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Bulgaristanın tütün mahsulü 

\re bu sene ihraç edebilecek miktarı. 

~~~ . 
~ t•ıu •.- Bu ıene Bulgarısta· nazaran, bu nne Bulıariıtar.ın 
ı,, Q ınahıülü ı•ç•n Hoeoia 3i tütün mabaülil gerek az yer zer\,. 

~~kil kilosuna karfl 20 milyon lunduj'undan ye gerek havaların 
1'ıı1~d•r olabilecek, miktarın cok· 
il.. tn"k b"l k ı·t . k f çok kurak gittifrinden, 17 1/2 mi-
"llt\k .. a ı ·a ı esı ço ne ıs 
'ıı)o ' Tünün dahili ihtiyacı 5 iyon k;lo olabilecek. Bu sen~ su· 

~~ I~ kilo oldutundan 15 milyon ıuzlutun yüzünden tülüa mahıü.ü 
~ tt9 edebilecektir. geçen ıenenin mabıülünün ilçdc 

t••t nezaretinin beyanatına bir nisbetinde noksan olacak. 

' Romanya mal alacak 

Onbeş günlük ihracatımız 

İstanbul limanından son onbeş 
günlük ihracatımız arasında Al· 
maııya'ya 47,417 liralik kepek, 
48,636 liralık yapak, 5815 liralık 

keçi kılı, 3800 liralık fındık, 9983 
yaprak tütiln 6 l 00 liralık ağa~ kü· 
tüiü, 1189 lira kufycmi, 5320 
tuzlu deri, 43780 kuru deri, 2969 
liral k balmıımu, 24,520 liralık 

h<ıli, 1 800 lirJlık kitr~ gönderil· 
miştir. Amerika'y• 132,50 liralık 

barsak, 15829 liralık post ; İngil· 
tereye 6566 liralık kepek, 11900 

liralık tiftik, Çekoslovakyaya 2200 

liralik tuzlu barsak, l0445 koyun 
derisi, 1900 l i ralık fındık ıle 1136;ı 
liralık yaprak tü lün, İlalyaya gss 
liulık kepek, Rusyaya 7178 tahin 
133, 108 liralık yapak, 22074 lira
lık koza, 10412 liralık hnm deri, 
Fransaya 344 zırnık, 1460 liralık 
mahlep, 9020 \Ütün, Romanyaya 
1403 liralık çöven, 9284 liralık 
pamuk. 1441 ıeytin yat Yuna. 
niıtaııa 3381 liralık yumurta, 2580 
liralık kurJ fosulya ile 957 J liralık 
nohut gönderilmiş t ir. 

Gayri Mübadil Bonoları 

Tasfiye edilecek Gayri Müba· 
dil Bonolatı için Vilayet Defterdar· 
lıitnda bu haf ta muame'.c başlıya· 

hakkına mukabil yine %5 faizli 
yüz liralık Hazine Bonosil verile· 
cektir. Bu mazbataları piyasada 

Ay çiçeği ticareti 

Bir kaç seneden beri "Toronoel,, denilan ay çiçeği to
humu yetiştirmek için yurdumuzun kocaeli, Bursa, Bilecik, 
Karadeniz mıntakalarında ıeriyat yapılmaktadır. Bu tohu
mun sanayide ve bilhassa tayyare motörlerinde kullanılan 
çok ince bir yağ' vermesi ziraat ve ticaretini önemlemiştir. 
Çin, Rusya, Japonya'da geni~ miktarda yetiftiridiği gibi 
son on iene içinde Bulgaristan' da dahi ehem•lyetle milıttarda 
yetiştirilmiştir. Geçen 1937 senesi içinde Bulgarlnr 163 mil· 
yon 352,700 kilo tohum almışlar, ve ecnebi memleketlere 
çıkarmışlardır. Ayr-ca hayvan yemi olarak 48,685000 kilo 
küsbe almışlardır· Bu st ncki Nkolte geçen seneden % de 5 
kadar fazladır. Memleketimizde ies istahsalit yekunu an· 
cak 4o bin kilo kadardır. 

Kanunlar, .. ararnameler, 
Ticaret muahedeleri 

Resmi Gazete (Sayı : 4015) 

TAMIM 
; ~~~~anya yurdumuzdan 
~)o 1 

cins mallar almak 
,~ ~ Fakat Romanya'nın 

p ebloke edilmesi icabe· 
·, arası bankada duruyor. 

lar hakkında izahat almıştır : caktır. Her bin liralık Bono için al:cı yoktur. Bonoların bin liralığı 
Maliye VekAletinden : 

bilhassa Pamuk, %5 faizli 100 liralık bir Hazine 81 • 81,50 lira beıabile piyasada Romanya 

muhtelif balıklar, Susam, 

Zeytinyağ·ı istiyor. Romen ti-'il tli~carlarımızı davetle, 
Yt Ya gönderilecek mal· 

caret mümessili de tüccarla

rımızla temas etmektedir. 

Yeni vapur seferleri 

\' 
tı~, '-lltn hükumetinin yardımı ile Yunan nakliye vapur-
' l ~i h1ıi bir hatti işletmeye karar vermiştir. Bu yeni 
~' ~' .. l<ıbıu yolu ile Suriye, Filistin ve İıkende~iye ara· 

tleyecektir. 

Yeni telsiz istasyonu 

-. ~ti._ 
"~oh 'Ya yakın olan Lousta merkezinde yeni bir telsiz 

''\l . 
•nıasına başlanmıştır. 

~------
CllEmlıEKET 
li A B E R L E R 1 

l~t·· 
\ln rekoltemiz bu sene mahsul az 

fakat kalite yüksektir 
~ 

Bonosu verilecektir. İstihkak maz· alıcısı vardır. 
hatalarının dahi her 1000 liralık 

Fındık ·Durumu 

Borunııı son bir haftalık fın· ' me iç 79 kuruştan. 5040 Ki. ı.ıra 

dık ıatıılarını Vt-riyoruz: iç kilosu 77,20 kuruştan Ünye tes· 
Ünye 50~0 kilo iç, kilosu 81 limi sablmıştır. Çekoslovakya'ya 

kuruştan, Değirmendcre malı 5000 ki'o kabuklu fındık sah ' mış 

5000 Ki. kabuklu badem fındığı ve ihraç edilmiştir. 
kiloıu 33 kuruttan, Akçckoca İstanbul'da fındık ve ceviz 
4000 Ki. iç 76 dan, 2160 Ki. ıeç·) ıtoku kalmamııtır. 

Hububat piyasası 

No: 13162/ 211 
45 

ÖZÜ 
2490 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin {l) 
fıkrası mucibince tanzim edilip 5/12/ 1934 
tarihli ve 2/ 1685 sayılı kararname ile 
tatbik mevkiiue konulan ıartname for
mllllerinin 2 numaralı kısmının 31 inci 
ve 3 numaralı kısmına 22 inci maddeleri 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiıtiril
miştir. 

İhale kat'ileştiği tarihten itibaren 11 j 15 gün içinde 
müteahhid muvakkat teminatı ihale bedeli üzerinden kat'i 
teminat miktarına çıkarmağa [111 ve mukaveleyi yapmağa 
ve noterliğe tescil ettirerek alakalı daireye vermeğe mec• 
burdur. Bu mecburiyete riayet edilmediği takdirde protes
to çekmeğe ve hükum almağa hacet kalmaksızın ilıale 
feshedilerek muvakkat teminat Hazineye irad kaydolu· 
nacaktır. 

ikinci defa yapılan ihale daha masraflı olursa bu za• 

1 rarın muvakkat teminattan fazla kalan mikdarı hükmen 
BUGDA Y: Piyasa gevşek- iken son günlerde 200-210 müteahhidin emvaline müracaatla tahsil edilecek, zarar 

tir, mal çoktur. Buğday mah- kuruşa düşmüştür, noksan olursa teminattan bir şey verilmiyecektir. 
sulleri ofisi piyasaya mal çı- ARPA : İhracat için arpa İhale mevzuu, fesih tarihinden itibaren en çok bir ay 
kartmamaktadır. Tüccara ge- satdmamıştır, yerli sarfiyat içinde vasıf ve şartlarda değişiklik yapmamak şartile açık 
len mallar zorlukla satılıyor. için kilosu 3·35-.t kuruş ara- artırma ve eksiltmeye konulur. Artırma ve eksiltme ya· 
Dünya piyasası da düıkündür. smdadır. İ . .. .. 'pılmıya tahammülü olmıyan acele hallerde pazarlık sure
Geçen seneye göre fiatlar % KUŞ YEM : Fıyatlar duşuk- tile muamele yapılır. 
1 -8 nisbetinde aşAğıdır. tür. % 2 analizli çuvallı, va- Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek zaman içinde 

KEPEK : 72 kiloluk çuvalı pur teslimi olarsk kilosu ihtiyaç görülen günlük alımlardan veaair iılerden mtıte-
bir ay evvel 260·270 kuruş 5·5,07 kuruş arasındadır. vellid zararlar müteahhide aiddir. 

Kütahya' da Seramik F abrikasi 

- - -l IJ Vekiletin tasdikma bağlı olan işlerde ihale kara-
rının kendisine veya kanuni ikametgihına tebliği tarihin· 
den itibaren. 

IIIJ Bu kayıt 50.000 liradan yukarı olan inıa, teıiı. 
tamir işlerinde tayyedilecek ve kanunun 19 uncu maddeai 

''ı:ı ,, t ltittın rekoltemiz 
"•den o/ de 20-30 

"Qkı /O 

~~ andır. Bunun ıe· 

mahsul bu sene 31 milyondır. İktisad Veklleti Kütahyada ku· danı bu fabrikalara mühim sipa· 

Yalnız Gauurköy mıntakasın· rulacak Seramik Fabrikaunıa tel· ri,ler vermi,tir. Evkaf idaresi de 
da ekiliş fazladır. kikatını bitirmi,tir. Bu sene fahri· yeni siparişler vermektedir, iki 

hükmü yazılacaktır. 
22/7/ 1938 

--~~---··~----~-
özü: 

'~~t>. senenin fiatları· Kara deniz mıntıkasında kanın inşasına başlanacaktır. El· fabrika 120 amele çalıştırmakta ve 

'~il olınası dolayııile vaziyet geçen aen~den farklı 
"' 3(i ek~littir. İzmirde 
~~)l , •ılyon kilo olan 

''kı' t"''r . ;J, il 

~t-d 
'i~~ eı:ı.iı; 

değildir. Bu seneki mahsul 

yekCinu: 69,498, 1Q8 kilodur. 

mıntıkası kil. 14.156,262 
37.673,695 
15.012,764 " " ,, ,, 

" " 
2.645477 

1, 
'~tlil . . . ~9.498. 198 

1tit
0 

•rıu elleruıde satılabılecek eıkı mallardan 1 O 
"•rdır. Bunun 3 milyonu İzmirdedir. 

yevm Kütabyada iki çini fabriku.ı ııünde 350 400 milimetre çini i· 
çalıtmaktadır. Mısır Baş Kuman· mal eylemektedir. 

Nohut Satışları Canlandı 

İhraç mallan ar&ıında en fazla · kuruşken bu sene 6,30-7,20 ku· 
islenen nohuddur. Mühim miktar· 

1 ruş arasında verilmektedir. No· 
da satışlar olmakta ve her gün ! hud toplayan firmalar bu malları 
sevkiyat yapılmaktadır. Nobud ge· 1 hep Yunaniıtana sevketmekle 
çen Hne bu mevsimde 5,30-6,10 I dirler. 

Şartname formülleri hakkında. 

3 Kanunusani 1935 tarihli ve 46 sayılı tahriratı umu
miyeye ektir : 

2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
6 ncı maddesinin (1) fıkrası mucibince tanzim edilip 
5/ 12/ 1934 tarihli ve 2/ 1685 sayılı kararname ile tatbik 
mevkiine konulan şartname formüllerinin 31 ve 22 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında İcra Vekilleri Heye· 
tince ittihaı buyrulan 23/6/ 1938 tarihli 2/U 101 sayılı ka
rarname ile ilişiğinin suretleri yukarıya çıkarılmıştır. 

Münderecatına göre muamele yapılmasını ve işbu tah· 
riratı umumiyenin iliıik olarak gönderilen nüshalarının 
merkez ve mülhakat malmemurlarına tevziini rica ederim 
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ugün il n olunan ünakasalar ve üzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Mwbam.bed. TemiHt Mlracut yeri 

A)MÜNAKASALAR 

inşaat, Tamirat, Nafia ı,ı..-ı, M•lzeme, Harita 

Erdek liman dnireıi inşaatı 

Jandarma uıatbaası ikmali inşaatı 
(Şart. 1 L.) (Temd). 

Konya İplikçi camii ile Karatay ve İnccmi· 
nare medr selerinin tamiri 

Çorum • Sungurlu yolunun arası ada yap. 
fOSe tamiri 622• M. 

!ıkişehir tayyare meydıınıntla yap. uçuı 
yolıı (Şart. 21,30 L. 

Bolu Han Kurumu Şubui için bina yap. 
Lağım inşaatı. 

Erat paviyonu inşaatı : 3 ad. (Şart. 54( k.) 
Diyarbakır Cizre hattının Kuruçay, Salatçayı ve 

Botmaa çayı üıerleriode yapı 3 dtmir köprü 
inıa aakil ve montajları (Şart. 50 L.) 

Boğ'a deposu inşaatı. 

Şehir hypodromunda yap. demir parmllklık in
şaatı . 

Büy6k postane birinci katında yap. badana vo 
yatlı boya işi (Temtl.) 

Hastane binaıında yap. teaiaat (Temd) 
Harbiyede teaiı edilecek ordu evi intaatı 

(Şart. 25 k.) 

Açık ek 
Paz. 

Kapalı z. 

Kapalı z. 

,, 

Açık ek. 
Kapalı z. 

,, 

Açık ek. 
Paz. 

Paz. 
Açık. ek. 

5000 - 375 -
19575 50 1481 15 

28282 49 2121 19 

46503 ( 3 4595 26 

2tc3870 - 21290 2i 

D9tt 57 7~9 37 
1103 -

68787 - 5160 -
1100000 - (6750 -

38'10 14 
~99 - 75 -

Balıkesir Nafıa Müd. 
Nafıa Veka1eti 

Konya İlt Kültilr Direk. 

Çorum Vali.iğ"i 

M. M. V. SAK. 

T. H. K. Bwltıt Şubeıi 

Kastamonu Beled. 
M. M. V. SAK. 
Nafıa V ekileti 

" " 

698 89 (5 - İst. P. T. T. Mad. 

50989 71 
4911 81 

Malatya Valiliği 
369 - İat Komut. ~AK. 

ilaçlar, Kllnlk ve spençlyart allt, Hastane Lav. 

A.A.A. marka pamuk : 200 k. 
Veteriner ecza: 20 kalem. 
Ec:ı.ayı tıbbiye 

Elektrik - liavagazı - Kalorifer 

Pu. k. 1 35 20 25 fııt. Beled. 
Kapalı z. 10500 - 787 50 M. M. V. SAK. 
Açık ek. 2609 13 195 68 İst Beled. 

(Tesisat ve m•lzamesl) 
--------------------------------------

Ampul 15 voltluk : 3000 ad. 
Ankara garı hoparlör teıiıah 
Elektrik tesisatı (Temd ) 

Mensucat 

Yün kazak: 1000 ad. 
Yün battaniye : 373 ad. 
Battaniye : 2000 ad. 
Elbise Diktirilmeıi : 142 tak. 
Pamuk şilte : 279 ad. yatak ve yorA-an çarşafı : 

360 ad. ya.tık yüıü : 200 ad. baş yaatıtı : 
279 ad. 

Açık ek. 
Kapalı ı. 

Açık ek. 
,, 

Kapalı z. 
Açık ek. 
Paı. 

810 -
5000 -

1600 -
•289 50 
18~00 -

1207 -
3:?79 95 

60 71 Ank. B~led. 
37!) - O. O. Y. Ank. ve Haydar. 

120 -
32t 7'"2 

1350 -
90 03 

491 55 

Ulukışla Beled. 

Tophaıae Lvz. SAK. 
O. D. Y. Haydarpaıa 
M. M. V. SAK. 
Maliye Vekaleti 
D. D. Y. Haydarpaıa 

obllya ve bUro a,yası, Mu,amba-Hah v. s. 

Sıra: 45 ad. 
Sıra : 20 ad. (T•md.) 
Siyah yazı tahta11 : 40 ad. 
Fış dolabı : 6 ad. 

Tahta, kereste ve aalre 

Açık ek. 

Paz. 
Açık ek. 

Beh. 5 -

1068 -
57 -
80 10 

Çorunı Vilayeti 
Çor•m Ortaokul Direk. 
İıt. Liseler SAK. 
Ziraat VekAleti 

Çam kereste Açık ek. 4341 12 - - D. D. Y. İımir 

Matbaa lşlerl - Kırtasiye, Yazıhane Levazım 

Ozalit kafıdı: 400 top. 

Mahrukat, Benzin, Makine vesaire 

Karpit: 160 t. 

Kuru meşe odunu: 126,4 t. 
Lavemarin kömürü: 310 t. 
Maden kömürü: 75,8 t. 
Odun: 2:'> t. 
Samikok : 250 t. 
Kok kömürü : 8, 5 t. 
Kok kömüril: 15 t. 

MUteferrlk 

Soj'uk asfalt: 35 t. ('f emd.) 
Hamule motörü tamiri 
6-10-38 de ahnacaaı ilan edilen rakamla 

çivisi alıoması sarfınazar edildi. 
Binek lı:eıum ve mekkarı hayvanı. 
Makine ve tcıisah harp paketi imalathanesi. 
Kalorifer kazanı. 

26-B-3 de alınacağı ilin edilen 7762 k. yataklık 
pamuk alınması aarfınaur edildi 

Yataklık pamuk: 7762 k. 
T oroa tezgahı : 3 ad. 
Vargel planya teııahı : 1 ad. 
Açık güverleli, armalı ve tam techizallı 

adet çektirme tekne 
Tekneye koymak üzere mnkine: 1 ad. 
Katod elektrolit bakır : 300 t . (Şart. I0,80 L.) 
Çekme demir boru "3 parmak kutru dahilinde,, 

600 m. flarıt : 120 ad. 
Gözlük : 5000 ad. 
Profil putrel 16 lik 874j k. 
Yapı mabeme,i: 25 ceşit. 
Altı kütüklü paluka : 6 O ad. omu:ı; kayışı : 

3100 ad. bel kayıta: 950 ad. altı kütGkHi 
ıüngülü palaska: 150 ad. Üçlük bir kü
tük : 900 ad. nevresıoı palaska takımı : 
2000 ad.· bel kayııı : 1000 ad.• nnresim 
palaska ıürgülütü : tCOO ad. - tüfek 
kayıtı : 6200 ad. • omuz kayııı : 1000 ad, 

Kapalı z, 

Açık ek. 
Paz. 
Açık ek. 

" Kapalı z, 
Paz. 
Açık. ek. 

Kapalı z. 

Asık ek. 
Kapch z, 

" Açık ek. 

,, 
Kapalı 2. 

Açık ek. 
Paz. 

" Kapalı z. 

840 - 63 - Ank. Belecf. 

15')00 - 11:25 - D. O. Y. Aıık. \'e Haydarpaşa 
{taduia) 

166 - Konya Huıuıi Muhaıe he Müd. 
Tophane Lvz. SAK. 

t. 1 O - Çoram Vilayeti 

" " 6000 - 450 - Aok. Beled. 

20000 - l50a -
1280 -

2483 84 
16500 -
2000,) -
4500 -

186 29 
1237 50 
1500 -
337 50 

4300 - 322 50 
216000 - 12050 -

1320 - 99 -

4750 - 356 26 

25t35 - 1907 62 

İıt. Komut. SAK. 
Corum Vilayeti 

Mauiaa Vilayeti 
Tophane Lvz. SAK. 
O. D. Y. Aok. 

~ezlfon Ask. SAK. 
fwl. M. V. SAK. 
Ank. Ordnevi MGd •. 
Aık. Fab. U. MCld. SAK._Ank. 

,, " " 
O. O. Y. Ank. ve Haydar. 

. " " " inhisarlar U. Müd. 

" " " Aık. Fab. U. Müd. SAK. 
İıt. Aık. Fab. Müd. SAK. 

M. M. V. SAK. 
İıt. Komut. SAK. 

" " Jandr. Gen. Kemut. Ank. SAK. 

Gtn 

10-10.JS 
10-10-;18 

14-10-38 

10-10-38 

J :!-10-JS 

27-9-38 
4-10-iB 

10-1()..38 
11-11-38 

10-10-38 
10-10-38 

Saa 

14 -
10 -

15 -

9-

15 -

15 --
15 -
15 -
15 -

15 -
15 -

7-10-38 13 -

15-9-38 itib. J ay 
29.g.Jg 1 ı -

27-1-38 
7-11-38 

10-10-38 

7-10-3i 
10 10-38 
19-10-38 

l ;.10-38 
8-10-:18 

12-10-38 
7-10-38 
~9-38 

3-10-38 
26-9 38 
~S-9-38 
7-10-38 

5-10-38 

7-10-38 

8-1 l-18 

6-10-38 
28-9-38 

15 10-38 
3·10-38 
7-10-38 
21-9.JB 
3-10-38 

l 7-10-38 
11-10-lS 

li-10-35 
9-11-3 
8-10-38 

7-lt-38 
11-11-38 
11-11-38 
11-10-38 

s.11.38 
12-11·38 
7-10-3 

11-19-38 
28-9-38 
28-9-38 

40-10.38 

14 30 
15 -
1• 30 

10 30 1• -
14 -

14 30 
10 30 
17 -
15 -
10 30 

15 -
l( -

15 -
15 -

16 -

15 -

15 30 

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

11 -
ı• -

15 -
16 -

15 -
15 -
15 -
15 30 

14 -
11 -
14 -

15 
10 30 
11 -
10 -

Cumartesi 

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
................. ~ .... ._. ___ ..................... -.. -~---.... -----. ............ ...,... _ _.. __ , __ 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benı.in 

Motorin 
Mulea köm6ril yeri! blek 

" " 
" " 
" " 

krible 
111ari11laYe 
hıvenan 

Kok k~ıuürl (fabrikatla 
Sömilkok (depoda) 
Kek ecnebi (depoda) 

ErzaK 

Pirinç Tosya 
,, yerli Bombey 
,, eeaebi (Hiaıüye) 

.ialtua birinei 

" 
ikiaci 

,, Pirina 
Şeker yerli toz 

,, " küp 
Yumurta iri 
Limon ltalya 

" 
Tarablus 

Patateı Adapuar 1 ci 

" " 2ei 

• 

Zeytin lanHi dul.le (~ mahıul 

" " " (937 " 

" " 
" " 

lci " 
2ei ,, 

,, ,, 3cü ,, 
Sade yat Urfa (birinci) 

,, ,, (ikinci) 
,, Kars (erimif) 
,, 1, (erimemit) 
,, Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

" 
" 

Deri ham ve ı,ıenmı, 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 
,, ,, manda 
,, ,, 11tır 

Hava kurusu kuzu 
" ,, koyun 
,, ,, otlak 

Tula keçi 
,, koyun 

Salamura luızu 
,, mancla 
" llj'lr 

K~Hle ,, l•i 
,, manda lci 

Me,in elvan loi 
,, beyu: lci 

Sahtiyan elvan lci 
,, beyaz lci 

Pamuk lpllğl 

V ater yerli 4 Adaaa 

" " e " 
" " 8 " 
" " 10 " 
,, " 12 " 
" " 14 " ,, ,, 20 Y edikule 
,, ,,24 ,, 

Ekıtra ,, 6 ,, 

" 8 
" 10 
" 12 

" 
" 
" " " 14 

Vater ecnebi 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" " Ekstra Yerli 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 

,, 
" 
" 
" 4 Hindiye 

6 " 
8 " 
ıo ,, 
12 ,, 
14 lnıilix 
15 " 
18 " 
20 " 
22 " 
24 ,, 
15 ltalya 
18 ,, 
22 
24 " 

" 

kile1u 
litreai 
kilosu 
toau 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

kilcnu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" uoıılıtı 

b. Hndıtı 

" lr:ilo1a 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 

çiftl 
kiloıu 

,, 
" çifti 

kiloıu 
çifti 

" 
" 
" lııllosu 

" 
" 
" taneıi 

" 
" 
" 

paketi 

" ,, 
,, ,, 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 
" 
" 
" 
" ,, ,. 
" ,, 
" 
" 
" ,, 
,. 
" 

En az • En çok 
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~artesi 24-V-938 Münakasa Gazeteıi 

~ak, Zahire, Et, Sebze ve saire 

Stıç,, tuz, ıoğım, yumurta, pat:•:s-;:;:r Açık ek. Sulhu~ı. B.rkelr. Sauat Okl!. SAK. 1ı.10-38 U-

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, Y.s 

İstanbul Lcvaı:ım Amirliği Satınalma Komiıyonırndan: 

1 

~il "e fcker (Temd.) 
\' ;u f .. ulye : 54 t. 
~h 177IO k. ot: 54168 k. 
~'b . · 770 t. (Temd). 
" ""- unu : 111 t. (Ternd.) 

Kapalı z. 
Kapalı z. 

Kapalı a:. 
,, 

54ı;o -
5958 48 

40.t25 -
2l 900 -

-405 
437 -

3032 -
1581 -

İzmir Lvz. SAK. 
Aok. Beled. 
Vize Tümen SAK. 
Beytüpcbap Ask. SAK. 
Deniz Lvı. SAK. 

8-10-38 
7- !0-38 

18-10-38 
10-10-38 
27-9-38 

12 -
ıı -
J7 -
10 -
11 -

Ordu hastaneleri için alınacak lf.00 adet yiın kazatın aıık ek· 
ııHmesi 1 i-I0-93~ ulı güaü saat 14,3() da Tophanede İstanbul Leva· 
zım Amirliği S&-ınalnıa Komisyoaıanda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1600 liradır. İlk teminatı 120 liradır. Şartnamesi ve nümaoeıl Ko
misyonda srörülebilir. isteklilerin kanunt vesikalariyle beraber belli 
saatte Komiııyoaa 1ıelmelui. 

Paı. 
1
' 1 peynir : 7 t - makarna 20 t. · tel i'P• Ye 'ehriye : 't t. - kaylll re9eli : 

tlt t. erik reçeli 3.1 t. (Temd.) 
llae~: 700 t. (Temd.) (Şart. 333 kr.) Pa:ı. 66500 - 4575 -- ,, ,, 

" 
27-9-38 14 30 Devlet Demir1olları va Limanları İşletme Umum İdareıindea: 

~aza ye ele ı er 

~16t 1'ömür:i : 130 kental 
P,.~~ '"kazı (Temd.) · 
~ 1 f o tin : 97 çift 
'lef· 

Açık art. 
Paz. 
Paz. 
Açtk art. 

İzmir Or.nan Başmi1hendiıı 
Konya Bölge Sanat Okulu 
Tophane Lvz. SAK. 

5-10-38 
J.10-38 
~o 3-38 

Muhammen bedeli -4289 iira 50 kurut olan 373 adet yün 
battaniye 8-l0-93S cuwarteıi güaü saat 10,30 ta Haydarp•f• ıar bi-

14 -j ua11 içindeki Satınalma Komisyonu tarafından açık eksiltme ile aa-

10 - , tın alınacaktır. 
15 - B . · k . t· 1 • k . • . 32 _ _ u ı"e ~ırmc , ıs ıyen erın anunun tayın dtıtı vesaik Ye 1 

Q.~. •.ı, demir makine Ye aksamı, demir halat s· "··•yon : ~ adet 
~ t.~lce 

ltift: 50 t 

r. 

Açık art. 
beheri 40 -

177 02 14 -

300 -

İst. Gümrük. Baımüd. 
Ar.k. Beltd. 
İat. Komut. SAK. 

27-9-.lS 
IO ı0-38 
7- :0-38 

10 30 lira 72 kurutluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme gilnl saa-
1 l _ tiue kıdar Komisyona müracaatları liı:ımdır. 

"' . • L::Z::-~ =-
Bu ite tartnameler Haydarpa,atla Gar binaıındaki Komiıyoa 

tarafından parası.& olarak datıtıl•aktadır. 
Burszı. Yenişehir Kaz. Kaymak. ,, 

a) M Ü N A K A s A L A A 1 Okulu arkasındaki Jandarma matbaası ikmali inşaatı gene 
.,, ayni f&rtlarla ··e pazarlık usulile eksiltmeye çıkarılmı§tır 

lıı ** ••• M WW IMigw ı Keşif bedeli 1957.5 lira 50 kuruştur. 

Mnliye VekAletinden: 
1 - Vekalet mütitahdeınini "çin kuma~ı verilerek tliktir

tilccek olan yüz oiBZ üçft erkek, <lokuzu kadın elmak tbere yü.z 
kırk i~i takım elbise açık eks!ltmeye kooulıauıtur. ~t-Tamirat-Nafıa işleri vemalzemesiHarita ı 2 - Eksiltme IO/ I0/938 pazartesi günü saat 10 da 

Nafia Vekaleti yapı i~lcri Elcsiltme Komisyonu odasında 
pazarlık usulile yapılacaktır. 

2 - Muhamrnen hedeli bil iki yiiı yGdi ve muvakkat t••İ· 
nalı doksan lira elli Dç k\lruştur. Hana Belediyesindr n 

a& k l - Mevcut proje ve kc,ifnamesi mucibince Hanada 1504 lira 
'llru, ketifli bir hela inşası 21 pn müddetle açık eksiltmeye ko· 

•ti ur. 

~'tıı 2 - İhıı.le 26.9.931:1 pazarle~i günü Havza Belldiye Encümeni 
rt&nda yapılacaktır. 

t"i 3 - Bu ite ait proje ve şartnameler her rün Havza Beletli· 
ilde giMUebilir. 

~ıııı· 4 - lluiltmaye aireailmek için 112 lira 87 kuruş muvakkat 
~tııııdat Yahrmaıı Ticaret Odası ve ehliyet belgrlcri ibraz edilmesi 

1' ır. 

\l 5 - Daha fazla isahat almak iıtiyenlerin Havza BdeJiyesine 
'~t 

•atları ilio olunur. 

3-Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1481 lira 85 
kuruşluk muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 

4 - Eksiltme ıartnamesi ve buna mütcfferi evrak bir 
lira bedel mukabilinde yapı işleri Umum Müdilrltığünden 
alınabilir. 

M. M. Vekileti Satınalma Komisyonundan: 

- İzmir'de üç erat pavyonu inşası kapalı :.u.rfla eluiltmeye 

3 - Şartnuıncsi Levazım Müdtirlüğiinde görülebilir. 
4 - Ek~iltme 7. 10·93~ cuma ailuü saat 011 aeıte Levazım 

~1üdürhiğ0nda milh::şekkil Elr.:sillme Kor11iayenunda yapılacaktır. 
t~tekl!leria 2490 sayılı kanunun :2 ve 3 üncti muJtlderia

deki f·elgeler ve mtıvakkat teminat makbuzu veya banka kefalıt 
ruektııbile birlikte belli gün ve uatte Komiıyena gelmeleri. 

M. M. V. Satın Alma Komisyonundan: 

kooınuıtur. 2000 adet battaniye kapalı zarfla ckıiltmeye konulmuş-
2 - H..?psinin bedeli 68,787 (altırış sekiz bin }edi yüz rıelcsesı tur. Hepsiuin tutarı 18000 liı-a olup ilk teminat 1350 lira· 

yedı) lıra •hıp ilk teminatı (5, 160) liradır. dır. Eksiltmesi l2· 1o·Y38 çarşamba gtinü ve saat 16 da ya· 
3 - Ekıiltmesi 10 i ı kte,rin 938 pazartesi günü uat 15 de ya- pılacaktır. Şartname evsaf ve nümunesi her gün komisyon-

Muğla VilAyeti Nafıa MüdDrltiğünden : pılaaaktır. da görülebilir. İsteklilerin ihale saatinden behemeiaal bir 
1 4 - Şartumeıi 344 kurut mukabilinde M. M. V. Satınalma saat evYel kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı veaaikle bir• 

fi. - Eksiltaeye koımlan iş: Mug· la Vilayeti merkezin· K i d ı b"l ~) om ıyonuD an ama ı ı r. likte Ankara'da M. M. V. Satın Alma Komisyonuna teklif 
~ 91ıiden yaptırılacak Hökümet Koaağını11 ilk kıımı•ın 

•ı olup keıif bedeli 20953 lira 29 kuruştur. • • • mektuplarını vermeleri. 
2- Kayseride yap. Kalkevi binası inşaatı. Bak : Kayseri 

Bu ite aid şartname ve evrak şunlardır: C. H P. İlyönkurul Başkanlıiı ilanlarına. 
\ltt A. ~Eksiltme şartnamesi, yapı işleri umumi, fe11ni şar· Kereste Tahta v .s. 

:•• Ye buna mil tef eri diğer evrak. 1 İ " . . . " ,,.. 
''1° - lıtiyenler, bu şartname ve sair evrakı Muila Na- , laçlar, Klıntk, !pençıyarı alat v :!:, İzmir Devlet Deıuiryollarından : 

~-.,,,,.=-m.--.-,~-----------

3GdürlüğBnden görebilirler. ...c-,.. Muhammen bedeli ile miktar, cins Te eb'adı &faiıda 
~il&& - Eksiltme 10-10-938 pazartesi gftnü saat 11 de 1 Urfa Viliyıti Daimi Encümeninden : yazılı Çam tahta lor 5-10-938 Çarfamba gilaü saat 16 da 
'\~._ Vilayeti Nafıa Mldlrlüğü Odasında Eksiltme Ko- İznıir-Alsancakta 8 nci İıletme binasında lıletne Komisyo· 

:llunda yapılacaktır. 1 İhalesinin 2 t-9-V38 tarih}nde yapıl~c~ğı ~umhuriyet .g~- nunca a~ık c~ıiltme. s~rctile sa~nı alınacaktır. 

S
- Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. ze~esının 13, 15, 17, 19 e!lul_ 938 tanhlı nus~asında ılan I Bu ışe gır:nek ısi:ıyenlt;r 32.5~9 kuruıluk muvakkat te 
...._ M kk t · l57 l ı· 50 k edılea Memleket hastanesı ıçın ahRacak 557 lıra 15 kuruş miuat vermeleri ve kanunun tayin ettig~ i vesikalar ve ka--A uva a temınat ıra uruıtur. 

1 "tı :- Ekıiltmeye girebilmek için isteklilerin aıağıda ya- tabmin bedelli 7 4 kalem alıltı cerarhiye eksiltmesi ayai nunun 4 fincü maddesi mucibince ite ıirmeie manii ka-
·•ıa·L· "b 1 · · b d şerait tahtında 011 gün uzahlmışlır. İhale 1 birinciteırin 1

1 

nunt bir halleri bu!unmadıg· ına dair beyannamelırle muay-. 
1 

111:ı ı raz etme erı ıca e er. 
' ._ Ticaret Odasında kayıdlı bulunduklarına dair Te 938 tariainde yapılacaktır. yen vakitte komisyona müracaatları lizımdır. 

Şartnameler Komisyondan parasız alınabilir. ! "'Evvelce bu gil»i inıaat J&ptıklarına dair vesika. M. M. Vıkaleti Satınalnıa Komisyonunda•: Ticaret Oclaıınca 
~, - Villyıt Nafıasından vesika almak istiyealerin iha- 1 - .Hspsuu: tahmin edılıa fıyatı 10,500 on bin hef yüz beller metre mi· 

- 8 1 " l ·k l lira olan •irmi kalem veteriner ecza kapalı zarfla aatın alınacak· klLına taLmı'a lı:--' az ıün evve reımen auracaat e vesı a a ma.. ı u • 
~•llldır. tır. edile• fiat 

2 - [keiltme 7 ikiuciteşrin 938 paıarte!li glinü saat 15 de Miktarı Metre Cins ve 

Balıkesir Nafıa Mldürlüjünden : 

'ı-.~ ...... Erdek liman dairesi inşaatı açık eksiltmeye ko
ı tur. 

''r ...... itin bu sene yapılacak kıımınıo bedeli keıfi 5000 . 
3 
t\ ...... Bu işe aid evrak : 
il ...... Projeleri. 

~......., Fiat bordrosu, mesaha cetveli keıif bulAıa . c 
b - Nafıa yapı isleri fenni ve umumi şartnamesi. 

\.. ()ı......_ Bayındırlık işleri genel ıartnamesi. 
~h \lp isti yenler bu euakı her gün Balıkesir Nafıa Mü
~ • •de görebilirler. \... ~, t Ekıiltme 1 O te,rinevvel 938 pazartesi günü saat 
"'1. rdek Hüktimet Konağında kaymakamlık Odasında 
"İ\ 'll Ntfıa Komisyonu huzurunda yapılacaiından iatekli· 
~ S ' 1

1
kur saatte Komisyona müracaatları. 

~ ~~ •tekiilerin bu işe aid 375 liralık mnvakkat lemi
\ ._,~k mal sandıiına yatırdıklarına dair makbuz veya 
\ ~t,ı. rda ıayan kabul banka mektubu ile asgari bet 
\ ~. k Yapı itini bir defada muvaffakiyetle başardıiı· 
~ ~ ~'laikle ihaleden en ıo• sekiz glin evvel Balıke
~ı : ~ijdilrlllğllne müracaatla alacakları ehliyet vesi
~~, ' iıcaret Odası vesikasını hamilen muayyen olan 
'· '••tte eksiltme Komisyonuna mliracaatları ilin 

Aakara'da M. M. V. Satınalma Ko. da yapılacıktır. 1 mikAbı evsafı Eb'adı 
J - llk teminat 787 lira 50 kuruş elup oartnamesi Komis· 1600 34 560 Çam dilme 4,00X0, 12XO, 12 

yon~a görülür. 200 J 440 " " 4,00X0,06X0,03 
• • • 200 3.600 " " 4,ôOX0,09X0,05 

8 kalem röntken fılım ve malzemesi alınacaktır. Bak: 
1 

100 2.880 " " 4,00X o, 12X 0,06 
lst. Sıhhi Müesseseler SAK. illnlarına. 50 4.320 " " 6,00X O, l2X O, 12 

100 4.000 Çam kalas 4,00X0,25X0,04 

EI;ırt;ik, Havagazi, Kalorifer Tesisat ve Malz. 1 30 2. l6'l " " 4,00X 6,30X0,06 

Lira Kurut 
1451 62 
60 48 
1s1 ıo 
120 Q6 
181 « 
168 00 
go 72 
2116 IO -

1

2100 50400 Çam tahta 4,ooxo,20xo,03 

P. T. T. Levazım Mldürlütündtn: .c::-=. _ =~==-==-===--=---

} - İdare ihtiyacı için 80 ton 3 MM 1 ton 1,5 M(M ki ceman Matbaa işleri, Kırtasiye-Yazıhane levazımı 
90 ton bakır tel kapalı .arfla ekailtmeye çıkımlmıttır. 

2 - Muhammen bedel 96000 muvakkat teminat 5750 lira olup 1 25000 top sigara kağıdı ile 750 bobin signa k&ğıdı 
ekıilhııeııi 8 te4rir.isani 938 salı j'ünü ıaıııt 15 de Ankar.ıda P. T. T ! alınacaktır. Bak İnhisarlar U. Mad. il~nlarına. 
Uma• Müdürlük biaaıındaki Satıaalma Komisyonunda yapılacaktır: 1 

3 - İsteklilerin munkkat teminat veya banka mektubu ile k , . 1 M-o-b=-il..,.,;=-a-=..,.,.,v•e:,.,.w=..::b=;=. r __ o ...... ..,,.,.,e_ş=y:::oa_s_ı ........ _:ı-u-şa_m_b_a_,_H_a_ı_ı_v_.s_. 
nuni veıaiki muhtevi kapalı zarflarmı o gün saat 14 e kadar mez· ı ' 
kllr Komiıyona nreceklerdir• . Çorum Ortaokul Direktörlütünderı: 

4 - Şartnameler Ankara P. T. T. Levazım lstaııbul Be1otlun· ı . . . . . . 
da P. T. T. Ayniyat Şube Müdürlüklıriaden 450 kuruı mukabillade 

1 
Çorum Ortaokul lhtı} acı ıçıo alınacak 20 sıraya talıp çık· 

ver.lecektir. 1 mıdığındnn eksiltme 10 gön temdit edilerek 26·9·931 pıaarte.i 
giinil saat 14 de yapilacağl il&n elunur. 

ADkara Belediyeainden : 
l - Cümhuriyet bayramı için alınacak 15 \•ohluk 3000 adat Çorum Vilayeti Daimi Encömenden : 

ampul 15 gün midaetle açık eksiltmeye konwlmuıtur. İlk mektepler için alınacak beher adedi beı lira mu· 
2 - Muhammen bcddi (810) liradır. hamen 45 adet sıra Teırinievveline 3 cü pazartesi gtlntl 
3 - M11vakkat teminatı (60,75) liradır. I s~at 15 fo ihale ~dilmek il~ere 2o gün mlld~etle a~ı~ ek· 
4 - TaEıilit almak iıt•yenlerin her ıün yuılı işleri kalemine sıltmeyc konuldugundan tahp olanların ve niimuneııaı g6r· 

ı, I Nafıa Veklletinden : n isteklilerin de 7 tetrinievvel 9.)8 cuma aGnü ıaat 10 buçukta Bw- mek isteyenlerin Encümen kalemine mlracaatları ilin 

lt•lı:li çıbıamıı alan Ankarada Judarma ıabay lodi7e EncOmenice ml•acutlan. ı olunur. 
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Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 

Urfa Gümrük Mnhafaza Taburu Satıııalmn Ksmiıyonundaıı : 

Miktarı Muhauı. İlk Eks.nin 

Cinsi kilo becieli teminat tarihi gü11ü saati şekli 

nunda yapılacaktır. İrk teminat 1500 lira olup şarhıamesi M. M. V . 
Satınalma Komisyonunda görülehilir. Eksiltmeye gireceklerin k ö&
m: ııi teuıinnt ve 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde yuılı 

belgelerle bi ı likte teklif mektuplarım ekıiltme saatinden en az bir 
s ::at evveline kadar Ankarada M. M. V. Satınalmı:. Komisyonuna 
vermeleri. 

L. 1(. Lira 

Odun 678500 21372 1603 13-10-938 Perşembe 9 kap. z. Ankara Orduni Müdürlüğünden : 
Et, ııA'ır, 72000 24120 1809 13-l0-938 11 
koyun veya keçi eti. " " Ankara Orduevinde mevcut kalorifer dairesin de bozulan bir 

1 kazan yeniden değiştirilecektir. 
l - Urfa gümrük muhafaza taburu ihtiyacı için yukarda cinı A , lınacak hazan 17 metr~ murabbaı ateş satıkh bir sıcak su 

miktar ve muhamm~ ıı be<lel 'eriyle eksiltmeııin gün, saat ~e şekiL kazanıdır. Muhammen fiy ... t 1280 l ıradır. İhale S.10.938 glnü saat 
leri yazılı iki kalem maddt: mukaveleye batlanınak üzere eksılt- 16 da Ordueviııde yapılacaktır. Şa tname her gün Orduevi Müdür
meye konulwu~tar. lüğünde görlilebilir Taliplerin ihale zamanında muvakkat temina-

2 - Alınacak et hangisi daha ucuz olur.a 0 cinı et ihale edi- tlariyle birlikte müracaatları. 
lHektir. 

Sığır etinin muhammen bedeli 18720 lira, koyun etinin mu

hammen bedeli de 24120 lira ve keçi etininin muhammen bedeli de 
18720 lira olup ılk teminatları, yukarıda yazılı olduiu veçhil~ aza
misi üz.erinden hesap edilen 1809 lirAdır. 

3 - ~ Şarinameleri Komisyondadır. Görü lebilir. 

4 - Taliplerin Beledıyc vqa Ticaret Odasında kayıdlı olduk

larına dair Tesika ve ilk teminatlarını Güınrük Mödürlü~Üne yatır

dıklarma dair ınakbuı:la teklif mektuplarını havi zarfların eksiltme 

saatleı inden bir ı;aat evveline kadar Urfada Köprübaşında Gümrük 

Muhafaza Tabur Karara-ahında Satınalma Komisyonu Başkanlığına 

tevdi etmit olınaları ve muayyen saatte de Koıuisyonda buluıı

malan. 

5 - Posta ile g-önderileeek , teklif mektuplarının 2490 sayılı 

kanun ahkamına uyıun olarak aöndermeleri ılin olunur. 

Konya Hususi ._1uhasebe Direktörlüğünden: 

Hususi İdare bötçesile idare edilmekte olan devııir müesse
selerin bir yıllık ihtiyacı olaı ak tesbit edilen 1~6'100 kilo kuru 
me§e odunu açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İhale 6-10·938 periembe günü saat onbe~te Vılayet 
Daimi Eucümeıı odasmda yapıJacaktır. · 

~ - Muvak.k. t teminat akçası 166 liradır. 
3 - Talip olanlar ihale günü saat on beşte teminat akça

larile kanuni ikametgAh1arına aıt hüvıyet varaka::,ıle Ticaret Oda
sına kayıtlı bulunduklarına dair vesik :ayı haıuılerı Vilayet Dai
mi Encümeni odasında hazır bulunacaklardır. 

4 - Talip olanlar şartııameyı aulamak üzere Hu::,u~i Muha· 
ıebeye müracaat edeceklerdir. 

İıtanbul Levaı:ım Amirliii Satınalma Komisyonundan: 

310 ton Lavemarin kömürü 28-9-938 çarşamba günü saat 15,30 da 

Tophanede ist.
4 

Lvz. A. St. Ko. da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 

bedeli 4185 liradır. Teminab 627 lira 75 kuruştur. İsteklilerin ka

auni kanuni vesikalariyle beraber belli saatle Ko. na gelmeleri. 

Çorum Vilayeti Daimi Encilmenden : 

Vilayet ilk mektebleri için beher tonu 1C1 lira mu· 
hammen bedelli azı 75, çoğu 80 ton Çeltek maden kömü· 
rü teşrini evvelin 3 cü pazartesi günü saat 15 te ihale e
dilmek üzere 2o gün müddetle açık eksiltmeye konuldu
ğundan talip olanların Encümen kalemine müracaatları 

lan olunur. 

Çorum Vilayeti Daimi Enctimeniaden: 

Vilayet auırkez ilk mektepleri için~behu kilosu ıçın tıir 
kuruş ~5 tıantim wubamweu bedeilı ve beş santıw kutrundö azı 
ı:GOOU, çoğu 2o0UO kılo odun 'ftjşıineHt:lın üçuııciı paıarte:>i 

giınü saat 15 de ıhalesi yapılwllk tizero 2U giın müddetle açık 

t:ksıltıneye k.onulduğundını talıp olanlaıın t.ncüınen kalemıne 

muracı:ıaUarı iıan olunur. 

* • * Vilayet hastahane~inc muktui ueher tonu i:S8 lira mu· 
hauımen bedelli 15 ton kok k.öwürfı ıle 5V(JU kilo kı~lık sebze 
eırinevvelın uçöncü pazartesi günü :;aat 16 da ihale ~dilmcsk 
üzere 20 BÜD müddetle açık eksıltwey~ koııulmaştur. talip o!aıı
larıo Encümen kalemim: müracaatları ila.n olunur. 

Söwikok köınürii almacak 
Ankara 6eledıye=ıindt:n: 
1 - lieledıyeı vıı: şubeleıioe alınacak 250 ıou bömikok kö· 

mürü on beş gun müddetle kapalı zarflıı ttkısıhmeye konulmuş

tur. 
2 - Muuammen bedeli 6000 liradır. 
:i - Mu vak~at teminatı 450 liradır. 
4 - ~ıutnameıini görmek i~tı) enleıin her ~ün yazı i~lerı 

kalemine miıracaatları ve ıhale 7 tc§rınevvel 9~8 cuma gunü bli· 

at 11 de lielediye Encüıneıunde yapılacağmdun ı~te~lılerıu te
wınatlarile hırlıkte teklıi mek.tuplarıaı o ~un ıtaat oııa kadar He
ltdıye Eucümenıne vecmeleıi 

• • • 
160 ton karpit alınacaktır. Bak: D. D. Y. ili.nlarııi& 

Müteferrik 
M. M. V. Sahcalııın Komisyonundan : 

H~psine tahmin edilen fiat 20.000 lira olan Ankarada Uwum 
sihbiye deposanda yaptırılacak harp paketi imalathanesi makina ve 
teaisab i'i kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 9-11-938 
şarşamita pnü aat lö de Ankarada M. M. V. Sabnatma Komisyo 

Merzifon Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Merzifoııdaki Muhabere Ala yı için yeniden beş biııek, oıı ko
şum üç mekkiri ester hayuaııatı alınacaktır. Sat ınalma mı.amelesi 
J-1 inci teşrin 938 den 10-1 inci teşrin 938 gün6ne kadar devam 
edecektir. 

Üç yaşından allı yaş arasında ve şeraitine uygun istekli hayvan 
sahipleıin Merzifondaki Muhabere Alayına mür.ıcant etın .:leri ilin 
olunur. • • 

Manisa Atatürk Heykeli İnşaat Komisyonundan : 
1 - Atatürk heykeli etraf bulvarları in,aatmda kulla

nılmak üzere satın alınacak 35 ton soğuk asfalt eksiltme
sine temdid olunan müddet içinde de talip çıkmadığından 
iş, 17/ 10/938 pazartesi günü saat 1 1 e kadar bir ay müd
detle pazarlık suretile tamamlanacaktır. 

2 - Taliplerin birinci maddede gösterilen bir ay için· 
de pazarlık yapılmak üzere her gün mesai saati içinde 
Manisa Vilaye ~i Umumi Meclis Salonunda müteşekkil ko 
misyona müracaat etmeleri ilin olunur. 

İstanbul Levzını Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
1!',)taa.bul Deniz YulJawu ~1üdürlüğü emrinde bulunan 20 

No. lu hamule nıoLöıüuüu tamirinin açık eksiltmesi 11-10-938 
ıalı günü saat 14 de Levazım Amirlığı Satınalına Komisyonunda 
yapılaco.ktır. Teknenin keşti 880 lira 10 kuruş, ilk teminatı 66 
liradır. Makinenin keşfi 647 lira, ilk teminatı 48 lira 52 kuruş· 

tur. Şartııame \'e keşfi Komisyonda görülebilir. lstekliieriıı belli 
saatte Komisyona gelmderi. 

Dnlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 3750 lira olup 6-10-938 tarihinde eksiltmesi 

yapılacatı ilan edilmiş olı.n galvacize rakamlı işaret çivisine ait ek

ıiltme görülen lüzum üıcrine fesbedilmi,lir. 

Açık güvertdi armalı ve taın techizatlı 1 adet çektirme tek
ne ve uıakinesi ahnccaktır. Bak İnhisarlar U. Müd. ilanlıtrına. 

Erzak, Zahire, Et ve sebze v.s. 
Vize Tümen Satıualma Komisyonundan : 

5 kuruş 29 .;antım fiat p0ahalı aörülen Pınarhis:ırın 770 ton yu!afı 
yeniden eksiltmeye konulmu,tur. E\uiltmeıi l tı-I0-938 saat 17 de 
kapalı zarfla yapılacaktır. Muhammen bedeli 40,425 lira, ilk temi
natı 3032 liradir. Zarf,ar ıaat 16 ya kadar alınır. Taliplerin bitdiri
len gün ve saatte Vizede Satınalma Komisyonunda hazır bulunma
ları. 

lımir Veteriner Müdürlügü11den: 

Viliyat aygırlarının bir senelik ihtiyacı olan 35580 
kilo yulafın eksiltmesine istekli çıkmamıştır. Artırma ek
siltme kanununun 43 üncü maddesine istinaden bu ihtiyaç 
bir ay içinde pazarlıkla temin edilecektir. İstekli olanla· 
ların 20/9/938 den itibaren 19/ 10/938 tarihine kadar müd· 
det zarfında encümenin toplandığı her paz.ırte.si ve per
embe günü saat 9 dan 12 ye kadar Daimi Encümeneş 
müracaatları ilan olunur. 

Edremit Tümen Satmalma Koınisyonundau : 

Edremit ve Bergama garnizonları için 9800 kilo nohut a,ık ek

siltme ile a ınacaktır. Tahmin edil~n bedeli 720 liradır. Teminatı 

54 liradır. Eksiltmesi 15 10-93~ saat 10 dadır. İştirak edecek taliple

rin ıeminatl.arıyle birlikte Edremit Tüm SAbnalma Kom isyonuna 

müracaatları. 

Muğla Askeri Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Muğla garnizonu ihtiyacı için 20000 kilo bulgur 
açık artırma ve 130000 kilo arpa ve 13(3000 kilo yulaf 
kapalı zarfla eksiHnıeye konmuştur. 3 Birinci teşrin 938 
tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 15 de ihaleleri 
yapılacaktır. Bulgurun tutari 2600 lira muvakkat teminah 
195 lira arpanın tutarı 7150 lira muvakkat teminatı 537 
lira yulafın tutarı 1475 lira teminab 561 liradır. 

Kayseri Kor Satınalma Komiıyooun4an : 

Mu ha. İlk 
Erzakıu 

cinsi 

Miktarı bedel 

kilo lira 

Patates 21000 
Kuru soğan 580·J 

840 

203 

teminat 

lira k. 

63 -
15 2:! 

Eksiltme İhale 
tekli tarih ve günü saati 

açık 3.10.938 pazartesi 15 
,, ,, ,, 16 

1 -Kayıtri Garnizonunun ihtiyacı olan yukarıda cins, miktar, 

Cumarte .. i 

tıteJ 
muhammen bedel, ilk teminatı ile ihale günü ve saatı yaı.ılı pa 
Te kuru s<?ğan açık eksiltmeye konulmuştur. ı'f 

2 - ihalesi Kor Karargahında Sntınalma Komisyonuncl• ! 
lacaktır .• Şartnamesi her gün ıneskur Komisyonda görülebilir· 1,ı• 

- lstekli.lerin kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazıl• ve 
Te teminata ile muayyen ıaatte Komiıyonda hazır buluıın1ahr1 • 

Sultanthmet Erkek Sanat Okulu ve A rltırma EksilttJJe 

Komisyonuudan: 

Nevi Miktarı Fiyatı Eks. T. G. S. iık teınin•t 
Kilo K. S. L. K. 

Salça 400 26 
İnce tuz 1300 4 50 
Kuru soğan 4500 6 50 
Yumurta 30000 l 80 
Patates 6000 7 

M 
182 93 

Beyaz peynir 1800 42 Pazatleıi 
Kaşer peynir 400 67 11-10-938 14 /.'~ 
K~sme şek~r !",000 29 1 l-10-938 14 108 75 ft-

Okulun mayıs 938 sonuııa kadar yukarıda yazıl ı ıekiı k~l>J'ıı 
eızakı 21.9.938 tarihindeki ekıiltmede ihale edılemediğind•11 

~ 

~ 

on gün uzablmı şhr. ~ 

Eksiltme Cağaloğluoda Yüksek Mektepler binasında tol'~ııf 
Komisyonda yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler süzü geçr.11 lıb f( tı 
da yazılan evsafı haiz olmaları ve Ticaret Odasınıo 938 .<ılı e (f 
~ini taşımaları lazımdır. İstekliler gösterilen saatte Ko01iıyoı:ı• 
şartnameyi görmek isteyenler okula gelmeleri ilin olunur. 'd . . . ,, ~ 

72 ton et alınacaktır. Bak erzak sütununda 
(jll' 

Urf s 
rük Muhafaza Taburu SAK. ilinına. 

# ~. 
D.D.YOLLAfll İStETME u. MUDÜRLUGÜND~ • 

~· 
Muhammmen bedeli 15000 lira olan 160 ton karpit 8 .11,sıf • 

salı günü saat 15,3!> da kapalı zarf uıulile Ankara'da İdare bıll 
da salın alınacaktır. i1' . ıt 

Bu işe girmek isteyenlerin J 125 liralık muvakkat teııı 111 , a 1 

t 1'fı 
kanunun tayin etliği vesikaları, tekliflerini ayoı gün ıaa 

kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. .11&e" 
Şartnameler parasız olarak Ankara' da Malzeme Daire5

• 

Haydnrpaşa'da Teıellüm ve Sevk Şeflitindeu dağıtılmaktadır· v' lı 

-------------------------------(6-7--~ s 
Liseler Alım Satım Komisyonu 

Başkanlığından : i 
Komiıyonumuza bağlı yeni açılacak Orta Okullar için (~O!ı ~ 

ıiyah yazı t.:ıbtası pazarlık la eksiltmeye konmnıtur. TeıJJ'" 
liradır. vıııf 

Eksiltme 26 9 938 pazartesi saat 15 de İstanbul Kültür 
törlüğü binası içinde toplaoan Komisyonda yapılacaktır. - 1 

istekliler bu ~ibi işler yaptıklarına dair Tica1et Oda•
1111

• 11
1 

yılı veail<ası vey ruhsat uavan te1keresiyle birlikte belli gU 
aaatte Komisyona gelmeleri. ,~ 

Teminatlar Liselı:r Muhaaebeciliğine yatırılacaktır ve 13'~", ~ 
görmek için Galatasaray Liaesinde Komiıyon Sekreterlil

111 

vurma!arı. (6828) 

~ 

Keşif bedeli 1767 lira 55 kuruş olan DavutP"~' 
yaptırılacak çöp iıkelesi açık eksiltmaye konulmuştur· blı 
şif eyrakıle şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ; göroıe (f 
İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan batlı~ ıf 
işleri Müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet vesika•1 epel 
lira 57 kuruşluk ilk teminat makbüz veya ( mektubil~. eP 
her 7/ lo/938 Cuma günü saat 14 buçukra Daimi Eııeuıı' 
bulunmalıdırlar. (B) (6727) 

İstanbul Belediyesinden 
~. - -----·---------_.__....~ 

Zühreviye hastanesine küzumu olan ve beher kil0~ şıf 
135 kuruş bedel tahmin edilen A.A.A. marke 250 

11
11' 

gramlık paketler içinde 2CO kilo pamuk pa:::!rhkl•bili! 
!1acakllr.Şartnameıi Levazım Müdürlüğünde göıiile e~ 
istekliler 20 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbUZ ~-ti 
mektubile beraber 27/9/938 Salı günü saat 14 bllç 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

adı köy ve Anadolu , 
yakasında İnşaat sahipfe'

1 

ne mühim fırsat 
- .. -·- 9 

Haydarpaşa tren yolu geçidindeki eski is~,s~ı 
binasını yıkmaktayım. Buradan çıkan nadide 111't~' 
malzemelerini çok ucuz satmaktayım. Arslan ııı" ~( 
halis Marsilya kiremitleri, çok pişkin tuğla nadide f 
resteler İstanbula araba vapurile nakliyat yapılı' 
kım yerindeki memuruna müracaat. 1 

Müteahhit RASİM ESld~ 1' 
Zından Kapu No. 23, Telefon: ı'J5 



Müaakasa Gazet .. i 5 

'"WStm;; Çorum Nafıa Müdürlüğünden: 
' 14·10.938 cuma ırünü saet 11 de Çorum Nafıa ltksiltıwe Ko
" ~\!atfa ihaleai yapılmak iz.ere 43 bin lira kefif bedelli Osman
'lı ındaki Koyun baba köprilsil tamiratı kapalı zarf usul ile 

1 İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 1 
...... mıı~m1ma .... 1111 .. i!lll .. ll!lll!llır.ll'! .... .,..cı:Mt•&• .. , ...... i,Willlllllll!l=ımm1••n1 .. ıı:ım!mııllll!I ....... ~ ...................... .. •ye konulmu,tur. 

~taanıe, keşif ve evrakı saire Nafıa dairesinııle a-örillebilir. 
~ u··~kat teminat miktarı am liradır. 

"'t~klıleri'! bu i'e ait müteahhiılik ehliyetnaıne!i ve sair evrak
ırJikte ihale Komisyonuna müracaatları ilan oluaur. 

"--- (6655) 2-4 

1 - İdaremizin Nakliyat şubesi için şartnamesi muci
bine• yaptırılacak açık güverteli, armalı ve tam teçhizatlı 
1 adet çektirme "Tekne,, açık eksiltmeye konmuştur. 

11 - Muhammen bedeli 45(:)0 lira ve muvakkat temi
natı 337.50 liradır. 

I - Şartname ve numunesi mucibince aatm ahnacak 
18000 kilo ha~ ipi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuıtur. 

il - Muhammen bedeli beher kilosu 60 kuruı hHa
bile 10800 lira ve muvakkat teminatı 810 liradır. 

~ Kapah zarf uaullle eksiltme llAnı 

Yseri C. H. P. İlyönkurul Başkanlığından ; 
111 - Eksiltme U/X938 tarihine 

saat 15.30 da Kabataşta Levazım Ye 
ki nlım komisyonunda yapılacaktır. 

rastlayan salı günü 
muhayaat şabosinde-

ili - Eksiltme 26-IX-938 tarihine raıtlayan pazarteıi 
günil saat 10,30 da Kabataşta Levazım vo Mübayaat Şu· 
besindeki Alıw Komisyonunda yapılacaktır. 

~fit_ Eksiltmeye konulan iş: Kayseride yapılacak Halkevidir. 
0 edeli 105243 liradır. iV - Şartuameler parasız olarak her ıün ıözö geçen 

şubeden alınabilir. 

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

~ - Bu işe ait şartnameler •e enakı sııire şunlardır : 
I) - Ekıiltme şartnamesi, 
C) Eluiltme fartnamuine ek şartname, J Mukavelename projesi, 

) Bayındırlık işleri Genel Şarlnaınesi, 
~ Keşif cetveli, Sllailei fiat cetveli, metraj cetveli, 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
ıaatte % 1.5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (68191 1-4 

• • • 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 
1.§ güvenme parası m&kbuzu yeya banka teminat mektu
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme ıünli 
en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen Komiıyon baı
kanlığma makbuz mukabilinde verilmesi lclzımdır. 

1 Proje veaair evrak. 
fı.~ lteyenfer bu tırtnameleri ve evrakı Kayaeri Parti Batkanlı· 

a töre bilirler. 
~t d - Talip çıkmamakla beraber beş'nci maddede 
~t 0layısile 19.9.938 tarihinde yapılacak ihale onbeş 
~."•k 3. \0.938 tarihine rastlayan pazarteıi saat 11 

yapılan ta
gün temdit 
de Vili>et 

1 

4
'9terkn.inde İlyönkurul tarafından yapılacaktır. 

5 
- Eksiltm kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

~ '1ı - Ekailtmeye i,tirak edebilmek için Komisyenu Mahıuauıı
._ ~· llllıııt ehliyet veıikasile Ticaret Odası veıikasını ibraz etmesi 

'ğ ln'1hendiı veya fen memuru bulundurulması şarttır. \ 

7 
- Muvakkat teminat miktarı 6265 liradır. , 

... l - Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve sanHeıı bir saat 1 

•ttile "e kadar pazartesi Başkanlığı Sekreterliğine makbuz mukabiliucJe ' 
Ctklir. Postada vuk11bulacak rccikmelu kabul edılmez. 

'-- (6780) 

latanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

I~~ liaydarpaşa Nümune hastanesine lazım olan 8 kalem Röntken 
I •e nıalz.emesi açık ekıiltmeye konulmuştur. 

~~l..t- Eksilhre 5-10-938 çarşamba günü saat 15 de Catalotlunda 
'>a,da •e içtimai Muavenet Müdürlüğü b : nasında Kurulu Komi-

2 Yapılacaktır. 

3 - Muhammen fiyat : 2300 liradır. 

4 
- Muvakkat garanti: 172 lira 50 kuruştur. 

S - !etekliler şartnameyi her gün Komisyonda görebilirıer. 1 

Na ita - istekliler can seneye ait Ticaret Odası nsikasile 2490 sa
~t • taunda yazılı belreler ve bu ite yetrr muvakkat garanti mak-1 
't,..._ eya banka mektubu ile birlikte belli iÜn ve saatte Komi-

1 

'7 ltlıaeJeri. (6644) 

~zayedeler 

1 - 11 /X/938 tarihinde ihalP- edileceği ilan edılen yeni 
yaptırılacak çektirme "tekne,, ye konmak üzere §artnanıesi mu
cibince alınn~ak bir a et makirw açık eksiltmeye konmuştur. 

11 - Montrljt da dohil oldıı~u halde muhammen bedeli 
4300 lira ve mu' ak kat teminatı 322,50 liradır. 

III - Ek$i}trnc 8/XI/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 
14 de Kabataşta Levazım vo Mubayaat Şubesindeki Ahın Ko
misyonunda ynpılııcaktır. 

iV - Şartnameler paraeız olaruk her gün ~füti grçen Şube
den nlmnbilir. 

V - İsteklilerin komınen kendilerinden aranılaıı ves~it.: ve 

% 7,5 güvenme paralarilt: birlikte yukarda adı geçen Komisyo· 
na gelmeleri ilan olunur. (6818) 1-:1 

• • • 
I - Şartname, resim ve nümuneleıi mucibince satın alına· 

cak 250 adet dişli iskarta bıçağı ile 1000 adet P. M. 63.14 
zincir kenedi açık eksiltmeye konm.ıştur. 

il - Muh~mmeo bedeli dişli iskarta. bıçağının beheıi 3 lira 
ve ıincir keneıiiuin beheri 20 .k.uruş he.sabile hey13ti unıuıııiyeı::i 
950 lira ve nıuvııkkat teminatı 71.25 liradır. 

111 - Eksiltme 27 IX-938 tarihine rastlıyan salı günü sa.rıt 
11 de Kabataşta Levaıım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko
misyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnaml'ler her gfin sözü geçen Şubeden alınabıle· 
ceği gibi resim ve numuneler de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen ~ün ve saaıte 
% 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı g~çeıı Komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. (629.:J) 4-4 

• • • 
Muhammen Be. 
beheri tutarı Eksilt menin 

Cinsi Miktarı L. K. L. K. 

Muvakkat 
teminat 

L. K. şrkli saati 

660X700 m/m tefrikli 
verje sigara kltıdı 

24.5 m/m velin bobin 
ıigara kağıdı 

25000 top 2.08 

750 bobin -.-

52000.- 3850.- kapalı znrf 15 

341.78 24.64 açık eksilt. 15.30 

b)B Bölıe Sanat ™Okulundan: 
~ ~lge Sanat Okulu bahçe
~ eski sinema binııı an
~111 satılmaııı için iki defa 
~ ç ~edeye çıkarılmış ise de ta· 
\ ~ llladığından pazarlık sure· 
' lQ.939 tarihine müsadit 1 - Şutnameleri mucibince satın alınacak yukarda cins vı miktarı yazılı 25000 t•p si-
)et [)t'.•i &ünü ıııat 10 da Vill! rara kAğ 1 <lı kapalı zarf usulile ve 750 hobi• sigarll kiaıdı açılc eksiltmeye konmuştur. 
)~11 •ınıi ER\!Ümeninde inal esi il - Muhammen bedeller ile muvakkat teminatları yukaı d.ı ~Ü5lcrilmiştir. 
sea~ıadan taliplerin meıkur lll - Eksiltme 8/XI/938 tarihine rastlıyan sıılı giinü hizalarında yazılı ıaatlardıı Kabata~ta 
'e g l VıIAyet Daımi Encümeni· Le•azım ve Mttl.ıayaat Şubesindeki Ahın Komisyonunda yapılacaktır. 

e ille( · l 1 iV - Şartnameler 2.60 lira bedel mukabilinde lnlıi::ıarlar Levaıım ve Mubayaat Şubesile 
t en i an o unur. ca._. _ Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

tr Orman Baemühendh,li· V - Eksiltmeye girmek isteyip te bu eb'adda kli~ıt vern~eyecek olan 
l ğinden : decekleri eb'adı ihale giinün<lı·n bir hafta evveline kadar lnbi:arlar Tütün 

firmaların teklif c· 
Fabrikalar Şubesine 

._t.;~ir Merkez kazasının Ku· bildirmeleri ve münakasaya i~tirak vesikası almaları lazımdır. 
~tlı Ve lneeburun Devlet or- VI - Açık ~ksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin eksiltme için tayin eıiilen gün ve saalle 
~-.:dan 130 kental mahliit %7,S güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona g•• lıırnleri, kapalı zarf ebiltmesine it· 
~ t,llr 20.9.938 tarihinden iti· tirak etmek isti yenlerin de mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7 ,5 güv\!nme parası 
'tttı. OQ beş gün müddetle makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kupalı zadları eksilturn günü en g•,Ç 
L~t •atı~a çıkarılmıştır. saat 14,30 a kadar Alım Komisyonu Başkanlı~ma wald.mı wtıkabilıu<lc vermeleri la-
~li ~~ kentalin muhammen zımdır. (6720) 1-4 

""' kuruotur. • • • 
"'•nı· t. ltı. ınat 5t6 kuruştur. 

"lt ~e. 5.10.938 tarihinde saat 
~ ~ tiyUk Kardiçalı hanının 
"'li•· tında Orman Baımühen· 

Chısi Miktarı Mubaınmın 
Beheri 
L. K. S. 

bedeli Muvakkat T. Eksiltmenin 

• 11ld ş, e yapılacaktır. 
ı:~anıe ve mukavelename 
b. rt

1
0rman Baomöheoditıli· 

• ınır. 
laı. -

ll~l Lvz. Amirliği S. Al. 
~ 0111isyonundacı : 

~~~erbahçe Harbiye aktarma 
i(ıı ao dı lllevcut '.-17 çift eski 
a 4, l9.938 cuma günü saat 
\~ 1( 6 Phanede lst. Ln. A. 
tıı.~t. 1°· da pazarlıkla satıla
~.llt •hrnin bedeli 970 ku· 
~: r 0 tinltr an barda görü· 

• lat •teklilerin belli saatte 
~l l•haeleri. 

•-ı 6ııcı ıayfada) 

---
Kuru ot 2i,OOO kilo 
Kırmızı çizgili ka~ıaviçe 99,000 metre 

-.2.18 
1-.9.25 

Tutarı 

Lira -
515 

8320 

teminatı şekli saati 
Lira Kr. 

40 88 Aç.ık eksiltme 15.15 
624 38 Kapalı zarf 16 

!-Şartnamesi mucibince satın alınacak 25000 kilo kuru ot açık eksiltmeye, şartname ve mı 
muneii mucibince almacak 90.tJOO metre kırmııı çizgili kanaviçe kapJlı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. 

il - Muhammen bedellcrile nıuvakkat teminatları hizalarında gösterilmietir. 
111- Ekailtmt; 3/X/938 tarihine rastlayan pa~rtesi günü hizıırlarında yaıılı saatlerde Kaba 

ta~ta Levaıım ve Mubayaat şubesindeki Alım Kolllisyoounda yapılacaktır. 
iV -Şartnameler parasız olarak her gün Eözü geçen şubeden alınabileceği gibi kanaviçe nu· 

munesi de gürü)ebilir. 

V-Açık eksiltmeye i~1irak etmek isteyenlerin %7.5 güvenme paralarile birlikte eksiltme 
için tayin edilen gtln ve saatte komisyona gelmeleri, ve kapalı zarf eksiltmesine ittirak etmek iste· 
yenlerin de möhttrlti teklif mektubunu kanuni vesaik ile %7. 5 giivenme parası makbuzu veya 
baaka teminat mektubuou ibtiva edecek olaa kapalı zartları eksiltm.! günü en geç saat 15.30 a 
_kadar adı ıeçen ılım Komisyonu makbaz mukabilinde vermeleri lazımdır. (6579) 2-4-

(6307) 3-4 

---------------------------------------
Müteahhitlerin Takvimi 

Maarif h:ını tamiri (Konya Hususi Muhasebe Mütl. No. 827 
Garaj i:ı,aatı (Çauak. Mat. Mvk. sak.) No. 827 
Matbu evrak (GOmrük Mub. Gen. Komut. İst. Sak.) No. 827 
Kömür nakliyatı (Selimiye Ask. Sak.) No. 827 
Telefon telefon tesisati (Konya İnhisarlar Müd.) No. 827 
Sadeyağ ve ekmek (Kutamoau köy Etitmenleri Yetiftirme k11rı11 

Dır., No. 827 
Yaş sebz.e (Deniz Lvz.) Ne. 827 
Sadcyat (İzmit Tümeni) No. 827 
.• tab makinesi ve makineli merdiven (Ank. Defterdar) No. 817 
Döküm koku.Jfakişehir Lv.1. sak.) No. 8ıa 
Köprü in~aatı (Eskişehir Nafia Müd.) No. 826 
Butday (Lüleburgaz Tümeni) No. 828 
Afış ve el planı bashrılmnaı (Türk Hava Kurumu . ak.) No. 82S 
Şali mühtelif renk (Deniz Lvz. sak.) No. 828 
Otobüs ve kamyon (Tophane Lvz.) No. 828 
Elbise (Samsun Be'ed.) No. 828 
Heli ioıaali \Havza Beled.) No. tn9 
Yapı malzemesi (İst Komut.) No. 829 
• kadm ayakkabısı pamuk mensucat demir makine aksamı Y.ı. e1ya 

\İst. Gümrükleri Batmüd ) No. 8ı9 
• hbrika tezgahı (İzmir Lvı. sak.) No. 829 
Peynir, yıımurta sofran ve patates (Yükıek Milheadiı Mekt aak.) 

No. ~25 . 
• köknar tomruğu (De•;let Orman lıletmeıi Karat.Gk Revir Amir.) 

No. 823 
Sömikok (Ank. Valiliği) No. 816 
Hükumet kor.atı inıastı (Ank. Valiliti) No. 118 
Fızık ve kimya aletleri (Teknik Okulu Müd.) No. 818 
Semer (Kaıtamonu Aık. sak.) No. 817 
Baş ipi (inhisarlar U. Müd.) No. 817 
Yataklik yün (Tophane Lvz.) No. 817 
Un (Eızincan Jandr. Erat Okulu Sak.) No. 816 
Buiday kırdırılması (Tophane Lvz) No. 817 
Et, sabun ve zeytin yafı (lımir Gümrük Muhafaza Gen Kom•t.( 

No. 817 
Garaj inşaati (Balikeıir Kor. Sak) No. 817 
Kaldırım inşaatı ile etnografya müıeıinde yap. hı,aab (Aolr. Valili! 

No. 818 • 
Kitab bastırılması (Gümrilk ve lnhiıarlar Vek.) No. 818 
Kaldırım inşaatı (Balikeıir Vil.) No. 818 
"' makine dinamo v.!. (Kütahya Defterdar.) No. 818 
Blok maden kömilıü (Ank. Valiliti) 
Kazma, Kürek, çadır el arabası (lzmir Viliyeti) No. 819 
Et ve kuru liOğan (Tekirdat Ask. SAK) No. 819 
Talebe sırası kürsu v. •· (Samsun Kültür Direk.) No. 819 
Patiska, kaput bez ve karyola (Samıua Beled.) 819 
Samsun kışlasında yap su tesisatı (Sa•nn Ask. SAK) No. 811 
Ekmek (Samsun Bcled.) No. 819 
Konak inşaatı (Af yon Vil.) No. 820 
Erzak (Çanak. Orta Okulu) No. 820 • 
• Ayrıa, pantalon v.ı. köhne ve efya (lıt. Beled.) No. 820 
"' Boş çuval (Beykoz deri ve kundura fabrikaıı) No. 821 
Çilrük kaya zeminin hafrı (lat. Nafıa Müd.) No. 822 
Somikok ve odun (Tilrkkutu Gen. Direk.) No. 822 
Hangar inşaatı (Çorlu Kor) No. 823 
Muzıka alitı (M. M. V.) 
Porlat,f çadır bezi (M. M. V.) No. 779 
Tokatta yap regillitör v. ı. (Nafıa Vek,) No. 807 
Buğday öğütülmesi ve anbara nakli (Diyubakır Lv.1.) No. 808 
Patates, kuru so~an fasulye v. s. (Vize aak.) No. 109 
Sadeyağ (Bayramiç Aık. SAK) No. 810 
Toz şeker (Ank. Lvı.) No. 812 
Sadeyat (Jandr. Gen. Koınut.) Ne. 812 
Sadeyağ pirinç ve yulaf (Mersin Ask. SAK) No. 814 
Dikistrin ,.e tuz ruhu (O. D. Y.) No. 819 
Masa ve iskemle (Yüksek Mühendis Mek.) No. 814 
Sömikok (Eskişehir Vil.) No. 814 
Hilkiiaıet konajı inşaatı (Balıkeair Vil.) No. 813 
Gerze kasabasının elektrik tesisatı (Gerze Btled.) No. 813 
Piliç ve tavuk (İst. K.om•t) No. 813 
Şose tamiri (Aydın Vilayeti) No. 813 
Dı\tar ve bina ile yol tamiri (lıt. Beled.) No. 815 
Elektrik malzemesi \ist. Beled.) No. 815 
Tayyare alayında yap elektrik teaiıatı (M. M. V .) No. 815 
Un (Kara Ask. SAK No. 815 
Sömikok (Ank. Valiliti) No. 815 
Hükumet Konatı İnşaa 1 ı 1(Aııtal1a VU.) No. 815 
Kömür tahvilı (O. D. Y. zmir) No, 815 
Jelatin ve çiyi (İnhiaarlar U. Müd.) No. 815 
Köprü tamiri (Zonauldak Nafıa Müd.) No. 816 
Dolap resim m11a11 ve tabure (Tckaik Okulu Aak.) No 81& 
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Journal Professionnel des f ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Adresse Teltgraphique 
İstanbul - Münakasa 
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Tableau Synoptique de Adjudication& OuvertH Aujourd'hui 

Mode Prix 
Objet de l' Adjudication d'adjudicat. estimatif 

Caution 

proYiıoire 

Lieu d'adfudication et elu 

€abi01" dea Charıe1 Jour Heure 

Conetructfon-R paretlon - Trav. Publlce-Mat6rlel de Con•tructton-C111rtographle 

Constr. bat. prefecture Poıt El'dek. 
Conıtr. bat. imprimerie (cab. eh. L. 1) (aj.) 
Rep. aux mosquees "lplıkcı,, "Karatay" 

"Incemioare,, a Konya.. 
Trav. de canafüat;on. 
Constr. de trois pavillonı a lzmir (cah. 

eh. p. 34'1). 
Couıtr. de trois ponb metalliquu ı liıne 

Diyarbakır-Cizre (cAh. ela. L. 50). 
R4p. de 6624 m. de ehauasee s, route 

Çorum·Sunıurlu. 

Publique 
Gr6 iı gre 
Pli cach. 

Publique 
Pli cach. 

" 
,, 

5000 -
19575 50 
2"3282 49 

1103 -
68787 -

375 -
1481 85 
2121 19 

5160 -

1100000 - 46750 -

46603 48 3495 !:6 

Dir Tr. Pub. Bıthkeıir 
Minist. Tr. Pub. 
Dir. Culture Konya 

Municip. Kestamoou 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

Miniıl~re Trav. Pub. 

Vil. Çorum 

10-10-38 
ı O- ı 0-38 
14-10-38 

! 1-11-38 

I0-10 38 

Conıtr. voie sur vol l la Fhce Aviation 
" 

283870 - 21290 25 Com. Ach. Minii. Def. Nat. Aok. 12-10-38 ' 
Eıkitehir (cah. eh. L. 21,30). 

Conltr. Bat. liıue Aviation turqı.ıe a Bolu 
Couıtr. depôt pr taureaux. 
Conıtr. parapet. en fer İl l'bppodrome de 

la Ville. 
Trav. de badiıreonoaie et de peioture iı 

l'huile au premier Hare de la baliue 
de la Gr .. nde Poıte. 

Publique 

" Gr6 a rre 

0991 57 
3800 14 
999 -

598 89 

74~ 37 

75 -

Preıid. liguc Aviation Turque Bolu 
Vil Aok. 

Dlr. P.T.T. Ank. 

27-9-38 
10-10-38 
10-10-38 

7-10-38 

lnıtall. a l'hôp. (aj ) 
Conıtr. maison pr l'armee a Harbiye 

(cab. eh. p. 25), 

Gre a ,,, 
Publique 

50989 71 
4915 81 369 -

Vil. Malatya 1 moiı İl partir du 15-9-38 
Com. Ach. Com. fst. Fındıldı ~g.g..38 

Produlle Chlmlquee •t pharmaceutlques - lnetı umantsSanltalres-Fournltura pour Hopllaux 

Coton merque troiı A : 20:-l k. Grc a gre le k. 1 35 20 25 Com. Perm. Municip. İst. 
Produitı de vH6rlnaire : 20 lotı . Pli caeh. 10500 - 787 50 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
Produita pharmaeeutiquea. Publique 2609 13 195 68 Com. Perm. Municipalite lıt. 

Ertctrlclt6-0az-Chauffege Centraı (insi lfatlon) at Mai6rlel) 

Ampoulu electriques de 15 Wolt 3000 p. Publique 810 - 60 75 
lnstall. haul-parleur Gare Arık. Pli cach. 5000 - 375 -

lnetall. electrique (aj .) 

Hablllement - Chou••uro• - Tleeua - Culra 

Blouıes en laine: 1000 p. 
Couvertures en laine : 373 p 
Confection de coıtumeı : 142 compleh. 
Couvertures en laine : 2000 p. 
Matelu en eoton : 279 p. drapı de lita 

et de couverlure : 360 p. tııiea d'o· 
reiller: 200 p. cou11ins: 279 p. 

Publique 
,, 

Publique 
Pli cacb. 
Gre a rre 

1600 -
4289 50 
1207 -

18003 -
3219 95 

Bola de Conatructlon - Planche, Charpente ete. -- - - ~ 

120 -
321 72 
90 03 

1350 -
491 55 

Municip Ank. 
Adm. Gen. Ch. fer Etat Ank. Bur. 

Exp. Haydarpaşa. 
Municlp. Ulukı,la 

Com. Ach. Iot. Milit. Toplııane 
l~re Expl. Cb. de fer Etat H. paşa 
Ministcre Financ~e 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
lere Exp. Ch. de fer Mtat H paıa 

Planche de tapin: Publique 4341 12 - - ~me Expl. Ch. c!e fer ltat lzmir 

Travaux d'lmprlmerıe - Rellure Papeterl• at iıırllcle• de Bureau 

Papier ozalit: 400 paquets· 840 - 63 - Muoicip. Ank. 

Ameublament pour Habltatıon at Bureaux - Taplsaarla ete. 

Banu: 45 P• Publique la p. 5 - Vilayet Çorum 

Dlver ı 

Aıphnlte froid : 33 t. (aj.) 
Rep. uıoteura de transport. 
L'adjudication du 6-10-38 concernant l'a-

cbat des clouı oumerotes a ete an
nul~e. 

Lunetleı : 5000 p. 
Poutrclleı en profil de 16: 8745 k. 
Materiel de conıtr. : 25 lots. 
Mat hine pr r~morqueur: 1 p. 
Coque de remorqueur a pont ouvert et 

avec nrmature complHe : 1 p. 

Cre a gre 
IPubliqu• 

Pablique 
Gre a gr6 

" Publique 

" 

4750 - 356 25 

4300 - 322 50 
4500 - 337 50 

Vil Manisa 
Com. Acb. lnt. lst. Topfıane 
Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ank. 

Com. Ach. Minist. Def. Nat. Ank. 
Com. Ach. Com. lıt, Fıodıklı 

n ,, 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabata~ 

" n 

27-9-38 
7-11-38 
ıo.10.3s 

7-10-38 
10-10-38 

19-10-38 

11-10-38 
8-10-38 
1-10-38 

12-t0-38 
29-9-38 

5-10-38 

7-10-38 

3-10-38 

17-10-38 
11-10-38 

t 1·1'1-3S 
28-9o38 
:..~·9-38 
8-11-JS 

l t-~ ().38 

Cuivre catode electrolite (cah. eh. L. 10,80} 
Tuyaux en fer d'un diametre ioterieur de 

3 pouceı: 609 m. flaocbeı: 120 p. 

Pli cach. 216000 -
1320 -

12000 - Com. Acb. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 12-11 ·38 

Chevaux de monture et trait. 
Machineı et ioıtallation pr fabrication de 

de paquets de guerrc. , 
Cbaudron pr chauffaıe central. 
L'adjudication du 26-9-38 conceroant l'a

chat de 7762 k. de coton pr lit a et' 
annulee. 

Coton pr lit : 7762 k. 
Macbinc·outil a tour1 : 3 p. 

Machine·oul, plane Varıel: 1 p. 
Ceinturet a 6 poehes : 600 p. courıoieı 

pr l'epaule: 3150 p. cıeintureı a 6 
pochet pr baionnetteı: 150 p. oein
tureı a 3 poches : 900 p. ceintureı 
eıı neueııim : 2000 P• eourrolH pr 
ceinture : 1000 LP• ~ courroicı en 
onreıim pr ~paule: 1000 p. cour
roİH ea nevreıim pr baionnelteı : 
1000 P• cıourroit1 pr fuıilı i 6~00 Pt 

Publique 
Pli cach. 

Publique 
Pli cacb. 

" 
n 

99 -

20000 - 1500 -

1280 -

2433 84 186 29 
16500 - li37 50 

20000 - 1500 -
25435 - 1907 62 

Dir, Fab. Mil. lst. Salıpazar 7-10 ·38 

Com. Ach. Mil. Merzifon 10-10 38 
Com. Ach. Min. DM. Nat. Ank 9-11-3!r 

Dir. local armee Ankara 8-IC-38 
Com. Ach. Dir. Gen. Fab., Mil. Ank. -

,, 7-10-3 H 
Admin, g~n. ch•öiİns de fer Eta.( 11-11-38 

Ank, Burau Exp. H. Pa,a 
,, 11-11~38 

Com, Acb. Cob>. G,n, "Oend. Ank, 10.1<>-as 

14 -
10 -
15 -

15 -
1$ -

15 -

9-

15 -

15 -
15 -
15 -

13 -

11 -

14 30 
15 -
14 30 

10 30 
14 -

14 -

14 30 
10 30 
15 -
16 -
10 30 

16 -

15 -

15 -

11 -
14 -

15 -
14 30 
11 -
14 -
15 30 

11 -
14 -

·15 -

16 ---
15....; 
15 -

15 -
ıo -

Memento des F ournisseurs _./ 

Lundi 26-9-938 

Rep. han Maarif (Dir. Complabilite parliculiere Konya) No. B
21 

Conıtr. garııge (Com. ach. Place forte Çaoak.) No. 827 ~· 
Impirmees (Com. ach. Commaod gtn. surveil. douan. bt.) No· 
Transport Houille (Com. ~eh. milit. Selemiye) No. 827 
lnı!al • . telpheonique lDir. Monop. Konya) No. 8~7 
Beurre et pain (Ecole normale Kastamonou) No. b'27 
Legumes •lnt. Mıırit.) No. 827 
Beurre (Div. lzmit) No. 827 
Cokc de fonderie (lnt. E kişehir) No. 826 
Coıı.str. p nt (Dir. Trav. Pub. Eskifehir) No. 126 
Bles (Div. Luleburgaz) No. 828 
lmpression deı plans (ligue Aviafürn Turque Iıt.) No. 828 
Etoffe chali (lnt. Marıt.) No. 828 
Autobus et cnmion (Int. Tophane) No. 828 
Costumes (Municip. Sam•un) No. 82~ 

Conslr. vupasienne (Municip. Hnvu) No. 829 
Maleriaux de coJslr. (Command. lst.) No. &29 
Scmi·coke (Vil. Ank.) No. 816 
Konstr. Konak gouvuneaıental (Vil. Ank.) No. 816 ti 
lnıtruments de chimie et physique (Dir. icole technique) No· S 
Selle (Com. ach. milit. Kastamonu) No. 817 
Corde pr. biicbe (Dir. gen. Monop.) No. 817 
Laine pr. lit (Int. Tophane) No. 817 
Farine (ecole gendr. Erzincan) No. 816 
Conca11ageı de bles (lnt. Tophane) No. 817 
Constr. 1ıarage (Corp. armee Balıkesir) No. 817 
Constr. route et rep. musee (Vit. Ank,) No. 818 
lmpression de livres (Ministr. Douan. et Mouop.) No. 818 
Constr. chauuee (Vil. Balıkeıir) No. 818 
Cbarbon en b!oc (Vil. Ank.) 
Pelle, piroche, tentes de. (Vil. lzmir) No. 819 
Bances et ı upitru (Dir. Culture Samsun) No. 819 
Llts batııte ete. (Municip. Saaııum) No. 819 
Jnstaliation d'ecu iı la ccı.erne Samsun (Com. ach. 

No. 819 
Konstr. Konak gouverııemental (Vil. Afyon) No. 820 
Boiı et semi-coke {Dir. gen. Turkku~u) No. 822 
Conıtr. hangar (Corp. armee Corlu) No. 823 
lnıtruments de muıiqo.e (Minist. def. Nat.) 
Toile pr. tente (Miniıt. Def. Nat.) No. 779 
Conslr. regulateur, ete. iı Tokat et Kozove (Miuist. 

Pub.) No. b07 
Broyaııe et transport de ble i(lnt Diyarbakır) No. 808 
Sucre (lnt. Ank.) No. 812 
Dexiılrine et acide chlorydrique (Ch. dı fer Etat) No. 819 
Semi-coke (Vil. Eııkişehir) No. 814 
Constr. Konak gouv.:rnemıntal (Vil. Balıkesir) No. 813 
lnıtallation electriquc iı Gerze (Municip. Gerze) No. 813 
Rep. de chauHee (Vil. Aydın) No. 813 
Constr. mur, rep. route et div. bat. (Municıp. Iıt.) No. 815 
Articles eleclriques lMonicip. Ist.) No. 815 
lnıtal. elect.ique (Minist . def. Nat.) No. 815 
Farine (Com. ach. milıt. Kars) No. 815 
Semi-coke (Viı. Ank,) No. 815 
Conıtr. Konak gouvernemental (Vil. Antalya) No. 815 
Charıement et dechargemeot de charbon (Ch. de fer Etat) 
Gelaline et clous (Dır. ieu. Mönopoles) No. 815 
Pep. pont (Dir. Trav. Pub. Zongudlak) No. 816 
Armoiru, tablu et taboureta (Dir. Ecole Tecbnique) 816 

Cins ve 

(5 nci ıayfadan devam) 

lıtanbul Defterdarlığından 
bulunduğu mevki 

==----

Nişantaşındaki muattal Ekmek fabrikasında mev
cut hamur, un harman makinelerile muhtelif mar· 
kalarda Elektrik motörleri, Asansör, Kalorifer 
musluğu, istivane bakır kazan vesaire ki 31 ka-
lem eşya toptan: 710 

Aynı yerde mevcut köhne Ekmek sepetlerile 
tahtaların beher kilosu : 

Aynı yerde mevcut eski kösele Te kayıtlar 
beher kilosu : 

Sultanahmette İstanbul tapu
0 

dairesinde mev· ,,n 
cut 22 adet çini odun ıobası : 'lf" 

Beyoğlunda Balıkpazarında 22 No. lı Anaı• 
tas Karasolinin dükkanında aaklı 770 kilo bozuk 
makarna ve şehriye beher kilosu : ~r 

Yukarıda cins ve bulundukları mevki yazılı eşy•111-, ~ 
lazarındaki muhammen bedeller ~zerinden açık arttırı",l 
ayrı satışları on gün uzatılmıştır. isteklilerin ve tediye'~; 
ti il~ di~er ş~rtlarını ~ğrenmek is~iyenlerin her ı~' g·~ 
Emlak ıdareııne ve muzayedeye gıreceklerin de Z~ 1' 
perşembe günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçalaril• 
Eml4k Müdürlüğünde toplanan Komisyona milracaatl-1

1
' 


