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Umum Tüccarların ve, üteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Bulgaristan'ın 
istihsalat ve 

gülyağı 
ihracatı 

Saha itibarile nisbeten küçük olan Bulgaristan, gül
yağı istahsalitı ile memleketin dahili ihtiyacatmı teminden 
başka, bir çok memleketlere de ihracat yapmaktadır. Gül
yağı hemen bütün ıtriyat levazımı istihzaratında kullanıl
dığından bir çok memleketler gülyağı sanayii kurmayı de
nemişlerdir. Fakat tecrübelerin çoğu iyi netice vermemiş
tir. Çünkü en iyi vasıfta ve mebzul mikdarda gülyağı ye
tiştirme şartları bilhassa Anadolu' da ve kısmen de Bulga
ristan' da toplanmış bulunmaktadır. Bulgaristan bu müsait 
vaziyetinden istifade etmiş ve gülyağı istihsalit ve ih
racatını mühim mikdarda arttırmıştır. Gülyağı ihracatı 

eskiden Bulgaristan'ın başlıca i'elir kaynağı idi. Fa
kat cihan harbi sonlarında bu ihracatı ehemmi
yetli nisbette azalmıştır. Bunun başlıca sebebi, gül
yağı fiyatlarının yüksekliğinde aranmalıdır. Filhakika, bir 
kilogram gülyağı kazanmak için tahminen 4000 kilo gül 
yaprağına ihtiyaç olduğu düşünülürse, fiyat yüksekliğinin 
de sebebi kolayca anlaşılır. Bundan başka kimya sanayii 
de ıtrıyat maddeleri imal eden fabrikalara daha elverişli 
fiyatlarla sun'i maddeler gönderildiklerinden, halis gülya
ğına Cilan ihtiyaç kısmen tatmin edilmiş olmaktadır. 

Evvelce Bulgar gülyağlarınm mühim bir kısmını 
Fransız sanayii satın alıyordu. Fakat son yıllarda Alman
ya da Bulgaristan'la münasebetlerini arttırmış ve eskiye 
nazaran daha fazla gülyağı ithaline başlamıştır. 1934 yı
lında Fransa Bulgaristan'dan 581 kg. Almanya ise 200 
kg.a yakın gülyağı ithal etmişlerdir. Almanya'nın Bulgar 
gfilyağı ithalatı 1936 yılında 400 kg.a çıkmış ve 1937 de 
de 500 kg. ı aşmıştır. Bulgaristan'ın gül mahsulü 1938 de 
çok iyi neticeler vermiş ve 1 l milyon kiiogram gibi mik
dara baliğ olmuştur ki, bu mikdardan 930 kg. gülyağı is~ 
tihıal edilebilir. 

Bulgar gülyağlarının Avrupa'daki sürümü mevzuu
bahsolurken, memleketimizin cidden nefis gül mahsulü ile 
aynı derecede değerli gülyağı istihsalAtından, ihracat su
retile istifadeyi düşünmek de tabiidir. 

Filhakika, Türkiye dahi bir gül memleketi olup bil· 
hassa Isparta ve havalisi güllerinin nefasetile meşhurdur. 
Bu kıymetli ürünün mühim ihraç maddelerimiz arasında yer 
alması temenniye şayan olduğu kadar imkan dahilinde de 
balun:naktadır. 

Almanya'nın 1937 yılı içinde Türkiye'den aldığı gül
yağı mikdarı yalnız 100 kilo olup 18000 Mark değerinde
dir· Ayni yıl içind~ Bulgaristan'ın Almanya'ya olan ibra· 
catı 216 kilo ltutmuş ve fakat bu miktarın içinde kısmen 
de nane yağı ve benzeri yağlar dahil bulunmuştur. 

Türk gülyağlarının kalite itibarile Bulgar gülyağların
dan UstUn olduğu umumiyetle kabul edilmektedir. Ancak, 
her ıahada olduğu gibi gülyağı satışlarında da fiat en büyük 
roltt oynamakta o}up Bulgar gülyağları Türk gülyağlarına 
nazaran daha ucuz olduğundan sürüm sahaları da bu su
retle d3ha geniş bulunmaktadır. Binaenaleyh, hükumetimi
zin kıymetli himaye ve alikasile günden güne inkişaf e
den glllyağcılığımızın ihracat sahasında da layık olduğu 
ehemmiyeti alabilmesi biraz da fiyatların yabancı memle
ketler piyaıalanna uyiun seviyelerde bulunmasile kabil 
olabilecektir. 

Romnya hububat piyasası 

BUGDA Y : Son alman ted· 
birlerin neticesi olarak piya· 
sa durgun geçmektedir. Fiat
lar, btıyftk muameleler olma
ması dolayısile müstekardır. 

Alıcılar, hükumet kararının 
değişmesi ihtimali karşisında 
ihtiyatkar davranmakta ve 
ihtiyaçlarından fazla mübayaa 
etmemektedirler. 

MISIR : İhracatın serbesti 
elde etmesine rağmen piyasa 
l•Ttektir. Alıcı pi7aıala çe· 

kingen davranmaktadırlar. İç 
piyasa faaliyeti de tatmin e-
dici mahiyet arzetmektedir. 

ARPA : Diğer maddelerde 
olduğu gibi piyasa durgun
dur. 

YULAF : Nisbeten bir faa · 
liyet kaydolunmakta ise de 
yeni rekoltenin noksanlığı 
dolayııile ihracata fazla mal 
tahsis edilmiyeceii zannedil-
mektedir. 
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KJ~Ç1 KILI 
Balya Kuru~ 

~l) ~U-;)0,5 Mer~iıı. Gelibolu \'t bavalısi. 
K.EÇl D~HlSl 

Çıfli 160-170 kuru~ cinslerine vtı men@eltırine 
ıöre ka!iap wallacı. (Alıcı ıhrcatçı1aıdır .) 

OGLAK D1Hl::>1 
Çitti 120-130 kuru~ cins!tırine ve men· 
~eierıne &öre ka:;ap maUurı. \Alıcı ıhracatçı
lardır.) 

KOYl.JN DERlSl (!'uzlu kuru) 
Kılusu 4U-~6 ](uruş kalitel~rme göre. (lhra\.!at 
ıçıu alıcılu a.ıcvc1tlLur .) 

KUYUN Di!.Hbl (Hava kuru:;u) 
Kılo::ıu 5U-55 kuruş kalitelerine ve kurulukla
ruıa göredir. 

KUZU DERlSl 
Çıfti 120-l50 kuruş s&klet ve kaliterine gört:dir. 

KUHU SiGlH DUUSİ 
Kilo:ıu 6tJ-73 kur .. ş kuruluklarına göre }erli için 
satılmıştır. 

SALA~1URA S.GIR DERİSl 
40-45 kuru~ kalitelerine göre yerli ıçıu &atıl· 

wı~tır. 

Kanunlar, ı<ararnameler, 
Ticaret muahedeleri 

Kararname No. 9527 

Pazarlıksız satış mecburiyeti hakkı:ıadaki 3489 sayılı 
kanunun tatbik suretini göstermek ftzere tertib ye iktiaad 
Vekilliğinin 2/9/ 1938 tarih ve 4242/27044 sayılı tezkereıi
le tevdi olunan ilişik kararın bir Teşrinievvel 1938 tari
hinde muteber olmak üzere mer'iyctc konulması : İcra Ve· 
killeri Heyetinin 2/9/ 19'38 tarihli toplantısında görfişülerck 
onanmıştır. 2/9/1938 

Pazarlıksız satış mecburiyeti hakkındaki 3489 numaralı 
kanunun tatbiki suretine dair karar 

Madde 1 - Ankara, İstanbul ve İzmir Şehirleri Bele
diye hududları içinde, aşağıda yazılı maddelerin peraken· 
de ticaretinde, 3489 numaralı kanun ile işbu kararname 
hükümlerine tevfikan, pazarlıksız sabş mecburidir: 

1) Kesilmiş kasaplık hayvan etleri ve sakatları, kll· 
mes hayvanı etleri (pişmemiş), her nevi sucuk ve paıtır• 
malar. 

2) Taze yumurta, süt, yoğurt, teı eyağı ve sadeya;, 
kaymak ve peynirler ve bunları satan diikk4nlarda satılan 
diğer maddeler, 

3) Kapalı kaplar içinde satılan her nevi memba Ye 
maden suları, 

4) Yaş sebze ve meyvalar, bunları satan dllkkAnlarda 
satılan sair maddeler, 

5) Her nevi bakkaliye maddeleri ve bakkal dllkkln 
ve mağazalarında satışa arzedilen sair maddeler . 

6) Mahrukat maddesi olarak odun, ağaç kömllrü, ma· 
den kömUrfi, linyit, antrasit, sömikok ve briketler, 

7) Her nevi hazır ayakkapları ve ayakkabıcı dükklıa
larında satılan sair hazır eşya, 

\ 8) Her nevi hazır şapkalar ve şapkacı dükkln ve 
mağazalarında satılan sair hazır eşya, 

9) Her nevi ha.zır elbiseler ve hazır elbiseci dDkkln 
ve mağazalarında satılan sair her nevi hazır etya, 

10) Her nevi manifatura eşya ve maddeleri ve mani· 
faturacı mağazalarında satılan sair eşya, 

il) Her nevi kumaşlar ve kumaşcı mağazalarında sa· 
tılan sair eşya (Terzilerin, kendi dtikkAnlarında dikilmek 
üzere bulundurdukları ye teşhir ettikleri kumaılar ve el· 
bise malzemesi hariç) 

12) Her nevi tuhafiye eşyas ye tuhafiye mağazaların
da satışa arzedilen sair eşya ve maddeler. 

13ı Her nevi halı ve kilimler ve halıcı dükkAnlarında 
satılan sair eşya, 

14) Turistik eşya satan antikacı dükkan ve maiaza· 
larında satışa arzedilen her nevi eşya ve maddeler. 

Madde 2 - İşbu kararname hükümleri, dükkia, ma· 
ğaza, depo gibi sabit satış yerlerinde yapılan perakende 
satışlara tatbik olunur. Aşağıda yazılı satışlar bu hükDm· 
lere tabi değildir : 

a - Seyyar satıcılık <sokak veya meydanlarda durula· 
rak veya dolaşılarak yapılan ıatıılar). 

b - Müstahsillerin mallarını seyyar surette satmalan. 
c - Muayyen veya gayri muayyen günlerde sokak 

veya meydanlarda kurulan pazar yerlerinde - dilkkAn ve 
maiazalar haricinde yapılan perakende satışlar. 

Madde 3 - Aynı zamanda hem toptan (veya yarı top· 
tan) ve hem de perakende satış yapan dükkin ve mağa• 
zalar, perakende satışları için bu kararnt.me hükümlerine 
tabidirler. 

Ancak, tüccar ve esnafın kendi dükklnlarında satıl• 
mak üzere yukardaki fıkrada yazılı mağazalardan yapa• 
cakları mllbayaat perekende sayılmaz. 

Madde 4 - Bu kararname tatbikatı bakımından; top· 
tancı, perekendeci, seyyar satıcı ve pazar yeri satıcıları
nın vasıflarının ve birinci maddede yazılı ticaret şubeleri 
ile eşya ve madde guruplarının tefrikinde tereddftt hasıl 
olduğu takdirde, mahalli Belediye Encümeni, Ticaret Oda· 
sını miltaleuını almak ıuretile, keyfiyeti bir karara bağlar. 

(Bitmedi) 
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Bugün ilan olunan ünakasalar ve \llüzayedeler Listesi l 
Cioıi Şekli M•bem.lae41. Teminat 

A) MÜNAKASAL.AR 
inşaat, Tamirat, Nafia ı,ıeri, M•lzeme, Harita 

Okul binan inşaatı 
Ank. İstasyonu asfalt işi 
Gümrük ambarı tamiratı 
İlk okul binası inşaatı (temd.) 
Davutpaşa yap. çöp iskelesi inşanh 
Demir parmaklıklı k·nkuluk yap. 

Açık ek. 

Paz. 
Paz. 
Açık ek. 
Pu 

H!4>< 1 02 
17o7 55 
240 -

llAçlar, Klinik ve spençlyarl alAt, Hactane Ley. 

132 57 

M6racaat yeri 

Muradiye Köyü Muhtarlığı 
D. D. Y. Aok. 

Samsun Gümrük Müd. 
Malatya İlb ııylığı 
fıt . Beled. 
İst. Gümrükltri Başmüd. 

Ecza} ı tıbbiye : 97 kalem - a me1iyathaae 
malzemesi : 28 k alem - laboratuvar 
malzeıııe.i : 113 kalem 

Açık ek. JOOO - 2 ?5 - Çanakkale Vilayeti 

_E_ıe_k ..... t_r_ık __ - _li_a_v_a_g-=-aOE:>z=ı =·.,.,K_a_ı-o_r_lf_e_r __ CT_e~sat ve malzemesi) 

Alüminiuın manşon : 3 m/m lik. 20000 adet 
Alüminium manşon 4 m/ m lik': 8000 adet 

Mensucat 

Ye'Jleni: 5000 çift 
Ru2an kösele : 281) k. 
Erkek kos tüm diklirilmesi : ~4 tak. - kos

tüm tayyör : 2 tak. • palto: 84 ad, 
manto : 2 ad. 

Elbiııe : 2 takım 
F o tin : 2 çift 
Bekçi ve hademe elbisesi : 6 takı;n 
Belediye ameles i için elbise : 50 takım 
Bt:lediye amelesi için ayakkabı : 50 çift 
Şalı ruuhtelıf renkte : 16 O m. 

Kapalı z. 

K11palı z. 
Paz. 

Paz. 

" Açık ek. 

" 
Açık ek. 
Paz. 

8000 - 600 -

9>00 -
1'100 -

60 -
12 -
30 -

375 -
20J -

712 50 
105 
1-

4 50 
o 90 
2 75 

28 25 
15 -

Matbaa işleri - Kırtasiye, Yazıhane Levazım 

Kalın rnalcine ldiadı : '2500 top 
Takrirlik k§ad : 1500 top 
Tczkerelık kaad :750 to:>. 
Beyaz mektupluk zarf No. 5 : 400.000 
T ampon sünger kaadı : 600 k. 
Siyab kurşun k .. lem : 20 00 adet 
Küçük karbon kiadı : 2500 kutu 
K aat zımba makinesi : 500 adet 
Klasör : 3000 adet 
Tnyyare piyoııgosu için 150.000 el planı ve 

H 000 afiş ba&tırılmosı 
Tefriklı \ crje ıigara kağıdı: 25COO top 
v~lin bobin ıigara kağıdı : 750 bobin (Şart 

iki gurup için 260 k.) 

Açık ek. 

" 
" A;ık ek. 

" Paz. 
Açık ek. 
Paz. 
Açık ek. 
Açık ek. 

Kapalı z. 
Açık ek. 

2972 50 
13.50 -
562 50 

1560 -
393 96 
235 50 

2250 -
150 -

1860 50 

222 93 
IOI 25 
4~ 19 

117 -
29 53 
17 66 

168 75 
11 25 

139 50 

52800 - 3850 
341 78 24 64 

Mahrukat, Benzin , Makine veselre 

Odun meşe kömürü ve gaz 
Tutuşturma oduuu: 330 t. • fırın odunu: 12.0 t . 
Yerli k.lk l ömürü : 360 t. 
Odun : 31) t. 
Gaz yağı : 40 tenke odun : 200 çeki. 

Müteferrik 
Kalın ve yumuş::ık çember : 30 t. Balya 

tokası : 30000 ad• 
Otobüs : 1 ad. • hapis kamyon : 1 ad. 
Kamyon 3-4,5 t. 6 sili ndirli arka tekerl~kleri 

çift Fnyr~ston marka balon lastikleri: 1 ad. 
Baraka tamiri için n:alzcme 
Daroa-a kurşmm : 600' k. halezoni tel : 70 k. 
Sap!ı kür ek : 500 adet saplı kazma : 20;) 

adet, saplı keser : IO adet- saplı desterc 
40 adet - mahruti çadır : 5 adt t 

Parke taşı : 32640 ndet 
Soba bcrusu : 50JJ adet - diuek : 30:> ad. -

deva boynu dirsek : 600 ad. - soba 
tablası : 150 ad. - maşa 180 ad. -
kürek : 180 ad. 

Karaağaç mütss rntı için tuzruhu, celiktd, ip 
halat, çimento, lastik ~e pik madeni 
hortum, süpürge v.s. : 52 kalem 

Santrnlit : 3 t. 
Muhtelif malzeme: 19 ~alem 

Açık ek. 
K ıpalı z. 
Kapalı z. 
Açık ek. 
Paz. 

Kapalı z. 

8100 -
9810 -

5790 -

Kapalı z. 3500 ve 2100 
' Açık ek. 2853 -

Paz. 

" 

Açık ek. 
Açık ek. 

Açık ek. 

Kapalı z 

" 

i57 65 
250 80 

1632 -_ _. 

999 -

7500 -
6761 -

382 50 
735 -
30 -

434 25 

4:2 50 
~14 -

10 85 
18 82 
60 -

12.3 -
141 83 

74 98 

562 50 
5!J7 08 

Erı:ak, Zahire, Et, Sebze ve saire 

Arpa: 800 t 
Kuru o~ : 58 t. (Temd.) 
Salça ! 8.8 t. 
Erzak : 2 kalem 
Kuru ot 53? t. (temd.) 
Sadey ğ: 19700 k. (Temd.) 
Sığır eti : 79 t. 
Koyun eti': 3S t. 
Koyun eti : 32, 4 t· 
Koyun eti : 10 t. 
Koyun eti : 6.8 t 
Koyun e ti: 50 t: 
Yulaf 1 45 t . 
Saman . 150 - 200 t. 
Butday : 300 t. 
Sadeyat: 10520 k. 
Sadeyat : 3770 k. 
Sadeyağ : 7 .6 t. 
Pirinç : 22 100 k. 
Bulgur: 36 t. 
Toz şeker: 2 t. (temd.) 
Saman : 160 t. (temd.) 
Et, Hdeyat aabun v.ı. (teıud.) 

Kapalı z. 
Pu. 
Açık ek. 
Açık ek. 

Paz. 
Paz 
Paı. 
Kapalı :ı. . 

Kapalı z. 
Açık ek. 

" Kapalı z. 
Açık ek. 

Pa.z. 
Kapalı ı. 

" ,, 
Açık ek. 

" 

32000 - 2400 -
1740 - 1:11 -
22a ı - 165 -

18620 -
18715 -
19fl55 -
15480 -
14094 -
4350 -
2482 -

:?1750 -
2110 -

5850 -
11505 -
a958 -
8080 -
4641 -
3510 -

1397 -
1404 -
1452 -
1161 -
1Qj8 -
327 -
187 -

1632 -
169-

438 75 

Açık ek. belaer k O 25 

348 03 
263 25 
38 25 
~10 -

" 
2800 -

Paı. -- --

P. T. T. Ank. ve İat. 

Tophane Lvz. SAK. 

. ,, " " 
iktisat Vekaleti 

Samıun BeJe:f. 

" " 
" " ,, ,, 
" ,, 

Deniz Lvz. SAK. 

İnhisar lar U. Müd. 

" 
,, 

" " ,, 
" " 

" " " ,, 
" 

,, 
" " " ,, 

" 
,, 

" " " Türk Hava Kurumu SAK. 

İnhisarlar U. Müd. 

" " 

Manisa Kültür Direk. 
S.1m9un Ask. SAK. 
P. T . T. Müd. Ank. 
İğdir Ortaokul Direk. 
Sinop Vilayeti 

Tophane Lvz. SAK. 

" ,, " 
İ.t Komut. SAK. 

İst Be!ed. 

" " Malatya Vilayeti 

Malaty.'l Vil. 
İat. Beled. 

fs t. Beled. 

Ask. Fab. U. Müd. SAK. Ank. 

" " 

Karaköse Ask. SAK. 
izmit Tümen SAK. 
Tophane Lvz. SAK. 
Manisa Küllür Ditek. 
İ.lahiye Tugay SAK 

.. " ,, 
Vize Tümen ŞAK. 
İzmir Lvz. SAK. 
lst Komut SAK, 

)) 

" ,, 
" 
" 
" " ,, 

Sultanıuyu Harası Müd. 
Lülebur2az Tümen SAK. 
Nitde Tümen SAK. 

,, ,, 
" 

" " " Samsun Ask. SAK. 

" " " lnhiı. U. Müd. 
Samıun Aık. SAK. 
Siaop Viliyeti 

" 

Gün 

23-9-33 
3-10-33 

1-10..3S 

Saat 

17 - 1 
(tas !ıih) 

13 -
4-9-38 itib. 1 ay 
7-10-3i 14 30 
27-9-3~ 10 -

13-I0-3S 15 -

18-10-38 

7.1()..38 
28-9-38 
6-I0-38 

6-10-38 
6-10-38 
26-9-38 
6-10-38 
G-10-38 
26-9·38 

7-lfl-38 
710-38 
7.1()..38 
7-IC-38 
7-IC-38 
7-lt'J-38 

10..10..38 
10-10-38 
10-t0-38 
26-9 38 

8-1 l-J8 
8-11-3~ 

3()..9-38 
3-I0-33 
5-1()..38 
27-9-38 

15 -

15 30 
I :"> -
10 -

I0-
14 -
12 -
14 -
14 -
14 -

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

15 _I 
15 30 

14 -
10-
11 -
14 -

1 ay zarfında 

7-10-38 

28-9-38 
7-10..38 

23-9-38 
23-9-38 
27-9-38 

29-9·38 
7-10-38 

7-10-38 

9-J 1-38 
7-1 l-38 

7-10-38 
23-9-38 
7-10..38 
30-9-38 
23 9-38 
~J-28 

17· 10-38 
7-lt1-38 

12-10-38 
12-10-38 
12-10-38 
12-t()..38 
7-10-38 
27-9-38 
26-9-39 
8-10..38 
6-10-36 
6-10-38 
5-10..38 
6-10-38 
29-9-38 

15 -

14 JO 
10 30 

14 30 
14 31 
15 -

15 -
14 30 

14 30 

lö -
15 -

11 -
15 -
14 30 
14 -
16 30 
]i 30 
17 -
16 -
ıo ao 
11 10 
11 30 
10 30 
10 -
14 -
15 -
15 -
ıs -
15 -
15 -
19 -
14 -

1 ay .. rfında 
1 •T nrfıatlı 

Perşembe 22-9-938 

a) MÜ AK ASALA 
; • .., ... 

lnşaat-Tami~at-Nafıa işleri vemalzemesiHarita 

Antalya P. T. T. Müdürlfttlndeo: 

1 - 1.kı\lta:eye tlonulan it: 
Antalya P. T . T. biaası ittibu edilen eıki Parll oteli aamile ••-

ruf bhut d ıı hil ve haricinde yapılacak tamirat. 

~ - Bedeli ketif 7000 liradır. 

Bu ife ait evrak ve tartoameler fu•lardır: 

A. Rkıiltme şartnaınui 

B. Mukavele pro!eıi 

C. Bayındırlık itleri f "nel fartoameıi 
D. Husul ,artname 

E. Keşif cetveli 
F. Proje. 

Şutname Ye tefurudının ltir '"retini Nafıa ve P. T. T. Mldilr· 
lüklerindea alabilirler. 

3 - Milnakasa ve ihale 5 teşrinievvel 938 tarihinde .aat 15 te 
Antalya P . T. T. bicaaıı:ıda yapılacaktır. 

4 - Eluiltme açık olarak yapılacaktır. 

5 - Ekıi\tmeye girebilmek içia iıtek.lileria 525 lira munkkat 
teminatı Aatalya P. T. T. Merkez Şefliti n:ı~eııine yahr•uı şart t ır. 

6 - Taliplerin Ant&lya Nafıa Mtidürlütünden bu it için ala

ealdarı ehllyet l'Uikaaı iba!e tarihinden sekiz gln evvel alın_ ış ola
cak ve Ticaret 04uına kayıtlı 1.ulunacaktır. 

1 - Taliplerin ekıiltme yapılacatı 1aatten lialr.al bir uat av 

vel Komiıy•na müracaat etmeleri ilin olunur. 

A•kara Belediyeaiaden: 

- Şehir i9inde muhtelif yollara yaptınlacak kaldırım iti on-
bt:t ııüıı müddetle kapalı zarfla ekıiltmeye koaulauş,ur. 

2 - Ketif bedt:li 12000 llrı.dır. 

3 - Maukkat teminatı 900 liradır. 

.f - " Şartoameılni (Örmek İ1teye11lerio her ~D yası İflerİ 

kalemiae mOracaatl ıı rı ve ihale 4-10..938 de Bele4lye Enclmeniade 

1aat on buçukta yapılacağından temiutlariyle birlikte teklif mek

tap!arıaı uat ona kadar Belediye EncümHine vermeleri. 

İstanbul Belediyesinden : 

Ke~if bedeli 1681 lira 60 kuruş olan SelAmiçeşme • 
Maltepe asfalt yolunun tamiri paxarhğa konulmuştur. Ke
ıif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğl\nde rörillebilir. 
İstekliler 2400 sayılı kanunda yazılı vesikadan baıka en 
a:ı 1000 liralık bu ite benzer iş yaptığına dair Nafia Mil· 
dnrlüğilnden alacakları fen ehliyet ve 938 yılına aid Tica· 
ret Odası vesikalarile 124 lira 62 kuruşluk Hk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 28·9 938 çartamba güntl 
saat 14 buçukta Daimi Encilmende bulunmalıdırlar. 

Muradiye Köytl Muhtarhiından : 

Nafıa vekaleti fenni tartnamesi akkimına tabi olmak 
üzre inşa 11 ikmal edilecek Muradiye köyö ilk okuhıa.ua tuğla 
inşaatının metre mikAbı 800 ve betonarmalentt\rli• beher 
metre ıniklbı 4000 .kurut Te çatının beher metre murabbaı 
500 kuruş olmak üzere va hidi kıyasi fiat lzerinden mtina· 
kaıaya konulmuştur. 

İhale müddeti olarak 23 Eyhil 938 Cuma gllnfi akşamı 
saat 17 de hitam bulacağından yevmi mezkiirda Muradiye 
köy heyeti ihtiyariye odasında icra kılınacağından taliple
rin % 7,5 teminat akçasile muadil banka itibar mektubu 
ve matlup vesaiki resmilerile müracaat etmeleri il4n olu• 
nur. 

Malatya İlbayhğ1•dan : 
18 \81 lira 2 kuruş keşif bedelini ihtiva eden Ye villyete batlı 

Beıni kazası merkcıiode yaptırılacak olııa ilk ok•l biauı ikmali 

inşaatına kapalı zari uıuliyle yapılan rn günlilk e!uiltme müddeti sar

fında iılekli çıkma4ıfındaa mu.kur ieıaatı .1 4.g..33 tarihinden itibaren 

bir ay zarfında pazadıkla istekliıine verilmesi kararlaştırılmıttır. Ta

liplerin Vilayet Daimi Encümenine müracaatları ilb olunar. 

Samsun Gümrük Müdürlüğöndeo : 

2.-)2 lira bedeli lıte~fli Gümrük ambarları tamiratı pazarl ı k uıu• 

liyl• ekıiltmeye konulaca~ındao talip olanların ihale fÜni elarak 
tayin edilmiş olan 1-lP-938 tarihine müsadif ~umartui rüntl saat 

13 de gümrükte m<lteşekkil Komisyona gelmeleri ilin olanur. 

De . let Demiryclları ye Limanları İıletme Um•m idare1ludea: 

De. let Deıniryollatın«.:a el.:ı ' ltmeye çı~anlan Ankara istuyonu 

Alfah işine ait 17ı9 938 tarihli niıbamızda çıkan ilAnda ık· 

ılltme tarıhi ıebvea 30..10..938 de göıterilınittir. Ekıiltmealn 3-10-938 

tarı binde yapılacağı taahiben ilıln olunur. 

lıtanbal Gümrükleri Batmüdürlütünden : 

Aşatıdaki iş 27-9-93S salı aünü saat 10 da pazarlıkla ihale edi· 

leceğinden iıteklilerin Başmüdürlükteki Kom11yona mGracaatlan 

ilin olunur. 
Galatadaki BaımGdürlük binaıının zemin kat kepesakleri altına 

demir parmaklıkla korkuluk yaptmlmuı. 240 lira. 
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İstanbul Belediyesinden : 

Münakasa GazetMi 

3 - Ehiltme 18-10.938 tarihine müaadif salı güaü saat 15 de 
yapılacaktır 

4 - Ttılipler muvakkat teminat nıahb•ıu nya öenka temmal 

31 

5 - İstekliler bu İ§e aid gerekli evrakı Belediye temiz) ik 
işl t:rı Amirtığine muracaatla j.Örebilirler. 

• • • 
Keşif bedeli 1767 lira 55 kuruş olan Davutpaşada 

yaptırılacak Ç;Öp iskelesi açık eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif cvrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünd\! görülebilir. 
' istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka 
fen işleri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 
132 lira 57 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 7· 10·938 cuma günü saat 14 buçukta· Daimi Encü
mende bulunmalıdırlar. 

mektubu ile iıanu ni vesaiki muhtevi kapalı zarfların ı o gü a saat ;4 2 kalem ince ve kalın bez alınacaktır, Bık: Elektrik ıütumuı 

e kadu Sahnalme Komisyonuna verereklerdir. da Adliye Vekall!ti ilanına. 

5 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım ve İstanbJl Bey M L< J atoaa iş eri, Kırtasiye-Yazıhane levazımı 
otlu P. T. T. Levazım Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinde parasız 

lliçlar, Klinik, spençiyari alit v .s. --=---.:.....----: - ~-------
M. M. Vekaleli Salınalma Komisyonunda ıı : 

1 - Hepıine tabmi• adilen fiatı I0,008 lira olan ve beheri 12 
aandıktan iba ı et iki takım seyyar hıfzıssıhha liboraluvarı kapah 

zarfla uhn .ahnacakhr. 

2 - Eksiltme 20 birincile,rin 938 pertembe günü saat 11 de 

Ankara'da !'tf· M. V. Sabııalma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 750 lira olup şartnamesi bedelsiz o larak Ko. 

daa alınır. 

İııtaııbul Sıhhi Müesıeseler Arttırma ve Eksiltme Komiıyonundao: 
Gaziantep Trahom mücadelesi için açık eksiltmeye konulan -=t9 

kalem lil:poratuar malzemesine tolllif edilea fiat fazla görtilmit o:-

dut undan eksiltme•i 28-9-938 çarşamba günü ıaat 15 e bıralul 

mııhr. 

1 - Muhammen fiat: 1670 lira 50 kuru,tur. M.avakkat garaati 

125 lir• 33 k\ıruştur. 

verilir. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v.s 

istanbcl levazım An:irliğ i Satınnlma Ko.ıı isyom:ndan: 
5()(l0 çift yemeni 7·10·938 cuma gür.Ü saat 15,30 Toplıanede İstan

bul Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonunda kapalı zarfla ekıilt

mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 9500 liradır. İlk teminatı 712 l ira 

50 kuruş i:ur. Şartname ve nümuoesi Komisyonda görülebilir. 

• • • Bel kemeri yapmak ÜEere 280 kilo rugan kösele 28-9-938 çar

şamb" günü saat 15 de tophanede fs ıanbul Levazım Amirli,tı Sahn-
alma Komiı.tonunda pa zar~ıJ..la eksiltme >i yapılacaktır. Tahmin be-

deli 1400 liradır. İlk teminatı 105 lir.&dır. Şartnamesi ve nümuuesi 
Komisyonda görülebilir. 

Deniz Levazım Sabnalma Komisyonundan: 

Muhtelif renkte 1603 metre Şali pazarlıkla alıuacakhr. İstekli
lerin 26 eyhil 938 tarihine rutlıyan pazartesi günü saat 14 de Ka
ıımpqada l>ulunau Komisyona müracaatları 

İktiut Vekaletinden: 

T. H K . Satınalma Komisyonuadan: 
939 senesi yılbaşı piyangoıu için 150.üOO el planı ve 10.000 afit 

bastırılacak ve 26-9-938 pazartesi günü müoakua Y•pılacatpadan 

açık eksiltmeye istekli olanların şartnamesini ıörmek üaere piyaa .. 

sıo Oirektörlütüne müracaatları. 
• • • 

9 kalem k ırtasiye levazımı alınacaktır. Bak: inhisarlar U. Mila. 
ı lanlarıoa. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonu ilanlarc : 
1 - Haydarpaşa a!;keri hastanesinden Selimiye k~laııadaki 

pirliklcrin bulundukları yerlere kadar yükleme ve boşaltmuı 
ı ıak!iyc ci::;i ne ait olmak üzere 418 ton kömürün 19.9.939 güDii 
yapılaa pttz!lrlığıada verilen fiyat pah:ılı görüldüğünden mezkur 
kömüriin nakli yeniden paıarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 26-9 938 pazartesi günü saat 14 de Selimiye 
askeı lik dairesi bina:sındaki tüınen Satınalma Komisyoaunda ya
pılacaktır. 

3 '- Pil.zarlık sonttnda % 15 te111iaat derhal T'dmen m11ha 
ebe veznrsine yatırılacaktır. 

2 - Eksiltme Cağaloj"lu.ıda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdür-

lütü binasında kurulu Komiıyonda yapılacaktır. 
- Vea ak t hacle:neleri için 84 takım erkek kostümü ile 2 Mahrukat Benzin-Makina yağlan v. Si 

takım kostüm tayyör ve 84 adet palot ile 2 adet manto diktirilc.cetir. 

2 - Kostü mler.o tahmin edilen dikiş bedeli 1008 lira. muvak· 
Gaziantep Villyet Daimi Encümrnindeıı : 

Memleket Hutaneaine ait 1054 lir.a 50 kuruş muhammen be

delli 66 kalem eczayı hbbıye on beş gün müddetle ektiltmeye k~ 

oalmuştur. 

kat teminat para~ı 75 lira 60 kur uş ve paltoların tahmin edilen d.kiş 

bedeli 588 lira ve muvakkat leminıı t parası 43 lira 10 kurutlur. 

3 - Münal<asa S.10 938 tarihine tesadüf eden perşembe günü 

sıat 10 da Vekalet Salmalma Komisyonunda yapılacaldır; 
İa'teklilerin tarloame ve liıteyi görmek üzere her 

nakaaaya ittirak içia de 29 eylul 938 Perıembe günü 

79 lıra 10 kuruşluk teminati hamılen Vilayet Daımi 

mlracaatlar ı. 

gün ve mü-
saat lO da 4 - Taliplerin şartnameyi germek 'e %7,5 muvakkat teminat 

paralarını ya t ırmak üıere Levazım Müdıirlütüoe mÜrdcaathuını ilan 
Encümenbe 

• • • 
238 kalem ecyayı tıbbiye ile awelyathane ve labora\uvar 

malzemeii elınaoaktır. Bak Çanakkale Vilay.etiı ilanlarına. 
• • • 

500 kilo net idrofıl pamuk alınacaktır. Bak: lst· Sıhhi 
MüeBSesese1er SAK. ilaımlarına. 

Elektrik, Havagazi, Kalorifer Tesisat ve Malz. 
Mitli Mudafaa Vekileti Satınalma Komi8yonundan : 

1 '- 2 aded 100 K. V. A. lık tranwfornıaıör ile tt:vzi tablosu 
ve listesinde cins ve miktarı yazılı malzemesi açık ek.ıiltme su· 
retiyle 1&tm alınacaktır. • 

l~bu malzemeler ·ayrı ayrı ihale edildiği gibi bir arada iha· 
Je edilebilir. 

2 - Hfp3ioin tahmin edilen bedeli 3.845 lira olup ilk te· 
minat parası 289 liradır. 

3 -ihalesi 7 ilk teorin 938 cuma günü saat 15 de yapıla· 
caktır. 

Adliye Vekiletiadtn: 
V ekllet ihtiyact için aptJda kalem, mahammen bedeli ve mu• 

vakkat teminatlariyle ihale saatleri yaııh ayn ayrı ti~ ıarlnamede 

ceman 80 kalem Elektrik ve dimirbq etyaaa ayn ayn aıık eksihme 

ile ahaacaktır. 
Eksiltme 7 birincitqrin 938 tarihine tesadüf eden cuma fÜnÜ 

..-tıda yazılı saatlerde Vellilet Leva:um ve Daire MGdGrUi;il Oda-

olunur. 

Sa'llsun BeJediye Rirasetinden 

Belediye temizlik i şleri memuıları içiu· iki takım t:lbis~ 
yaptıracaktır. 

1 - Yaptırılacak elbiselen encümen huzurunda pazarlsk]a 
ihale edilecektir. 

2 - llıale ::J6-10-938 Perşembe gü ıı ü saat 14 de yıtpıla-
cıktır. 

3 -Muhammen bedel 60 li radı r . 
4 - Muvakkat teminat 4 lira 50 kuruştur. 
5 - İhale 2 !90 sayılı kanun hükümlerine göre yapıla

caktır. 
6 - istekliler, bu işe aid 6tr>rcklı evrakı Belediye temizlik 

i~leri Amirliğinin nıüraeaatiie görebilirler. 

• * * Belediye temizlik işleri memurları için iki çift Fotin 
yaptırılacaktır. 

l - Yaptırılacak fotioler Encümen huzurunda pa1arlıkla 
ihale ediJecektir. 

2 - İhale 6·10·1938 Perşembe gunti !aat 14 de yapıİa· 
caktır. 

3 - Muhammen bedel 12 l ı rad ı r. 
4 - Muvakkat teminat 90 kuru~ttır. 
5 - İhale 2490 sayılı k:ıııurıun hükümluine göre yapı· 

lacaktır. 

6 - İstekliler bu i şe aid gP.rekli evrakı Befodiye temizlık 
işleri Amirliğine muracaatla görebilirler . 

sıada toplaıaan Komisyonda yapılacakbr. * • * Mezbaha bekçi ve hademeleri için yaptırılacak altı ta· 
Ekıiltmeye ıireceklerin eksiltme gün ve saatlerinde hangi işe kını dhi5e açık eksiltmeye konulmuştur. 

riJecekleri hizalarında yazılı muhammeıı bedellerin % 7,5 j'u aisbe- ı 1 - ihale, 26-9-1938 Pazartesi gürıü saat 12 de yıpıla• 
tı~eki teminat olarak ver~cekleri (2490 sayılı kanunuo 17 ci mad· caktır, 

tl.U mucibince) baaka mektubu veya makbuziar.ylc birlikte Komi· I 2 - Muh:ımmen bedtli 30 liradır. 
IJllDDA ıJnüracaat etmeleri lazımdır. 3 - Muvakkat teminatı iki lira 75 kuruştur. 

Komiıyoa temiaat olarak nakit ve nakit Jllabiyetiocle tahvil ka· 4 - lbal~ 2490 sayılı kanun hükümlerine göre yapıla· 
bel etmeyecejindeu taliplerin teminat olarak yalnız banka mektu• c :ıktır. 

bt veyahut vezne makbuzu ibra:& etme:eri f 1trltır. 1 5 - İ-.tekliler hu işe aiJ e;erekli evrakı ve numüneleri 
Şartoamf!ler Vekllet Lnazım ve Daire Müdürlüiünden paraaıı. Btleı iye Veterinerliğıne müracaatla görebilirler. 

alınabilir. * B l d" · ı·k · l · l · · · 1 k 11 ' 
Tabml

·n * • e e ıye temız ı ış erı ame esı ıçın yaptın aca e ı ta 
Teminat kım elbise açık eksiltmeye konulmuştur. 

=~e ~:k~; edil.: ~~l Kalem ş.,.~:.n· J -lbale 6.ıQ.938 Perşembe günü saat 14 de yapıJa. 
caktır. --

14 
l5 

16 

56 5 
76 

13 50 

75t l .. 
1012 25 

180 

2 - Muhammen bedel 375 liradır. l (Elektrik malz.si 
2 (Temidik ,, ı 3 - Muvakkat tPminat 28 lira 25 kuru~ur. 

(Kalorifer demir- 4 - İhale 2490 sayılı kanun hükümlerine göre yapıla· 
(b _ l ı cvktır. 
aş•na mutea - İ 

(
rk 5 - stekliler bu ise aid ger~kli evrakı Balediye temizlik 
ı eıya ve sa- . l . A . l" . l .. b"l· l 

27 
51 . 

ış en mır ığıne muracaat a gore ı ır er. 
(ire. 

2 3 (İoce ve kal. bez • * * Belediye temizlik i~leri amelesi için yapbrılacak elli 
- 'ı çift ayakkabı açık eksiltmeye konıılmu~tur. 

P. T. T. Umum Müdilrlütlnciea: 1 - ihale 6-10·938 Peroembe günü ıaat 14 de yapıla-
- İdare ihtiyacı için ıatın alıuacak 20,000 tueai 3 ve 80,000 caktır. 

ıatti 4 M/M olaıak .ilııere cem'an 100,0QQ tuıe alüminyüm maatoQ 2 - Muhammen bedel 200 liradır. 
la~ zarfla eksikm~ye konmuştur. 3 - Muvakkat teminat 15 liradır. 
) 2 - Mllbaauun bdeJ.8,000 lira ve maıvakkat temiaat 600ıli· 4 - İhale 2490 sayılı kanun hükümlerine göre yapıla-
\ır. caktır • 

• 

İ;dır Ortaokul Direktörlütüude:ı: 
Okulumuzun 938-939 dera yılı yakacatı için dörtyüz liralık 

tahminen otuzbin ldlo odun alınacaktır. 

Bu iş 12-9-93S tarihinden itibaren 15 glin middetle açık eksilt• 

meye konulmuştur. 

l - Odunlar kuru erik, dut, armut ve itde r<Svdeai atacı 
alacak. 

2 - Oduolar Ortaokulda teslim alınacak, na"lire ve dellaliye 
müteahhide ait olacak. 

3 - İhal~si P-9-938 sah güoü ıaal 14 de Ortaokul 'Dir•kt<Srlü· 
tünde Sahnalma Komisyonu önünde yapılacaktır. 

4 - Taliplerin o gün otuz liralık teminat veıair veaaili:i ile 
müracaatlan ile ilin c.lnnur • 

Samsun Askeri Satınalma Komiayonundan: 
Samsun garnizon birliklerinin senelik ihtiyacı olaa (380POOO) 

kilo tutuşturma ve (120,000) kilo fıno odunuaua kapalı zarf uıu· 

liyle eksiltmeye konulmuş\ ur. Bedeli (5100) lira ilk teminatı.. (382) 
lira (50) kuruş t ur. İhaleai J.I0-938 pazartesi saat (10) da Tümea Bi
naundaki Komisyonda yapılacaktir. l.teklilerin ıutaameyi prmek 
ve almak üzere her gfin ve eksiltmeye iştiuk edeceklerin t.-ıiuat 

veaikalarile belli edilen g'1n ve uattaa bir ıaat evvel zarflanaa Ko
miıyooa vtrmeleri. 

Hariciye VeklletindP.a: 
1 - Sabnalmacak 190 ton kok kömürü kapalı zarfla mi . 

naka~ya konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 5,700 lira ve muvakkat temiaatl 
427 lira 50 kuruştur. 

::S - Münakasa 6 T. evvel 938 perşembe günü saat 17 de 
Ankara'da Vekalet Satın ima Komitıyoounda yapılacaktır. 

4 - Talipleıin teminatlar.iyle teklif mektuplarını mesktı 
hr ihıe Komisyona tevdi etmeleri ve §artnamesini almak istiyem 
lerin VekAlet Levazım Müdürlüğüne möracaatlan 

M. M. VekAleti Satmalma Komisyonundan : 
l - Hepsine tahmin edilen fiatı 211992 iki yüz on bir bin 

dokuz yüz dok~an iki lira 50 elli kuruş olan 10004 on bin dört 
ton lavamarin kömürü ve 2 29 iki hin beı yüz yirmi dokvı 

ton sömikok kömürü kapalı zarf usuliyle münakasaya konRl 
muştur. 

2 - İhalesi 6 birinci teşrin 938 peroembe günö saat 11 
on birdedir. 

E - İlk teminatı 11849 on bir bin sekiz yClı kırk dokuz 
lira 63 altmış kuruştur. 

4 - E·ısat ve şartnamesi 10 on lira 60 altmış kuruı mu• 
kabilinde M. M. V. Satınalma Komısyonundan alınır. 

Nafıa Vekaletinden: 
5 birin citeş r i n 938 çarşamha günü saat 11 de Ankara,da 

Vekalet binasındaki Malzeme Müdürlüğü Od :ı.sında toplanan 
malzeme S931 lira muhammen bedelli 230 ton yerli kokun 
kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz fllarak Vekilet 
Malzeme Müdürlüğünden alınabilir Muvakkat teminat 445.05 
liradır. 

isteklilerin teklif mektuplarını, şartnamesinde yazılı vesaik. 
ile birlikte aynı gün saat IOa kadar makbuz mukabilinde mez• 
kur Komisyon Reisliğine vermeleri IA.zımdır. 

-
P · T. T. M1idtirlilğUndeıı ı 

1 - İdare ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile 360 Toll 
yerli kok kömld . ıatın alıa•aaldır .. · 
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2 - Muhammen bedel 9810 lira muvakkat teminat zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Mukez Sabnalma Ko-
736 liradır. 1 misyonunca 7-11-1938 pazarleıi g&inü saat 15 de kapalı zarfla ihale 

* * * İstanbul Komutanlı~ııu bağlı birlikler Gümüşsuyu 
hastanesi için 50,000 kilo koyun eti satın al nacaktır. Kapalı 

zartla ihaleci 12 birinciteşrin 938 çarşamba günii saat 10.30 
d1 yapılacaktır. l\folummen tutarı 21,750 liradır. llk teminatı 
1632 lir _ Jır. Şartnamesi her gün Komisyonda görüıeLilir. 

3 - Bu işe ait şarlname ve mukavele projesi Müdür- ı edılecektir. Şartnameler para111z olarak Komisyondan verilir. Mu· 
lük yazı kaleminde her gün görülebilir. vak kat tem;nat 507 lira 8 " kuruştur. 

4 - İhaie 5 Teşrinievvel 9.~8 çarşamba günü şaat 11 • • • Tahnıin edilen bedeli (7500) lira olan 3 ton Saotr.alit As-
de Nafıa Vekaleti malzeme Müdürlüğünde müteşekkil Ko- keri Fabrıkalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonun· 
misyonda yapılacağından taliplerin kapalı zarflarını mez- ca 9-11-933 çarçamba günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecek· 
kur Müdürlüğe tevdi etmeleri ilan olunur. ıir. Şartname parasız olarak Komisyondan \•erilir. Muvakkat temi· 

nat 5ö2 lira 50 kuruştur. 

Deniz Lt.vazım Satınalma Komisyonundau: 
1 - 15-9·938 tarihinde açık f!ksiltme suretile yapılan münaka

ıasına talip çıkmadıtı'ldao 26-9-911 tarihine raatlıyan pazartesi gü-

Ke!!ilmiş odun ve mangı.l kömürü alınacaktır. Bak: lst. 
Sıhhi Müesseseler SAK. ilanlarına. 

• • • 
Odun ve gaz yağı alınacaktır. Bak: erzak sütunund Sinop 

vilayeti ilanına. 

Müteferrik 
Ziraat Vekaletinden: 

Vekaletçe yabancı memleketlerden klering yolıle damızlık ola

rak 250 • 300 baş Breton aygır ve kısrağı, 30 baş 11af kan İngilız 
kısrağı, 100 baş Montafon buntner inek ve boğası salın alınacaktır. 

Bu hususta fazla malumat almak i:.teyenlerin 25 c:ylı.il 938 ta
rihine kadar Vete.inet Umum Müdürlüiüne müracaatlan. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

12 eylul 9~ tarihli Uıus gazetesinde intişar e:fen J J0 ton ba
kır tel ilAnı göriılen lü:ı.uma bioaen iptal edılmi,tir. 

İstanbul Lna:ıım AmirliQ'i Sabnalma Komisyonundan: 
Bir otobüs ile bir adet hapis kamyonu 26 eylul 938 pazartesi 

günü saat 14,30 da Tophanede Levazım Amirlıği Satınalma Komis· 
yon unda pa:ı.arlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Oto hüsün tahmin bedel ı 
3500 lira, kamyonun 2400 lirada~. Her ikisiniıı ilk temina t ı 442 lira 

50 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. 

İstanbul Levazım Amirliği Sat;nalma Komisyonundan: 
30,000 kilo kaim ve yumuşak çenber ve 30,0GO adet balya to

kası 7-10-938 cumarte. i iÜnü saat 15 de Tophamnede İstanbul Le

v.azı.n Amirlıği Satınalma Komisyonunda kapalı zarı a eksiltmesi 
yapılacaktır. Hepsinin tahrni'l bedeli 579D lira, ilk teıniuab 434 lira 

25 kuru~tur. 

İstanbul Belediyesinden : 

Adet Cinsi Beherinin muham. bedeli 
5000 Soba borusu 26 kuruş 

300 Dirsek 26 ,, 
600 Deve boynu dirsek 30 ,, 
150 Soba tablası 150 ,, 
180 Maşa 35 ,, 
180 Kürek 25 ,, 
İlk Okullar için lüzumu olan yukarda miki.arları yazı

lı bulunan soba malzemesi açık ekiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika 141 lira 

83 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
7-10 938· cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. 

• • • Karaağaç müesıesatına lüzumu olan ve hep.sine 999 lira be· 
del tahmin edilen tuzruhu, çeliklel, ip halat, çimento, lastik ve pik 

madeni hortum, süpürge ve saire gibi 52 kalem malzeme açık ek
ıiltmeye konulmuşt · r. Liate .. ilc şartaame.ııi Levazım !Vıüdürluğünde 

görülebilir. 
İstekliltr 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 74 lira 93 kuru~

luk ilk teminat makbuz "eya mektubiıe beraber 7- ı u-93::> cuma aü 
nü saat 14 buçukta Daimi E:>cÜmende bulunmal.dırlar. 

Malatya Şarbaylığından : 

Belediyeye lüzumu olan 1632 lira bedeli keşifli 32640 
adet parke taşı 15 Eylul 938 tarihinden itibaren on beş 
glln müddetle açık eksiltme konulmuştur. Kat'i ihale 
29-9·938 tarihine rastlayan perş~mbe günil saat 1 1 de be
lediye dairesinde icra edilecektir. Eksiltmeye girebilmek 
için muvakkat teminat olarak 123 liranın nakten veya ban
ka mektubu ile belediye vexnesıne yatırılma,,ı lazımdır. 

Keşif ve şartnameyi tetkik etmek isteyenler belediye 
muhasebeciliğine müracaat ederler. Arzu edenlere birer li
ra harç mukabilinde surette verilir. Eksiltmeye talip olan· 

ların ihale günü muayyen saatte belediye dairesine gelmele
ri ilin olunur. 

Malatya İlbaylığından : 
Vilayet Nafia Dairesi için alınacak 5 adet m1hruti çadırla 500 

adel saplı kQrek 200 adet •aplı kazma, 10 adet saplı keser ve 10 
adet saplı deıtere 13.9.938 tarihinden itibaren 15 gün müdetle ek
siltmeye konulmuştur. 27.9.938 tarihine ra&tlayan sıılı gfinü saat 15 

de ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin 60 lira muvakkat teruinatlarım İş 
bankasına yatırarak mukabilinde alacaklan makbuzu hamilen Vi· 
liyet Daimi Encümenine müracaatlan ilan olunur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merke:ı Satıaalm 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (6761) lira olan 19 kalem mahtelif mal· 

Jatar.bul Levazım Amirliğinden : 
• 

• • • Levazım eşya ve teçhizat anbarı için alınacak ~000 k~lo çi-
vinin ~ azarhkla eksiltmesi 25-9-938ça11amba günü saat 14,30 da Top
hanede Levazım Amırliği Satıııalma Komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin be.:felı 320 lİrd, teminatı 48 liradır. Şartname ve DÜmunesı 
Komisyonda göj ülebil.r. İsteklilerin kanuni vcsikalarile beraber 
bet i saatte Komisyona gelmeleri. 

• • • Levazım eşya ve teçhiut aııbarı içid oıı toıı çember 28-9-938 
çarşamba günü &aat 14 de Tophanec!e Levazım Amirliği Satı ıalma 
Komisyonunda pazarlıkla eksiltme~i yapılacakbr. Tahmin bedeli 
19lJO liraı ilk teminab 142 buçuk liradır. Şartaamt: ve numunesi Ko· 
misyonda görülebılir. İsteklil e rin kanuni vesikalıuile beraber belli 
saatt-: K omısyona gelmt:leri. 

İ.;tanlnıl Komutanlığı Satınalma Kombyonundacı: 
3:1,5 toa saJi yiık ta~ıyabilecek ve motör Blok sililldir, mü· 

t harrik külaslı, ycığlsma ve soğutması tazyıkli <ılan ve altı ı:ıi 

lındidi 4 ileri ve bı r geri viteıoıli ıu ka tekerlekleıi çift Fayre~

tsn marka Balou lastiklı olan L>ir kom yon ı:ıatın alınacaktır. Açık. 
eksiltme ile iuııJe::;i 7 L>iriucite§rin 938 ~uma günü ı:,a.:ıt 10,30 da 
yapılacaktll' Muhammen tutarı 2850 liradır. İlk teminatı 214 
lirada . Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir 

nü saat 11,30 da pazarlıkla alınmak üzere münakasaya konulan 
22000 kilo muhtelif cins yaş sebzenin tahmin edilen bedeli 149.3 li· 
ra 50 kuruştur. 

2 - Muvakkut teminatı 11 ~ lira Ol kuruş olup şartni\mui her 
gün Komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İıtekliler in belli gü ı ve sa:ıtte Kuımpaş ıdi\ b~lunan Ko
mi,yon Başkanlığına mü•acaatları. 

Aııkara Levazım Am:rlii Satınalma Komisyonundan: 
1 - Harp Okulu hayvanatı ihtiyacı olan 270 ton 

samanıu açık eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlıkla 
eksiltmesi 30 eylül 938 saat 15.30 da Ankara Lvz. Amirligi 
Sat rn3lına Komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4725 lira ilk teminatı 354 lira
dır. Şartnamesi Komsiyonda görülür. kanun! vesika ve te· 
minatla belii vakitte Komisyonda bulunulması • 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 
Kolordu hayvanatı ihtıyacı için 200.000 kilo yulaf ka· 

palı zarfla intaç edilmediğinden yeniden pazarlıkla alınacak
tır. İhalesi 5-10-938. Çarşamba günü saat 16 .ta Çorluda 
Kor karargahında yapılacaktır. İlk pey parası 800 1iradır. 

Baraka tamiri için malzeme ile 70 kilo helezoni tel ve Evsaf • e şartnamesinı görmek isteyenler her gün İnstanbul 
600 kilo damga kurşunu alınacaktır. Bak: 4 üncü sayfada Levazım Amirliği Satınalma ve Çorluda Kor Satınalma Ko· 
ki İst. Belediyesi ilanlarına. misyonunda görebilirler. Talipler. Kanunun 2 ve üncü .,... ad-

_________ ...,_._, ________ ...,._.._____ deleriııdeki belgelere birlikte belli gün ve saate Komisyo-

Erzak, Zahire, Et ve sebze v.s. 
Su!tanıuyu Harası Müdürlüğünden: 

Müessesemizin ihtiyacı olan 150 ila 20() bin kilo oman beher 
kilosu 60 sarıtim bedeli muhammene ile 13-9-93S günü:ıdea itibaren 
onbeş gün müdd tle münakasaya çıkarılmıştır. İhal~si 2ı-9·938 salı 
günü s ıtıt 14 de yapılacaktır. Talip olanların mezkur gün ve saatta 
Hara Merkezindeki Komısyonu mahmea müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

na müracaatları. 

S'lnısun Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Samsun garnilOnuoda bulunan hayvan'arın ı:entlik ihtiyacı olan 

(160,00J) kilo saman açık eksilt-r.eye kooulmuşsa da verilen fiat pa· 

halı görüldüğünden bir ay içinde pazarlıkla sab.1 alınacakhr. Şart
namesinde değişiklik yoktur. Bedeli (2800) lira ve ilk teminatı (210) 
liradır. Taliplerin ve:iika ve teminatlariyle beraber her gün Tümen 
Binasındaki Komisyona müracaatları. 

İzmit Tümen Satınalma Komisyonundan : 1 
stanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Tüm birlikleri ihtiyacı olan aşağıda miktarları tasınlanan 33. Tüm birliklerile Haydarpaşa hastanesi için 32400 
tiatlan ve ilk teminatları yazılı 39.900 kilo sadeyağ kapalı zarfıa kilo koyun eti satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi ı 2 
eksiltmeye konulmuştur. İhsles ~6·9-938 pıızarteı:ıi günü saat ilkteşrin 938 çarşamba gü~ü saat 10,50 yapılacaktır. Muham-
15 de .. İz~it'.te Tüm. Sıtınalma Komisyonunda yapılacaktır. Her men tutarı 14094 liradır. ilk teminatı 1058 liradır. 
mevkıın ıhtıyacı uyrı ayrı müteahhitlere de ihale c<lilcbilecektir • Karadeniz boğazındaki birlikler için 10000 kilo 

Şartnamesi Ankara, İstanbul, Eskişt-hir Levazım Amirliği Sa-
1 koyu~ ~ti satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 12 

tınaluıa !.<om~.b):.onu.n~a lzınit'~e '~üm S~tın~lma Komisyonu~-. ilk teşrin 938 çarşamba günü saat 11. 10 da yapılacaktır. 
da her guıı g~rulebılır. İ':ıteklılerırı bellı gun ve saatte teklıf Muhammen tutarı 4350 liradır. İlk teminatı 327 liradır. 
mektupları.nı lzm~t'te, Tüm. Satın~~ma Komisyona verm~lerı. Şartnamesi her gün komtsyonda görülebilir. 

Mevkı Kılo fa. hının F ıat Tutun İlk temınat ı • ç t l ·· t hk k. k t ı w b. ı·kl • K L. • • a a ca mus a em mev ı omu an ıgı ır ı en 

12 
~~~ş 

95 
;r;

40 
~~: 1 ~çin 6800 kilo koyun eti satın alınacaktır. Açık eksiltme ile 

lınıit 
Adapaıar 
Bolu 
Tuzla 
G ebze 

9
·000 95 

855
g 

642 
1 ıhalesi 12 ilkteşrin 938 çarşamba günü şaat 11,30 da yapı· 

Y.üOO 95 8550 64l 
1 
ıacaktır. Muhammen tutarı 2482 liradır. İlk teminatc 187 

4.500 95 4275 321 liradıı·. Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. 
5.400 95 5130 385 

Sinop Vilayet Daimi Encümeninden : 
Erzakın cinsi Azami ihtiyaç mıktarı 
Has ekmek 8500 
Sade yağ 500 
Pirinç 2000 
Mercİmt!k 200 
Kuru beyaz fasulya 300 
Patates 700 
Soğan 600 

Salça 50 
Zeytin yağ 50 
Has un 155 
Şehriye 150 
Makarna 200 
Kesme şeker 500 
Çekirdeksiz kuru üzüm 100 

. İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
lznıir Miistahkeın Mevki ha.tanesi için 3600() kilo kesilmi~ ko· 

yun eti ihalesı kap.ılı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ihalui 7-10 

l ~lm:iiirılilm~allli1lilr81Biiliilllll1DmlBll .. !Jmtı ... -.. ... ~ 

Muham. bedeli ilk temi. 

Floryada müstahlemin barakalarının ta.mir ve 
telvini için lazım olan malzame 157 65 

Tebhirhaoelere lazım olan 600 kilo damga 
kurşunu ile 70 kilo halezoni tel 250 80 

10 85 

18 82 
Yukarıda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayn pazar· 

lığa konulmuştur. Evrakları Encümen Kaleminde 2örülebilir. 
İstekliler hiza•arında gösterilen ilk teminat makbuz veya mek· 
tubil~ beraber 23 9,938 cuma günü saat 14 buçukta Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar . 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Sabun 200 
Gaz yağı teneke 40 Azı Çoğ'u M. Fiat 

~--

M. Garanti 

Odun kömürü 200 i kuruş 
Vilayet Encümeni kararı ile eksiltmeye çıkıırılan memleket l KeıHmeıni~ odun 2000-2500 Çeki 380 780 Lira 

hastaban.esinin et, süt, yoğ'urt ve odun ihtiyacından geri kalan yu· 
1 

Mangal kömürü 15000-20000 Ki'o 4,5 
karıda cıns ve miktnrı ydzılı yiyecek ve yakılacak ih!iyaç 2490 sayılı B ' ·· Akl' A b. • h t · l" l k ·1 1 
k 43 

.. _ n ırr;oy ıye ve sa ıye as anesıne azım o an esı meın t 
anunun uncu maddesinin A fıkrasına tevfikan bir ay içiodr ve- d l k.. " - k ı fl k 'lt ' ı l 
1 k 

_ b o un ve manga omuru apa ı zar a e sı meye <onu muştur. 
rı me uzere pazarlığa ırakılmıştır. 1 l Ek ·ıt »8 9 938 b .. ü t 15 d C l d T r l 

1 
~ • • • _ • - ıı me ~ • · çarşam a gun saa e ağ'a otlun a 

_ a ıp o .ar: arın ve malumat ıstiyenlerın Vilayet Eocumenıne Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komi· 
muracaatlan ılan olunur. ı d 1 kt syon a yapı aca ır. 

• , r • 1 2 -: Miktar, muhammen fiat, muvakkat garanti yukarda y•· 
lstanbul Komutanlığı ~atnalma Komısyorıun<lan: zılıdır. istekliler şartnameyi her gün Komisyonda alabilirler. 

Çatalca Müstahkem Me~ki Komutanlığına bağlı birlikler 1 3 - İstekliler cari seneye ait Tıcaret Odası vesikasile 2490 sa .. 
~ay:anat~ için. ~5.~00 ~ilo yulaf satın alınacaktır. Açık eksiltme yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
ılc ıbalesı 7 bırıncıteşrın 938 cuma günü saat IO da yapılacak· 1 makbuz veya baoka meklubı.ı ile birlikte teklifi havi :ıarllarını 
tır. Muhammen tutarı 2250 liradır. İlk teminatı 169 liradır. ' ihale aaalinden bir saat evvel makbuz mukabili Komisyona verme~ 
Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. ı 'eri. (6351) 

• 



Perp•be 22-9-938 

138 cuma ~ünü saat 16 da İzmir Mlatahkem Mevki Sabnalma Ko· ı 
111İlyonunda yapalacak l ır. Tahmin edilen tutnn ı~O lira, ilk temi· ; 
.. tı 1161 l i radır. Şartnameıi Komiıyooda ıörülebilir. İstekliler Ti- 1 

•ret Oduıada kayıtlı oldakla.ııaa dair veıika ıöıtermek meclturi· ' 
Jetiadedirler. 1 

lıtanbul Vize Timen Satanalma Komlıyonuadıın: 

MIHkua Gazetem 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma 
Komısyonundan 

Metro, cift 
Ciaıi Adedi 

Elbiaellk 600 M. 
Ucivert kumaş 

Siyah ıaten 1200 M. 

Beher metro 
ve adedin 
ve çiftin 

tah. bedeli 

268 K. 

56 K. 

İlk tem. 

120 60 

5') 

lkıiltme tekli 
glln ve uati 

3.10.938 pazı:rteıi 
günü saat 2 de 
açık ekıiltme. 

3. 10.938 Pazarteıi 

Pıaarhiaar garnizonunun 79 ton ııAn eti kapalı zarfla ekıiltme· 
,. konulmuıtur. Ekıiltmesi 17-10-938 ve aaat 17 de yapılaca\dır. 

M•bammea bedeli 19M5 lira, ilk teminatı 1452 liradır. Mektuplar 
... t 16 ya kadar k•bul olunur. Taliplerin bildiri!ea g6ıı ye saatte 
Nlıecle Aıkeri Satınalma Komiıyonuaa müracaatları i in olunur. 1 giiııü saat 2, 15 de 

' ı açik e klillme. 
Levazım Amlditi Satınalma Komİlyonundan: 1 _-----------------------

8800 kilo aalfa 7-10-938 cuma ınnn uat 14,30 Tophanede is- ipekli kumaş 380 M. 150 K. 42 75 l.10.938 Pazarteıi 
ta.it l Le A l S ıünü saat 2,W da 

a vazım mir iti atınalma Komiıyonunda açık ek,iltme ile I açık ekı;ltme. 

alıaacakbr. Tahmin bedeli 22v0 liradır. iık teminatı 165 liradır Şart- -------------------------
llamul Komİlyon.la prillebilir. lıtekli!eria kanuni veaikalarile be- ' Ayakkabı 330 Ç. 475 K. 117 56 3.10.938 Pazarteıi 
raber ltelli ıaatte Komİlyoca g~lmelni. günü saat 3 de 

açık ekıiltme. 

Karaköıe Aıkeri Satınalma Komisyonundan: 

1 - Kağızman garnizonu için 800.000 kilo arpa kapa• 
b urfla yenidea ekıiltmeye konmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 32000 lira, ilk teminatı 2400 
liradır. 

3 - ihalesi 7 birinci teırin 938 cuma gilol saat 1 1 de 
Kara-kiisede Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi Ko. 
da ıörülebilir. 

4 - istekliler teklif mektuplarını ihale gDnil 1aat ona 
kadar vermit olacaklardır. • 

6 - ilk teminat Ye kanuni veıikalariyle isteklilerin 
lllilracaatları. 

Kaatamonu Köy Eğitmeleri Y etiıtirme Kursu 
Direktörliliilnden: 

Cinsi Miktarı 

Sızdırılmıı 

aade yağ 2700 
ikinci aeYİ 

Tahmini fiyatı 

127,5 

Tahmini 

Lira 

2442 

Tutarı 

Kuruş 

ekmek 36000 8 2880 00 

Dershane ııra11 40 A. 1100 K. 33 3. : 0.938 Pazartesi 
pnü aaat 3.30 da 
açık eksiltme. 

1 - lıtanbul Kıı. Ôfr-'tmen 011ulunun Muallim krsmile Panıi
yon kısmı talebderi için yukarda yazıla metro ve çift ile adedinin 
tahmin bedellerile ve ilk teminat ve e itsiltme ıekli ve ann ve saat· 
leri hizalarında yazıla olanlar eksiltmeye koomuttmr. 

2 - Eksiltme istanbul Kültilr Direktörlütü binasında Liaeler 
Muha!ebeci'ithde toplanaa Komiıyonda yapılacakbr. isteldiler ilk 
teminatlanaı belli ıün ve aaatten evvel Uıeler Mubuebedliği Vez· 
nesine yatınlarak teminat makbudarıaı ve bu gibi kumlif, ayak

kabı ve 11ralaran imal eden fabrika veya atelye sahibi o duk· 
larına dair 193:J yılı Ticaret Odacı veıika11 ibraz etmeleri ve- numu· 
neleri lzeri11e vermeleri. 

3 - lıtekliler ıartnameleri ve numuneleri görmek ve öjren-
ınek Qzere Okula milracaatları ilin olunur. (6602) 2-4 ........................ : 

A. TEVFiK-Tercüme evi ı 
Galata, Sigorta Han Tel, 41634 ı 

•••••••••••••••••••••••• : 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

5 

Haydarpaşa Nlmuııe hastanesine lazam olaa SOO kilo net itılro. 
fil pamuk açık ekıiltweye koaulmuıtur. 

1 - Eksiltm~ 28-9-938 Çarıamba pnil ıaat 14,30 da Catalot
lunda Sıhhat n litimai ~uaveaet Müdirlltil biauıada karul• Ko
miıyonda yapalacaktar. 

2 - Muhammen fiyat: Beher kiloıu 150 kuruft11r. 
3 - ~uvakkat garanti: 56 lira 25 kuruıtur. 

• 4 - ~ıtekliler prtnameyi laer güa Komiıyonda girebilirler . 
5 - lıtekliler cari aeaeye aiı Ticaret Oduı veıikuile 2•90 ıa

yılı kanunda y.ar.ılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat g•nnti mak
!>uz veya banlaa mektubu ile birlikte belli güa ve ıaatle Komiıyona 
gelmeleri. (6352) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüiünden : 1 ..-.---------
1 - İdaremizin Paıabahçe fabrikuı için aatın alına

cak 2000 kilo to• ıeker 19-IX-938 tarihinde ihale edilme· 
diğioden açık ekıiltmesi 10 rlln temdit edilmiıtir. 

il - Muhammen bedeli beher kilosu 25,5 kuruı heıa• 
bile 510 lira ve muvakkat teminatı 38,25 liradır. 

111 - Eluiltme 29-IX-938 tarihine rutlayaa perıeabe 
günü saat 14 de Kabataş'da Levazım ve Mubayaat Şube· 
aindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - isteklilerin eksiltme için bıyin edilen ıln ve 
3aatte % 7,5 ıüvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gehneleri ilaa olunur. (6722) 

• • • 
1 - 16/IX/938 tarihinde ihale edileceği ilin edilen 1000 

adet porLatıt içkı sandığının muhammen fıat ve bedeli illnlar· 
J:ı yaulJ~ yaıılwı§Ur. 

il - lieherının muhammen fiatı 263,41 kuruf hesıbile 

mecwuu muhammen bı::dali 26J4,10 lira ve muvakkat teminatı 
197 ,56 liradır. 

IU- Muhammen b~dclJcki taıhihal dolay11ile açık eksilt• 
wesı "J.9/IX/9.~ larıbinc rastlayan pcrıembe günü saa 11 e ta• 

1ık edılmi~lir. 

iV- Şarloame ve listeler her gün eöıü geçen oubedan ıh· 
nabileceği gibi isteklıleri eksiltme için tayin edilen ıün H 1&at· 
te % 7 ,S güvenme paralarilc birlikte yukarda adı ıeçon Komi .. 
ona müracaatları ilan olunur. \6421) Z-t 

• • • 
"-ıtamoau kiiy egitmeni yetiştirme kurıu içia alınma · 

ıı ıereken mikdarile fiyatı ve tahmini tutarı yııkarıda ya_ 
ıılan ıızchrılmıt ıade yat ve ikinci neTi ekmeie talip zu. 
llur etmediiinden 24-8-g38 den itibaren bir ay milddetle. Lüleburgaz Tümen Satınalma 

Komisyonundan : •tlnakaıaya konulmuft:ur. Talip olanların 26-9-938 pazarte• 
ıi ıtınn ıaat 10 da Kiiltilr Direktiirlüğü odasmda kurulacak 

Cinsi Miktarı 

Muhamen Be. 
beheri tutarı 

L Kr. S. L. Kr. 

MuYukkat 
teminatı Ebiltmeaia 

L Kr. _Şekli ailnll - -ti 

Komisyona bat nrmaları illa olunur, 1 - Tümen Birlikleri ihti-

Lulebuııaz Tilm Satınalma Komiıyonundan : yacı için kırılacak olan 300 ton 

Tilmen Birliklerlnia 'enelik ihtiyacı olan 103400 kilo buğdayın pazarlıkla münakuı
pirince teklif edilen fiat pahalı görtUdtiiündea kapalı zar- 81 yapılacaktır. 
fla ilaalui 7-10-938 ulı günl aaat US dadır. Muhammen be- lhılHi 26-9-938 pasartcsi lll· 
deli 24116 lira ilk teminatı 1861,50 kuruftur. Şartaamesi at 15 tedir. Muhammen bedeli 

ller ah komiıyona 16rllebilir. 5850 lira; ilk teminatı 438 lira 

• • • 75 kuruştur. 
2000 Kilo toı teker alınacaktır. Bak: lnhiurlar U. 

Mild. illDlarına. 
2 - Şartnamesini görmek 

isteyenler her ~ün Komisyonda 

görebilirler. 

-
Kalın makiae ~top 

kladı 

Takrirlik klati 1500 ,, 
Tez.kerelik ,, 7tJ) ,, 
Beyaz mektup- 400000 adet 

luk zarf No. 5 
Tampoa ıünger 20000 tab. 

kAadı 600 kilo 
Siyah kurıum 20000 adet 

kalem 
Küçük Karbon 2500 kutu 

kiadı 

Klad zımba 500 adet 

1.18.90 2972 50 

90.- 1350 -
75.- :>62 50 
-.Jg 1560 -

1.97 393 98 

6566 
1.1775 235 50 

--90.- ~250 -

--3().- 150-

222 93 Açık eksiltme 1 /X/938 14 -

101 36 
" " " 

14 30 
42 19 • " " 

14 41 
117 - " • " 

15-

21 55 
" " • ı5 ao 

17 66 Pazarlık .. 18 -

168 75 Açık eluiltme 10/X/938 14 -

11 ı5 Pazarlık • 14 ao 
Kadıköy ve Anadolu 

yakasında inşaat sahipleri
ne mühim fırsat 

3 - Talipler kanunun 2. 3 
üncü maddelerinde yazılı vesi

kalarile birlıktr. belli gün ve 

sutte Lülebuı gaz Tümen Sa· 

tınalma Komisyonuna müracaat· 

lan. 

makineıi 
Klaı&r 3000 ,, -,62 - 1860 - 139 50 Açık eksiltme • 15 -

-.. 
Haydarpap tren yolu ıeçidindeki eski istasyon 

binu11u yıkmaktayım. Buradan çıkan nadide inıaat 
malzemelerini çok ucuz ıatmaktayım. Arılan marka 
haliı Manilya kiremitleri, çok pi~kin tuğla nadide ke
resteler lıtanbula araba vapurile nakliyat yapılır yı· 
kım yerindeki memuruna müracaat. 

Mtıteahbit RASiM ESKiM 
Zından Kapu No. 23, Telefon: 2257 4 

Çanakkale Vilayeti Daimi Encümeninden 

Ahaac:ak •vanan ciaıi Malaammen bedeli Muvakkat tem. 
lira lin 

Samsun Askeri Sa. Al. 

Komisyonundan: 

Samsun garnizonuı.da bulu 
'D 'lD birliklerin senelik ihtiyacı 
için 22100 kilo pirinç açık ek· 
ıiltmeye konulmuştur. Bedeli 
464 l lira. ilk teminata 348 lira 
8 kuruotur. Ekıiltmcıi 5 1. tf"f. 
1938 çarıamlta ıünü saat 15 de 
Tümen binasıadaki Komisyonda 
yapılacaktır. 

17 We• ecu71 bbbiye 3UOO 2'l5 • • • Samsun ~arnizenuada 
ti • Amellyatlaaae malaem. bulunan birıikleria etnelik ibti· 

113 ,. Laborata•ar ,. . 
Çualdıale memleket baat.nHlaia 9J8 yıb ihtiyacı olan ve mu• yacı olan 36,000 kılo bulgur &• 

........ bedeli (ilçbla) lirada• ibaret bulunan cem'an 238 kalem 1 çık eksiltmeye konulmuştur. 
-..yı bbbiye ile ameliratbane ve laboratuvar malzemui 13/10/938 Tutarı 3510, ilk teminatı 263 li· 
:-'t•mbe slr.tl uat 15 de iba1etl yapılmak tlzere 22/9/9.18 tarihin- ' ra 25 kuruştur Ekıiltmesi 6/ 1. 

ee itibaren 21 ıta mlddetle açık ekıiltmere koaula1uflur. istek- tP§rİn 1938 rtarıembe gilni saat 
111.rta s1etwilea ... •• ıaatte temiaat maldtualanm hamilen Ça- ıo d y- b. d k · K 
•kble Vilayeti Daimi Enelmeniae H prtnameyi ve ilaç ve mal· . 1 umea ınasın a 1 

o-
•••aia evıafaaı ılirmek lıteyealerin de her pn Daimi Encümen mHyonda yapılacaktır. 
........ 'H Vill7et Sıbbat MfldGrHlth• atlracaatlara illa olaaur. 1 

(8702) 19' Devamı 6acı •ytada 

1 - Şartname ve nilmuneleri mucibince ıatın alınacak yukarıda cim Ye mikdarı yuılı 
g kalem kırtasiye Leyazımı hizalarında g6ıterilen usullerle ayrı ayrı ekıiltmeye koamuttur. 

D - Muhammen bedelleriyle muTakkat temınatları hizalarında ı&ıterilmiftir. 
111 - Ekıiltme yukarıda yazılı iÜn ve ıaatlerde Kabataıta LeTuım Ye Mubayaat Şu. 

besindeki Alım KomiıyoDunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler parasız olarak her ıün söztı ıeçem Şubeden alınabileceii fibi au 

muneler de ıörillebilir. 
V - lateklilerio e~siltme için tayin edilen ıtın ye ıaatlerde Y. 7,5 ıtlTenme 

lariyle birlikte adı ıeçen Komisyona ıelmeleri ilin oluaur. (6721) 

Cinsi 

Baskül 

" 

Mik.darı 

3 adet 

10 " 
35 " 
16 " 

Tartma 
kabiliyeti 

2000 Kg.hk 

1000 " 
500 " 
300 " 

• • • 
Muhammen lıtedeli 

Beheri Tutarı 

Lira Lira -495 1485 
248 2480 
133 4655 

128 2048 

Muvakkat T. Eksiltme 
saıtı 

Lira Kr. 

111 38 14 
186 14 li 
349 13 14 30 
153 60 14 4S 

l - Muhammen bedelleri sif lstaubul takdir edilerek 12/ıX/938 tarihinde ihale edilmek ilıere 
eksiltmeye konduğu il&o edilen yukarıda tartma kabiliyetleriyle mikdarı yazıla muhtelif çekenle 
64 adet Baskülün yerli memulatı olması esa!iı kubul edildiğlDden yeniden ayrı ayrı açık ekıiltme• 

ye konmuıtur. 
il - Kabataş Levazım ambarına teslim muhammen h'delleriyle muvakkat teminatlan hizala• 

rında gösterilmittir. 
ili - Eksihnıe 3/X/9:i8 tarihine rasthyan Pazarteıi gfinil hizalarında yazılı saatlerde Kaba• 

taota Leyazım ve Mubayaat Şubeı5indeki Alım Komisyonunda yapılHaktır. 
iV - Şartnameler parasız olarak her ıi• eöıl geçen Şubeden alınabılır. 
V - leteklilerin eksiltme için tayin edilen ıın ve saatlerde %7,5 güvenme 

birlikte yukarıda adı geçen komiıyonı ldlmelıri ula olunur 

paralariyle bir 
(6578) 2-6 
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Pour la Publicite a'adreaaer 
a l' Adminiatration 

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

lstanLul - Münakasa 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes A ujourd'hui 

Mode Prix 

Objet de l' Adjudication d'adjudicat.~ estimatif 

Caatien 

provisoir-e 

Lieu d·adjudicatioo et du 

Cabier du Cbarıe• Jour Heure 

Conatructlo!l-R8paratlon -Traw. Publlc•-Mat4'rlel de C11n•tructlon-Cartographl• 

Coastr. bat. ecole primaire. 
Trav. uphaltage gare Ank. 

Moahtar Village Muradiye. 
Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ank. 

23-9-38 
3-10-38 
(rectifie) 

17 -

Repar. depôta Douane. Gre a gre Dir. Douanes Samaua 1-10-38 13 -
Constr. bat. ecole primaire (aj.) n 1i 481 02 Vil. Malatya l mois a partir du 4-9-38 
Conıtr. eahelle pr voirie i Davutpaşa Publique 1767 55 13! 57 Com. Perm. Municipalite İıt. 7 10 38 
Conıtr. parapet• avcc ırille en fer. Gre i ıre 240 - Dir. ?riDcip. Monop. İst. 27-9-38 

14 !:O 
10 -

Produlta Ch•mlquea •t phermaceutlquea - lnetruments Sanltelres-Fournlture pour Hopltaux 

Produits pbarmaceutiquu: 97 lota artleles Publique 3000 - 225 - Vil. Çanak. 13-10-38 15 -
pr aalle d'opbation : 28 lots, articleı 
pr laboratoirt! : 113 lot&. 

Eı•ctrlcll6-0ez-Chauffage Cenlraı (lnst.Uatlon) el Mai6rlal) 

Mancbon en aluminium de 8 m im: 20000 Pli caeh. 
p. id. de 4 m(m : 80000 p. 

Hablllemenl - Chauaaur•• - ·naaua - Culr• 

Cbauuures : 5000 paires. 
Cuir pr f abrication de ceintureıı : 280 k. 
Habitı : 2 completı. 
Bottineı : 2 pairea. 
Habib de gardienı et aubalteraeı : 

6 complttl . 
Habits pr ouvrierıı de la Muoicip. : 50 

completl. 
Chaussurea pr ouvriers Municip. : 50 paireı. 
Etoffe cba&e de diff. coul. : 1600 m. 
Coafcction costumes d'hommea: 84 comp• 

leta, p•letotı : costumes tailleta : 2 
completa, Sırp. manteaux : 2 p. 

Pli eaeh. 
Gre a sıre 

n 
Publique 

,, 

" Gri a gre 

8000 -

950rl -
1400 -
60-
12 -
30-

375 -

200-
- =-

588-

600 - P.T.T. A•k. et İst. 

71? 50 
105 -

4 50 
o 90 
2 75 

28 25 

15 -

43 10 

Com. Ach. lnt. İst. Tophane 

n " 
Municip. Samsun 

n " 

" n 

,, n 

" " Com Ach. lnt. Marit Kasımpaşa 
Miniat. Economie 

Travaux d'lmprlmerıe - Rellure Pepeterl• :.t arilcle• de Bureau 

Papier groı pr machine a ecrire : 2j00 
paqueb. 

Papier ministeriel : 1500 paquets. 
Papier a lettre : 750 paqueta. 
Enve!oppes blancheı No. 5 p. lettres 400000 p . 
Papier buvard pr tampon : 600 k. 
Crayons noirs : 20 00 p. 
Papier carbon pelit : 2500 boites. 
Machinea i perforer le papier : 500 p. 
Claaıeura : 3000 p. 
Papier a cigarcttes: 25000 paqueh. 
Papier a cigarettes en bobine: 750 bobi-

nea (cah. eh pr les deux gr9upes 260 p.) 
lmpre11ion de planı pr la loterie d'avia-

tion : 150000 p. et affichea : 10000 p . 

Publique 

it 

n 
,, 
., 

Gre a gre 
Publique 
Gre a rre 
Publique 
Pli cacb. 
PubUque 

n 

Combuatlble - Carburant - Hulllea 

Boiı, cbarbon et petrole. 
Coke indigene : 360 t. 
Boia: 30 t. 
Bois d'allumage: 380 t. id. pr four: 120 t. 
Petrole : 40 bidona, boia 200 tchekiı. 

Dlver• : 

Cerclea : 30 t . houclea pr ballea : 30JOO p. 
Camio11 : 1 p. aatobua : 1 p 

Tenteı coniquea: 5 P· pellea avec man 
cbea : 500 p. pioches avec mancheı 
200 p. doloireı : 10 p. acieı : 10 p. 

Pierres parquets : 326-10 p. 
Tuyaax de poele : 5000 p condu : 300 p. 

coudu courbea : 600 p. plateteaux pr 
poele : 150 p. piaee1 : 180 p. pellea : 
180 p. 

Sel amoniac, fil en acier, cordea, ciment, 
trompea ea caoutchouc et en fonte, 
balais ete. : 52 lota. 

Publique 
PH cacb. 
Publıque 
Pli cnch. 
Gre a rr6 

Pli cacb. 
Grc a ırc 

Publique 

" 

,, 

2n2 50 

t3i0 
56ı 50 

1560 -
393 96 
235 50 

2250 -
150 -

1860 -
52000 -

341 78 

9810 -

5100 -

5790 -
35~1 -

et 2400 

1632 -

222 93 

101 25 
42 19 

117 -
29 55 
17 66 

168 75 
11 25 

139 50 
3850 -

24 64 

736 -
30 -

882 50 

434 25 
442 60 

60-

12~ -
141 83 

74 93 

Com. Ach. Econ. Monop Kabatat 

n 

" 
n 
,, 
" ,, 
n 

,, 
n 

n 

n 

" 
n 

" 
" " Com. Ach. Ecoo. Monop. Kabataş 

" 
Crm. Ach. Comite A!roturc 

Dir. Culture Maniıa 
Dir. P.T.T. Ank. 
Dir. Ecolea Second İzdir 
Com. Ach. Mil. Samsun 
Vil. Sinop 

Com. Ach lnt. İat. Tophane-

n " 
Vil Malatya 

n " 
Com. Perm. Muaicipalite İ.t. 

" it 

" 

' 

18-10-38 

7-10-38 
28-9-38 

.6-10·38 
6-10 38 
26-9-38 

6-10-38 

6-10-38 
26-9-38 
6-10-38 

7-10·38 

7-10-38 
7·10-38 
7-10-:38 
7-10-38 
7-IC-38 

10-10 38 
10-10-38 
10-10-38 
8-11-38 
8-11-38 

26·9·38 

15 -

15 3Q 
15 -
14 -
14-
12 -

14 -

14 -
14 -
10 -

14 -

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

30-9-38 14 -
5-1 ()..38 11 -
27-9-38 14 -
3-10-38 10 -
Danı un moia 

7-10-38 
ı6-9-3S 

27-9-38 

'29-9-38 
7-lC-38 

15 -
14 ao 

15 -

11 -
14 30 

7 .. J().3g 14 30 

Centralite : 3 t . Pli cach. 7500 -
6761 -
28.')0 -

562 50 
507 03 
214 -

Com.Ach. Dir. Gen. Fabr. MiHt. Anlt. 9-11-38 15 -
15 -
10 30 

Divera materiel : 19 lolt. 
Camionı de 3 - 4,5 t. a 6 cylindrea ~t a 

roues doubleıı Faeratone : 1 p. 
Materiel pr. repar. det gueriteı 
P!om b a cacheter : 600 k. fil de fer ıpiral 

70 k. 

rrovlalon• 

Orge: 50 t. 

Viande de mouton, de boeuf ou de chhre 
150 t. 

Raiıins ıeca : 40i 00 k. 
Sıvoa: 21 aOO k. 

,, 
Puhlique 

,, 

Publique 

PJl eaeh. 

,, 
.. 

157 65 
250 80 

2.175 -

45000 -

8954 -
7385 -

10 85 
18 82 

ı78 16 

3375 -

671 55 
557 87 

n • 
Com. Ach. Com. lat. Fındıklı 

Com. Perm. Municip. fst. 
,, ,, 

Etabl. Bacter. at Serologie a 
Etlik Ank. 

Com. Ach. Mil. Erzerum 

Com. Acb. Div. Lüleburiaz 

it 

7-11-38 
'7-10-38 

10-10·38 

4-10-38 
S.10-38 

14 30 
14 ao 

15 -

11 -

17 -
13 -

Cuma 23-9-938 

Pansıman ve hastane çadm (M. M. V.) No. 779 
Bulgur (Vize A:1k. SAK.) No. 8C9 
Elbi ie (Güm. Muh Gen. Komut. İst. SAK.) No. 809 
Saman (Vize Ask. SAK.) No. 809 
Nohut (Çanak. Mat • .MYk. SAK.) No. 810 
Okul bınalarJ inşan\1 (Kütahya Vil.) No. 811 
Ambar bi ı:ıası İı; şaatı (Orm;ı n Ko. Gen. Koraut.) No. 812 
Gül, ağ'aç, fıdan v.ı. (Ank. Beled.) No. 814 
Balıı.ır levl..ıa ve galvanı:ıe gaz borusu (D. O. Y.) No. 11 
Deniz po!ıta motör;J tamiri (İst. P. T. T. Müd.) No. 814 
Külçe kurşun (İnhisnrlar U. Müd.) No. 814 

1 

Eıkişehir thşınüd. binasında yap. kalorifer tesiıab (İnhiaarlar U. 
Müd.) No. 814 

Balast (D. D. Y.) No. 813 
Sıaır ve koyun eti (Konya Kor S. A . K.) No. 813 
Ekmeklik uu (Adana Tümeni) No. 813 
Kanape (Ank. Beled.) No. 815 
Katık, bıçak v.a. (Tophane Lvz.ı No. 815 
Yulaf (Borııova Aak. S. A . K.) No. 815 
Elbise (Tapu ve Kadastro U. Müd.) No. 816 
Ticaret anlaşmaları bas .ırılmas ı (İktisat Vek.) No. 818 
Erzak ve mahrukat tBilecik Orta Okul Dir) No. 819 
Un (Kilı s Ask. S. A. K.) No. 819 
Arpa ve saman (Kastamonu Belcd.) No. 820 
Hela inşa ... tı (İst Beled.) No. 820 
Sa .:ıı ao (Ank. Lvz.) No. 821 
Kuru ot (İLmit Tümeni) No. 824 
Un ve kuru sotan (Edirne Kültür Dir.) No. 821 
Kuru ot (İst Komut.) No. 822 
Depo tamiri (T. C. Ziraat Bankası Edirne Şuh.) No. 825 
Kum ve taş (Ank. Beled.) No. 825 

~------------..-.-------------------------
Vendredi 23.9.938 

Tentes pr hô~·ital et panscment (Minist. Def. Nat.) No. 779 
Bleı concasaes (Com. ach. Milit. Vize) No. 809 
Coatumes (Com. ach. Command, sıen. Surveil. douan. ist.) No. 809 
Paılle (Com. acb. ruilit. Vize) No. 809 
Puis chicbc ~Com. ach. Place Forte Çanak.) No. 810 
Constr. div. bat. ecoles primaires (Vil. Kutahya No. 811 
Constt. depôt (Com. Aclı. Dir. sıen. Protection Foreta) No 812 
fıeurs et plants (Municipalite Ank.) No. 814 
Plaques en cuivre et tuyaux galvanises (Cheminı de f' r Etat 

No. Sil 
Rep. moteur (Dır. P. T. T. İst.) No. 814 
Plomb en Lingot (Dir.~ gen. Monopoles) No. 814 
İnstııl. chauffoge central bat dir. princ. Monopoles a Eakitebir 
(Dir. aen. Moııopoles No. 814 
Baılaat (Cheınins de Fer Etat) No 813 
Viande de mouton et boeuf (Com. acb. Corpı armee Konya) 

No. 8rn 
Farine (IJiv. Adana) No. 813 
Canapes (Municıpalite Ank.) No. 815 
Cuillers couteaux ete. (İnt. Tophane) No. 815 
Foın (Com. ach. Milit. Bornova) No. 815 
Cosb1m s (Dir. gen. Cadastre) No. 816 
İmpn:ssion dea accords commerciaux en turc et françaia (Mı•iıt. de 

l'Economie) No. 818 
PıoYİ~İon et combuıtible (Dir. Ecole aecondaire Bilecik) No. 819 
Farine (Coıu. ach. Mllitaire Kilis) No. 819 
Orge et paiHe lMuoicipalıte Kastam.onu) No. 820 
Construction vaspasien ııe (Municip. Ist.) No. 820 
Paille (İllt. Ank.) No. 821 
Foin (Oiv. İzmit) 824 
Farine e t oignons (Dir. Culture Edirne) No. 821 
Foin (Command. İst.) No. 822 
Constr. depôt (Dir. Banque Agricole Suc. Edirne) 825 
Sabi~ et pierre (Municip. Ank.) 825 

(5inci sahifeden devam) 

. .. 
İstanbul Lcva2.1m Amirliği Sabnalma Komiıyonuadan: 

Tophane Fı rı dıklıda birikmiş olan 1220 kilo ~adar ekmek lcırın

tısı ve kaı.ıdısııı ın pazarlıkla ekıiltmesi 29-9-938 per,embe gün& aa

at 14,30 da Tophanede Levazım Amirliği Sabaalma lwmisyonunda 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 15 lira 25 kuruttur. Teminatı 229 ku• 

ruştur. ... •••• .. •••••••• 
A. TEVFIK-Traductions 

Galata, Sigorta Han Tel. 41634 •• ..... .. •••••••••••• f 
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