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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
t i:rkı·yenı·n Memleket,,.. lHaberlerı· Sivas Belediye Riyasetinden: \( Sivas lnkilap müzesi için yaptırılacak iki adet sarı kaplima 

madeni kapunun imaliyesi ile Siva.ta teslimleri için tahmin be· 

D T
• t• dellel"i olarak 1700 lira konulmut muvakkat teminatı 180 liradır 

iŞ ıcare ı Yağmurların faydası oldu ~:ruu~::ai~~~~ tarihind•n 45 gün sonra Sivas belediyeıinde hazır 

I
• • • S l h h Kapulara ait proje ve şartnamenin bir suretini almak iateyea-

N K 1 Ş A F E D 1 V Q R on yağmur ar, yurdumuzun emen er tarafına yagv -l 1 ler Sivas belediye mühendislitinden meccani olarak alabilir. 
mışbr. Çiftçinin madasluını bozmaia ve yeni açmalara 25.8.938 ve 5.9.93!1 tarihinde olan ihalelerinde talip çıkmadı· 
batlamasıoı kolaylaştırmıştır. Bostanlarda su sıkıntısı kal- tından pazarlık suretile verileceti ilin olunur. 

Sa 
~~k~ Yıllarda Türkiye'nin harici ticaretinde pek çok 
L~~ •r . vukua geldigi tlpheıiz herkesin malumudur. 
ıtle ik ~ılhaı.ııa geçen seneden beri bir çok memleket
~t lısadi münasebetlerini genişletmektedir. Başta ln 
~tt~e Amerika gelmek üzere, Türkiye'nin ticaret mü
'1'i ~t ·~de b11lunduiu memleketlerle olan eşya mübade
~- •tistiklerinde bilhassa hu yılın ilk üç ayında diğer 
~ d llazaran mühim farklar görülmüttür. Uzun bir in
\· ttr . d ~ı ti esın en sonra tekrar neşrine başlanılan Türk ha-
\.İ~i:a.~~ istatistikleri ıılın yalnız ilk üç ayına ait oldu
.:-"lıltk urkiye'nin senelik ticaret inkişafı ve yabancı 
~d ttlerin Türkiye ile münasebet dereceleri hakkında 
.. ,t'n _kat'i bir hüküm vermeye imkan yoksa da, ra
~~. bize, geçen senenin aynı aylarındaki vaziyetle bir 
."'ıtıtı le Yapmak imkanını vermektedir. Böyle bir karşı· 
~ ~ı •da tebarüz eden ilk nokta, Türkiye ithalatının art
~I, ;•sıdır. Bunda yalnız her hangi tek bir devletin 
~~ b~rkiye'nin kendi!erile iktisat mübadelesine ~iriştiği 
~t ~ llYük sanayi memleketlerinin ve Türkiye'nin pazar-
)' Usuıi surette alakalandığı memleketlerin payı vardır. 
. tlti 

'ıı d Ye'nin ~Almanya ile eşya mübadelesi münasebet-
~ ... ,,. e tekfar şayanı memnuniyet bir safhaya girdiği 
~ltkldir. Türkiye'nin son zamanlarda höyük sanayi 
\'tlt ttlerile ticaret mi\nasebetledoi genişletmesi bir çok 

tı I' tarafından, artık Türkiye'nin Almanya ile eski 

~ t:" mübadelesine nihayet verip hir ~ephe değiştir· 
\)'lıılilllyülünde olduğu şeklinde izah edilmek istenmişti, 

~il.,~~ ~eşredilen üç aylık istatistikler bile bu kanaa· 
~ 19a'1 lugüaü meydana koymaya kafi gelir. 
~ Ilı'( Yılının ilk üç ayında Türkiye'nin ihracat mikdarı 

,; Yon Türk Lirası değerinde idi. Bu yekun 1938 yı· 
~t, 111 aylarında 42 milyon Liraya dütmüştür. Bunun 
~ , 'tbebj, Türk ihracat madde !erinden çoğunun ista

~ )ıt •~ından evvel gönderilmiş olması ve bu yüzden 
~ )ılı ıstatistiklerine ithal edilmemiş, yani bunların 
l~)t'ı .•on üç ayı istatistiklerine girmiş bulunmasıdır. 
''~•-dllın Almanya'ya olan ihracatı da 1938 yılının ilk 

~~ a eksiltmiştir. Filhakika Almanya, 1937 yılının 
"-tı?'•ula Türkiye'den 22,3 milyon Türk Liralık itha
l.it llbil 1938 yılının ayaı aylarında ancak 15,4 mil· 

~,t:lılt Dlal satın almıştır. 
~k 1Ye'nin, Rusya ve İngiltere de dahil, bütün ecnebi 
~lere ihracatının azaldığı dahi istatistiklere isti· 
t Ylenebilir. Bu arada yalnız İtalya'ya olan ihracatı 

tı ~ Zecri tedlıtirlerio tatbikinden evvelki normal 
td Ulaıuştur. Buna mukabil Türkiye'nin ecnebi mem· 

,,
1 

t.n ithalatı artmıştır. Türkiye'nin 1937 yılının Hk 
~~ •tlıalit yekunu 29,2 milyon Lira iken 1938 :yılı 

' il~Yı ithalatı 47,8 milyon Lirayı bulmuştur. 1937 
'ıı l'i Üç ayında 15 milyon Lira ile aktif bulunan 

lit:ll.tet bHançosu, 1938 yılının ilk ilç ayında 6 mil-

~--- •le pasif kapan11n4tır. 
~ ~ r~ami istatistiklerine nazaran ise vaziyet şöyle
'_>, ; etnıiştir: 1938 yılı ilk yarısında Almanya Tür· 

~ lllt -~ milyon Marklık eşya ibraç etmiştir. 1937 yılı· 
>,~ tı ayında bu rakam 38,5 milyon Mark idi. Al
'lta il lürkiye' .len aldıiı eşya tutarı ise 1937 yılının 

i~'tıda 71, 1 milyon Mark elup bu mikdar l 938 
l'~ Yarısında 49, 1 milyon Marka düşmüştür. Bu 18U· 

~l), "kiye bu yıl Almanya'ya geçen yıla nazaran 

• ~1ct~ ~ark niıbetinde nokıan ihracat yapmış ve Al
"- ik· •tlaalatı ise 35,5 milyon Marka, yani geçen ae· 

~~l, 1 
lbisline ~armııtır. 

~),,~'k mahsul mevsimi için Almanya daha şimdiden 
. ·,,,de •iparişlerde bulunmaya başlamıştır. Almanya 

~c:~ bu yıl hububjlt, kürklük deriler ve krom ma· 
ır, 

mamışhr. Kışlık sebzelerin ucuzluğuna tesir edecek olan 
bu vaziyetten dolayi bahçevanlar memnun olmamışlardır. 

Üzüm bollaştı 
Şehrimize her taraftan t •ze ve çeşitli lzüm getiril

mektedir. Dün getirilen şira ve şarsplık üzümlerin top
tan kilesu .( · 6 kuruş arasmda satılmıştır. Bağ bozumu 
yaklaşmış olduğundan, her taraftan piyasaya üzüm gön· 
derilmesi artmıştır. Hükümetin son bir kararı ile şarap 
imali serbest bırakıldığı için üzüm satışları artmıştır. 

a) MÜNAKASALAR 
İnşaat - Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Malatya Valiliğinden: 

50989 lira 71 kuruş keşif bedelini muhtevi olup vilayet merke· 
zinde yaptırılacak hastane biaas i tes isatına kapalı zarf usulile 
yapılan eksiltmede istekli cıkmadığından 15·9-93~ tarihinden iti· 
baren bir ay zarfında pazarlıkla isteklisine verilmesi kararlaştı ·· 

rılmıştır. 

Taliblerin Vilayet Daimi EncÜm•nİne müracaatları ilin olunur. 

lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Harbiyede tesis edilecek Orduevi bağh keşif plan ve tartname

si dahilinde yaptıralacağından açık eksiltme ile ihalesi 29·9-938 
perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
4915 lira 81 kuruştur. İlk teminatı 369 liradır. Şartnamesi 25 
kuruş mukabilinde inşaat şubesinden alı na bilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz nya mektuplarile 2490 sayılı kanunen 2 ve 3 ün
çü maddelerinde yazılı vesikalarile ihale gününden evvel lstanbul 
Nafaa Müdürlüğünden alacakları vesikalarile beraber belli gün 
ve saatte Fındıklıda komutanlık satınalma komiıyonuna gelme
leri. 

Ankara Valiliğinden: 
Vılayet damızlık aygır deposu yanında yapılacak 3800 lira 

14 kuruş bedeli keşifli boğa deposu inşaatı 10·10-938 pazartesi 
günü saat on beşte Vilayei daimi encümende açık eksiltme ile 
ihalesi yapılacağından isteklilerin teminat makbuziyle birlikte 
yevmi mezki'ırda Vilayet daimi encümende bulunmaları ve şart· 
nameyi görmek iltiyenlerin vilayet veteriner direktörlüğüne mü
racaatları ilin olunur. 

• • * Şehir hipodromunda yapılacak olan demir parmaklık in· 
şaatı lO Teşrinievvel 1938 tarihine raıtlıyan pazarteıi günü .aat 
15 de vilayet daimi encümeninde ihalesi yapılmah üzere pazarlı· 
ğa konmuştur. Keşif bedeli 999 liradır. Muvakkat teminat 75 
liradır. İsteklHerin ticaret oduı vesikası teminat mektup veya 
makbuzluiy\e yukarıda adı geçen gün ve saatte daimi encümene 
gelmeleri. 

Buna ait keşif ve tartname her gün vilayet Nafıa dairesinde 
görülebilir. 

lstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden: 
23-9-938 cuma günü eksiltmesinin yapılacağı 8, eylül 938 

tarihinde ilan edilmit olan BüyakpostaM birinci katında yap
tırılacak 598 lira 89 kuruş muhammen bedelli badana ve yağ· 
h boya işinin eksiltmesi 7 Birinciteşrin 938 cuma günü saat 
13 e talik edildiğinden isteklilerin eksiltme tarihinden bir hafta 
evvel Nafıa müdürlüğünden alacakları ehliyet ve 938 Ticaret O
dası vesikaları ve 45 liralık teminat mektublarile o gün ve saat
te komisyona gelmeleri. 

Kastamonu Belediyesinden 
\ 103 lira bedeli ketifli Demirciler yanındaki açık mahalle ye• 

niden ana lağımın yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 
ihale 4. i0.938 salı günü saat 15 de belediye.le müteşekkil en

cümen huzurunda yapılacaktır. 
Talip 2491 numaralı artırma, eksiltme ve ihale kanununun 

ahkamına riayet etmediği takdirde hAkkında kanunun göstertliği 
'ekil de haraket edilecektir. 

Dellaliye resmile bilümum ma1arifat müteahhid~ aittir. 
Keşifnameyi görmek feraith:n fazla malümat edinmek istiyen· 

lerİD belediyeye müracaatları ilin olunur. 

Adana Nafıa Müdürliltinden 
19.9.938 tarihinde ihale edilmek üzere eksiltmeye konulan A

danada yapılacak 5922 lira 35 kuruş keşif bedelli meteoroloji iı· 
tasyonuna istekli çıkmadı(ıodan 29.9.938 tarihine müaadif per· 
tembe 1rünü saat on birde ihale edilmek Gzere müddeti on gün 
uzatılmıştır. 

isteklilerin Nafıa müdürlüğüne müracaatları. 

Türk Hava Kurumu Bolu Şubesi Başkanlığından 
Eksiltmeye konulan iş: Boluda hükümet konağı karşısında 

cümhuriyet meydanında yapılacak olan Türk Hava Kurumu Bo\u 
tubesi binasıdır. 

Bu binanın kefif bedeli 9991 lira 57 kuruttur . 
Bu işe ait şartname ve enak şunlardır. 
A) Müa11kua şartnamesi 
B) Mukavelename 
C) Plln 
Ç) inşaat şartları umumi esasları 
D) Umumi inşaat tartnamesine merbut lahika 
E) Ketifname 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Türk Hava kurumu Bo

lu şubesinde görebilirler. 
İhale günü olan 15 eylülde talip çıkmadığı ıç1n eksiltme 

IS.9.38 tarihinden itibaren en gün müddetle uzatılmıştır. ihale 
27.9.938 salı günü saat 15 de yapılacakbr. 

Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 749 lira 37 kurut mu· 

vakkat teminat vermesi ve bundan başka atideki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

A) Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika. 
B) Vilayet Nafta direktörlüğünden verilmiş 938 senesi tarihli 

ehliyet vesikası. 
İstekliler yukarda yazılı Hatte Türk Hava kurumu 

Bolu şubesinde hazır bulunmalıdırlar. Veya gönderecek· 
le.ri teklif mektuplarını mu1<arrer saatten bir saat eyveline kadar 
eksiltme komisyonu reisliğine göndermelidirler. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

Sivaı Nafıa Miidürlilriinden 
Eksiltmeğe konulan iş: Koyulhisar hükumet konağı çatı ve 

kısmen betonarma inşaatı: Bu işin keşif bedeli 4965 lira 40 ku· 
ruştur. 

Eksiltme 3.10.938 pazarteai günü saat 15 de Nafıa müdürlüj'ü 
odasınd• Komisyon mahsusu huzurile yapılacaktır. 

Eksiltmeğe girebilmek için taliplerin 373 lira 16 kuruşluk mu · 
vakkat teminatı malsandığıoa yatırarak makbuz ilnaz etmeleri ve 
bu işi başarabileceklerine dair Nafıa müdürlüğünden alacakları 
ehliyet vesikasile ticard odası sicil varakalarını göstermeleri li· 
zamdır. 

Bu İf e ait keşif ve ilişiği evrak her zaman Nafıı.ı Dairesinde 
görülebilir. 

İfaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 
------------------------...... ----~~ 

İstanbul Belediy l'&inden 
Zühreviye hastanesine lüzumu olan ve hepsine 2603 lira 13 

kuruş bedel tahmin edilen tıbbi ecza açık eksiltmeye konulmuş-
! tur. Listesile şartnamesi Levazım müdürlüğünde ' ıörülebilir. is

tekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 195 lira 68 kurutluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 10· 10-938 pazartesi 
günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

İstanbul Levazım Amirliği Satın Alma Ko.dan 

Ordu sıhh\yesi için alınacak Ankara teılim 16 çeşit ilicın a· 
çık eksiltmesi 12.10.938 çarşamba rünü saat 14.15 te Tophane.le 
İst. Lv. A. St. Al. Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
4464 liradır. ilk teminatı 334 lira sa kuruştur. Şartnamesi Ko. da 
ıörülebilir. isteklilerin kanuni vesikalariyle beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri. 

••.Ordu sıhhiye1i için alınacak istanbul teılim 16 çeşit ilicm a· 
çık ekıiltme.i 12.10.938 çartamba günü saat 14 de Tophanede 
lst. Lv. A. St. Al. Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
4464 liradır. ilk teminatı 334 lira 80 kuruştur. Şartnamesi Ko. da 
görülebilir. isteklilerin Kanuni veıikalariyle birlikte belli saatte 
Ko. na gelmeleri. ' 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Mubm. bcd. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 

İnşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Hartta 

Gazino bimısı tamiri 
lımetpaşa ve istasyon cad. iki taraf trotuvarla 

rinin blokaj ve beton inşaati 

açık eks. 

" 

1309 64 
6750 -

98 17 
506 25 

Sıva• Belediyesi 

" 

28-9-38 
28-9-38 

11 
11 

Koyulhisar hök:umet kona~ı ve kısmen beton 
arme inşaatı " 4915 40 373 16 Sıvu Nafıa Müd. 3-10-38 15 -

Madeni ltapıi malı inkılap müzesi için (tsmd) 
Adanada meteoroloji istasyonu inşası 

1700 -
5922 35 

180 - Sıvu Belediyesi 
Adana Nafıa Müd. 11 -

haçlar, Klinik ve İspençiyari alM, Hastane Lev. 

lıaç : 16 çe~it 

" : 16 " 

Mensucat, Elblae, Kundura, ~aşır v.s. 

Peçete: 600 ad. aofra örtüsü: 90 ad. yatak kı· 
lıfı: 152 ad. yatak çarşafı: 600 ad. yastık, 
kılifı: 125 ad. yashk yüzü: 600 ad. yorran 
çarşafı: 600 ad. yorgaa 125 ad. 

Deri palto: 1000 adet 
Maa k:ıaket elbise: 200 talcım 
Battaniye: 300 ad . 

açık ekı . 4464 -

" 3464 -

kapalı z. 

" 21950 -
açik eks. 3800 -
kapah ı. beh. 11 

Mobilya ve büro enaaı, Muşamba-Halt v. s. 

Gürgen aıra: 50 ad. 
Kuyola: 72 ad. 

Kereste - Tahta v.s. 

Kereate: 81,136 m3 

açık ekı. beh. 12 -
kapalı .z. beh. 12 50 

paır. 

Matbaa işleri · Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

462 adet tahriri arazi cetvellerinin defter ba· 
liDde cildlenmeti işi 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

334 80 
334 84 

357 45 

1646 25 
28.3 -
247 50 

45 -
67 50 

Tophane Levz. Amirliti SAK 
,, 

İstanbul Liaeler SAK 

12-H'-38 
12-10-38 

10-10-38 

D . D. Y. Anlı:. ve H. paşa 11-10-38 
P . T. T. Lv.z. Müd. Ank. ve lst. 10-10-38 
İst. Liseler SAK 10-10-38 

Sıvas Lisesi Direk. 
lstanbul Liseler SAK 

inhisarlar Umum Müd. 

Aydan Vilayeti 

27-9-38 
10-10-38 

4-10-38 

6·10-38 

14 15 
14 -

14 30 

15 - -
15 -
14 30 

14 -
14 30 

14 -

15 -

Zonguldak lavamarin kömürü: 40 t. açık ekı . 540 - 40 50 hmir Liae ve Orta Okullu SAK 11-10-38 16 -

Müteferrik 

Eyer takımı : 30 adcd 
Otopomp : 2 ad. (temd.). 
Balast : 9000 m3 ,, 
Çift hayvan : 126 ad. 
Kaıık: 300 ad . çatal: 300 ad. bıçak: 300 ad. 

çay kaşığı: 300 ad . çukur tabak: 300 ad. 
düz tabak: 400 ad. çorba kiaesi: 300 ad. tuz· 
lulc.: 60 ad. limenluk: 60 ad. çatal, bı k alt
lığı: 300 ad. ekmek tabağı: 45 ad. su barda
ğı: 300 ad. çay fincanı: 300 ad. 

Demir levha yap.: 35 ad. 
Galvanize rakkıımlı işaret çivi ıi: 300.üOO ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sadeyağ : 3600 k. 
Kuru ot : 17 t.- yulaf : 17 t. 
Beyaz arpa : 115 t. 
Ekmek : 26 t . 
Sadeyağ : 700 k. 

,, : 12 t. (temd.). 
Yulaf : 80 t . 
Sadeyağ: 29 t . 
Yulaf veya arpa: 654 t . (temd) 
Sığır veya keçi eti: 74 t . 
Kuru ot: 240 t . 
Yulaf: 1014 t . (temd) 

..... ..-sıa 

açık ekı . 2400 -
paz. beh. 7332 66 
,, 

açık eka. 
kapalı z. 

açık eks. beb. 10 -

" 

açık eks. 

" 
n 

n 

" paz. 

kapalı :ı: . 

kapalı z. 

" paz. 

3750 -

3420 -

4818 50 
2340 -

700 -
11160 -

24050 -
294 o -
18500 -

7200 -

Elektrik, HavagazıJ_Kalorifer Tesisat ve Malzem.) 
D. D. Yolları Ye Limanları U. İdaresinden 

Muhammen bedeli 5000 lira olan Ankara garı Hoparlör tesi
satı 1 O. I0.938 pazartui günü saat 15 te kapalı zarf uııulilc An· 
karada ldare bina sında satınalınacaktır. 

Bu işe ' girmek isti yenlerin 375 liralık muvakkat teminatla 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif mektublarmı ayni gün 
aaac 14 e kadar komisyon Reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak AnkarAdn Malzeme daireain
den, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmakta· 
dır. 

Ulukışla Belediye Reisliğinden 
Elektrik tesi1ah ihalesi temdid edilerek 19. I0.938 ÇUfaınba 

günü saat 14 te yapılacatı ilan olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Devlet Demiryollan ve Limanları işletme U. ldaresiden: 

Muhammen bedeli 3276 lira 95 kuruş olan 279 adet pamuk 
şilte, 360 adet yatak ve yorgar. çarşafı 200 adet büyük yastık 
yüzü ile 2/9 adet büyük baş yastığı 29.9.38 perşembe günü saat 
10,30 da Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma komiayonu 
tarafından pazarlıkla aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik Ye yüz 
de 15 oisbetinde 491 lira 55 kuruşluk kat'i teminatlarile birlikte 
pazarlık günü saatine kadar kamisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binaamdaki komia
yon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

• • • 
Muhammen bedeli 21950 lira olan 1000 adet deri palto 11.10.38 

180 -
1376 25 
742 50 

80 -

26 25 
281 25 

256 50 

361 39 
175 50 
52 50 

837 -
266 40 

1848 75 
2208 -
1390 -
540 -

Çifteler Aygir Deposu Direk. 
M. M. V. SAK. 
D. D. Yolları Malatya 
laparta Vilayeti 
latanbul Liaeler SAK 

Kocaeli Vilayeti 
D. O. Y. Haydarpaşa 

İzmir Mat. Mvk. SAK 
Kocaeli Vilayeti 
Çifteler HarHı Direk. 

" 
" Adana Tümen SAK 

SıvH Aygır Deposu Direk. 
Lüleburraz Tümen SAK 
Islahiye Tuğay SAK 
Berrama Ask. SAK 

" lzmit Tümen SAK 

27-9-38 
27-9-38 

15-10-38 
3-10-38 

10· 10-3S 

3-10-38 
10-10-38 

10· 10-38 
3· 10-38 
3-10-38 
27-9-38 
27-9-38 
30-9-38 
5-10-38 

10-10-38 
29-9-38 

11-10-38 
11-10-38 
29·9 38 

19 -
11 -
10 -
ıs -
14 30 

15 -
10 30 

16 -
15 -
14 -
15 -
14 -
ıs 

14 -
10 
15 30 
15 -
15 -
15 -

uh günü aaat 15 de kap"lı zarf usulü ile Ankarada idare b' 
sında satın alınacaktır. ına-

Bu işe girmek iıtiyenlerin 1646,25 liralık muvakkat t · 
·ı k t . t.,,. 'k 1 ki l enıınat ı e anunun ayın et ı 5 ı vesı a arı Ye le if erini ayni gün 
14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. saat 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk şefliğindan dağıtılacaktır. 

P . T. T. Levazım Müdürlügünden : 
Seyyar ve nakliye memurları ihtiyacı için 200 takım 

maa kasket elbise açık eksiltmeye konmuştur. 
.Muha~men be~e! 3800 muvakkat teminat 285 lira olup 

ekııltmesı 10 Teşrınıevvel 938 pazartesi günü saat 15 de 
Ankarada P. T. T. Umum rniidürlük binasındaki sahnalma 
komisyonun.la yapılacaktır. 

İstekliler muvukkat teminat makbuz veya baaka mek· 
tubu ve kanuni vesaiki ile beraber o gün saat 15 de mez
kur komiıyona müracaat edeceklerdir. 

Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbul 
Beyoğlunda P. T. T. ayniyat şube müdürlüklerinden para· 
sız verilecektir. 

• • • 
Battanıye, peçete, sofra örtüsü, yatak kılıfı, yorgan ve çarşaf 

alınacaktır. Bak: Liseler K. ilanlarına. 

Kereste, tahta ve saire 

• 
81, t 36 m3 kereste alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. 

Müd. ilanlarına. 

25 EyJOl ~ 
• E 22-

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi ./ 
Ankara Belediyeıinden 

Cinıi Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Lira kuruş Lira kuruş 

Ozalit kitıdı 840 63 tl 
Yukarda cinsi ve muhammen bedeli yazılı tartnamesinde til' 

ailen izah edildiği üzere 400 top ozalit kağıdı münakasa sur~'$ 
alınacağından taliplerin muvak!f.at teminatlara ile birlikte 7.I. f 
cuma günü saat 15 de İmar müdürlüğünde müteşekkil koıtl'1 

na müracaatları. 

Aydın Vilayet Daimi Encümeninden dfel' 
Huausi muhasebe müdürlüğünde 462 adet tahriri arazi ce ~' 

lerinin şartnamesine göre defter haline getirilmesi için cil~le" ,ıt 
ıi i9i 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Taliplerıo ~I' 
nameyi görmek ye ekıiltmeye istir ak etmek üzere 6. I0.938 ( 
şembe ıünü saat 15 de Vilayet Encümenine müracaatları ili" 
lunur. ~ 

Mobilya, Ev ve Bnro eşyası, Muşamba, Hah v.S· -
Sivas Lise Direktörlüğünden : · 
k h b AJlnııcıJ 

Muhammen Mı tari teminatı Mu am. ed. 
Bedel Adet Lira Lira Adıl' 
600 50 ~5 12 Gürgeıı ( 

Yukarda yazılı ikişer kişilik 50 adet sıra okuldıı ıııe~ 
t . .. f 1 .. d ı k oıe cu numunesıne gore urun anmış gurgen en oma tl 

13.9.938 den itibaren 15 gün müddetle açık eksilt~:ı 
konulmuştur. İhalesi 27.9.938 salı günü saat 14 de kil Jt1 
direktörlük daireıinde yapılacaktır. İstekHlerin ihale .ı 

• 1107 
bir gün evvel muvakkat teminatlarını yatırarak konıısı 
müracaatları ilan olunur. 

• • • ıı~ 

72 adet karyola alınacaktır : Bak: Liseler Alını Sıı 
Komisyonu ilanlarına. ~ 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v. s. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyonundan 5,ı' 
Kıtaata teslim edilmek şartile 8500 kilo kok kömürü &~ 

alınacağından pazarlığı 27.9.938 aalı günü ııaat 10,30 da ~:~eti' 
lıda komutanlık aatınalma komisyonunda yapılacaktır. iıtek 
belli gün ve saatta komisyona gelmeleri. 

v 
İzmir Lise ve Orta okullar alım satım komisyonu başkanl•~: ~ 

İzmir bölge sanat okulu için 40 ton Zonguldak levaınsrı 
mürü açık ekıiltme ile ntın alınacaktır. ı61 

Eksiltme 11-10-938 tarihine teıadüf eden ulı gunu saat 
40 

ı 
küttür direktörlüğünde olan komisyonumuzda yapılacaktır· 11 
kömür için tahmin edilen fiat 540 liradır. uvakkat ternioıı 
lira 50 kuruştur. 1·(1 . o' istekliler şartnamesini görmek üzere her gün Kültür 1 
törlüğüne ve ihaleye iştirak etmek istiyeıılerdc yukarıda ',,ı 
ırün ve saatta teminat makbuzlar ile birlikte komisyona ınütll 
ları . .J 
c~~~~~~~~~~~~·· 

Müteferrik 

İ!:>tanbu! Konıutaıılığı Satınalmıı Komi yonundaıı: 
··ı~ 

Harbi yerle tesis eddecek onlu evinin inşas1 ıçirı jıı şf 
olan 25 çeşit yapı malzemesi satın alıııu·~ağından P ıı111 
L8 eylül 938 çarşamha giiniı saat l 1 de Fındıklıda ko111 ı 
lık satınalma komisyonunda yapılacaktır. Ltckli]erıı1 

gün ve saatte komi~yona g~lmelerı. 

* * * Şartname ve evsafı dahilinde 8745 kilo 16 Jı~ ~ 
fil potrcl sntın alınacağından pazarlığı 28 eyllil 938 çar>, 
günü saat 10,30 da Fındıklıda lstanbul komutanlığı satı~ 
komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin belii gün ve ~ 
komisyona gelmeleri. 

M. M. V. Sahnalma Komisyonundan: 

5000 tane ~özliik açık e ksiltme suretiyle alınat:ıık~r 
~lulıanımcn bedeli (4750) lira olup ilk teminatı (3 

25 kuruştur. 
Eksiltme~i 11.10.938 sah günii saat (t 5) dedir. ·· 'ebı 
Şartname ve nümunesi her gün komisyonda gör~;!1 
İsteklilerin belli gün ve saatte komisyona gelnıe 

zımdır. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan : ·f e 
Kapalı zarf usuliyle münakasa gününde beherine teklı p' 

fiat, 7,332 lira 66 kurut olan iki adet otopomp vekaletÇEil~I 
görülmüştür. Bu defa pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 27 10,,~ salı günü saat 11 dedir. Evsaf ve f&rtnamesi beaelsiı 0 ı.3~ 
M. Vekaleti Satınalma Konisyonurtdan alınır. ilk teminat• ı:ı 
ra 25 kuruştur. Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kaoıııı~,,,ıı 
3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle ve teminat!•. 
atinde M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonuna gelıneterı· 

1 
Kocaeli Vilayst Daimi Encümeninden: 1'' 

Köprülerin üzerine konmak üzere 35 ndet demir ıevfıllllı"I' 
lacaktır. Beher levhanın muhammen kıymeti on lira•ır · t 'l 
rinci teşrinin 3 üncü pazartesi günü saat on beşte Villi>'eet 
mında açık eksiltme ıuretile yapılacaktır. f ateklilerin tic!Jr ıt1''/. 
kayıt veaikaaı Ye yirmi altı lira yirmi beş kuruşluk ınu~' f' 

1 
minatla o ıün zikredilen aaate kadar Vilayet makanı !ıı"eıı • 
mcsi lle levhaların resmini görmek isteyenlerin de erıculfl 
mine müracaatları. 
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Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğ•lma , , 

Komisyonundan İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
(!.' 'l'ahnıin edilen b 1 r 1 
ı:.lekt r e(e ı 216,000 lira olaton katod :-----------------------..-...... 
satın Jro ıt) bakır askeri fabrikalar umum ;aü merkez 
L a nıa k · "' (apaJ o~ısyonunı'a 12.11.938 cunıart( saat 1 J de 

ı zarfla ıhale edilecektir. 

\'ctj~:rt~a~e (1.0) lira (80) kuruş ırıııkahiloıniı-yondan 
teklif.. ahplerın muvakkat teminat olan ) lirayı lıavi 
Joııa mektuplarını mezkur günde saat ı O dar komis-
2 l'e ~ermeleri v_e ke~dilerinin de 2490 l: kanunun 
4ıis rnaddelerın<lekı vesaikle mezkur g saatte ko" 

Yona müracaatları. 
• 

demir* l320 lira muhammen bedel ile ıetre çekme 
lllab boru « 3 parmak kutru dahilisinde bu borula'"a 
lıpaz Us 120 adet filanş 7. I0.938 cuma u·at 14 de Sa· 

arında ı_ • f b .k 1 ı:ı 
Yoııu d 85Lerı a rı ·a ar yollamasındmalma komis-
~aı /1 ~ eksiJtmeye konulacaktır. lstekliJJ lira muvaK. 
b~lij;ınınatı her hangi bir mal müdürlüğatırarak mak
berab beraber 2490 numaralı kanunun :ttiği vesaikle 

er rnezkfı ·· r gun ve saatte komisyonıunmaları. 

Itııd 
arma G l K 

A.fağ d e~e om~tanlığı Satınalma An~omiayonundan: 
''~lı 1 

a cms ve mıktarı tahmin bedeli vteminat miktarı 
'' on çeşit b t b. 1't en arp ec ızat eşyasına toptaıher çeşide ayrı 
llıııın .1 Ucuz fiat teklif edene ihale edilmddile kapalı zarf 
~Grın : e eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmel0.938 pazartesi 

Q aat (1 O) da komisyonda ycıpılacakbr. 
6t Una • t 

lltkfe .81 şartnameler komisyondan parasnabilir. Mühürlü 
~ rı komisyondadır. 

ıl ~it ltailtrnesine · k · •la,
1 

d gırme ısteyenlerin almak~ikleri çeşide ait 
'lı t n a .. .. t ·ı . 
t t~tub gos erı en ılk teminat vezne ouzu veya banka 
flpJ11, 1 u \re şartnamede yazılı diğer belgeluhtevi teklif mek-

nı belli - t d k fit· gun saa o uza kadar kon:• vermiş olmaları. 
•ltdarı 

Cinsi İlk teminat 
6~ Lira ku. 

Altı kütüklü palaska 247 50 
3ı~ takırn 1 

in bedeli 
a ku. 
5 50 

tutarı 

Lira ku. 
3300 "()() 

9so " ,, emuz kayışı 302 
15() " ,, bel ,, 85 

~ O" " süngülü 5 
;~ çlü bir kütük 8 I 

~ :~I Ne":esim palaska takımı 675 
ı ,, bel kayışı 105 

P ~ " omuz ,, 123 
-"J() l'~ " ,, sünğülüğü 26 

Ufek kayışı 255 

25 1 
50 l 
62 
00 ı 

00 4 
()() 1 

75 1 
25 o 
75 o 

~~.· Yekün 1907 6~ 
•itme tarihi J O. IO. 938 

~ (Denm• 4 •ne. oaylad' 

30 4030 
20 1140 
50 75 
20 1080 
50 9000 
40 1400 
65 1650 
35 350 
55 3410 

25435 

liseler Alım, Satım Kcisyonun~an: 
l jr.. Mkd "~•i 1 arı Beherinin T. 
ı1. ~ •Adet bedeli Kr. ı 
~ttte 
\. r .. , 600 35 
;'~~ Ortüsü 90 360 
r't,ı.: kılıfı ı 52 280 

'r ''~k Çarşafı 600 1€5 
'r '•tık lc~Jıfı 125 35 
'r 0•t,rı .l'utü 600 55 
~kail S•"rışafı 600 305 

~,,~ 125 ·190 

ı-... -----------------"", .. •tc 

İlk T eminıatı 
Lira Kuruş --
357 45 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
()() 

00 

·~ ......... .. 300 ı 100 2~1 50 
~------7-2---1-25_0 __________ ;-7-50 ___ _ 

~ 'iıı.: -
~ 'ttıı 300 35 
,..·~,ı 
't ~ 30J 35 
~,., ~ 300 
b ~~~ a.'121 300 ~~ 
rı Q~ : ta.bak 300 
~·~ a.b,lc 32 
·~ a. ~- 400 32 
l,~ıı~ ilıesi 300 25 

~~0111,k 60 15 

t~'· J>ı 60 20 
g~ il~ S•k altlığı 300 20 
' '~i t•bağı 45 100 
~,)~' .. dat 60 80 
"-.'•ııc,~1 300 15 

80 00 

~I~ 300 35 

~~ııı, N· ---------------
~. ~11ı:da~~de ve .M~raş olıullarınH ibti~•cları ?lan yukarıda cin· 
't-, '~a.lt ?eherının tahmin bed~i .. e ılk temınatı yazılı eşya-

t lı:0tı~rıne teslim edilmek ü:ı:~re kapalı zarf usuliyle eksilt-
~ ~~l'( Uftır. 
~it~ 'trtıe . 
c,~ l)i IO-I0·938 Pazartesi g~ııii saat 14,30 da Istanbul 
~l lır, rektörlüğü binuı içinde toplanan Komisyonda yapı
\ tlı:ı· 

1 '1- ıı,.. • 
''tı tjl'le b·ıl~ teminat makbuzu ve 938 yılı Ticaret Odası ve-

~ t , da.İte . ırlıkte 2490 sayılı Artırına ve Eksiltme kanunun ta
ı,11;a.ı e":ınde hazırla yaca klan tel<lif mektuplarını belli aaaaten . 
~ t "er eline kadar Komiıyon Başkanlığına makbuz muka

\ ... ~ll'ıill llleleri. 
1 "'lı a.tl11r t· 
'\ıı1t.lleı,... ıseler Muhasebeciliğine yatırılacaktır. Şartname v~ 

•tı, ~ 1 
fÖrrnek için Galatuaray Liseıinde Komisyon Sekre· 

aş vurmaları. (6837) 1-4 

1 - Şişeli içkilerin anbalajında kullanılmak üzere şart· 
namelerine ekli listelerde eb'ad ve miktarı ya7.dı 4572.63 
metre mikabı kesilmiş sandıklık tahta 16.8.938 tarihinde 
ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltme· 
ye konmuştur. 

il- Muhammen bedeli beher metre mikabı 36·30 lira 
hesabile 165986 lira 47 kuruş ve muvakkat teminatı 
9549.32 liradır. 

111- Pazarlık 10.10.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve mubayaat şube

sindeki alam komi!yonunda yapılacakhr. 
iV - Şartnameler 830 kuruş bedel mukabilinde İnhi

sarlar levazım ve mubayaat şubesile Ankara ve İzmir baş 
Müdürlüklerinden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
ta muvakkat teminat paralarile birlikte yukarda adı ge-
çen komisyona gelmeleri ilan olunur. (6732) 1-4 

• * * 
t - Cins ve miktarı eb' ad listesinde yazılı 81. t 36 

metre mikabı kereste pazarlıkla satın alınacaktır. 
H - Mu!ıammen bedeli çıralılarıu beher metre mikabı 

46 liradır. Ve beyaz tahtanın beher metre mikabı 40 liradır. 
ili- Eksiltme :4.X.938 tarihine rastlayan salı günü saat 

14 de Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Eb'ad listeai parasız olarak her gün sözü geçen 
şübeden alınabilir. 

V - Tamamını veya bir kısmını vermek isteyen istek
lilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatta yüzde 7,5 

r güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona 
1 gelmeleri ilan olunur. (6836) 1-4 

• • • 
J - İdaremizin Yavşan tuzlasında şart.name ve proje 

si mucibince yaptırılacak Revir - Doktor evi ile ilk mek
tep binası inşaatı her iki iş birden kapalı zarf usulile ek· 
siltmeye konulmuştur. 

11- Keşif bedeli Revirin 7238.25 lira ve ilk mektep 
binasının 10475.52 lira ki heyeti umumiyesi 17713 lira 77 
kuruş ve muvakkat teminatı 1328.54. liradır. 

lll- Eksiltme 3.X.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 11 de Kabataşta levazım ve mubayaat şube

sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV- Şartname ve projeler gq kuruş bedel mukabilin

de İnhisarlar levazım ve mubayaat şubesile Konya ve An· 
kara baş Müdürlüklerinden alınabilir . 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti yenlerin fenni evrak 
ve vesaikini ihale gününden 3 gün evveline kadar İnhi
sarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca münakasaya 
iştirak vesikası almaları lazımdır. 

Vl- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ve 5 in
ci maddede yazılı inşaat şubemizden alınacak eksiltmeye 
iştirak vesikası ile muvvakkat güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan ka
palı zarfların eksiltme gücü en geç saat 10 a kadar yu· 
karda adı geçen komisyon başkanlığına m<t.kbuz mukabi-
linde ve::rilmesi lazımdır. (6493) 3-4 

Teknik Okulu l\1üdürlüğünden: 

Cinsi 

Fizik aletleri 

Miktarı 

Kimya aletleri 
Dolap, Resim masa 
ve taburesi. 

98 
38 
3 

Tahmin Fiyatı 
Lira 

4889 
4131 
4990 

İlk Teminat 
Lira K. 

366 65 
3i9 13 
374 25 

Okulumuza satınalınacak olan yukarıda yazılı malzeme üç 
ayrı şartnamede ihaleleri yapılmak üzere 26.9.~38 tarihine rastla
yan pazartesi 2"iinü sıra ile saat 14, 14.30, 15 de açık ekıiltmeye 
konacaktır. İsteklilerin şartnameyi iirmek ve ilk teminatlarını 
yatırmalc üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar Yıldızda bu· 
lunan okulumuza ve eksiltme güaü de 2490 aayıh kanun ile şart-

ı namede yazılı belgeleri yanlarında bulundurmak suretile eksilt
menin yapılacağı Gümüşsuyu Yüksek Mühendis Mektebi muhase-
besindeki Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (6277) 4-4 

e N H ~-N 

0.0.YOLLAIU iSLETME U. MUDURLUGUNDEN 
• , 

Muhammen bedeli 1595 lira olan 2000 metre muhtelif eb'atta 
bez hortum .1.10.938 pazartesi günü saat 10,30 da Haydarpaşa

da gar binası içindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile sa
tan alınacaktar. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği Yesaik ve 119 
lira 63 kuruşluk nıuvvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binuı içindeki ko
misyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadar. (6464) 3-4 

Sayfa 3 

. . • .:·<t 

. . . ... " . . 
Hepsine tahmin edilen fiatı altmış dokuz bin lira olan iki yü21 

bin tane harp paketi kapah zarf usulü ile Hhn alınacaktır. Ek
siltme 12 birinci teşrin 938 çarşamlta günü saat 15 de Ankarada 
M. M. V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İlk teminatı 4700 lira o
lup şartnamesi 345 kuruşa M. M. V. Satınalma Ko. dan alınır. Ek
•iltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplaranı 

eksiltme saatinden behemabal bir saat evveline kadar Ankarada 
M. M. V. Sahoalma Ko. na vermeleri. (304) (5704) 4-4 

• • • 
Hepsine tahmin edilen fiatı 109315 lira olan 217 çeşit cerrahi 

alat kapah zarf usulile satın alınacaktır. Ek•iltme 4-10-938 günü 
saat J 1 de Ankarada M. M. V. Satınalma komisyonunda yapıla

caktır. lık teminat 6715 lira 75 kuruş olup şartnamesi' 547 kuru· 
şa komisyondan alınabilir. Eksiltmeye ı-irecekler kanuni teminat 
ve 2490 sayılı kanunun ~. 3 ilncil maddelerinde yazılı belielerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme saatinden ltehemehal bir saat 
evYeline kadar Ankarada M. M. V. Satınalma komisyon reiıliği· 

ne nrmeleri. (257) (53$() •-4 

••• 
2300 ila 2500 baş top koşumu katır kapalı zarf usulü ile sa-

tın alınacaktır. Beher baş katıra tahmin edilen fiat 450 liradır. 

Eksiltme 30.9.93& cuma günü ıaat 15 de Ankarada M. M. V. 
Satınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 47500 lira o

lup şartnamesi 50 lira mukabilinde komisyondan alınabilir. Ek
siltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2-3 cü 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatinden behemehal bir saat evveline kadar M. M. V. Satın 
alma komisyonuna vermeleri. (233) (5268) 4--4 

• • • 
1000 ila 1500 baş top koşumu beygir ve'kıarak kapalı zarf usulile 

satan alınacakhr. Beher baş hayvana tahmin edilen fiat 350 lira
dır. Eksiltme 30 eylfıl 938 cuma günü saat 16 da Ankaratla M.M. 
V. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 24,750 li
radır. Şartnamesi 26 lira 25 kuruş mukabilinde komisyondan alı
nabilir. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden behemehal bir saat evveline ka
dar Ankarada M. M. V. Satınalma komisyonuna vermeleri. 

(232) (5267) 4-4 

••• 
Hepsine tahmin edilen fiab 68529 lira olan muhtelif cins ve 

miktarlarda Ziı kamyonları malzemesi kapah zarf usulile satın 

alınacaktır. Eksiltme l-l0-~.18 cumıutesi günü saat 11 buçukta 
Ankarada M. M. V. Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. İlk 
teminat 4676 lira 45 kuruş olup liste ve şartnamesi 343 kuruşa 
komisyondan alınabilir. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat •ve 
2'90 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıh belgelerle 
birlikle teklif mektuplarını eksiltme saatinden behemehal bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. V. Satın Alma Komisyonuna 
vermeleri. (258) (5385) 4-4 

. r 

:~· .· .is,~anbuJ Belediyesi lıanla~ ı ··.' 
•l'i''.,. .. - . 
~ '. . . . 

Düşkünler- evine lüzumu olan ve hepsine 1307 lira 
bedel tahmin~olunanı; 300 kilo kalın kösele, 420 kilo ince .. 
kösele, 825 ayak vidala IOO ayak glase ve 80 tane yerli 
meşin pazarlıkla alınacaktır. Şartnamesi Levazım Müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler 2499 sayılı kanunda yazılı 
vesika ve 98 lira 3 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 5.10.938 Çarşamba günü saat 14 bu-
çukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (6647) 

* • * 

Karaağaç müessesa tına lüzumu olan ve hepsine 999 
lira bedel tahmin edil,ın Tuzruhu, çelik tel, ip halat, çi· 
mento, lastik ve pik madeni hortum, Süpilrre ve saire gi
bi 52 kalem ma!zeme açık eksiltmeye konulmuştur. Lis· 
tesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde girülebilir. İstek
liler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 7 4 lira 93 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 7. 10.38 
cuma günü saat t 4 buçukta Daimi Encümende bulunma· 
lıdırlar. (6726) 

~~··1HEMMivETI.E.NAIARTD~KATA! ......... ~ 
~ ~ 

f ~ 
~ Beyaz ve µiriııa sabunlarını askeri evsafa uygun her ~ 
: yerden ucuz yalnız aşağıdaki adreste bulabileceksiniz ~ 

~ A. S. T u r a n Sa bun F a b r i kas ı ~ 
~ İzmir, İkinci Mıhcılar sokağı No. 4-6 ~ 
········~····••.A.&•• ...... •••• 
imtiyaz aahibi •e yazı itleri 
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Pour la Publicit~ s'adre11cr 
i l' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Adresıe T~l~grapbique: 

lstanbul - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Mode Prix 

d'adjudicat esti.matif Objet de l'adjudication Caution. 
provisoire 

Lieu d'adjadication et du 
Cabier des Cbarges 

jours 

A) Adjudications au Rabais 

Constructıon-Reparation-Trav. Publics-Material de Construction -Cartographie 

Reparation batisıe casino Publiq.e 
Trav. blocare et beton arme nux deux côtes des ,, 

routes lsmetpaşn et Station 
Conıtr. toit et en partie beton arme du 1.'.onak ,, 

gouvernemutal a Koyulhisar 
CoDStr. porte metallique pour le muııc• de la re-

volution 

1309 64 98 17 
6750 - S06 25 

4975 '16 375 16 

1700 - 180 -

Municipalite Sivas 
,, 

Oir. Trav. Pub. Sivas 

Muaicipalite Sivas 

28-9-38 
28-9-38 

3-10-38 

Dir. Trav. Pub. Adana 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitalres - Fourniture pour Hôpitaux 

Constructioa station metcorologique a Adana S922 35 29-9-38 

Medicame~ts : 16 lots 

• : 16 " 
Publique 

,, 
4464 
4464 -

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Paletots en peau : 1000 p. 

Habits avec casquettea : 200 complets 
Couverture en laine : 300 p. 

Serviettes : 600 p.- Nappe : 90 p.· Housse pour 
lits : 152 p.• Drap de lit: 600 p.· Housae pour 
oreiller : 125 p. taies d 'ereiller : 600 p.- Drap 
de couverture : 12S p. 

Pli cach. 219SO -

Publique 3800 -
Pli cach. la p. 11 -

Ameublemant pour Habitation et Bureaux- Tapisserie ete. 

Banca en bois de charme : 50 p. 
Litı : 72 p . 

Boia de Construction, Planches Poteaux ete. 

Bois de conıtructioa : 81.136 m3. 

Travaux d'lmprimerie-Papetaria 

Reliure en forme de livre de 462 relevcs 

Combustible - Carburant- Huiles 

Charboa lavemarin de Zongouldak : 40 t . 

Divera . 
Cuillers: 300 p. fourchettes: 300 p. couteaux: 300 

o. cuiller iı the: 300 p. asıiettes pr. soupe: 300 
p. aıuıiettes plates: 300 p. tasııes a soupe: 300 
p . salieres: 60 p. ete. 

Fabrication plaque ea fer pr. pont metallique: 35 p . 
Clous de sig4alement iı chiffreı galvanises: 300.000 p. 

Harnais: 30 p. 

Otopomp•: 2 p. (aj .) 

Ballast: 9000 m3 (aj) 

Animıux de labour: 126 tetes 

Proviaiona 

Avoine: 80 t. 
Beurrc : 29 t. 
A•oine ou orge : 6S4 t. (aj.). 
Viande de boeuf ou de cbevrc : 74 t . 
Foin : 240 t . 
Avoine : 1014 t. (aj .). 
Beurre : 3600 k. 
Foin : 17 t. · Avoine : 17 t . 
Orge blancbe : 115 t. 
Pain : 26 t . 
Beurre : 700 k. 

,, : 12 t. (aj.). 

Publique la p. 12 -
Pli cacb ,, 12 SO 

Gre a gre 

Publique 540 -

Plı cach. 

Publiquc lıı p. 10 -

" 3750 -

,, 2400 -

Gre a gre p. 7332 66 

,, 

Publique 

Pli cach 

PJi cach 
n 

Grc a rre 
Publique 

n 

,, 

it 

Gre a rre 

24050 -
29430 -
18500 -
7200 -

3420 -

4818 50 
2340 -

700 -
11169 -

334 80 
334 80 

1646 25 

28S -
247 50 
357 45 

4S -
67 so 

40 50 

80 -

26 25 
281 25 

180 -

1396 2S 

742 50 

266 40 
1848 7S 
2208 -
1390 -
540 -

2S6 so 

361 39 
175 50 
525 50 
837 -

Com. Ach. lntend. Top. 
,, 

Ada. Gen. Cb. de fer 

12-10-38 
12-10·38 

11-10·38 
Etat Ank. Bureau Exped. H.pacha 

Dir. Econ. PTT. Ank. et lst. 10- 10-~8 

Com. Ach. Lyceeı lst. 
,, 

Dir. Lycee S iva• 
Com. Ach. Lycees llt. 

10-10-38 
10-10-38 

27-9-38 
10-10-38 

Com. Ach. Econ. Monop. 4-10-38 
K.tache 

V ılayet Aydın 6-10-38 

Com. Ach. Lycees et Ecoles 11-10-38 
iz mir 

Com. Acb . Lyceea lıt. 10-10-38 

Vilayet Kocaeli 3 ·10·38 
Adm. Gen. Clı. Fer Etat 
Ank. Bureau Exp. H.pacha 10-10-38 

Dir. Depôt chevaux 
d'etalon Çifteler 27-9·38 

Com. Ach. Min. Def. 
Nat. Ankara 

5 eme Expl. Ch. 
Malatya 

Municip. Isparta 

Fer Etat 
27-9-38 

lS-10-38 
3 -10-38 

Dir. Dcpôt Chevaux d'c talon 5 ·10-38 
Com. Acb. Oiv. Luleburgaz: 10-10-38 

,. ,, Brigade Ialabiye 29·9-38 
• ,, Mil. Bergama 11-10-38 

,, it 11-10-38 
,, ,, Div. lımit 29-9-38 

Com. Ach. PlaceForte lzmir 10-10-38 
Vilayet Kocaeli 3-10-38 
Dir. Etable Çifteler 3·10-38 

" ,, 
Com. Ach. Div. Adana 

27-9-38 
27-9-38 
30-9·38 

Heure 

11 -
11 -

ıs --

11 -

14 -
14 ıs 

15 

15 
14 30 
14 30 

14 -
14 30 

14 -

15 -

16 -

14 30 

15 30 

10 30 

10 

11 

10 
ıs -

14 -
10 -
ıs 30 
ıs -
15 -
15 -
16 -
15 -
14 -
ıs -
14 -
15 -

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. idaresinden 
Muhammen bedeli 3750 lira olan 3UO bin adet gal

vanize rakamlı işaret çivisi 10 10.938 pazartesi günü sa
at 10,30 ela Haydarpaşada Gar binası içindeki satınalma 
komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

440·455 arasındaki 9000 m 3 balast; gün ve saatinde ta
lih zuhur etmemesinden 2490 No.lu kanunun 40 ıncı mad· 
desine tevfikan eksiltme pazarlıkla yapılacaktır. Muham
men bedeli 9900 liradır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 
ve 281 lira 25 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte 
eksiltme rünü saatine kadar komisyona müracaatları la
zımdır· 

Bu i§e ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki 
komisyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

D. D. Yolları 5 ci işletme Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan kilometre 

Eksiltme 15. Ul.938 cumartesi günü saat 10 da Malatya 
işletme binasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 7 42 lira 50 kuruştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun 4 üncü maddesi 
mucibince işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına, ka· 
nunun tayin ettiği vesaik ve muvakkat teminat makbuz 
veya banka mektubile gün ve saatinde komisyon reislijine 
müracaatları. 

Bu işe aid şartname ve mukavele proj~si MalatY8 ' 

Ankara, Haydarpaşa işletme kalemlerinde, Diyarbakır, 
Elazığ istas yonlarında isteklilere bedelsiz verilmektedir· 

Çifteler Aygır Deposu Direktörlüğünden : 3S 
Aygır deposu ihtiyacı için 38 adet eyer takımı 12.9.9 

gününden itibaren eksiltmeye konulmuştur. 
Eyer takımları muhammen bedeli 24 O lira olup ııı.ı· 

vakkat teminatı 180 liradır. .J 

h·rcıe Eksiltme 27.9.938 salı günü saat 10 da Eskişe 1 

veterier direktörlüğüncie yapılacaktır. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun hükimlerini haiz ol· 

maları keza bu kanunun hükümleri dairesinde teıııi011t 
vermeleri lazımdır. t 

Şartnameyi görmek istiyenlerin Eskişehirde veterioerı 
Mahmudiyede aygır deposu direktörlüğüne müracaatla 
ilan ol un ur. 

•• • 
f ·pc:Jlll 

Kaşık, çatal, pıçak, tabak, sürahi, su bardağı ve çay ı 
alınacakbr. Bak: Liseler A. S. K. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Deniz Levazam Satınalma Komisyonundan 

7000 kilo Beyaz peynir 
20000 kilo Makarna 
2000 kilo Tel ve arpa 'ehriye 
300'.) kilo kayısı reçeli 
3100 kilo Erik reçeli ·f o• 
13.9.38 tarihinde kapalı zarfla yapılan münakasasında teklı 11 

luaan fiatlar yüksek görüldüğünden 27.9.38 tarihiae raıtl•~ıl• 
salı günü saat 11,30 da pazarlıkla ahnmak üzre yukarda Y' 
beş kalem yiyecek maddesi eksiltmeye konulmuştur. . I•'' 

isteklilerin bu yiyec~k maddelerine teklif edecekleri fıat ,ı,· 
nazaran nıu,.akkat temınatlarmı mal sandıklarına yahrarak ı'•' 
cakları makbuz veya bankn mektuplarile belli gün ve saatte 
aımpatada bulune.n komisyon başkanlığına müsacaatları. te"' 

• • • t0.9.38 tarihinde kapalı zarfla yapılan münakasasınd•.b111e 
lif olunan fiatların yGkıek görülmüş olmasından 27 .9.38 tar~•j(t' 
raathyan aah günü saat 14,30 dn pazarlıkla alınmak üzer~ e

66
5o0 

meye konulan 700.000 kilo ekmeğin tahmin edilen bedelı 
liradır. ·~· 

k01"1 

Muvahkat teminata 4575 lira olup şartnamesi her gün 
yondan 333 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. . 1,rl' 

isteklilerin 2490 snyıh kanunun tarifntı dahilind~ki vetık• b•f 
birlikte belli rün ve saatte Kasıınpaşada bulunan komiıyon 
kanlıtma müracaatları • 

Siv~s Aygır d1:posu Direktörlüğünden j(tıfle 
Sivas Aygır deposu hayvanları için 80 bin kilo yulaf ek• llİ İ 

suretile satın alınacaktır nıuhammen bedeli üç bin beşyüı e ıi' 
ki liradır. Ekıillme 5. I0.938 çarş mba günü saat 14 te Siv~ J<ıl' 
raat dairesinde yapılacaktır muvakkat teminat 266 lira 4 ~e1' 
ruştur. Şartnameyi ıörmek isteyenlerin ziraat müdürlüğüne 
depo direktörlüğüne muracaat etmeleri ilan olunur. 

b) 

İstanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden •e r/0 

İhale günü 5.10.38 Mezat kaime No. sı 2722 bili marl<• ~ ıc••'~ 
lu kanuni safi sikleti 150 kilo ağırlığında 93 lira değerinde 192 ~ 
11z pamuk mensucat M K N 2572 Bili markn ve No· 1'11 •

3
50 G 

63 Ld pamuk kaaaraız bez M ~ N .3?63 Bili M ve N K"i< 5°'! ~ 
70 Ld Demir halat M K N 30.:>9 bıla M ve N Ks. 1003 rJ f' 

0
, 

120 L 31 Kd 10 adet demir mihaniki makine aksaıııı ti" b~ 
3389 bili M ve N Ks. 383 K 365 Ld demirle mürettep ~· 13 •1 
ru ihale günü 7.10.38 M K N 3U7 J AN Hl75 M ve N •i· feı;, 
294 Ld. bav. deşen ve iplik halinde olmıyan ipeği ha" ı.ı" fA(I 
MKN 3418 JAN 8175 M v e N ICs 61 K 500 G 170 Ld P8~3 ı..~~ 
rit itlemesiz MKN 3419 Jan 8175 M ve N Ks 3 K 200 G ~ -J' 
Kd Nitro selliloxla sıvanmış içi pamuk şerit, saç lutac•l'1 ıııeıı1 ( 
3391 bila M ve N Kı. 89 L 20 Kd 1 K 100 G safi ipek l< ıııe1ı 
cat MKN 3393 bili M ve N Ka 1 K 820 G 154 Ld safi ipe J(: 131~ 
sucat ihale günü 10. 10.38 MKN 4027 bili M ve N Ks 71 1 t ıJ~ı 
Ld pamuk mensucattan içi pamuk döküntüsü pamuk, 

0
° J(: '# 

yorgan yastık müstamel MKN 4029 bila M rve N Ks 421'rl (J 
L 40 Kd pamuk mensucattan mürettep ağaç şezlong rJ 1c•'f ~t 
C A marka mnhtelif No. Ks 197 K 94 L cam lliınb• 

9 
'J,6ı<J,9 f' 

mevaddı saire ile mürettep MKN 5963 STERNS E 925 'll rJ ~ 
ve N. Ks. 382 K 48 L 64 Kd sarı vazelin MKN 3169 b• oıı.tci~'ıı 
N Ka 250 K 317 Ld işleıneli yün mensucat 1549 kanuıı 

90 
ı'~~ı 

ce ve başlarında yazılı günlerde ve tam saat 13 de 24 de.si"~ıl 
kanun hükümleri dairesinde Sirkecide Reşadiye cad (ıte1'1 1 'J~ 
Gümrük satış salonunda açık artırma ile satalacakbr· ~7b~~· 
den maliye unvan tez:kereııi ile maim değeri nisbetinde d Jr I 

. e e •it pey akçası makbuzu aranır. Şartnameler her gün dııır ,.,b• f' 
lebilir pey akçalari her gün saat J2ye kadar vezneye Y~t~e P~ıı 
ği ve bu saatten sonra lı: atiycn pey kabul edilmcyeceğ• . ·~-
para ile mal almak istiyenlerden maliye unvan teıketı•~ır• 
mıyacağı ve her ayrıca müteferrik eşya satışlıuı da " 8 ' 

larıe listeleri satış ıalonu kapısında asılıdır. 

ıu 


