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HARiCi EKO OMiK 
HABERLER 

Avrupa eshamları Üzerine bir nazar 

':iR.ts. - Hitlerin Nurn
~b e ıradettiği nutuk ve o• 
~t lltticesi olarak Çekoslo
~. -da vuku bulan nümn-

"t b• '-ttt ır defa daha borsayı 
~~il 1' Bununla beraber ı-lit
~t lltttkunda tehdidamiz bc
~t olmayıp, ultimatoma 
~:ı: .bir ihtar ve J?lebisit 
t\tıı tı. de yoktu. lngiliz-
~~~ltıı ııbirliği kafi bir te
ıili ıt, fakat görülüyor ki 
~-~t t hUkumeti müsaadeki
:ıt~ davranmaktadır. Çem-
~ı~ ~ın Berline gidip Hit-
1~ adbehad görüşmesi ba
~dilt· ne netice verebilecek. 
~ ... 1 halde bir muharebe 
~Unu talik edebildi. 

ettiler. Petrol ve hiç bir is
tihsali olmayan ~irketlerin es· 
hamları düştüler. Hükumetin 

istikraz kağıtları büyük mik
tarda satılmadığı halde kendi 
fiatlarını hıfzedemediler. 

NEVYORK . - Borsada 
muntazaqı muameleler olmu· 
yor. Faaliyet yok. Ticari pi
yasaların canlanma~ı borsa ü
zerine iyi tesir ve Avrupadan 
gelen endişeli haberleri tadil 
ettiler. Maden ve demiryolu 
eshamları rağbet buldu ve 
fiatları yükseldi. Başka zikre 
şayan bir muamele olmadı. 

BRÜKSEL.- Borsanın va· 
ziyeti düzelmekte idi, faknt 
Çekoslovakya ahvali ve ge· 
len haberler çok fena tesir 

Mısır pamuğunun vaziyeti 

Pamuk mütehassısı "Econo- Halihazırda pamuğun piya 
mon ve şeriki ,, firmasmın sası ziyadesile durgundur. 
neşr'ettiği raporda Mısırın Mavcrayi Mısırdan ilk defa 
pamuk piyasasının vaziyetini gelen pamuklar müşkülAtla 

~merika pamuğunun vaziye- J müşteri bulabildiler. Telleri
tınden daha kavi göstermek- nin dokunaklığı tarafından 

tedir. l "aşmuni" nev'i pamukları ge-
Bu sene pamuğun mevcudu çen senenin mahsulünden da

l.500.000 kantardır. Yeni re- ha nefisdir. Cizeh nev'inden 
kolte 8.750.000 kantardan faz· az bir miktar piyasada görül· 
la olmıyacak, şu halde Mısı- dü. Bu nev'in kalitesı hak
rın pamuk istoku geçen se· kında daha ıimdi bir efkar 
neki istokundan bir milyon beyan olunamaz. 
kantar noksan olup 10.250.000 Geçen senenin 9.070 bal· 
kantar olacaktır. Bu sene, yasına karşı bu sene ağustos 

ayında 15.770 balya pamuk 
şeraitin müsaid olmadığı:ıs. satıldı, bu . partinin 1250 bal-
rağmen, Mısır 9 milyon kan yası "Sakel,, 3.390 balyası 
tar ihraç edebildi, hiç şüphe "Ciseq,, 9.560 balyası "Aş
yok ki Mısır istokunu sühu· muni,, ve zugora nev'inden 
etle eridebilecektir. olduğu bildirilmektedir. 

Romanyanın Vaziyeti .Tıcarisi ~ hafta zikre şayan bir 
~lel, olmadı. Fiatlar te- ettiler. Hitlerin nisbeten mu- J ·-

'illi e lllail. 92 cins eshamm 
~· ; fiatıarı bir az terreffü 
~~ ~kllt 65 inin fiatları e
l.~t ttıezzül etti. Süveyş es· 
\~~ 1 

17a frank yükselip 
"-"l franka, F rokanadien 
~ ~ı 157 frank yükselip 
~"' •nka tereffü ettiler. 
~ .karşı Mısır Ban-

tedil nutku, İngiltere Başve· 
kilinin Berli~e gi~işi fikirl~ri 

1 

. Kat'i, is:ati~tildere nazaran ~oman ya ~eçen J 937 sene· 
epeyce teskın ettı. Fakat ış- sınde 20,28a mılyon ley kıymetınde mal ıthal ve 31,568 
leri harekete getirmeye kafi milyon ley kıymetinde de mal ihraç etmiı olup geçen se
olmadı. Müstemleke ve altın neki ihracatının ithalatından 11 ,283 milyon ley fazla oldu
madenleri eshamları üzerine ğu anlaşılmıştır. 
muamele oldu ve fiyatları da 

~~t Ros F ord Matris 
~~ •tı 220 şer, frank te
., td' 

yükseldi. 
AMSTERDAM. - Borsa. ...,. 

18,;~ • ~ ~ııCltlıııı:a~~ 

~, d ıp 15.880 ve 5950 

~ l,6~ttüler. 
~ Jc RA.- Borsanın va

? ~..,.,~11i olmadığından Çe· 
\.1"•d, Ytda vaki olan iğti
~tı tı lllliteessir oldu. Es

l~htı büytik kısmının fiat· 
.. et "l 1-.,

1 
ıu etti. Amerika 
epeyce mukavemet 

nın hali bir derece memnu
niyetbahş sayılabilir. Hitlerin 
nutku beklenildiği kadar şe· 
dit olmamakla beraber Çe · 
koslovakyada ittihaz olunan 
tedbirler eshamların fiatları 
üzürine fena tesir ettiler ve 
bunlardan bazıları düştüler. 

Borsa adamları dikkatle Çe· 
koslovakyada vuku bulan ha• 
diseleri takip etmektedirler. 

Ağaç Tıcareti ___ _....,_ __ _ 
ı..\'i} 
~~ı lttıCld • • d b' ~ ~il a ıntişar e en ır manlardan ağaç kesilmesine 

t ,. ıetenin yazdığına gö- müsaade etmemesidir. 

1ıt ~'lt'\ıllkıttanberi Türkiye- Türk tüccarlarının Ham· 
\ ~"it lla!a pek az miktar- burgda 2500 tondan 3000 tona 

• ~ t~ı~l:l agacı gelmektedir. kadar ceviz ağaçları vardır. 
,bı.tt• lılaUarın yüzde 80 i Hamburg piyasası durgundur. 
(ı~ 1y' Yüzde 20 si Ceno· ~ Fakat işlerin yakında çoğala· 
Lt'slot. 1 cağına çok ümitler vardır ve 
~llltı:tda iyi mal nadi- 1 işler biraz açıhrsa hiç şüphe 
'" ~ı~or. Ekserisi adi ı yokki piyasada mal görülme 
ı~elJci•kla beraber fiat· yecektir. Bununla beraber ha· 
a •eneler kadar yük· zıları Türkiyeden ceviz ağacı 
b ~ı tu gelmeyecek zannile bu işi terk
~ ~ı,bit ccarlar Anadoluda le başka işlerle meşgul olmak· 
~· t~ So~ek için malın de · tadırlar· 
~~li llll fazla ve bazen Türkiyeden palamut ve 

\ "ılltla r: Vermeğe mec· kara ağaçlar da nadiren gel
litı k~ ır. Bunun sebı· mektedir. Dahili piyasada iş

' ~rn~tin ormanları ler açlhrsa bu çeşit ağaçlar
ebılınek için or• dan da bulunmayacaktır. 

Kanunlar, .. ararnameler, 

Ticaret muahedeleri 

(Dünkü nü,hadan devam) 

Madde 17 - Kontrplikların istif ve muhafaza edildi
diği yerler kapalı ve yer rutubetinden ari olacaktır. Bu 
yerlerin hararet ve rutubet dereceleri, mlimktın Qlduğu 
kadar sabit olmalıdır. · 

Kontrplakların istif olundukları y.?rlerde istinadgahla
ları tamamile düzgün ve ufki olacağı gibi hiç bir yeri de 
istinadsız ka!mıyacaktır. 

Kontrplak istiflerinin yerden ve dıvardan mesafesi 
en az 30 cm bulunacaktır. Kontrplaklar kalın muhafaza 
plaklarile örtülü ve ağırlıklar ile tazyik altında bulundu
rulacaktır • 

Madde 18 - Numune alma muayene ve tecrübe usulii 
aşağıda gösterilmiştir : 

1 - Tutgalın yapışma mukaveıneti tecrübe edilme'< 
istenilen her kontrplakdan, resimde gösterilen şekil ve 
eb'adda olmak üzere, ondan on beş parçaya kadar nümu
ne alınacaktır. 

Nümunelerin yarısının uzunluğu kapak elyafına muva
zi, yarısınınki de kapak elyafına amud şekilde olacaktır. 
Nümunelerde budak bulunmayacaktır. 

Yüz plAka kadar olan satışlarda % 1 O daha fazlasın• 
da % 5 nümune alınacaktır. 

Tecrübe parçalarındaki oluklar gayet dikkat ile açıla· 
cak ve olukların altında bırakılan katlarda en hafif bir 
zedelenme bulunmıyacakhr. Parçalar açılan olukların ke· 
narından itibaren tutturulmak üzere bu tecrübe için hazır
lanmıt olan hU1u1i çenı arasına ı kııtırıldıktaıı ıonra HDİ· 

yede 50-60 kilogram artacak bir suretle cerredilecektir. 
2 - Suya mukavemet tecrübesi : 
Nümuneler 15 o-18 o C hararet derecesinde suya şa

kuli olarak batırılıp 48 saat o suretle bırakıldıktan sonra 
cer tecrübelerine tabi tutulacaktır. 

3 - Mukavemet şartları: 
Her tecrübe edilecek plakdan en aşağı dört kuru ve 

dört su tecrübesi yapılacaktır. Cer tecri1beai neticelerinin 
vasatisi aşağıdaki asgari kıymetlerden dun olmıyacaktır. 

Normal veya kuru şartlar altında 45 kg/cm 2 
48 saat suda kaldıktan sonra 20 kg/cm 2 
4 - Bu tecrübe neticelerinin vasatisi asgari kıymet

ten aşağı olduğu takdirde kontrplakların aid oldukları 
parti reddolunur. 

Madde J 9 - AmbalAj tanı : 
Kontrplaklar 25 ve 50 cm ytıkaeklitke ftst l\ıte ko

narak ambalajlanır. 25 veya 50 ıer cm lik paketlerin u· 
zunluğu 3 çer, eni 2 şer demir şeritlerle çemberlenir. 
Kontrplak paket kenarları ile demir şeritlerin temas etti· 
ği yerlerin arasına kontrplakların hırpalanmasına mani o· 
lacak müsait bir madde konması lazımdır. 

Madde 20 - Ambalajın üzerine konacak işaretler. 
Her ambalajlanmış paket muhteviyatının nevi, cinsi 

ve miktarı paketlerin üzerine yazılmış olacaktır. 
Madde 21 - Sanayi müfettişleri kontrplak imal edilen 

mahalleri ve buralarda bulunan kontrplakları çalışma saat
leri içinde her zaman kontrol edebilirler ve 18 inci mad
dede gösterildiğ; üzere muayene için nümune alabilirler. 
Alınacak nümuneler sanayi müfettişleri ve sahibi tarafın
dan mühürlenir. 

Madde 22 - Kontrol esnasında bu nizamname hü
kümlerine aykırı bir hal görülecek olursa keyfiyet sanayi 
mlifettişleri tarafından tanzim olunacak zabıt varakası ile 
tesbit olunur. Fabrikacı veya satıcının zabıt varakasına bir 
guna itirazı yoksa zabıt varakasını derhal imzalamağa 

mecbur olduğu gibi itirazı var ise itirazının neden ibaret 
olduğunu zabıt varakasının hususi hanesine derhal yazıp 
imzalamağa mecburdur. Zabıt varakası dört nüshası olarak 
tanzim edilir ve bir nüshası fabrikacı veya satıcıya verilir. 

Madde 23 - İşbu nizamname hükumleri dairesinde 
kontrplaklarda aranılan asgari vasıfların . bulunup bulun
madığına dair bir ihtilaf çıktığı takdirde halli için resmi 
bir laboratuvara müracaat edilmesi icab eder. 

Madde 24 - Laboratuvarın tetkiki neticesinde verile· 
cek rapor fabrikacı veya satıcı tarafından ileri sürülen iti· 
razı haklı gösterdiği takdirde başkaca muamele icrasına 
mahal kalmaz. Rapor ve zabıt varakasının birer sureti 
malumat olmak üzere İktisad Vekaletine gönderilir. 

Madde 25 - Zabıt varakasına fabrikacı veya satıcı 
taraf mdan bir guna itiraz vaki olmadığı veya itiraz edilip 
de resmi laboratuvarca yapılan tetkikat neticesinde nizam
name hükümlerin= aykırı bir hareket vukua getirildiği tes· 
bit etilmiş olduğu takdirde zabıt varakasının bir nüshaaı 
1705 ve 30 l 8 sayılı kanunlara göre takibat yapılmak üze
re Cümhuriyet Müddeiumumiliğine tevdi olunur ve bir 
nüshası da İktisad Vekaletine gönderilir. 

Sanayi müfettişleri tanzim ettikleri zabıt varakalarının 
birer nüshasını muhafaza ederler. 

Muvakkat Madde - İşbu nizamnamenin neşri tarihin· 
den itibaren bir ay zarfında fabrika ve idhalitçılarla satı· 
cılar, ellerinde bulunan kontrplakların mevcudunu bir he· 
yanname ile mahallinden büyük mülkiye memuruna bildir· 
meğe mecburdurlar. Beyannamelerde yazılı kontrplAklar 
sanayi müfettişleri tarafından muayene edilerek damgala
nacaktır. Bu suretle damgalanmış kontrplakların bir sene 
nihayetine kadar satılmasına müsaade edilir. Bir sene son· 
ra bu nizamname hükümlerine uygun olmıyan kontrplAk· 
ların satılması yasaktır. 

Madde 26 - 1705 numaralı kanuna istinaden kaltme 
alınmış ve Şurayı Devletçe görülmüş olan işbu nizamna• 
menin hükumleri Resmi Gazetede basıldığı günden bir ay 
sonı a yürümeğe başlar. 

Madde 27 - İşbu nizamname hükumlerini 
Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri yürütür. 

\ 

İktiıad ve 

(Bitti) 
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%a). MONAKASALAR 
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~-Tamirat-Nafıa işleri vemalzemesiHarita 

Askeri abrikatıır Umum Mıidürluğüife'rkez S~~ımılma -

len zarflar 6-10-938 perşembe günü saat ona kadar Vilayet Daimi 

Encümeııi Riyasetine tevdi olunmalıdır. 

1 - Postada vukubulacak teabhurlar nazara alıamaz. 

yaptmlacağından bu tesi!atı yapmağa istekli 6lanların hazırlıya· 

cakları proje ve tcklifnı:ımeleri 6-10-938 perşembe günü akşa· 
mıua kadar Bursada Çdikpala ta şirket blirosuna tevdi etmeleıi 
li1zumu ilau olunur. 

Komisyommdan : 

~k :e§if bedeli 566 358 lira 34 kuruş olan Kırıkkale ve kü· 
~ ozgadda yaptırtlacat irısaat a. keri fabrikalar umum müdür 
' ~erkez satmalına Komi::ıyonunca 10-~0-938 pazartc~i günü 
~llt S de kapalı zarfla ihale edilecektir. Sıutname 23 lira 32 
.... ~~ tnukabilindc komisyondan verilir. Taliplerin mm ak kat 
~a~t o~~n 22.404 lira 34 kuru~u havi _teklif uıektupl~rını 
~'d"l r ~u_nde saat on dörde kadar konıı~yona vermclcrı_ ve 
~ 

1
' erının de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 iincü maddelcrınde 

Kütahya Garnizon Satmalma Komisyouuudau: 

10-9-938 de ihalesi mukarrer huluırnn 2 cepbanelik binasının 

yapılmıısma talip pkmadığından 2~90 sayılı kanunun 43 üncü mad_ 

deıinc tevfikan eksi.tınesi 22-9-938 perşembe günü saat J 1 de ya

pılmak üzere on gün müddetle uutılmıştır. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v.s 
Çorum K. Sıhhat Memurları Mektebi Müdürlüğünden : 

Cinsi Muhammen Muvakkat 

bedeli teminat İhale 

Miktarı Lira K. L. K. tarihi 

İstanbul Belediyesinden : Talebe elbisesi iç masrafı ve 50 takım 1200 99 
imaliysıle 

Keşif bedeli 1503 lira 22 kuruş olaıı Saraybur.nu ve Şemsipaça

da yaptırılacr.k olan transforma\<Sr binaları demir ek;aıııı pazarlığa 

konulmu~tur. Keşif evr.ııkile şartnamesi Levazım Müdürlüiünde gö· 
rülebilir. İs ı ekliler 2490 ıayılı kanunda yazılı vesikadan başka Fen 

İşleri MüdürlJğönden alacaldan fen ehliyet veaikasile 113 lira 12 

kuruşluk ilk teminat makbuı veya mektubiıe beraber 22-9-938 per

şembe güoü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Talebe palto:m iç masrafı ve Z1 adet 513 38 48 

11 
Vesaikle muayyen gün \ 'C saattn komisyona rr.iiracnatları. 

İçel Vilayeti Daimi Encümeninden: 

t'ı 14 9-938 tarilıiııde ihı.ıle edilmek uzere açık ehiltmeyt> 
\:dilen 537. Lira 62. Kuruş bedeli keşifli Silifke basta nesi 
tiıııtatı, vaktı mmıyyenin d~ istekli çıkmadığından dolayı 10 
&G, •. lrlfldetle uzatılmıştır. Taliplerin eylulun 24 üncü Cumartesi 
t~~ Sclat ona kad;ır yüzde yedi buçuk nisheıindeki 40. Lira 35. 
bli U~luk teminatı mnvakkatc n'akbuzuuu hamilen İçel VilG.yeti 

lııı encümenine müracaatları ilan olurıur. 

Eskişe\ıir Nafia Müdürlüğünden : 

' ~ip, istasyonu civarında Porsuk çazı üzerinde yapılacak (7716,42) 
~f bedelli ahşap tahliyeli muhtelif köprü intasıoın elı:siltmesı 
' tarihinden 26-9-938 pazartesi günü .saat 15 e k .. dar uzntıl. 
"tt~ lkıiltme Vilayet Daimi Encümeııinde açık olarak yapıla-

• 

:'••kkat teminat (578,73) liradır. 
'" İfe ait kefif, proje, fenni tartn :ı me, eksiltme ıarhıamcsi ve 

~le projesi Nafia Daireıinde görülebilir. 

' . kliler en az ıekiz giin evvel vilayet makamına verecekleri 
~lt L de •lacakları ehliyet vesikası ve Ticaret Od .. sı vuikalannı ha~ 

111.ıı1.ı 
llnıalaıı şarttır. 

Biğadıç Belediye Riyasetinden : 

Biğ"adıç nahiyesinden tabminen 40 hektar meıkuo, 20 hektar 

gayrı meskun kıımmıtt balıha:zır haritasının alınması 10-9-9.iS tarı· 
hinden itibaren on beş gün daha uzı tılmış olduğundan meskun kıı

mıo hektarı 25 lıra ve gayri meskün k smın 13 lira olmak üzere 

muhamm~n bedeli 1260 iiradır. Eksiltme 24-9-9J8 tarihine rastlıyan 

cumartesi gönü saat 16 da Biğachç Belediye binasında yapılacaktır. 

İsteklilerin 9ı lira 50 kuruş m•vakk t teminat vermeleri ve 2490 
numaralı kanunun tayin etliği vesaikle Nafia Vekaletinden alınmış 

bu gibi münakasaya girme ve mü~ eahhitlik vesikasıaın ibr.azı ,arttır. 

llaçlar, Klinik, spençiyari alat v .s. 
- --...... =-•et zft 

A::ıhri U. Fabıikahır Müdürlüğii Satıııalnıa Komisyenundan : 
200 Ton verli kükürt alınacak 

~ 

Tahmin edilen bedeli 18.000 Jıra olan 200 ton yerli kükürt 
askPri fabrikalar umuın müdi:ırlüğü merk~ı Satıııalma Konıi~yo. 
nu11ca 7-10-1938 cuma gürıü ~eat 15 tc kapalı zarfla ibale 
edikcektir, Şartname parasu olarak komisyon au verilir. Tali
plerin muvakkat teminat olan 1380 lirayı havi teklıf mektup'a 
nnı mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kaaunuu 2 ve 3 maddderindt ki 

imaliyesi!e 
Hademe elbiıcsi iç ma•raflı ve 8 takım 144 10 80 

imaliyesile 

Hademe paltosu iç lt'asrafı ve 10 adet 130 9 75 
imaliyesile 

Firenk gömleği İstanbul 150 
" 

325 24 38 
imal iyesi 21-9-938 

Ten fanilası Filtikos 150 
" 

13.5 10 13 Ç&rf&mba 
Yün faoilaıı Selinik ıoo 

" 
525 39 38 günü 

Yüz havlusu 1r.o 
" 

40 3 - saat 15 de 

Don 150 
" 

90 6 75 
Mendil 200 " 30 2 25 
Yün çorap 150 çift 60 4 25 
Tire çorap 150 

" 30 2 25 

İskarpin 50 
" 

300 22 50 
Terlik 3.5 

" 
43 75 3 28 

Okulumuzun yukarıda cinsi ve miktarı muhammen bedelleri, 

muvakkat teminatı yazılı (J4 kalem) aıelbusatı 7-9-638 tarilıindeo 

itibaren 15 a-ün müddetle açık ekıiltmeye konulmutlur. Şartları an

lamak üzere her giln mekteb İdaresine batvurabilirler. isteklilerin 

21-9-938 çarşamba günü saat 15 de Maliye Muhaıebe Miidürlüğtlnde 

toplanacak Komisyo na başvurmaları, ancak eka ıltme batladıktan son

ra muamele yapı!mayacatından teminatı muvakkate makbuzlarını 

ve Ticaret Odasında alın•cak ta hbüdlerioi başarabileceklerini g~ • 
lterir veıikalannı batlangıç saatinde önce ketirmiş bulunmaları lü· 
zumu ilan olunur. 

Matbaa işleri, Kırtasiye-Yazıhane levazımı 
l Çanakkale Vakıflar Müdürlüğ'&nden: 

' - Eksiltmeye konulan iş: Çanakkale vilayet Ecabat kaza- \esaikle mezkur gün ve saatte kouıi:iyoaa ınüracaatlıın. 
ltttc·ebey camiioin bermucibi keşif yapılacak tamirabdır. 

350 kilo harf alınacaktır. Bak: inhisarlar Umum 
Müdürlüğü ilanlarına. 

ı tıf bedeli (1216) lira 70 kuruttur. 

~~ - Eksiltme 28-9-938 çartamba günü saat 14 de Çanakkale 

'ıt~r ldareair:de Eksiltme ve ihale müvacehesinde açık eksiltme 

a Yapılacaktır. 
'd:- Eksiltme ıartnameıi ve ketif evrakı Vakıflar Mödürltı· 

• bt~ gün görülebilir. 
'-.ı t - lıteklilerin 91 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat verme_ 't' e elıliyet veaaiki!e birlıkte ayni gün saat 14 de İhale Komi. 

lld, hazır bulunmaları lazımdır. 

I C. H. P. Seyban iıyönkurul Başkanhğ'ından: 
\ı - Adananın Mirze Çdebi Mahalle.inde yapılacak Kupiç 
"-.

11 
~ı, ... intaatı (3162) lir (67) kurut bedeli ile açık ekıilıneye 

~"•ıtır. 
' ..... Eksiltme 29 Eylül 1938 perşembe srünü saat (16) da Ada

a ~i binuında yapılacaktır. 
~ isteyenlerin keşif evrakını görmek için parti başkanlığına 

4 t eylemeleri gerektir. 

\ ~-:-- Taliplerin (237) lira (20) kuru' muvakkat te'1lin•t vermes: 
,, 

1"taatı yapmaya ehliyeti oldoğ'uoa i:lair Nafia. Müdürlü~ünden 
4\ ~tıikaaile Ticııret ve Sanayi Odasında kayıtlı bulundutuna 

h1.ız göstermesi mecburidir. 

it~ İzmir Belediycıindea : 
~t(i Kaya Bulvannıo Montrö meydanile itfaiye santral hinaa1 

" ~i bir taraf yolun verilecek keıme taşlarla eaaslı ı.urette ta· 

~ Mübeodis1ikte11 tedarik edı!e cek keşif ve t•rtnameler1 

'"-•Çık •kıiltmeye konulmuştur. Ketif bt!deli 3796 lira 2 ku

~~~ ihalesi 4-10-938 sala aünö saat 16 dadır. İıtirak etmek iı· 
L"' t 284 lira 75 kuruıluk muvakkat teminat makbuzu veya 

,,._t, telllinat mektubu ile söylenen pn ve ıaatta EncGmene ge· 

l Manisa Valiliğinden: 

"' Maniıada bir Dotumevi inıaıı ne 00 liralık Ketifnameıi 
'dek 

t a &palı zarf uıuliJe eksiltmeye konulınUflUr 

~ a ~ 8u ite ait ketifoame ve ıartname •e bu ite mGteferri ev· 
~llit "' 58 kurut mukabilinne Maniıa Nafıa MüdGrliliGnden alı· . 

\ a, ı . 
\till h~e tetrinenelin albncı perşemb~ filnö saat 11 de Ma· 
• Ytti Daimi Encilmeni önünde yapılacaktır. 

\ 3 ....._ Mu•akkat teminat miktarı •850 liradır. 
\'l ~ !-1iplu eksiltmenin yapılacağı tarihten en az sekiz iÜn 

~, ~ '" 
1.~e girebileceklerine dair Vilayet Nafia Müdürlilğilnden 

~ ~iıı 11~e:t vesika11nı ve cari seneye ait Ticaret odaı ı vesikaıını 
'"-'"""- lıra dan atağı olmamak ilzere yaptığı bina işlerini iyi ba• 

~ "' ~İl' olaıı vesaiki teminat zarfımo içine koymak ıureıile 

Diş :ılatı 

Cerrahi alit 

latanbul Belediyeıiuden: 
Muhammen 

bedeli 

55,85 
16,80 

İlk 
teminatı 

4,19 
1,26 

Düşkünlerevine lüzumu olau yukarda muhammen bedelleri ya

zılı diş ve cerrahi alat 11yrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Listeleri 

Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstı:kliler hizalarında ı gösterilen 

ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 22-9-938 perşembe 

günü saat 14 buçukta Daimi Eneümende bulunmalıdırlar. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 

Komisyonundan : 

- Jandarma Genel Komutanlığı Sıhhiye depoıu ihtiyacı için 

69 kalem tıbbi malzeme açık eksiltme usulü ile i . teklilerine ihale 

edilecektir. Eksiltmesi 6-10-938 perıembe günü aaat 10 da yapıla

cakbr. 

2 - Şartoameıi Komisyondan alınacak olım bu ekailtm.:ye 

airmek isteyenlerin 356 1 ra 25 kuruşluk ilk teminat ve ş .. rtnamede 

yazılı belgelerle birlikte tam vaktinde Komisyona bat vurmalan. 

Kırklareli Valilığinden: 

Kırklareli Memleket Hoatanesi ihtiyacı için cins ve ınikiarl..rı 

şartnamesinde yazılı 180 kalem cezayı tıbbiye 27 eylıil 1938 salı gü

nü saat 15,5 ta ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuftur. 

Muhammen bedel 1050, ilk teminat 79 liradır. İsteklilerin •artname

ıioi görmek ve eksiltmeye girmek üzere ilk teminat makbuz veya 

mektubile birlikte Kırklareli Daimi Erıcümeuine müracaatlan ilin 

olunur. 

İstanbul Belediyesinden 

Cerrahpaşa hastaneıİoe lüzumu olan ve hepsine 814 lira 60 ku· 

ruş b edel tahmin oluoan R~ntgen levazımı açık eksiltmeye konul• 

muşn da belli ihale gününde giren bulunmad.tından eksiltn:e 

30.9-938 cuma giinüne uzatılmıştır. 

Listeıile şartnamesi Levuım MQdürlütünde görülebilir. istekli· 

ler 2490 .ayılı kanunda yazılı vesika ve Gl lira 10 kuruşluk ilk t~· 
minat makbuz veya mektubi e beraber yukanda yazılı gilndc saat 

14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
• • • 

10 ton nişadır alınacaktır. Bak: P. T. T. Müdürlüğü 
ilanlarına. 

Elektrik, Havagazi, Kalorifer Tesisat ve Malı 

Bursa Kaplıcalaıı T. A. Şiıketiııden: 

8 , •t.1a nıecburdurlar. 
lta..uının tarif eltili tekilde bazırlaamıt olmaıı lizım 

Bur. a Kaplıcaları Türk Anomin Şirketi ; Çelikpala8 hamam 
ıe· dairesinin koridorlarına ve husuıi banyolarına kalorifer tesisatı 

Mobilya, ve büro eşyası -muşamba, Hah vs. 

Kütahya Viliyetinden : 

1 - Alınacak sobanın 30 adedi 1,30 adedi 2 ve 70 aded 
de 3 numaralı olacaktır. 

2 - Bir numaralı sobanın beherinin muhammen bedeli 
12, 2 ııumarah sobanın muhammen bedeli 14, 3 numaralı so
b uıın muhammen bedeli de 16 liradır. 

3 - Umumunun teminat bedeli 142 lira 50 kuruştur. 
4- Sobaların külıür dairesince kmksız ve arızaaız tesellüm ün 

den sonra bedelleri verilmekle beraher teminatında iade edilec-ği 
5 - Dell~liye, ilan ücretlerile sair diğer masr1:1flar alana 

aittir. 
6 - Fazla malumat almak isteyenlerin daimi encümen ka. 

leuıine nıiirnr. ::ıntJarı. 

7 - 7 İh le 4- 10-938 salı ~ünii saat on beşde daimi encü .. 
mence yapılacaktır. 

t~turıbul Lr\'azım Amirliği Saıınalma Komisyonundan : 

35 ilQ 40 adet dolap, 25 ilA 32 adet elajer, 1200 adet el 
bi'e askılığı için teJ. 22-9-938 perşembe günü !&at 14.30 da 
Tophanede fstanbul Levazın Amirliği ~atınalma Komi~yooun
da pazarlıkla f'ksiltınesi yapılıcakttr. Tahmin bedeli 900 liradır. 
İlk teminatı 67 lira 50 kuruştur. Ş~ldlleri ve şartnamesi Komi· 
syonda göriilcbilir lstekliforin kanuni vesikalarile benber belli 
aaatte komisyona gelm~leri. 

Devlet Demiryoları İşletme U. Müd&rlüğünden : 

Muhammen bedeli 4887 lira 50 kuruş olan yazı tahta• 
sı, yemek masası, yemek bankı, bahçe kanapeıi, yazı ma· 
sası, büfe, gardrop mekteb sırası ve saireden mürekkeb 
şartnamesinde müfredatı yazılı 20 kalem ahşab eşya 5-10-
1938 çarşamba günü saat 10 30 da Haydarpaşada gar bi· 
nasındaki Komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alı· 
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 
ve 366 lira 57 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte 
eksiltme günü saatine kadar Komisyona mliracaatleri la· 
zımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasindaki 
Komisyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktatır. 

Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 

Eski~ehir Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 

Tayyare Fabrikası ihtiyacı için alınacak 50 Ton Döküm 
Koku açık eksiltme ile 26-9-938 Pazartesi günü saat 15 de Eaki 
ıehir Levaı.ım AmirliAi Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. 

! 



Kömüriin şartnamesi lın gün Komisyonda görülebilir. 2 adet kamyonet alınacaktır. Bak: İnhisarlar Umum 
Muhammen bedeli 2375 Jiradır Muvakkat teminatı 179 Müdürlüğü ilanlarına: 

liradır. "'"~==--==""-= ===~-==-
Az Çok 

Sah 

Konya Lisesi Direktörlüğünden : 

Teminat 
mu va katı 

Cinsi 

Erzak, Zahire, Et ve sebze v.s. 
lstanb~İ-c."Nı'üddehı;n~;i·l7ği:-;: .. ; .. _ ... :maoo 1 ~;~0 o Konya Valiliğinden : 

k.ilo 
40000 
1500J 

Beher 
kilosu 

Kurut 

9 50 
3'! 

Lira kş 

285 
360 
2S7 

birinci hıu ekmek 

erkek koyun eti b"t 
.ı;ade Karabiaar Beyfe 

1 

Hususi muhasebe :.ıütçesile idare edilmekte olan daire 
ve müesseselerin bir yıllık ihtiyacı olaral:: tesbit edilen 
8811 lira muhammen bedeli 267 ton sömikok maden kö
mürü kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - ihale 6-!0-938 perşembe günü Dant 15 te Vilayet 
Daimi Encümeni Odasında yapılacaktır. 

2 - MU\•akkat teminat 651 l i radır. 

İstanbul Ceza ve Tevkif Evleri hastaneleri için 9400 I 12500 

n:ilo inek l)ütü 19/9/938 gününden itibaren eksiltmeye ko- 4000 
uuimuştur. Muhammen bedeli 940 lira, muvakkat teminat 4500 • 
ca 70 lira 50 kuı uştur. E eksıltme 4 ilkteşrin 938 :>000 
sah günü saat 14 te Sirkecide Aşirefendi sokak 13 numa- 2500 
tada lstanbul Adliye Levazım Dairesinde yapılacaktır. Is- 450 

4500 
50ü0 
5500 
3000 
600 
500 

85 
22 50 
28 
12 
6 
9 

84 38 

115 50 
27 
2 70 
3 40 

pirinç Ankara 

toz şeker ~ 
k•~· kuru fasulya Batara 

nohut Beyşehir 
mercimek Bozkır 

3 - Teklif mektupları 6 -10 938 günü saat 14 de ka
dar Viıayet Daimi Encümenine verilmiş bulunacaktır. 

ı.ckliler şartnameyi tatil giınlerınden maada hergün Adli- 400 
ye Levazım Dairesinde görebihrler. 700 800 

800 
500 
600 
60 l 
200 

5 3 iuce tuz 

4 - Talip olanlar şartnameyi bedelsiz olarak hususi 
muhasebe dairesinden alabileceklerdir. 

5 - Talip olanların kanuni ikametgahı bulunmnsı ve 
hüviyet varakasile Ticaret Odasında kayıtlı bulundukları· 
na dair vesikayı hAmil bulunmaları şarttır. 

• • • 
1063 ton odun ahnacnktır. Bak: Erzak sütununda Gaziantep 

l vz S. A. K. ilanına. 
• • • 

Odun ve sömikok alınacı!.ktır. Bak : erzak sü lununda Konya 
Liıeii Direk. ilanına. 

Müteferrik 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Sa. Al. Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 1425 lira olan 15 ton kaolin ku
mu Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonunca 5 · 10 938 çarşamba günü saat 14 de açık ek 
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Ko · 
misyondan verilir. Muvakknt teminat 105 lira 88 kuruş. 

Zi~aat Vekaletinden : 

Kayseri Atlı ~por Ocıığından: 

1 - Açık ekBıltmeye konuları iş Kayseıi Atlı Spur Ocağt 
hııyvaıılarrnın l-lU-9.:'>8 dcu 31-5·;:>39 sonumı kadar ::e~ız U)lııs.. 

yulaf ve kuru yoncuJaııdır. 
2 - Yulaf a1>gari 9UOO azami 10000 kılodur. MubaID

men kıyıneti f>OO lıradır. 
a - Kuru yonca asgari 7000 aıami 9000 kilodur. Mu

hc:.mıuen kıymeti 300 lıradır. 
4 - lhale .Eyh1 l uıı otuıuncu günü saut 15 te kale önünde 

Ocak Başknuı Doktor SuLıt Atauzuıı daJl"esinde yapılacaktır. 

5 - Şartnameyi görmek isteyenler btr güıi saat" 15 ten 
17 ye kadar Ocağın Umumi katibi V cıeriner Müdörhlğüu~ nı Ü· 

cacaat etıneleıi. 

Gaziantep Levazım Amirlığı Satmalma Komisyonundan : 

Gazian tep Garnizonu ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı ye

.zıh beş kalem erzak kapata zarf ,a ekı;iltmeye ko&ıulınuljtur. Eks 1 me 
6. 10,938 perşembe ııüııü ıı.aat 9-10-11 dedir. Elı.sıltmeye girmek 
istiyenler k.- nuui vuıka olarak bı.oka mektubu veya m .. liye mak
buzlarile hizalarındaki i'Üo ve aaatlerden bir 1&at evvel Komiı;yoııa 

Hayvanların uyuz ha.stahğı mücadelesinde kullanılmak müracaatları. 

üzere galvanize saçtan mnmul 50 aded uyuz banyosu ka· Cinsi Miktarı 
palı zarf usulile satın alınacaktır. Kilo 

Banyoların beherinin muhammen fiatı 400 lira, elli ban Sadeyağ 1380:J 
Y"nun mecmu fiah 20000 lira ve muvakkat teminatı J 500 Pırioç 2520() 

liradır. Banyolnrın plam ve şartnamesi parasız olarak Ve Ekm. pişirmesi 55S200 
kalet Levazım Müdürlüğünden alınncaktır. Odun 1053000 

ihale 12-10-938 tarihine müsadif çarşamba günü soat Saman 415552 

Mu. bed. 

Lira kş 
12495 90 

Mu. 'f e. İhale guo, Hat, şek.!i 
Lira kş 

937 l9 6. 10.938 9 kapalı zarf 

6579 - 493 -
7647 34 373 55 

15H3 50 1156 -

6108 14 485 11 

,, 
,, 
n 

• 

,, ,, 
10 ,, 
,, ,, 
,, 

" • 15 te Vekalet Satınalma Konisyonunda yapılncaktır. Tali 
blerin teminat mektubları veya makbuzlarını ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3üncü maddelerinde yazılı vesikaları havi ka 
palı zarflarını mezkur tarihte snnt 14 e kadar Satm~lma Ko. 
misyonu Başkanlığına teslim etmeleri ve saat 15 te de Ko. 
miayonda hazır bulunmaları. 

• • • Aşağıda yazılı allı kalem ı rzak aç~k eksiltme ile münaka.
s:ıya konmuştur. Eks ,ltıne günü olan 8.10.938 cuma güoü saan 9 
dan 12-ye kadar ihaleıı yapılacaktır. Eksiltme Gaziantep Satınalma 
Komisyonunda yapdacakbr. 

Cinsi 

Devlet Demir Yolları ve Limanları U. ldar<&inden: Nohut 
Muhammen bedeli 8140 lira olan 74,<iOO kilo muhtelif ebatta Kl.ıru fasulya 

yuvarlak demir ile lama demiri 7-10.9.1 8 cuma günü saat 15 de Bulgur 

Haydarpaşada gar binası içindeki Satınnlma Komisyonu tar:ıfından ka· M. mercimek 
palı zarf usulü ile satın alınacaktır. Kuru soğan 

Bu i§e girmek istezenluin kaı:unun tayin ettiği vesaik ve 610 Patates 
lira 50 kuruşluk muvakkat teminatlarile teklif mektuplanm mubtev· 

• 

Miktarı 

Kılo 

33400 
40200 

35200 
8100 

12480 
14000 

Mu. bed. 
Lira kş 
1813 62 

4848 12 

4717 44 
468 9.l 
451 77 

1163 40 

Mu. Te. İhale gün, ıaat, şekli 
Lira kş 

136 02 8.10.938 9,30 açık eks. 
36.~ 60 
203 80 
35 17 
3.3 88 
87 25 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ., 

" 
,, 

7CO 
400 
5 o 
500 
150 

15 

300 
2ı o 

3000 
3000 
3000 

""""' 30 
5 

500 
100 
150 
Jjf) 

150 
350 

2000 
1000 
2000 
1500 
2000 
lOJO 

300 
1000 
2000 

50 
700 
700 
15') 

1000 
20 
30 

200 
600 

1200 
1200 
200 

3oOO 
?.0 
20 

600 

., 

20 
400 
250 

3500 
3500 
3C)f'O 

3501 
50 
8 

600 
150 
20[) 

5 10 
200 
5 o 

2500 
15 ıı6 

2500 
2 00 
250J 
1500 
400 

1500 
2500 

70 
850 
850 
:.00 

1500 
25 
40 

350 
800 

1500 
1500 

300 
4fl00 

50 
25 

750 

11 
55 
45 
30 
50 

4 o 
25 
25 
7 
3 
3 
4 

85 
100 

35 
35 
15 
25 
18 
40 
3 
3 

3 
3 
4 

12 
2.) 

2 

8 
5 
8 

10 
90 
4 

160 
40 
5 

10 

5 
35 

6 60 
20 63 
20 25 
l3 50 
7 50 
6 

7 50 
4 69 

18 40 
7 88 
7 88 

10 50 
3 19 
o 60 

15 75 
3 94 
2 25 
9 38 
2 70 

l5 
5 b3 
3 40 
5 63 

,4 50 
4 

13 50 

7 50 
2 25 

15 
2 63 
5 10 

6 38 
13 50 
4 50 
3 
1 20 
1 32 

6 
5 63 

39 38 

o 90 
3') 
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un ekistra 
zeytinyağı Ayvalılı 

b. ·11ci peynir Edirne ırı 

reçel 
kaşar 

çay Silan 
makarna İstanbul 

şehriye 

patah:ı 

iıpanak 

pırasa 

lahana 
kuru bamya Acnııs.Y• 
limon tuzu 

tahin balvaaı 
taban 

pekmez 
çekideksiz ütüm 

siyah üzüm 
kuru kaysı MalatY' 
divlf'k 
karpuz 
domates 
taze üiüm 

patlican 
taze bamya 

ıalça 

kabak 

taze fasulya ayşe 
sarmısak 

yoğurt süzme 
süt 

tere yatı 
taze büber dolı:ııah1' 
fıstık içi 
ceviz içi 
hıyar 

Sirke 

Kuru ıotan 
Konıerve 

Taze •otan 
Bulwur 
İrmik 
Nifasta 

zarf.arını eksiltme günü saat 14 e kadar Komisyona vermeleri la. 

zamdır. İ1mir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 5o9 

1 - İzmir müstahkem mevki askeri hastane.sinin 36000 kilo lOOOD 
kesilmiş koyun eti ıhtiyacı kapalı r;arf usuliyle eksiltmeye konmu- 5009() 

600 
12000 
75000 

4 
10 
25 
25 
35 
40 
3 50 
1 50 

o 4'( 

19 69 
18 

315 

Zeytin danui ,.re' 
Sabun Ömer Mub• 

Bu işe ait şartoameler Haydnrpaşada Gc.r 
ıyon tarafından paraaız olarak dağıtılmaktadır. 

İstanbul Belediyesinden: 

Binasındaki Ko:ni-

Ziraat Müdürlüğü içio lüzumu olan ve hepsine 5000 lira bed~l 
tabruio edilen 30 tane tohum temizlemesinde l1ullanılmak Üzt.re 4 
Bis markalı çift ; arçah Trıyör kelbur nıakinesı kapalı zc:.rfla ckailt· 
meye konulmuşl ur. Eksıltme 5-10-938 çaışambn günü sa t 15 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesi Lev:.z m Müdür.üğüode 

iÖrülebi ir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan ba~ka Ti
caret Odasından alacakları hüviyet vı.ralıasile 375 liralık ilk teminat 
makbuz veya mcklubi e beraber teklif mektuplarını havi kapal ı 

zarflanoı yukarda yazılı günde saat 14 e kadar Daimi Encüu eat 
vermelid.rler. Bu anatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

İstanbul Deniz Ticareti Müdüriyetinden: 
Müdüriyet ve Mülhakat liman daireleri için açık eksiltmt. ile ya

nm yaprak 300 ve bir buçuk 200, iki yaprak 100 3 yaprak 30 adet 
olmak üzere bayrak mubayaa edileteği cihetle taliplerin %7,5 te· 
mioatı muvnkkate olan 37 lira 94 kuruşluk makbuz veya banka 
mektubile ihale giinil olan 6-lü-938 perfembe günü saat ıaat 14 
de Galatada Deniz Ticaret Müdilrlüğünde müteş ekkil Komisyona ve 

§eraiti anlan ak isliyenlerin Müdüriyet idare Şubesine müracaatları 
l\lzumu ilan olunur. • 

İstanbul Komutanlığı Satın Alma Komisyonudan 
Birinci muhabere alayındaki muhabere malzemesinin 

bakım ve tamiri için lüzumu olan sabun, bez, pamuklu 
bez neft kaol ve saireden ibaret olan 13 çeşit tathir mal
zemesi satın alınacağından pazarlığı 21 eyliıl 938 çarşam
ba günü saat 14 de Fındıklıda Komutanlık Satın Alma 

Komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin belli gün ve saat

to gelmeleri. 

ttnr. 

2 - İhalesi 4. ı . ci teşrin 938 sah günü saat 16 da kışlada izmir 

müsb,hke.n mevki Sabo Alma Komisyonunda yapılacaktır. 
J - Tahmin edile11 tutarı t :ı480 liracır. 

4 Te • ioah muvakkate akçesi 1161 liradır. 

5 - Şıırtnameı i her gün Kt. mhyonda görillebilir. 

Kilo 
4750 
1800 

lstanbul Belediyesinden : 

Cinsi Bir kilosunun muhamtneni 
Beyaz peynir 50 kuruş 
Kaşar ,, 70 ,, 

Belediye hastanelerile diğer müesseselerine lüzumu 
olan ve yukarda cinsile miktarları yazılı bulunan peynirler 
açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür · 
lüğünde görülebilir. ~stekliler 2490 numaralı kanunda ya
zılı vesika ve 272 lira 63 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 5-10·938 çarşamba günü saat 14 
buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Ankara, Tar:h, Dil, Coftrafya Fakültesi DirektörHığünden: 

1 - Fakültenin 1938 mali yılı yemek münnkasJ sı 10.10.938 
pazartesi günü Ankara mektepler muhasebecilikinde saat 15 te ka
palı yarf usulıle yapılacaktır. 

2 -- İstekliler hergiia Fakülte hesap işyaruıa müracaat ederek 
şartoameyi görebilirler. 

3 - 1532 lira 25 kuruştan lbaret olan ilk teminatı ihale günü 
saat 14 e kadar mezkur mubuebecilik veznesine yatırılnıa•ı la 
zıındtr. 

4 - İlin ücreti müteahhide aittir. 

600 adet 800 adet 4 
2500 ,, 3500 1 

84 38 
2 4~ 
2 63 

Sömikok 

kura mete odun 
taze limon 
maydanoz 

18 75 20000 ,, 25000 1 yumurta J 
o~ıy 

1 - Konya Lisesi Pansiyonunun Mayıs 93g 1 ç1 
kadar ihtiyacı olan yukarda cins ve miktarı yazılı ~ııl~,ı 
yiyecek, yakacak ve sabun 29-9-938 Per~embc giiııU f 
edilmek üzere 15 gün müddetle ayrı ayrı ~.ksiltoıoY' 
nulmuştur. ~ 

2 - Eksilimeye gireceklerin Ticaret Odasnıd1111 ~ 
ııstı 

yıtlı ve %7,5 kuruş muvakkat teminatını 2490 ptl ~,ııf 
kanun mucibınce eksiltme gününden bır l'Ylin evvel N 
ye yatırılmış olması IAzımdır. 

6 f' 
3 .- Eksiltme Kültür Dire~törlüğü makamında zg..t 

perşembe günu saat 14 de başlıyacaktır. il 
4 - Şartı öğrenmek ve nümuneleri görmek jste 1 

lerin her gün öğleden evvel Okula baş vurmaları il4" 
nur. 

-
Aydın Askeri Sahnalma 1{omisyonuodan ,f 

Aydııı birliğ nin ihtiyacı için 96000 kilo yulaf ve1a •~11 f 
eksiltme i.c m~oaka.aya koumuıtur. Hangiıi ucuz olur•• ol 
lesi yapılacaktır. ,r sJI 

İhale 3 teşrinevvel paıartesi günü aaat 15 (e Aydın A'~ıi ~ 
tınalma Komisyonunda yapdacakt r. Yulafın muhammen berl -"/ 
bin dört yüz otuz beş lira yirmi kuroıtur. Arpanın ınubıı~~ ,e 
deli dört bin yüz dolısan bef lira yirmi ~uru~tur. Yulafın al~ 
nab 332 lira 64 kuruş, arpanın ilk teminatı 314 lira 64 lı~ i'~ 

•Jif• ' Şartnamesi Aydın Askeri Satınalma Komiıyoouoda iöriileb• ~ 
liplerio mezkur iÜnde kanuni veıikalarile birlikte Ko02iıyoP' 
racaatları. 

s 

d 
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1500 
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Quotidien des Adjudications 

E 
,, 

l 

Admlnıstratlon 

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

Galata, Perşembe Bazar 

Telephone : 49~42 
Boit~ Postal N. 1~61 

Pour la Publıcite a'adresıer 
a l' Administration 

Journal Professionnel des fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Adrc~se Telt:graphique 
İstanbul - Münaka!a 

Tableau Synoptique· deş Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix 

Objet de l'Adjudication d 'adjudicat. eıtimatif 

Caution 

provisoire 

Lieu d'adjudicatioo et du 

Cahier de.a CharıH Jour Heure 

Constructlon-R.tparation-Trav. Publlc•·Mat6rlel de Constructlon-C•rtographle 

Conatr. de c:haussie ı lroute Tekirdağ· 8107 50 Vilayet Tekirdağ 21-9-38 
Malkara. 

Constr. de cbauuee ı/route Tekirdat- 8202 6t 
" " 

21..9-38 
Mal le ara. 

Rep. de chauu~e ı froute Tekirdııf- 95 !0 97 " 
,, 21-9-38 

Muratlı. 

Conıtr Hat. ~cole primaire a Adana. Publique . Jl82 67 237 20 Preaid. Maisoıı du Peuple Seyhan 29-9-JS 
Coaıtr. bat. munition : 2 p. (aj.) Com. Ach. Mil. Kutabya 22-9 38 
Coostr. pont. Publique 7716 4:! 578 73 Dir. Tr. Pub. Eskişehir 26·~38 
Rep. mosqu6e Ecebey. 

" 
1216 70 91 25 Dir. Vakoufa Çanak. 2~-9-38 

Conıtr. a Kırkkale et küçftk Yoıgad (cab. PJi cach. 566358 34 22404 34 Com. Aeh. Dir. Gen. Fab. MH Aok. J0-10-.i8 
eh. L 23,3?.) 

Rep. Bat. hôpital (aj.) 537 fü 40 35 Vil. İçel 24-9-38 
Conıtr. en pierreı parquets a la place Publique 3796 Ol 284 75 Municip. lzmir 4-i0-38 

Montreux. 
Conıtr. 2 batisse1 pr le regimeot aviation. 

" 
8401 25 600 25 Com. Ach. lot. Diyarbakır 23-9-as 

Dreuement carte etat actuel du Nabiye 1260 - 91 50 Municip. Bitadiç 24-9-33 
de Bitadiç. 

Con.tr. maiıon d'accouchement a Maniaa Pli eacb. 72<JOJ - 4850 - Vil. Manisa 6-10-38 
(cab. eh. p. 358). 

Com. Perm. Muoicipalite İat. Conıtr. parties en fer deı bifüseı de tranı• Gre a rre 150~ 2t 113 12 22-9-38 
formr.teurs a Şemıipaıa. 

Prodults Chlmlqua• et pharmaceullquea - lneh uments Sanltalrea-Fournltur• pour Hopltaux 

Sel amoniac : IO t. Publique 2000 - 150 -
Filmı et matericl Roentgen : 8 lotı. ,, 2300 - 172 50 

Produits pharmaecutiquea : 180 lots. 
" 1050 - 79 -

Materid de Rocntırcn pr l'hôp. Cerrah· 
" 

814 60 61 10 
paşa (aj.) 

Articleı deotaireı. Gr~ a rre 55 85 4 19 
lnslrumenta de ehirora-ie. 

" 
16 80 1 26 

Articleı pharmaceuliquea : 69 lota. Publique 356 25 
Soufre iadigene : 200 t. Pli eacb. 18000 - 1380 -

E16ctrlclt6-Ga:t-Chauffage Centraı (lnstallatlon) et Ma'i6rl•I) 

loıtall. ebauffage central au bain, corri· 
dor1 ete. de Çelikpalas. 

Hablll•ment ~ Chausaurea - Tlssua - Culrs 

Dir. Ecooomat P.T.T. Ank. et İst. 7-11-38 
Com. Aeb. Dir. Hyg et Assist. 5-10-38 

Sociales il Cagaloılu. 
Vil. Kırklareli 27-9-38 
Com. Perm. Munlcip. İat. 30-9-38 

" " 
22-9-3g 

" " 
22-9-38 

Com. Acb. Com. Gin. Gendr. Ank. 6-10-3S 
Com.Aeb. Dir. Gen. Fabr. Milit. Ank. 7-10-38 

S.A.T.baioa Thermaux Bunajusqu'au &-10-3~ 

Cuira groı : 300 k. cuir mince : 420 k. 
peau : 825 piedı, peau glacee 100 
piedı, peau indig. : 8 p. 

Gre a ıre 1307 - 98 03 Com. Perm. Municip. iat. 5-10-38 

Trevaux d'lmprlmerJe - Rellure Papeterl• ~• arllcle• de Bureau 

Caractere.s : 350 k. (aj.) Publique 875 - 65 63 Com. Ach. Ecoo. Monop. Kabatat 5-10.38 

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux - Taplaaerıe ete. 

PoelH No. 1,2 ot 3. 142 50 Vil Kutabya 4-10-38 
Armolres : 35-40 p. etagereı : 25-32 p . fil Gre a gre 90:1 - 67 50 Com. Aeh Int. iıt. Tophane 22-9-38 

metallique p. auıpension : 12u0 p. 
Table;ıu noir, table bancı de refectoire, Publique 4887 50 366 57 1 ~re Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 5-10-38 

canapeı pr le jardin, tablu a ecrire 
buffet, ırarde robe bancı de claaH 
ete. : 20 lota. 

Combuatlbl• - Carburant - Hullle• 

!oiı : 40 t. charbon de bols : 800 k. Houil· Publique Dir. Cultare Kayaeri 29-Q.38 
le eriblee : 15 t. ıemi-eokt: : 50 t. 

Coke de fonderie : 50 t. 
" 2375 - 179 - Com. Ach. Int. Eıkişehir 26-9-3~ 

Semi-coke : 12 t. boiı de ebene : 75 t. 
" 

Dir. Lycee Konya 29-9-38 
Benzine : 10 bidoos, huile pr cylindreı : Munieip. Bılecik 20 jours a parıir du 10-9-1;18 

:ı.6 bidonı. 

Bolı : 1015 t. Publique 759 - Com. Ach. PJace Forte Çanak. 2&-9-38 
Boiı: 919 t. " 

12190 - 691 - " ,, 29-9 38 
Semi coke: 267 t. Pli cacb. 8sıı - 661 - Vıl Konya 6-10-38 

Dlv•r• : 

Camionnetteı d'une t. : 2 p. (aj.) Publique 4800 - 360- Com Acb. Econ. Monop. Kabataf 27-9-38 
Rep maebinea cylindru : 6 P• ,, 792 - 50 - Vilayet Tekirdag 21-9-38 
Fer rond et "lama,, div. dim. : 74 t. Pli eacb. 8140 - 610 50 leıeExpl Cb. de fer Etat .H.pa,a 7·10-HS 
Machine a cribler (Trilleur) marque 4 biı " 5000 - 375 - Com. Perm. Municipalite lat. 5.10-38 

et a double pieceı. 
Baiznoirı en t6le galvaniıe pr les animaux " 20000 - 1500 - Minlıt. Agrieole 12-10-38 

ııalb : 50 p. 
Com. Ach. Com. İst. Fındıkla Toile, ~avon, naphte, caol ete. 13 lotı. Gre a gr' 21-9-38 

Drapeaux de demi feuilte : 300 p. id. Publique 37 94 Dir. Com. Marit. lat. 6-10·38 
uae et demi feuille : 20J P• deux f. : 
100 p. id. troiı f euillea 30 P• 

Provıaıon• 

Haricota ıeca : 46320 k. Pli cacb. 6241 80 393 12 Com. A.h. Brigade Edirne 28-9·38 
Avoia•: 1183ZO k. " 

5087 76 !81 58 " ,, 29.0-3~ 

1577440 •• " 
7599 68 554 07 ,, ,, 80·0.SS ,, 

n 51689 k. PubUque 2419 66 181 46 • • 29-NS 

15 -
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15 -

16 -
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Memento des F ournisseurs 
---------------------------------------------~ 

1\1ercredi 21-9-938 

Medicaments (Minist. Def. Nat) No. 797 
Farine \Div. lzmil) No. 801 
Dreıs~ment carte Etat actuel bourg Luleburgaz et Yalvaç 

(Minist. de l'lnterieur) No. 804 
Const. Hangar, garage et ecurie (Command. lst.) No. 807 
Rep. bain caıerne Selimiye (Command. İst.) 80ı 
Rep. depôt et constr. bat, transforınateur (Commıed. 

No. 807 
Con::;tr. uat. ecole primaire (Vil. Trabzon) 807 
Coastr. arclıes (Vil Trabzon) 807 
Articles de ch1mie (Fahriques Milit) No 808 
Farine, macarorıi~, ' vermicelles ete. (C1Jm. ach. Ec'lle (oı 

No. 808 ~ 
Cou::ıtr. ecurie et habit::ıtion pr. foııctionııaiı:e (ViJ. Kars) No.8- ~ 
Chaussnre (Com. ach. Milit. Erzurum) No. 8i0 
Foin (Com ach. PJaee Forte Çanak.) No. 810 
Sacs pr. sel (Dir. gen. MonopolesJ No. 810 
bcurre \Minist. Def. Naf.) 810 
foiu (Div. Brous~e) No. 81l 

1 
Piec 0 s de rechanges murque Tornigroft pr. machine (Co ~· 

_ ach. Command. gerı. Surveil. dounn. Lt). No. 81 ı S' tı 
T01le pr. carte geographieque (Oir. gen. Cartocraphie) No· ' 
beurre et foin ~lnt. Doryol) No. 811 
Beurre (Div. Kirk1areli) No. 811 
• ca11eva::ı camaloıe (Dir gen. Monopole::;) No. 812 
avoine (Com. ach. Milit. Polatli) No. 812 ' 
Appareil aerope special (Minist. Hygiene et A!sist. Soc.) No· 
Mediearnent, artıcle-s ::ıanitaire, fauteil et tour pr. dentistc: E 

ticles metalliques etı:. (Dir. Hyg. et Assist. soe. lst.) No' 
diverses provüsions (Dir. Ecole 1\1etier 1st.) No. 814 
ble!t concasses (Com. ach. Milit. Vize) No. 814 1 
Matelas, drap3 de lit, taies d' oreiller ete. (Chemins de ter t 

No. 813 
Constr. mur de soutainement (Municip. Kutahya) No. 818 t 

Charhon (1\1unicip. Kutahya) No. 818 
Constr. arches (Dir. Trav. Pub. Bilecik) ~o. 819 
İnstrumeots de chirurgie (Vil. Urfa) No. 8 L9 
ıemi·coke (Dir. gen. de Surete) No. 821 
lait, viande de mouton et semi·coke (Chef Med. Hopıtal ~ ij 

dies contcıg. İzmir) No. 822 
* aecumultaurs vides boite ete. (Dir. Tannerie (de Be1~ ) 

No. 822 ( 

* morc ·aux de pain et reste de re pas ( Dir. Lycee de Jeuoe! 
les a Kandilli) No. 823 ) 

ınacaronis et vermicelles (Com. ach. flace Forte çe 
No. 824 

• chausıures (İnt. Ank.) No. 825 
orge (İut. Aok.) No. 825 
Basculle (Minıst. Hyg. et A::ısist Soc.) No. 825 

H_ab_i_t._(_D_ir_._E_c_o_ıe __ a_ge_n_t_. _sa_n_i_ı ._ç_or_u_m ... )_N_o_. _8_2_5_. --d 
b) MUZA YED ELE~ 

Devlet Orman İşletmesi Revir Amirlığin::!en : 

1- Kurahükte depoda istif edilmış 1425 aded ıtl~~ 
813 metre mikib 54l desimetre mikilb çam tomruğu açı~ 
tırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme payları me\ cud 1~ 
bukları soyulmu~ olup hacim kabuksuz orta kutur nzetl 
kesab edilmiştir. 

3 - Tomruklaıa aid satış şartnamesi Ankarada O~-
U mum Mıidürlüğünde ve Orman Başmühendisliğinde, lst~11 

ve Zongnlıiakta Orman Başmühendisliklerinde görülebih'' ~ 
4 - To nıu~ların muhammen bedeli 14 lira 60 kll11, 
5-hteklilerin yüzdl! yedi buçuk muvakkat pey 3~ 

30-9-938 günü s:ıat on beşte Karabükte revir merkezill6 

racaatleri. 

Ankara Lev.ızım Amirliği S:ıtınalma KomisyonundııtJ 
Ankara Akköprü umum sıhiye deposunda mevcut 168 çift ~6 
fotio ve beş çitt çizme 21.9.338 saat 15 de Ankara Vf 
Amirliği Satınalma Komisyommna pazarlıkla satılacaktır·~ 
leri görmek istiyenlerin mezkiir depo müdürlüğüne ve P' 
için belli vaktinde Komisyona müracaatları. 


