. Şartna· 
me ve nümune .. i Ko.da görülebılir. İı.tekH,er.n kanuni "esikalarla 
beraber belli ıaatle Ko.na aelmeleri (143) (5544) 4-4 

• • • 
İstanbul Levazım Yollama l\lüdürlüğü için 15 ton benzin, 15 ton 

Motorin, 500 kilo ince ve 500 kilo kaim makine yağı 7 F.ylUI 938 Çar
şamba günü saat 15 de 'fopanede İstanbul Levazım amirliği satın al
ma komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Hepisinin tahmin be
deli 4882 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 366 lira 19 kuruştur. Şartna
me ve nnumunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile beraber belli .saatte komisyona gelmeleri. ,(153) (5708) ;:!-4 

• • • 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 10 çeşit diş malzemesi 7 F.~ llıl 938 Çar

şamba günü saat 14,30 da Tophanede İstanbul Levazım amirliği ı;a· 
tınalma komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. Hepisinin tah· 
min bedeli 2002 lira 50 kuruş, ilk teminatı 150 lira 19 kuruştur. Şart
namesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarilc be
raber belli saatte komi:.yona gelmeleri. (157) (5712) 3-4 

Pertevniyal Lisesi sabnalma Komisyonundan 

Cinsi :\Iiktarı ----- -~-- ---Ders sırası 100 

S. Yazı tahtası 4 

•rahmin bedeli 

12 
9.50 

Teminatı 

93 lira 

ttç bi •le iÜnÜ ve aaatınde teklıf mektublarıle teminat 
r ••at evveline M M.V Sa. Al. Kona vermeleri. Lisemize lüzumu olan yukarda cins ve miktarı ile tahmin bedel 

(270) (5463) 4-4 ve ilk teminatı yazılı eşya 12-9-938 pazartesi giinü saat 11 de İstanbul 

3 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
~~~~ 

1 - İdaremizin Paşabahçe Fabrikasındaki tahammür 
dairesinin şartname ve projesi mucibince te•sii ve Bod· 
rumda ambar tesisi işi her ikisi birden kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli tahammllr dairesinin 1437 4 lira 83 
kuruş Bodrumda ariıbar tesisi işinin 707.30 lira ki cem'an 
15082 lira 13 kuruş ve muvakkat teminatı 1131.15 liradır. 

IH - Eksiltme IO.IX.938 tarihine rastlıyan Cumartesi 
günü saat J 1 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartname ve projeler 75 kuruş bedel mukabi
linde İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesiyle Ankara 
ve İzmir Başmüdfirlüklerinden alınabilir. 

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

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 
V inci maddede yazılı ehliyet vesikası ve % 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat JO a kadar yü· 
lrnrda adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabi· 
linde verilmesi lazımdır. (5730) 3-4 

• • • 
1 - İdaremizin Yavşan ve Çamaltı tuzlaları ıçın me

mur, amele ve lüzumunda hafif yük naklinde kullanıhıak 

üzere birer tonluk iki adet kamyonet şartnamesi mucibin
ce açık eksilt'lle usu'ile satın alınacaktır. 

ıl - Mu!1am'llen bedeli beheri 2400 lira hesabile 4800 
lira ve mavakkat teminatı 360 liradır. 

IH - Eksi ltme l 7.9.938 tarihine rastlayan cumartesi 
günü saat 11 de Ka'lataşta Levaztm ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - Eksiltmeye i,tirak etmek isteyenlerin katalok
larile karoseri şekli ve dahili taksimatını gösterir bir plan 
ile benzin sarfiyatım gösterir fenni tekliflerini ihale· gü
nünden 5 gün evveline kadar İnhisarlar tuz fen şubesine 
vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika 
almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte % 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (6013) 1-4 

•••• -
1 - Şartnamesine ekli listelerde yazılı ebat üzerinden 

şartname mucibince 1 No.lı tipten 500 adet ve 2 No.lı tip• 
ten 500 adet ki ceman 1000 adet portatif içki sandığı açık 
eksiltme usulile yaptırılacaktır. 

il - Muhammen bedeli beheri 363.41 kuruş hesabile 
3634.10 lira ve muvakkat teminatı 272.55 liradır . 

111 - Eksiltme 16-IX-88 tarihine rasthyan cuma günü 
saat l l de Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki A
lım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V --- lsteklileıin eksiltme için tayin edilen günve saatte 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Ko-
misyona gelmeleri ilin olunur. (6012) 1-4 

GELiYOR 
Sayın m Ü ş t e r i 1 e ri m i z e m Ü j d e 

Ankara 1937 Enternasiyonal Kömür sergisinde Jüri 
Hey' etince AL TIN madalya verilen yerli 

EKONO . iK ve ŞIK 
markala sobalarımızı her yerde arayınız 

Fiatları elverişlidir· 

En son model Avrupa Krom eli 
ve Emayeli sobalarımız da gelmiştir. 

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

Her nev'i BANYO, LAVABO 

Musluk çeşitlerim, Hava gazı ocak-

ları ve sıhhi levaziminizi mağaza-~~t t • • • Kültür direktörlüğü binası içinde toplanan okul komisyonu tarafından 
;tıııtl •kın-. d· • . kapah zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Bu işe girecekler bu gibi i~ yap- 1 

1•t- 7 lir, l' b ıkılm14 yazlık elbise kapalı ıarfla eksiltmeye taklarına dair resmi daireden alınmış vcsaikle ticaret odasının 938 yılı 
•' tit S lturu\ illin edilen bedeli 1 450 lira olup ilk teminat belgesi ve teminat makbuzunu havi kapalı zarflarla 2490 sayılı kanun 
\tlttı:ttlcltri! ~'· fbaleıi 3 9,'9H8 cumarteıi saat 11 dedir. Ekıilt· ahkamı dairesinde eksiltme saatinden bir saat evvel komisyon baş- • 

mızdan satın alınız. 

'-.-., 1.t'"ıirıat 490 •ayılı kanunun ~ 3 cü maddelerinde istenilen kanlıgına tevdileri. 
''t lr•d •e teklif mektublarını ihale aüoilnde en geç bir Teminat liseler muhasebeciliği veznesine yatırılacağı, şartname, ı 

•r 111.M, V, Sa. Al. Ko •• vermeleri (271) (5461 )4-4 j okuldan ı:örülilp öğrenilir. ( 5900) 2-4 ı 

ŞIK SOBA MAÖAZASI 

M. Ş l R AK YAN 
Istanbul Büyük Poshne kıuşmnda, Türbe ıok. No. 6 

.... '.s O - > •' ___:' ' ~' • - - - • L-
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Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
~~~-...::~~~~~~~~~~~------~--~--~~~--~~~~---------~----=-------------------------1 

Cinai Şekli Muham.bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 1 

A)MÜNAKASALAR 

İnşaat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme, Harita 

Jandr. Karakol bin .. ı inşaatı Paz. 
Adanada yap. toz. anban Bışmüd. apart inşaatı Kapalı z, 

(Şart. 115 kr.) 

1500 -
22917 15 1718 79 

Uileburıaz Kaymakamlığı 
İoh11arlar U. Müd. 

1 

1 
15 rılo. müd. 1 
19 9--38 11 -

Diyarbakır Başmüd. bioaaı inşaatı (Şut. 180 kr.) Paz. 36119 62 2709 - " ., 3-9-38 12 -
(Tashih) 

Heli inşaatı 4 adet Açık ek. 
Orhaniye kaaabaıında yap. aaraj, abır ve haegar- Açık ek. 

ları tamiri (Şart. 43 kr.) 

1573 50 
8515 80 

105 -
639 -

Samıun Tütüa Fabrikaaı Müd. 
fst. Komut. S.A.K 

il-9-38 14 - , 
:?I 9-S8 10 -

Ayaıa~adaki Suvari Binicilik Okulunun ot n ıa· 

man ambarlarının tamiri ve transformatör bi
na ,mın inıası ve harici elek. teıisatı (Şart. 33 k.) 

6~64 -

1okadda yap. ııömeoek reıtUatörü ile mevcut eski Kapalı z, 245868 68 

485-

13543 45 

1 

" n 
21-9--38 10 30 

Nafıa Vekaleti 26-9-38 12 -
1 köprünün yıkılarak yeniainin ioşuı tŞ. 12,30 L ) 

Kazovası ıulanmuı içın açılacak ıulanma kanalmın 

bafr,yat Ye sınai ımalitı (Şart. 28,90 L.) 
Tokadda Kazovau aafr sahilinin sulanması için açı

lacak 0.2u km.lak sulama kanalının hafrıyat ve 
ıınai imalatı (Şart. 27,2j L.) 

" 
5570j9 88 26832 40 

" " 
26-9-38 J l - 1 

Ankara Devlet m•hallesinde yap. sulama işleri iş

letme merkez binuı (Şart. 10,97 L.) 
MemleiLet Hast. yap. elektrik, s,bbi havalandırma 

iılerilazasyon inşaatı ile kapı, pençere ve 
hıfrla işlui (temd.) 

Karadeniz ilk Okulu bioa11nın inşası (Şart. 280kr.) 
Menfez inşaatı 2b ad. 

• 

,, 

,, 

" 

551480 99 25809 25 

219337 41 12217 -

50989 71 3799 49 

55991 56 4200 -
15U39 74 1128 -

n " 

" ,, 
Malatya V aliliti 

Trabzon Vilayeti 

" n 

26 9-38 10 -

il _ ı 
14'-9-J8 ıı -

21-9-38 11 -
2Hı.38 il -1 

ilaçlar, Klinik ve spençiyarf alil, Hastane Lev. 

GliHrio 23 t. Kapalı z, 16100 - 1207 50 Aık. Fabrikalar U. Mild. S.A.K. 18-ı0.38 ı 1 -

Elektrik - ttavagazı - Kalorlfer (Tesisat ve mahemesl) 
~~---~~~~.~~~~~----~--~~ 

Bolu kasabasında yap. elektrik tesi1atı (1 k•iım) Kapalı z. 

Transformatör binaaıada yap. elektrik tesiıatı 
(Bak inşaat aütunuoda) 

Malalyct Memlt ket Haat. yap. clekt. tesisab (temd.) Kapalı z, 

Mensucat 

Güm. Muh. memurlara için fotin 766 çift 
ltfaiye e1bi1e ve fapka imalı 19 takım (temd.) 

Nakliyat-Boşaltma-YUkletme 

Poata nakliyatı 

Açık ek. 

• 

Açık ek. 

13712 50 1028 44 Bolu Beled. Galata Aseküraaione 
Han Muhendis Haaan Halet 

İst. Komut. S.A.K. 

Malatya Vliayeti 

3523 60 26:> - Güm. MuL. Geo. Kom. İat S A.K. 
Samsun Beled. 

480 - 36 - UUeb"rlJaz P. T. T, Dir. 

22-9-38 l5 -

21-~ 10 30 

14-9·38 12 _ , 

16-9-38 14 -
8-9-38 l 1 -

6-9-38 16 -

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

Altlı üatlü demir karyola 55 adet (temd.) 

Mahrukat, Benzin, Makine veselre 

Mazot 470 ton Kapalı z. 
Odun 20 t. - Zonıuldak Sömikok 6 t. - Man· Açık ek. 

gal kömılrü 1 t. 

Müteferrik 

Yün çorp ipliği 8,4 t. 
Zincir 10() m. 7 ad. - kilit 3 ad. - adi zıncir 

2 adet - v. •· 
Portatif içki 1andığı 1000 adet 
Kamyonet birer tonluk 2 add 
Font boru su tesiaatı 23000 m • 

Kapalı z. 

" 
Açık ek. 

n 
Kapalı z, 

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Sabun 21,l t. 
Sığır eti 3 t. 
Saman 260 t. 
Kuru ot 360 t. 
Sebze ve yemiı 
Arpa 300 t. 
Sığır eti 100 t 
Sığır eti 113 t. 
Ekmek 145,3 t. 
Sadeyağ 7,6 t. 

M U z.a y .e d e 1 e r 

Doç markalı otomobil 

(3üncü sayfadan devam) 

K11.pah z, 

" Açık ek. 
Açık ek. 
Açık ek. 
Kapalı z. 

" p ..:ı. 

" Kapalı z. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 

Sabnhlma Komisyonundan : 

1155 - 87 -

27010 - 2025 75 
33 34 

23940 - 1795 50 
3000 - 225 -

3634 1 g 272 55 
4800 - 360 -

25t100 - 1875 -

6963 -

3250 -
9000 -

522 23 

243 75 
615 -

13750 - 666 ~5 
180 o - 1350 -
30510 - 2289 -

1447 öO 
7220 ~ 541 5t 

Cüm. Muh. Gen. Kom. ist. S.A.K. 

Samıun Beled. 
İslaobul Deflerdarlıtı 

1.t. Jandr. S A.K. 
Güm. Mubaf.Gen. Komut. fat. SAK 

inhisarlar U. l\16d. 

n " 

,, " 

Litleburıa:ı Tümen S.A.K. 

" " ,, " 
" " Samsun Aık. S.A.K. 

,, " 
n " 

Hayramıç Ask. S.A .. K 
EJirne Kültür Direk. 
Edremit Tümen S.A.K. 

:.l-9-j7 15 -

19-9-38 t l -
l5-9-38 14 -

16-9-JS 11 
16-9-38 11 

16-9-38 11 
17-9-38 il 

19-10-38 ı ı 

14-9-38 15 30 
13 9-38 15 -
7-9-38 16 30 
7-9-38 16 -

12-9-38 10 -
10-9-38 1 l -
14-9-38 10 -
22 9-38 15 -
12-9-J8 
10-9-3~ 10 _ , 

lat. Beled. Beyotiu Yetil ıok. No. 24 7-9-38 lt -

Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 
Ankara Adliyeıi Satın Almll Komisyonundan ; 

1 - 55 tace altlı üstlü demir karyolanın 23-8-93!4 deki eksilt
mesinde verilen fiat pahalı görüldüğünden 2-9-933 cuma ıüoü saat 
15 de yeniden ck:;iltmesi yapılacaktır. 

1 - Ankara Adliyesi için 160 ton kriple kömürü açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3040 (üç bin kırk) liradır. 
3 .- Muvakkat teminat mikdarı 228 (iki yüz yirmi sekiz) 

liradır. 2 - Tasın lanan tutarı 1155 lira ve ilk te:ninatı 87 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve ka· 

nuni vesika\arile birlikte Galata Eski ithalat gümrütü binaiındaki 
Komiıyona ielmeleri. 

4 - Eksiltme 15.9.938 perşembe güuü saat 15 de Ankara 
Adliyıui binasında toplanacak Satınalma Komisyonunda yapı· 
lacaktıa. 

(Devamı Sinci 1ayfada) 

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti~ 
--..... ---.. .. • • •• •• • •• •• • tk 

En az • En çok diJ 
Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yeri! blok 

n n 

" " 
" " 

krible 
marinlave 
tuvenan 

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

Er za K 

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

Sabun birinci 

" 
ikinci 

,, Pirina 
Şeker yerli toz 

,, " küp 
Yumurta iri 
Limon Italya 

" 
Tarablus 

Patates Ada pazar 1 ci 

,, " 2ci 
Zeytin taneli duble (936 mahaul 

,, ,, ,, (~7 " 

" ,, 
" " 

lci " 
2ci " 

" " 3cü " 
Sade ya~ Urfa (birinci) 

,, ,, (ikinci) 
,, Kars (erimiş) 
,, ,, (erimemit) 
,, Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 

" Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

n 

n 

n 

Deri ham ve ı,ıenmı, 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 
,, ,, manda 
,, ,, sıtır 

Hava kurusu kuzu 
,, ,, koyun 
,, ,, oğlak 

Tula keçi 
,, koyun 

Salamura kuzu 
,, manda 
,, sığır 

Kösele ,, lci 
,, manda lci 

Meşin elvan lci 
,, beyaz lci 

Sahtiyan elvan lci 
,, beyaz lci 

Pamuk lpllğl 

Vater yerli 4 Adana 
" ,, 6 n 

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

" " 14 " ,, ,, 20 Y edikule 

" ,, 24 " 
Ekstra ,, 6 n 

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

Vater ecnebi 

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

Ekstra Yerli 

" 
" n 

" 
" ,. 
,. ,, 
,, 
" 

" ,, 
" n 

1' ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" 
" n 

" 4 Hindiye 
6 n 
8 n 

10 ,, 
12 ,, 
14 İniiliz 
15 ,, 
18 ,, 
20 ,, 
22 ,, 
24 ,, 
15 ltaJya 
18 . 
20 " 22 ,, 
Z4 : 

kilosu 
litreai 
kilosu 
tonu 

,, 
n 
,, 
" n 

" 

kilosu 

" ,, 
n 
,, 

" ,, 
,, 

-15,50 
-15,50 
-1 

-,--16,00 
14,5J-15,00 
12,00-12,50 
11,00-11,50 

-16,50 
-21,50 
-26,00 

22,50- 24 o 
26 26,5 ,00-
-,-- 52 

28 
26 
19 

27,00-
25,00-

18-
Z5 

2B 
ıs aanciıtı 

b. s.adığı 

kil:au 1 

800 - 815 
- --1500 

- 5,15 

" 
" 
n 

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

" 
" 

çifll 
kilosu ,, 

,, 
çifti 

kilosu 
çifti 

" n ,, 
kilosu 

" 
" 
" taneai 
,, ,, 
" 

paketi 

" " 
" 
" ,, 
" n 

" ,, 
,, 
n 
il 

•• 
" 
" ,, 
" ,, 
n 

" 
" ,, 
,, ,, 
" 
" ;f ,, 

- 4,25 
45- 48 
28- 30 
18- 2() 
1s- ıs 
13- 15 

100 
9S 

81- ~ 
68 
tı 
45 

28.5- 5oO 
280- 7()0 

290- ~z.5 
101 25- tO'Zı , 

160- 165 
40- 4Z 
50- ~ 
55- .!ı: 

110- •50 
48- ~ 

125- 1 o 
105- ıı .... 

.... 
J.' 34- ,ı 

40- ,,ı: 

155- ·~ 
125- '"" 
100- ı~ 
l~ 135 
90- l~ 

, Kş.S. 1'f~~ 
-321·()6 

342·,.a 
-:36"2·;1 
- 1383·-,a 

•4z.i.4t' 
-'470.SI - .sı 
-538 aı 
- 589· 

Gi~ı 
imtiyaz uhibi n yazı iılerl DirektörlOtG : l..111ail 

baıddı 1•r Merkeı BuımeYi 

te 

' 
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~İ:- Fenni ve hususi şartnamesi Ankara C. Müddeiumu 
Qden parasız olarak verilir. 

5 

Müteahhitlerin Takvimi 
Cuma 2.9.938 

~ El . Samsun Belediyesinden: 
~ ~ktrık vo su s~ntrallarının Lir srnelik ihtiyacı olan ve 

4ütt ltnete konulup görülen lüzum üzerine şartnamesinde ta· 
th~.ı Y•pılan 470 ton mazotun mubayaası kapalı zart usulile 

darına taburları "3 9 sayılı Jandarma okullarıwn" 1 yelul 938 gün
lemecinden 31 ağustos 939 sonuna kadar bir yıllık ihtiyacı bulunan 
yukanda yazılı bir ka'em erzakın lıizalann:fa gösterilen günleıneç 
ve günlerde 1 Jandarma Alayı Satınalma Komisyonunca eksiltmesi 
yapılacakbr. 

2 - Teminat ve teklif mektublan ihale günü saat 14 c kadar 
Komisyona teslim edilmiş bulunacakt.r. 

Flaster (Tophane Levz.) No. 758 
Yulaf (Tekirdağ Ask. Sak.) No. 781 

3 - Şartnameler parasız olarak Ko.uisyonda görülebilir. 

!<uru fasulye, erik, pirinç, kuru aotan (Bayramiç Aak. Sak.) No 774 
ilk okul bina lan inşaati (Kütahya Vil.) No. 781 

-~en ek ·1 
1 sı tm~ğe konulmu~tur. 

' ..... Satın alınacak mazotun muhaınmc11 bedeli 27010 
• 

2 
S ...... Muvakkat teminat akçası 2025 Hra 75 kuruı.tur. 

~I ..... İhale 19-9-938 pazartesi günü saat 11 de belediye 

4 •nottoıeni huzurunda yapılacaktır. 
"-t ..... Teklif mektuplarının muayyen olan zamnndan bir 

I e'•cl belediye riyasetine tevdi edilmj~ u1rnası Jfi2ımdır. 
~. - Umumt ye fenni Ş"l t toame ile mukavelt·ııame surı:t i 
':ra belediyesi Elektri~ - Su işletme müdürlüğü ile 
~r, ul ve Ankara belediyeleri fen işleri müdürlüklerine 

6 caau. görülebilir. 
lteelU::- İhale 2490 sayılı kanun hükümlı·rine göre icra cdi· 

A htanbul Defterdarhğın<lırn 
dıaıı ~Vergileri Müdüriyeti dairesi için lüzumu olan 20 ton o· 
'1ıııllı ton ZoııRulduk Sömikok ve bir ton mangal kü•nürü satın 
•11tı 2~ •~ık eksiltmiye konulmuştur. Muhamnwo be<leli odu
\llrtı lıra Sömikok:un 129, mangal köınüıünüıı 47 lira 50 

l~ur. Muvakkat teminat 33 Jira 34 kuru~tur 
~dl ~e 15 eylül 938 psrşembe günü saat 14 te Av Vergileri 
~ r~!etindeki Komisyonda yapılacaktır. İsteklıleıin şartna. 
~ &ornıek üzere her gün ek:siltmiye iştirak etmek üzere ko. 
~da lıazır bulunmaları il!n olunur. 

~ 

İstanbul Belediyesinden 

Cinsi Miktarı Tahmirı bedeli 

Pastörize 
Sfit 114350 litre l~ Kuruş 
Çiy ıüt ı 11700 ,, 11,25 • 
Yoğurt :!475 kilo 17,50 ,, 

Ha.tanelerle diğer müeueıcılu için alıouak olan ve miktarile 
muhammen bedelleri yukarıda yazılı bulunan pastörize ve çiy sül 
ile yoiurt kopalı zarfla ekıiltmiye konulmuştur. Ekaillme 14/9,938 
çar9amba günü saat 11 de Daimi Encümend~ yapılacaktır. Liste>ile 
şartnamesi Levazım MüdürluAüode görülür. isteklilerin 2490 aayıh 
kanunda yazılı vesıka ve 2175 lıra 63 kuruşluk muvakkat ten inat 
makbuz veya w1rktubıle berab r kap Iı zartla anı havi teklif mek
tuplarını yukar,da yazılı günde saat ona kadar Oaimi Encümene 
vermiş bulunmalıdırlar. Bu ıaalten ıoora verilecek zarflar kabul 

edılmeı. 

Mardin Aslı.eri Satın Alma Komi .youuııdan 
1 - AşaQıda ciııı ve mikdaı ı yazılı erzak kapalı zarfla ı 9 eylül 

193S pazarteıi günü ıaat 9 da Mardin aıatınalma komisyonunda ihale 
edilecciindc:n 2490 sayılı kanunun şümulü dahilindeki veaaikle talip
lerin komisyonumuza müracaatları. 

Mikdan Muvakkat T. 
Kilo Cinsi L\ra K İhale Ş. Tarihi Günü Sa. ___________________ _.._......._ . ._. ____________________ __ 

1509 OU Kapalı z. 19-9-933 P. erle_i 9 200,000 
6,046 

53,328 
53,328 
53,328 

Un 
Sade yağı 
Keçi eti 
Ko1 un eli 
Sı~ır eti 

442 oa 
8ıs5 oo 

1125 oa 
715 00 

,, 
" 
" 

,, 

" ,, 
,, 

19-9-938 ,, 
19-9-938 ,, 
19-9 933 ,, 
19-9-933 ,, 

,, ,, 
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" 
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~· M. Veklleti Deniz Merkezi Satıııalma Komisyonundan: Ankara Okulları Salın Alma Komisyonundan 

~ ı.' Tahmin edilen bedeli 10600 lira o]au 53 ton ızgara· Muhammen Muvakkat 

~ıı ,1~t 8 eyhil 938 perşembe günü saat 11 de pazarlıkla sa· Erzakın fiah Tutarı te:nioatı ihale tarihi 
ı Qacaktır. adı Miktarı kuruş L. K. L. K. ve saat; 

~: Muvakkat teminatı 79S liradır. Şattnamesi her gün ko- Pırinç ·'!7b00 kilo ~4 tl6U Ür; 496.80 12-9-938 pazartesi 
3 llUınuzda görülür ve pıraeız olarak alınır. 1 - Miktarı muvakk~~ bedeli, muhan_ımon teminatı, ve ihale 

~le....._ İsteklilerin kanuni belge ve teminat rrıakbuz]arile Lir zamanı yukar.da_ yazılı. p~rm~ arurma, ekıııltm.. kanununa tevfikan 
a,'-rıo ırt•n V kııl L. d k' ı. · - 1 kapab zarf sur"tıle talıbme ıbale olunacaktır. '"' ..... ve saatte e tı et masın a ı a.omı6yoııa muraca· . . 

"· ~ v 1 • ekA.leti Satınal nı K'l .ni~yoau (ı l rn 
'ıbbi; Hepainc tahmin cdılen fıyatı 7840 lira olan 500 tane 
'-'- ' trba§ çantası, 1000 takım sıhhiye palaskası ile 1000 
~ llbbiye e · Ustuncu kapalı zarfıa satın almacaktır. 

il. it; Eksiltme 14 Eylfil 938 Çarşumba gönü saat 12 
8 •rada M. M· V. satınnalma KO. da yapılacaktır· 

\ltiı ....._ lık: teminat 586 lira olup §artname ve nümuneler be-
olarak KO d .. "lü • il goru r. 

~i~d lstanbul Jandarma 
"·ı •rı c· . ~ 1051 

~ -Yün çorap ipliği 23940 00 179~ 50 

Satınalma Komisyonundan 
Tahmin hed~li İlk teminatı 

L. K. L. K. 

Edremit Tümen Sabnalma Komisyonundan: 
1 - Edrewıt ye Bergama garn ızonlarının ihtiyacı için 7600 kilo 

aıade yagı kapalı zartla mılınacaktır. 
2 - 'fahmın e:ıilc n bede i 7220 li radır Şartnamesini gör.ıı ek i'· 

istiyenlerin her gi.ın komisyona müracaat edebilirler. Eksiıtme.si 
ıO-~UJ:S gü .. ü saat 10 dadır. Işı.ırak etm"k i:,tiyenlerin 541 lira !>O 
kuruş teminat mektuplarile bırlikte teklif mektuplarını muayyen 
saatten bir •aat evvd Edr.:mit_'l'üm. Sa. Al. Ko. na vermiş olmalıdır. 

Lüleburgaz Tümen Satıııalma komisyanundan: 

Baskül (Ankara Beled.) No. 783 
Arpa, yulaf ve ot (Edirne Vil.) No. 783 
Arpa (Ank. Lvz.) No. 784 
Benzin (M. M. V.) No. 787 
Çorbalık sebze (M. M. V.) No. 787 
Bez, şerit, pusla, mire v. ı. (Orman U. Müd.) No. 787 
Yoaurt (Tekirdağ Vil.) No. 787 
Mecmua ba.tınlması (İat. Vil.) No. 788 
Sömikok (Darphane ve Damga Matbaaaı Mid.) No. 789 
Et (Edirne Tuğayı) No. 79a 
Patates (Bursa Ask. Sak.) No. 790 
~ığır eti \E.lazig Aak. ~ak.) No. 791 
Sığır e,i (Edirne Tutayı) No. 791 
Ekmek (lzaıir Lvz.) No. 791 
Balast çekici ve demi~d varyo.ıu (D. D. Yol.) No. 791 
Arşiv daireıi inşaati (lst. Nafıa Müd.) No. 791 
Kışlık elbeselik kumaş (M. M. V.) No. 791 
Maden kömürü ve sömikok (İst. Lim. Sah. Mrk.) No. 79'l 
Antalya ~e.bri içme suyu projesi tanzımı (Antalya Beled.) No. M 
Tı..:.lumba (inhisarlar U. Müd.) No. 793 

Ba1ıtır Karavana (Tophane Lvı:.) No. 793 
Gaz borusu ve raptiyeler (D. D. Y.) No. 793 
Su kapıü!ü (iat. Beled.) No. 793 

İç ye dıt ıutiti (Ank. Beled.) No. 79l 

öohçalık aaç (Ask. Fabrikalar U. Müd) No. 793 
Kantar V.! itfaıye binası inşaati (inhisarlar U. Müd.) No. 793 
M.iltbu evrak (İst. Beled.) No. 793 
Yat ve ·mazut (Ank. Belcd.) No. 793 

Mtte kömürü 1.'f opbane Lvı:.) No. 793 
Koyun eli (Çanak. Mıt. Mvk.) No. 794 
Sıtır od ve yuıaf (Mıliı Aık. Sak.) No. 794 
Kuru üzüm, zerJali vifae (İıt. Beled.) No. 794 
İQhi.arlar mamulatı nakli (Edirne lnbiaarlar Müd.) No. 796 
Dükkan "e bela iuşaati (Mer.in Beled) No. 1"11 
Betonarme köpıü ınşaati (Van Nafia Müd.) No. 797 
Kanalizasyon inıaati (tst. Beled.) No. 798 
ı\len{e, ınşaatı (Kutamoou Vil.) No. 798 
Pazar yeri ınjadi (Afyon Bded.) No. 779 
Motorin makine yatı ve çivi (lnbiaarlar U. Mlld.) No. 800 
* Ah~ap kulübeler (Gümrük Muh. Ge.ı. Komut. İst. SAK.) No. 800 
Atp4l (Ovacık Sey. Jaodr. Taburu SAK) No. 800 
Maa deve: boynu hncan ve oturtma terazi (OGmriik. Muh. Gen. 

Koaıut. lll. SAK.) No. 801 
.5ebze ~lıt. Ask. Fabrikalar) No. 800 
Pirir.ç, kesme şeker Ye kuru ot (Çaokın Me;u. Hu.) No. 802 
ilcto.a a.ı buru im zıH (Kadınhanı Beled.) Ne. 80'l 
Y ul.if lMaı.İMa 1 ümeni) No. 801 
Heli ioşaaiı (Konya Nafıa Mild.) No. 804 
Koyun ve.ye sığır eli (Cezre Hudut Taburu SAK.) No. 804 
• Saman \ Yeşillıöy Toham İslah lıtasyoııu SAK.) No 806 

Mezbaha ve çöp ıandı~ı intaab (Afyoa Beled.) No. 806 
Bina iniaalı (Karapınar Bel•d.) No. 806 
A1rj Fmn inşaatı (Afyon Vakıflar Dir.) No. 806 

Yazlık e.bise (Giim Muh. Gen. Komut. lıt. SAK.) No. 805 

Öulerinde yıldıı ipreti olanlar mtbayedeye aittir· 

~d! ...... Cinsi, mikdarı, tahmin heJeli, ve ilk teminatı yu· 
~l J,Jtıılı 8400 kilo yün çorap ipliği İstanbul Gedıkpa§ada
"-t ll •rına Satın alma Komisyonunca 16 Eylul938 cuma günü 

2 de kapah zarf eksiltmesile satıu alınacaktır• 

İhale günü talıp çıkmıyan Hayrabolu Sv. alayının 260 
ton samanı açık eksiltme ıle satın aimacaktır. ihalesi 7 ·9·938 
çarşamba giınü saat 16,öO daciır. Muhammen bedeli 3250 
1ıra ılk temınutı 24.1 lira 75 kuruştur. Şartnamesi her gün 
komıs)Ollda goruıebilir. lstek1İJ.erin ila: teminatlarile ~490 sa
yılı kanunun ı, lS üncü maddelerinde yazılı vesikalarile bera
ber ihale giıııü muayyen saatte Lfüeburgaz Tüm. Sa. alma 
komi::ıyonuna müracaatiarı. -

Lüleburgaz Tümen Satın Alma Komisyonundan: 

Salı günü sıat 15 de yapılacaktır. Sığır etinin muhammen bedel 
750:.J lir4 ilkhteminatı 562 lira 50 kuruştur. Keçi etinin muhammen 
bedeli 7200 lira ilk teminatı 54U liradır. 

--iay0 d Nümune, evsaf ve şartname her gün adı gcç~n Ko· 
fı 3'Q ' KÖriile.bil~ veya Ledel~iz ~ldırılaLilir. . 
,, . lstcklılerın oartnamcsıne 2490 E-ayıh kanunuu tını
.... , , löre tanzim edecekleri kap lı zarf mektuplarım eksiltme 
~1'r; •at 10 ı kadar makbuz kar§ıltğt olarak komisyona ver-. 

Cuınrttk Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
l Satınalma Komhyonundan 

lli~li li;:- Deniz vasıtaları lçin 100 er metrelik 7 parça galva
~~ cırle, 3 lr.ilit, 2 parça adi zincirin ve iki admiraltı de
'i )•pı} 16·9·938 Cuma günü saat 11 de kapalı zarJla eksiltme• 

2 •taktır. 
! "Tahmini tutarı 3000 lira ve ilk teminatı 225 liradır. 

ı:_ 4 ......., Evsıt ve şartnamesi Komisyondadır. Göı ülebilir. ;:' k,;- İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evve 
~ ijif lb ·~ 2490 sayılı kanunun tarifi vE-çhile hsznhyacakları 

Ihale gtiııiı talip çıkmayan Hayrabolu süvari alayının 360 
tun kuru otu açık eksiltme ile satın alınacaktır. ihalesi 
7-9·ll~8 çarşamba iÜnil saat l ti dadır. Muhammen bedeli 
OOvU lira u.K temınau ti75 liradır. ~artoamesi her gün ko 
misyonda iÖrüıebilir. lsteklılerin ilk teminatlarile 249U sayılı 
.Kanunun iKı, fü;üncü waddderinde ya.zıh vesikalarile beraber 
ir.aie aünü muayytm saatte LüıeburiaZ Tüm. s. Alma komis-
yonuna müracaatları. " 

Lüleburaaa Tümen Satınalma Komiıyoııundan : 

Süv .. ri '1 ümen bırıik~erioin ıbıiyacı olan 2l lOJ kilo ıabunua 
kap4 U ~arıla iaalt:Sı 1-t-~~Jd çarıamba iÜnÜ Sıtat 15.3J d.a yapıla· 
Cilkur. Mubawmeıı btdelı llOOJ ıira ıl" lemınat 5:?2 lıra 23kuruttur. 
lsıckıiıerın İlk leaıınat uıakbuz ve meklubiar i.e ~49U uyılı kanu• 
nuo ~ .i üııcü ınadaelerındı: yazılı ve.ıukalarile beraber ih;ıl~ ıı:ünü 

1b"le uatioden bir ıaı&t evveline kadar teklif mektuplarını Lülebuı• 
i'U Tüm. S .. tınalma Komııyonuna vermeleri. 

~~'" e~luplarını Galata eski İthalat GümrübU binasındaki ıOn e Edirne Kül.ür Direktörlüğünden : 
' VerıneJerı·. Cinsi Azı Çotu Bedeli. ilk teminat Kırdırmanın 

~ ~ • • • kş. Llra kş. saati QÜnÜ ' ...... r:et ile portatif itki aandıt• ahnaeaktır. Bak lnhiı arlar Ekmek 145,300 193,000 k. 10 1447 50 19 12.9.938 
ti'~ lllarına. b l k il 939 k dar C:. Dairemize a~lı yab ı orta o u arın mayız sonuna a 
'-.'lo4llt .. Z h . ibtiyac:aıı olan miktarı yukanda yaıı 'ı ekmek 2490 ıayıh kanunnun 
~a ire, Et ve sebze v.s. 40 nc• maddesı ır..:r .. tincc pazar1ıt-t1a taııbine ihale edilecetinden iste-
~~ 1 klilerin pazarlığa iştirakleri için belli gün ve ıaate teaıinatlerile 

fit_ • e Jandarma Mektepleri Sahnalma Komisyonundan : birlikte ~omisyona ielmeleri ve şeraiti ö(renmek için da her po 
~ '1 Muvakkat dairemize başvurmaları ilan olunur. 

L l\tarı Tutan Teminatı ihale ıünü Saatı Şekli 
""' I<u ttı lO o L. K. L. K. 

l ..._ 180() 28504,00 2137,80 9/9/38 Cuma 15 te Kapalı 
~kalede Birinci Jandarma alayına batlı 2 3üncü Jan 

Lüleburiaz Tüm~n .Satınalma Komiıyonundan: 
İhale günü talip çıkmayan Hayrabolu Sv. Alayının ihtiyacı olan 

3000 kilo aıtır veya keçi eti tokrar kapalı ı.arflA ibaleıi 13-9·938 

Şartnsme.i hu gün Komiayonda rBrllebilir. fateklilerln 2490 
sııyıh k anunun 2 3 üncü maddele rinde yazılı veaikdarile ihale fil· 
nü ibal~ saatinden bir 1aat evveline kadar teklif mektuplarıaı L6· 
eburiaz Sa. Al. Komiayonuna vermeleri. . . 

b) Müzayedeler 

Aokau Defterdırhtıadan : 

Cinai 

Auğuıburg marka yeni 

siıt~nı tab maiıioe1i 
M•kineli merdiven 
Kaaa 

Mubammea bedeli 

Adedi Lira K. 
1 140) 

1 
1 
1 

50 
as 1,65 irtlfaıa•a 
25 ı ,40 ,, 

Temlnab 

Lira K. 
105 

3 775 
2 83 
ı eı 

Yukard~ cins ve evaafiyle muhammen bedelleri yasılı tab ••· 
kinui "e kua ve merdivenin 1ataıları 15-i-938 tadblne mlıaclif 
perşembe güuü saat 10 da defterdaılıkta mlt•t•kkil komiıyonda 
artırma ile ilıalcsi yapılacafıadan taliplerin adı ı•~•• komiıyona 
müracaatları. 

Veşilköy Tohum Islah lstaıyonu Sabnalma 
Komisyonundan : 

Y e,ilköyde Müessese arazisi içinde dökllm halindeki 
tahminen 40 ton kadar saman 3/9/938 cuma ıtıol ıaat 

Arkuı 6ncı sayfada 
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ABONNEMENTS 
Ville et Province 

MOIS 450 
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.. 1500 

Etraoıer : 12 moiı Ptrı 2700 

Le No. Ptrs 5 

J acli 

Quotidien des Adjudications 

G 
.. 
1 

Admtnı•lratlon 

Y oghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perşembe Bazar -Telephone : 49442 
Boite Postal N. 126l 

1 

Pour la Publicitc •adre1ıer 
a l' Adminiıtration 

Journal Professionnel des fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Adresse Tel€:graphique 
lıtanbul - Münakasa 

1 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix 
Objet de 1' Adjudication d'adjudicat. e.timatif 

Caution 
provi.soire 

Liea d'adjudiMfioa ~t da 
Cahi•r de. ClıarfN Joun Heure 

Conatructlon-R•peratlon-Trav. Publlce-Mal ... lel da Conatructlon-C•rlographle 

Conıtr. bat. ıendarmerie Gre a ıre 
Conıtr. vupa.ienne a la fabrique de tabacs Publique 
Conıtr. depôt de ııel et aprt. de la direc- Pli cacb. 

tion prineipale i Adana (eab eh. p. l 15) 
Conıtr. Bat. Dir. Priııcip. Monopole • Di· Gr4 a ıır6 

yarbak r (cab. cb. p. l>lO) 
Rep. hangara, garaıe1 et •c:urioı ala Ca· Publique 

ıerne Orbaoiye (cah. eh. pr. 43) 
Rep. depola paille et foin eoaatr. bat. 

tranıformateur et iastal. electrique 
cab. eh. p. 33) 

Conatr. regulateur Cömeııek i. Tokat et Pli caeb. 
et demoHtion et recooıtruetion de 
l'ancien pont. (cab. eh. L. l2,30) 

Ouverture ot tray. d'aıtı eaııal lrriıatlon Pli oaoh. 
plaine Kazova (cah. eh. L. 28,90) 

Oaverluıe et trav. d'artl canal lrrigatioo Pli each. 
plaine Kazova (eah. eh. L. 27,GOJ 

Conıtr. batl11e S;e. Exploit. itrization a Pli oach. 
Aıık . (cab. eh. L. '"'ı0,07) 

laıtal. electrique, aearatıoa bygienique, Pll cach. 
ıterilisation Hop. Rea-ional et conıtr. 
portcı et fenetreı ete. (aj ) 

Coaıtr. biti11e Ec. Prim. Kar.ıdeniı Pti cach. 
Coıııtr. arche: 26 p. P!i cacb. 

1500 -
lf>1;i 50 10.> -

22917 15 1718 79 

86119 62 ~7u9 -

8515 80 tU9 -

6464 - 485 -

245868 68 18543 45 

517859 88 211832 40 

5514:>0 99 2~09 ~5 

219337 41 12217 -

5CJ989 71 

55991 55 
l50J9 74 

3799 49 

4200 -
1 lll8 -

Kaymakamat Lüleburi'az dana 15 jourı 
Oir. Fabrique de Tabacı a Samıun 5-9-38 14 -
Com.~Acb. Econ._Monop. Kabataş 19-9-38 11 -

• • " " 3·9-33 12 -
(Recıtif) 

Com. Ach. Ceaıw11.nd fıt. Fıudıkh 2l·9 38 ıO -

• " .. ,, 
" 

21-9-38 10 30 

Minlıt. Tr. Pub. Dir. Hy.lrnlique 26-9-38 I! -

" " " " 
.. " " ,, 

" 
,, ,, ,, 

Vil. Malatya 

Vil. Trabzon 

" ,, 

• 

• 
.. 

2e-9-38 ı ı -

26-9-;38 l o -

27-9·38 l~ -

14-9-38 

21·9-lS 
21-9-38 

lJ -

il -
11 -

Produita Chlmlquea et pharmaceuilquea • lo•tt umenta Sanllalrea-FournHur• pour HopHaux 

Glydriııe: 2J t. PH cach. 

laıtal. eleetr. a Bolu (ane partie) Pli aaeh. 

lnatal. elecblquo iı. la Bat. tranıformateur 
(Yoir Constr.) 

inat. el~ctr. Höp. Rei'ional Malatya (voir Pli cacb. 
Conıtr.) 

HabiH~ent - Chau-ura• - Tlaaua - Culr• 

Bottlnu: 766 paires Publique 

Coı.fectlon dea eoıtumes et chapeaux pr. Publiqae 
sapeur pompior 19 p. 

16100 - 1207 5:l Com. Acb. Dir. Geo. Fabr. Mılit.Auk. 18-Hl·lB 11 -

13712 50 1028 44 Municip. Belu, lat. Haaan Halet ~9-38 

lııkpıoar, A11ikura1yooe Haa, Galata 
Com. Ach. Com, Milit. lat. Fındıklı 21 9-38 

Vil. trf alatya 14-9-38 

15 -

10 30 

12 -

3i23 60 2tl -- Com. Aeh. Coı:ıa. Gen. Sun. 18-9-38 l l -
Douan. lıt. 

Muaılaip. Samıua 8-9-lS 1 ı -

Amaublemant pour Habıtetlon et Buraaux - TaplaeerJe ete. 

Lltı en fer doubles 55 p. ~aJ.) Gri 'gre 

Combu tJbte - Carburant - Hullla• - b·- .-..--... ........ .__ ....... ~_._ _______ ..___ 

Mazoı:ıt: 470 t. 
Boiı: 20 t. - Semi·oolte: 6 t. - Cbarboo 

de boiı: 1 t. 

Pli cl\ch. 
Publıque 

lraneport - Chergement - Dttchargement 

Tramport Poataux 

Fil de laine pr. ehaullf'tte 8,4 t. 

Cbaiııe de 100 m. de lonıueur 7 p.-Ca-
deoa1 3 p.-Cbalne 2 p. 

Cai11es portnttvu pr. boinooı 100() p. 
Camiounettea d'uae toonc: 2 p. 
Tuyaux en foDte pr. adduction d'••• 

25000 m. 

Prowtaıona 

Savon 11. l t. 
Viaode de boeuf: 3 t. 
Paille: 260 t. 
Foin: 366 t . 
Leıumes et f ruits 
Orıe: 300 t. 
Viande de boeuf: 100 t. 
Viande de bocuf: 1 11' t. 
Pain: 145.3 t. 

- Beurıe: 7,d t. 

• 

Publique 

Pli cach. 

PH cacb. 

Publiqae 
Publique 
Pli cach. 

Pli eaeb. 
Pli c:ach. 
Publique 
Publiqae 
Publique 
Pli eacb. 
Pli cach. 
Pubtlque 
Gre a ıre 
PU oaob. 

~~ :c-c;r;r• 
1155 - 87 -

27010 - 2025 75 
a3 3~ 

Com. Acıh Commaad. Gb. surveil. Douan lıt. 

Municip. Samıoı.111 
Oe!terdarat Ist. 

2·9-3S 15 -

19-9-38 
15-9-38 

11 -
14 -

•80 - 3S - Dir. P. T. T. Lülebaırıas 6-9-38 15 -

23940 ~ 179j 50 

3000 - 225 -

3834 10 272 5~ 
4890 - 360 -

25000 - 1875 -

1983 -

3!50 -
9000 -

13750 -
18000 -
30510 -

7220 -

621 23 

243 75 
675 -

866 25 
1350 -
2289 -
14•7 bO 
641 50 

Com. Ach. Commacd. Geodr. lff-9-38 
Gudikpaacl:aa 

Command. Gen. ıurveil douln fst. 16-g.38 

Col1l. Acb. Keon. Monop. Kabatache 16·9·38 
,, ,, • • " 17·9-38 
" ,, ,, " • 19-10-30 

Com. Ach. Dlvlsloo Lül~burgaa 
,, 

" " 
,, 

" " 
,, 

" " ,, ,, ,, 
Com. Acb. Milit. Samsun 

" " " • 
" ,, " " 

Com. Acb. Milit. Bayramiç 
Oir. Culturo Edirne 
Com. Ach. DlYiıion Edreaait 

14·9-38 
13 0-38 
7-9-38 
7-9-36 

12 9-38 
10-9-38 
14-9-"8 
22-9-33 
12-9-38 
10-9-~ 

1 1 

il 

il -
11 -
il -

16 ~~ 
15 -
16 30 
16 -
10 -
11 -
10 -
15 -

10 -

Memanto des F ournisseurs 

Vendredi 2-9·938 

.Flaster tlnt. Tophamı) No. 758 
Foin (Com. ach. Milit. Tekirdag) No. 781 
Hııricots sec~, oignons, riı ete. (Com. ach. Milit. Bayr11tll' 

No. 774 
Coustr. dh·: bat. eooles primaires (Vil. Kutahya) No. 781 
Ba!cuJes (Munic. Ankara) No. 783 
~'oin, orge et paıile (Vil. Edırnt:) No. 783 
Orge (lr.ıt. Ank.) No. 784 
Benzine (Minis. def. Nat.) Nv. 787 
Legumes comprimes pr. soupe (Mini!. def. Nat.) No. 787 
Mire~, lıou~solcs ete. \Uir. gen. f o ret ) No. 787 
lmpreet-İou <le rcvue (V ıJ. lst.) l\ o. 78'3 
Semi-ctı>ko (Dir. paiais de Monnaies) No. 789 
Vianc.le (Brigade Edirnt:) No. 791 
Pommeı de terre (Com. ach . .Milit. Brousse) No. 791 
Marteaux pr. ballast (Cb. de fer Etat) No. 791 
Constr. local pr. archives (Dir. 'frav. Pub. lst.) No. 791 
Etoffe pr. uniformei d'hiver (tvlinist. def. Nat.) No. 791 
Ho~ille et tierui·c~ke (~ir. Sa.nit. Port lıt.) No. 792 ~f 
Pro1et pr. adductıon d eau vılle Antalya (Municip. Ant 

No. 792 
Pompı!s (Dir. gen. Monopole») No. 793 
Chaudrons en cuivre (lnt. Tophane) No. 793 
Tuyaux el acccssoires (Chemina de fer Etat) No. 793 
Chambre a aire el pneux (Muııicip. Aukaru) No. 793 
Tolus (Dır; gen. Fabriques Mılit. Arık.) No. 793 
Comst. local pr. bascule (Dir. gen. Monop.) No. 793 
Impression de registres (.\lunic. ht.) No. 793 
Huile et mazout (Muni~. Ank.) No. 793 
Charbon de bois (lnt. Tophane) No. 793 
Viande de ruouton (Cum. ach. Place Forl@ Çanak.) No. 794 
Vıande de bamf et foin (Com. ach. Milıt. Milas) No. 794 

1
, 

Transport d'articlei monopoli&e (Dir. Mooop. Edirne) N<•· 
Coostr. boutiques et vespasienne (Munio. Menin) No. 797 
Constr. pont en beton arme (Dir. tcav. Pub. Van) 797 
Trav. de canalisation (Munic. lıt.) No. 798 
Constr. arches (Yıl. KaS'taınonu) No. 798 
Const~. emp~aceuıent pr. m~che (Municip. Afyon) No. 19~1ı 
Motorıne huıle pour machıne et clous (Dir. gen. MonoP 

No. 800 j~ 
* Gueritea en bois (Com. ach. Command gen. Surveil. do~ 

lst. No. 801 
Orge \Com. ach. Batail. Gendr. ambul. Ovacik) No. 800 , 
Isolattıurs et bascules (Com. ach. Command. gen. Surveil. d0~ 

lst.) No. 801 
Legumes (Dir. fabriques Milit. İst) No. 802 
Riz, sucre et bois (Hôpital Reg. Ç 1nkiri) No. 802 
Fcıbrication des tuyanx en beton arme (Municip. 

No. 8U2 
Foin (Div, Manisa) No. 803 k 
Conıtr. vespasienne (Dir. trav. Pub. Konya) No. 804 5f ' 
Viande de mouton et breuf (Com. ach. Hatail. Ciıre) No· ~ 
• Paille ( Com. ach. etation reforme seınences Yeşilköy) ı~0• g." 
Constr. caıses pr. \IOİrie et rep. abattoir (Munic. Afyon) N°· 
Constr. bat. (Muııicip. Knrapinar) No. 806 
Constr. fuur moderne (Dir. Vakoufs Afyon) No. 806 
Uniformeı d"ete (Com. ach. Command. gen, Surveil 

1st.) No. 805 

(Sinci sayfadan devam) ~o 

14 te Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde toplanac•" b 
misyon tarafından pazarlıkla satılacaktır. .9'f 
. Tahmin bedeli 250 liradır. l~teklilerin Yo 1,6 ~1J b 
tinde teminat akçelerile muayyen gün ve saatte Koı01$) Y 
mürcaatleri. 

lıtanbul Belediyesinden ~I 

·ı' Vesaiti naldiye re3minden olan borcundan dolayı ha~' i ser 
na alınan Doc maıkalı ve 1914 plaka sayılı tabi otoınobtl Q·f 
oğlunda Yeiil sokak 24 numaralı Hekimyan garajında 7• 
çaroamba günü saat 11 de satılacağı ilin olunur • 

(J 


