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GA~E'fESH 
Umum Tüccarların ve üteahhit erin Mesleki Orga 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ı dır 

HARiCi EKONOMiK 621 Her nevi otoklav. 
(İktisad Yekaleti milsaadesile) 

HABERLER 
624 Hararet, kesafet, rntubet ve ispirto derecelerini 

gösterir aletler. 

Çekoslovakya' nın . Yunanistan' dan 

A 
B 

625 

Sadeleri (İktiaad VekAleti müsaadesile) 
Çerçevelileri 
Tarifenin başka mahallerinde zikredilmeyen fenne 
ve arazi mesahasma ve topografya işlerine müteal· 
lik aletler. 

şarap mübaayası ve sebebi 
~ti 

cıaı, lla 30, Ağustos. - Çe- ı ve son iki sene zarfında aşa-
i.Ş•kya' nıu Avrupa'nın ce- ğıdaki rakkamlarlar gösteril

~b~dlltki nıemleketlerHe mal 1 diği veçhile külliyetle mık
"~lt tl~ıini arttırmak mak- 1 tarda şarap satın almıştır. 
~dır f~rfettiği gayreti ma- 1 Sene ton drahmi 
~~c~ ragda bu maksada 1935 623 3.681.824 

••t "asıl olmak için çok 1936 204 ı .487.636 
'rttıiıl ın almasına karar 

1866 Ç 'tdir. l 937 9.284.246 
tkoaı 1938 375 2.3J2.167 ~ll'tıia· •vakya bu maksatla 

tandan mal almakta (beş ayda) 

~ Dantela Sanayiinde Faaliyet 
•., lŞE \Fransa) 29 Ağua- parışlar gelmektedir. Siparış
~ttd lltıjın sukutu ve bu larm çoğu düz ve rayıç çe• 

fa~ dantela ya ve Uile şitler üzerine yapılmaktadır. 
~ltl,ı .' rağbet sayesinde İyi malümalı olan mahafilde 
• 

1tltrinde faaliyet var- söylendiğine nazaran, dantela 
~. fabrikalarının bütün faaliyet-'rlttıl}' 
İ)ld 1 Anıerikadan ve Ko· lerile işleyebilmeleri için da-

ııı lltı Kale ve Şodri fab- ha külliyetli siparişlere müh-
l oldukça mühim si- taçdırlar. 

Susam 

31 Ağustos sam fiatlarmın terakki edece 
Piyasa çok sağlam telakki daği anlaşılmaktır. 

edilmektedir. Şimdilik gerek 
1 

Fiatlara gelince, bu gün 
İstanbul ve gerekse men~e I hazır mallere l 9.25 k~r~ştan 
fiatları kavidir, Belki de hır 19.50 kuruşa kadar ıstıyor
az daha yükselecektir. İsto- 1 

lar. Alevra satış Hatları teş
kun çok az kaldığını ve yeni 1 rinievvel teşrinisani aylarında 
mahsulün gelmesine daha 

1 
teslimi şartile çifte yeni çu-

10/ l 5 gün beklemek icap et- 1 vallı Antalya mallerine C.I.F· 
tiğini nazarı ihbara alarak İstanbul 18 kuruş istiyorlar. 
her gün satıcılar bir az daha Eylül teslim Antalya susamı 
nazlı davranıyorlar. satıcısı görünmiyor. Eyliil les· 

Son haberlere göre Adana, limi Mersinden yüklenilecek 
Tarsus ve havalisinde eski Adana ve Tarsus mallerine 
mal kalmamıştır, yeni malı 1 satıcılar 19 kuruş istiyorlar, 
de ancak eylulün ilk hafta- 1 Adada ve Tarsus hariç olmak 
sında satabileceklerdir. Şehri· üzere o havali susamı randö~ 
mizde bugünkü susam nıev- man ve kalite itibarile ikiucı 
cudu azami 4/500 çuval tah· derecede bulunduğundan ta
min edilmektedir. Bu miktara biatile bir kaç para noksana 
susam mıntakalarından, gele· satılması ibap eder. Mersin 
bilecek hazır susam miktarı mali demekten maksat sırf 
ilave edilse bile yine yeni Adana ve Tarsus susamı de· 

-----•.., .... "'-4_ .... ~------- mahsulün vücuduna kadar su. · mektir. 
1, ~'11 Yunanistanın Deniz Ticareti Kurşun Piyasası 

't.}to\, 30 Agv ustos. - 1 Temmuzun birinden beri iş- d f 
1 

" 
0 •hriye Mu"du"ryeti· sizlik yüzünden muattal "ll b kal- Haziran ayı iptidasından itiba· ı Kurşun fiatıııın aha az a 

1 "'tt• ·~ ren kuişuıı fiatı artmaktadır. Tonu zükselmedii"İnin ıebebi bu emtaa· 
dnhrıtttıgi istatistikte gö· mak(adır. Muattal kalan ;;: 1.3 ingiliz lirası iken 15.5 l;r4 ya yük· ya bakır ve kalay kadar talip bu-

' 1 Qt nazaran Yunanis- purlardan 130 u efya ve ı aelmiştir. Bir sene zarfında kurşun luomadıiındand ı r. Kurşuna olan 

~ ı 27,551 ton istiabın· yolcu nakl'eden vapurlar olup fia\lan çok sukut etmişti, 36 in. ih ı iyaç bakıra olan ihtiyaç kadar 

~iltl'i \''Pur ve 713 yelken bunların 76 ısı Yunanistan li· ailız lırasından 13 liraya kadar 1 artmadı. Bir &ene zarfında bakır 
1 ~\ lıltvcuttur. manlarında, 54ü hariç limanlar- ~ inmişti. 1 istihlaki yüzde 5:.1 artmışiken kur-

64)5 vapurdan 153 u da beklemektedirler. Kurşun fiatlarıo bu günlerde 1 şu~ ibtiblaki ancak yüzde 18 nis-

~ • •• yük•elmesinin sebebi, Nevyork belındc artmıştır. Bundan başka 
d~ lJt~ (}:' Keten, Kenevır, Jut . ı borsnsında, bütün ham maddeler J kurşun istih~alının tarzı da mun· 

"- ~.~."~tııa) 31 Ağustos. - \ Keoev;r.ere sıelin :e, ltalyan fiatlar.nın artmasına hamledil- tazam dt{tildir. İ:.tihsal miktarı a· 1

~ t~ı~dır, Bretanya malını Sendikasır ı .. işarına nazaran mah· mektedir. Malüm olduğu üzre, zaldığı gibi bu nisbetle de i:.üh

Q' tı:ı, 11'tb 130() franka, ve ' sul mebzuldur. Fiatları eslti mal sair maden eşyaların fıatları daha laki de azalmıştır. Şu halde kur

' tılcı.11.111 da 1340 fraoka sa- birinci nev·i 590 1 rd, oıta mal fazla bir niıbette yükselmiştir, ne- şuna olan ihtiyaç artar.ııa, fiat nın 
t ~ )'\ lıı 525 liret, adi nevileri 440 liret O· tekim, bakır,n fiatı yüLde 25, ka- daha ı.iyade yükselmesi bekleni ir. 

''-ıtt~ 'Ya kttenleri 53 in· larak gösterilmiştir. 1 layın yüı:de 20, ve çinkonun yüı- Londra Bors .ı sıııda madeni eş-
ı..)11~t.... kavi, fakat mevcut · t · · · f• ti f, '\' "··. Jütün pıyıısası, nğyanın ıraz.. de 12 nisbetinde yük6ehn" ştir. yanın son ıa arı: 

".il ı:. 'l>lilt . . etı iği zararın aebebile, azlığından 1 3 J Ağustos 
,-, ~,:.. ~ lerının fiyatında 1 
1'11 "'J f '"dır dolayı çok metin. dir. Geçen sene k ( d d) 4G l 6/ lO lngiliz L· ır '" ''ıı'- · Paketin fiyah M Ba ır ıtan ar 

"') "' llrt Hindistanda on milyon balya Jut 
46 

10/-'-a.1 lllıştır. Keten bez· 
815 

1 ,, (Elektro) 
d ta.ılı f varken •imdiki mevcudu 

5
/ 

' dıı.h • akat gelecek ., Kalay 193 5/ 193 
' "ttı· l f•da muamele 0 • milyon balya ve belki de daha az. 

12
/
6 •l \>trdır 1 Kurşun )4 

tahmin o unmaktudır. 13 3/9 
Çinko 

,, 

" 
" 

Altın 142 7/-
GümUş (standard) 19 5/16 
Kauçuk 8 1/6 

• 
Kilosu 

" 

ENAZ ENÇOK 

-87 
10,50 
l 1,00 
24-

Kanunlar, Kararnameler, 
Ticaret muahedeleri 

" ,, 
" (Dünkü nilshadaı> devam) 

" 

" 
" 
" 
" 

I0,50 
20 
21 

10,25 
24 

200 

21,50 
-18 
-26 

205 

616 Klişehanelerde ve metaloğrafi laboratuvarlarında 
kullanılan hususi fotograf ve reprodüksiyon ci· 
hazları ve filim stüdyoları için sinema alıcı ma· 
kıneler. 

(İktisad Vekaleti müsaadesile) 
632 A Hassas teraziler 

(İktioad Vekaleti müsaadesile) 
H Demiryolu mevkilerinde veya fabrikalarda müıta

mel sabit büyük veya otomatik basküller. 

«534 

648 

(Yalnız demir yolu mevkilerinde kullanılan bas
küller lktisad Vekaleti müsaadesile) 
(Dekovil veya demiryolu tesisatı olan müesseseler 
için) 
Tarifenin başka yerlerinde sarahatan veya temsi· 
len zikredilmeyen aletler.ien sanayiide kullanılan 
aletler. 
(İktisad Vekaleti müsaadeaile) 
Buhar kazanları 

A 
B 

649 

Borulu, nim borulu ve sair tertibatlı 

Sairleri (kalorifer kazanları hariçtir) 
Her nevi kuYvetle müteharrik makineler (kazanla
rile birlikte). 

661 

656 
657 

658 

659 

660 

B Lokomobil ve aksamı (kazanlarile birlikte). 
D 1 Buhnr türbinleri ve buhar makineleri sabit nım 

sabit: Sıkleti 2000 kiloya kadar. 
2 Sikleti 2000 kilodan yukarı olanlar. 

Su, hava, petrol, benzin ve petrol müştakatı ve
sair kuvvetler ile (elektrik müstesnadır) mütehar
rik motorlar. 

A 1 Petrol, bemiıı ve petrol müştakatı ile işleyen mo· 
torlar (50 kiloya kadar) (50 hariçtir). 

2 Sair kuvvetlerle müteharrik motorlar (50 kiloya 
kadar) (50 hariç) 

B Tamamının sıkleti (50·100 kiloya kadar) (lCO hariç) 

c " " ( l 00-500 " " ) ( 500 " ) 
D ,, ,, ( 500-1 500 ,, ,, ) ( l 500 ,, ) 
H ,, ,, (1500-5000 ,, ,, ) (5000 ,, ) 
V ,, ,, 5000 kilo ve ondan yukari 

A 
B 
c 
D 
H 
v 

A 
B 
c 

Elektrik motorleri, dinamo, transformatör, ko
mitatör, resistans, bobin vantilatör aspiratör ve 
mümasılleri. (Vantilatör ve aspiratörler İktisad Ve-
kaleti müsaadesile) 
Tamamının sıkleti 10 kiloya kadar (hariç) 

,, "1050 ,, " " 
" " 50· 1000 " ,, ,, 
" " 1 000 2000 " " " 

Tamamının sıkleti 2000-5000 kiloya kadar (hariç) 
5000 kilo ve ondan yukarı 
Kağıt imalatının her safhasına mahsus makineler. 
Kabili nesc mevaddı işleyen makineler ezcümle; ta
rama, atma veya didikleme, koza ve çekirdek a-
yıklama, iplik bükme, dokuma cilalama, kurutma, 
boyama vesaire makineleri. 
Torna, testere, rende, zımba, hadde ve çekiç ma
kineleri, çivi, teneke kutu makineleri, cam imalin-
de ve camcılıkta müstamel makineler, çimento ma· 
kine ve kalıpları taş kırma makineleri ve meadin· 
den, topraktan ve ağaçtan eşya imalinde kullanı• 
lan sair makineler (beton karıştırma makineleri 
hariç) 
Sıkleti 250 kiloya kadar 

" 250-2000 " " 
2000 kilo ve ond!an yukarı 
Deri yarma, yıkama, kazıma, fırçalama makineleri 
ve kayış, sırım makineleri, taban, ökçe çivileme 
makineleri ve deri ve (ayakkabı imalinde kullanılan 
sair her nevi makineler (ayakkabı dikiş makineler 
milstesnadır ) 
Elbise, şapka, ayakkabı, çuval vesaireyi dikmeğe 
mahsus hususi dikiş makineleri ile (el, ayak veya 
motorla müteharrik adi ev dikiş makineleri hariç) 
örgü, işleme ve tül makineleri ve bunların aksamı 
ve yedek parçaları. 

(Bitmedi) 
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ugün ilan olunan ıünakasalar ve üzayedeler Listesi 
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Cinai Şekli Mubam.bed. Teminat Müracaat yeri Gün 
1 

Saat , 

A)MÜNAKASALAR 

inşaat, Tamirat, Nafia ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Garaj inşaatı 2 adet Kapalı z. 55446 80 4022 35 Çanak Mst. Mevki SAK 
Marmara 2ölü iddihar sedde1i ve boşaltma kanalı Kapalı z. 7i43 l0 17 32722 45 Nafıa Vekileti 

ile imalatı ııaaiyui (Şart. 38,25 L.) 
Marmara ıülü besleme kanalı ile imalltı 11naiye1i 

(Şıırt. 18,20 L ) 
Hayyauat i.tasyon biaa11nın yal111z çatı kasını He 

kapı ve pencerelerinin yap. 

" 

Seydiköy f lk Okulu ikmali intaab Açık ek. 
Ahmedli Nahiye Merk. yatı pavyonuna ilheten 

yap. hamam, çamaşırhane ve mutbahın inşaatı " 
Bandırma Liman dnireıi ikmah inşaatı Açık ek. 
Melefan tuzlasında yap. idııre binaıı ve Paz. 

600 tonluk anbar inşaatı (temd.) 
Çay tuzluıada yap. idare binası ile 600 

tonluk anbar inşaatı (Şart iki iş için 78 
kr.) (temd.) 

,, 

Temyiz mahkemesi binasında yap. çah tamiri ve Paz. 
ha dana işi (temd.) 

363903 96 18306 w 

2786 95 
2300 -

1500 - 112 ao 
15609 52 1170 72 

15609 52 1170 72 

77 - 5 78 

" " 
Selçuk Nabiye Muhtarlığı 

lzmir Vilayet 
Ahmetli Nahiyesi Merk. Muhtarlığı 

Balıke1ir Nafıa Müd. 
lnhi1arlar U. Müd. 

> ,, 

Adliye Vekaleti 

16-9-38 
29-9 38 

299J8 

5·9-38 

il -
12 _ ı 

11 _ I 
12 _ I 

1 
1 

5-9-3~ 1 t 
1 

12-9-38 15 - 1 

15-9-38 15 - ! 
17-9-38 10 - ı 

17-9-38 11 

5-9-38 

Depo inşaatı (temd.) Paz. 9215 15 691 14 Orman Kor. Gen. Komut. Ank. ve İıt 7-9-38 

ti _ ı 
ı 

10 - 1 

llAçlar, Klinlk ve spençlyart alil, Hastane Lev. 

İdrofıl gaz bezi 500000 m. (Şart. 210 kr.) 
fdrofil pamuk 21' t (Şart. 250 kr.) 
Kimya malzemesi 
Sut Ko11tik: 2800 kutu 
Beheri 12 sandıktan ibaret iki takım seyyar hıf
zıHıhba laboratovarı: 2 adet . 

Mensucat 

Vagon kürekleri için keten bez: 2000 ın. 
Battaniye 20,000 adet (Şart 850 kr.) 

Tahta, kereste ve saire 

Çam kalaı traversi 400 adet 
Mete dilme: 250 ad. 

" Kapalı z. 
Açık ekı. 

Kapalı z. 

50003 -
k. 2 -

11350 -
4200 -

10000 -

3750 -
3750 -
851 23 
315 -
750 -

M. M. V. SAK 18-10-38 

" " 18-10-38 
Ask. Fabrika1aı U. M. S.A.K. 21-9-38 
Başvek.Dev.Meteoroloji işleri U.M. 16-9-38 
M. M. V. SAK 20-10-38 

Açık ekı. 1300 - 97 50 O. D.Y. Haydarpaşa 19-9-38 
19 9-38 Kapalı z.Beh 8 50 9750 - M. M. V. S. A. K. 

Açık ekı. 

Açık eks. 
2620 -
1170 -

196 50 D. D. Y. İzmir 
87 75 D. D.Y. Haydarpaşa 

12-9-38 
22-9-38 

15 -
11 _ ı 

15 - ' 
14 - 1 

il -

10 30 
GI -

10 -
10 30 

Mobilya ve bUro eşyası, Muşamba-Hah v. s. 

Mefruşat eşyaaı : 19 çeıit Açık eks. 

Nakliyat-Boşaltma-YUkl~t.~e 

Uzüm ve incir nakli. (temd.) 

Mahrukat, Benzin, Makine veselre 

Açık ekı. 

" " 

5000 - 375 - M. M. V. SAK 

50tı0 - İzmir İncir ve Üzüm Tarım Sabş 
Kooperatifleri 

Edirne Vilayeti 

" " 

20-9-38 1 ı -

3-9-38 il -

Antrasit kömürü: 25 t. 
Uzunköprü kömürü: 100-120 t. 
Türk antrasiti: 5 [) t. (temd.) 
Gaz yağı: 1000 k . " 

,, Beh. t. 22.50 

67 40 
117 -
92 81 Adli Tıp İşleri Gen. D.rek. S.A.K. 

16-9-38 
6-9-38 
9-9-38 
5-9-38 
5-9 38 

il -
il -
11 -

Motorine: 160 t. 
Yerli kok kömürü: 125-150 t. 
Meşe odunu: 62.5 t. 
Meşe kömürü: 25-30 t. 

MUtelerrJk 

Sıhhiye teskeresi palaska 5000 tak. (temd.) 
Çıplak alümioiyum matra 35,000 ad. (Şart 15~> kr) 
Nakliye koşum beygir veya katırı 
Pirinçlen köşebend: 300 tak.! 
Dökme demirden dirhem50 kiloluk: 200 adet 

Paz. 
Kapalı z. 
Açık elu. 

,, ,, 
,, n 

Pa:r. 
Kapalı z. 
Açık ekı. 

Açık ekı. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Sığır Teya keçi eti 30 ton 
Sadeyağ 1,5 t. - beyaz peynir 2.5 t. - pirinç 

2 t. - mercimek 2 t. - zeytinyağ 2 t. -
makarna 2,5 t. - tehriye 1,5 t. 

Bulırur: 45 t. (temd.) 
Mercimek: 20 t. (temd) 
Buğday öğütülmeıi ve ambara naklı: 900 t. 
Çay: 2 5 t. 
Yulaf: 40 t. 
Kuru ot: 50 t. 
Yulaf: 20 t.- Kuru ot: Ji) t. 
Un: 144 t: 
Un: 5,3 t. -lMakarna: 1250 k.-Şehriye: 3.50 k.-

İrmik: 500 k.- Pirinç unu: 350 k. 
Beyaz ve kaşer peyniri, yumurta, ıoğan ve patates 
Hu un: 7,7 t. 
Kuru •oğan: 12.2 t. 
Y umurla: 175000 ad. 
Kater peyniri: 2.2 t, 
Yulaf: 500 t. 
Pirinç: 
Erıak ve sebze (temd.) 
Patates: 43250 k. (temd·) 
Kuru ıotan: 33.1 t. (temd.) 
Ekmek pi,irnıeıi: 50 t. 

Kapah z. 
Paz. 

Kapah z. 
Açık ekı . 

Kapalı z. 

" " Paı. 

" 
" Kap. z. 

Açık ekı. 

" . 
" ,, 
,, " 
" ,, 
" " Kapalı z. 

Paz. 
Açık ekı. 
Paz, 

,, 
Açık ~kı. 

1.1600 -
3150 -

9.37 50 
1500 -

237 -
70 31 

112 50 

Edremit Ask. S.A.K. 
Crdu Beleti. 
i.t. Emniyet Müd. 

,, 
" 

,, 
,, 

" 
,, 

19-9-38 
19-9-38 
19-9-38 

9-
15 -

12 -, 
14 -
14 -

Beh. 4.34 1627 50 M. M. V. SAK 17-9-38 12 -
Beh 0.84 2205 - M. M. V. S. A. K. 19-10-38 l 1 -

- - Balıkesir Ask. S. A. K. Her gün 
- - İıt. Grubu Tapu Sicil Müd. 3-9-38 10 -

3000 - 225 - D. D. Y. Haydarpaşa 22938 1030 

3500 - 2b2 50 
15750 - 118l 25 
7409 - 555 68 

20160 - 1512 -
127 -

k. 0.16 

28000 -
2500 -

30250 -
2151 50 

625 -

92 40 
68 70 

262 50 
132 -

2100 -
375 -

227 -
161 37 
47-

Lühburıaz Tümen SAK 
Edremit Tümen SAK 

13-9-38 15 -
5-9 3S . 9 -

Vize Ask. SAK. 23-9-38 
Ank. Lvz. SAK'. 5-9-38 
Diyarbakır Lvz. SAK. 26-9.JS 
Den z Lvı. SAK. 17-9-38 
Stlimiye Ask. SAK. 5-9-38 

" " ,, 5 .. 9 .. 3g 
,, " ,, 5-9-38 

Kilis Gümrük Muhafaza Taburu SAK. 20-9-38 
Yüksek Mühendia Mek. SAK. 21-9-38 

Ytıksek Mühendiı Mek, SAK. 12-9-38 
Edirne KültGr Direktr. 12-9-38 

" " ,. 12·9-38 
,, " " 6-9-3 '3 
,. " ,, 6-9-38 

Tophane Lvz. SAK. 17-9-38 

" " 6-9-38 
Adli Tıp. İşleri Gen. Direkt. 9-9-38 
İzmir Lvz. SAK. 3-9-38 

" " " 3-9-38 
fzmirGOmrük Muhafaıa TaburuSAK. 15·9-38 

16 -
10 - ı 
11 - ı 
11 50 
15 -

1 

1 
15 - ı 
14 -

1 
16 - ' 
9 30 

1 
9 30 

10 - . 
10 -' 

10 - ı 
10 -
11 30 1 

14 30 
il_, 
10 _ ı 

il -ı 
15 -

i 

__./ 

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziye~ 
.............. .,. ... ,. .......... ~ • • ~ •• • 4 • 4 

Mahrukat 
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a) MÜNAKASALAR 

İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri vemalzemesiHarita 

Nafıa Vekaldinden: 

Eksiltmeye konulan iş: 
it . l - Marmara gölü besleme kanalı ile icrıalatı smaiyesi inşaatı 
t4ıf bedeli 363.903 lira 96 kuruştur. 

1 
2 - Eksiltme 29-9-38 tarihine rastlıyan per.şembe günü saat 

ide Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komiı
Yoııu odasında kapalı r.arf usuliye yapılacaktır. 
i ~ - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındır 
tlerı genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 18 lira 20 ku

~· lllukabilindc Sular U. Müdrlüğündtn alabilirler. Eksiltmeye 
rre_bil111e k ıçm istekliler 18306 lira 2o kuruşluk muvakkat 
CIQ111at · k l • · it· vermesı ve e sı tmenın yapılacağı günden en az se-
b~'l. gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte 
ır istida ile Vekalete müracaat eduek bu işe mahsus olmak üzere 

• "ka 
i ~il almalan ve bu \' esikayı ibraz etmeleri şartbr. Bu müddet 
ÇlQde vesika talebinde bulunmıyanlar ekıiltmeye iştirak edemezler. 

t 4 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikiııci maddede yazılı saat
Len l saat evveline kadar Sular Umum Müdürlü"'üne makbuz mu-
qb·ı· l5 1 ınde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

• • • Eksiltmeye konulan iş: 
li 1 - Marma gölü iddihar ıeddesi ve boşaltma kanalı ile ima· 

tı '11laiyesi ke§if bedeli 724.310 lira 17 kuruştur. 

12 
2 - Eksıltme 29-9-38 tarihine rastlayan perşembe günü saat 

de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müd\lrlüğü Su Eksiltme Komis
Yorıll d o asında kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 

~k . ~ -:- istekli.er eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındır
it IŞ.erı genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 36 lıra 25 
llruş mukabilinde Sular Umum MüdürlüAünden alabilirler. 

t 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 32.72t lira 45 ku

lt:thık ınuvakk .. t teminat ver41esi ve eksiltmenin yapılacağı günden 

İsli •ı 8 gön evvel eller;nde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir 

.. da ile · Vekalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere 
'lt•l ele 1 

il alman ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet için-
•tıika talebinde bulunmıyanlar ekı;iltmeye iştirak edemezler. 

t1trı 5. - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yaz:lı saat

~bi~ır saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mu
lıııde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez 

Balıkesir Nafıa Müdürlüğünden: 

k(), 1 - Bandırma liman daireei ikmali inşaatı açık eksilmeye 
ulnıu§tur. 
2 - İşin bedeli keşfi 1500 liradır. 
3 - Bu işe ait evrak; 
A..- Projeler. 
~- Fiat bordrosu, mesabe cetveli, hulasa cetveli. 
1) - Fenni ve h~sus~ oart~ame. . 
E - Nafıa yapı ışlerı fennı ve umumi §artnamesı. 
O - Bayındırlık işleri gend şartnamesi. 

d~tl .. ~-up isteyenler bu evrakı her gün Balıkesir Nafıa Mü
Uhnde görebilirler. 

4, a 4 - Eksiltme 15 · eylul · 938 perşembe giluü saat 15 
tıııu ~dırma bük.fiınet konağında kaymakamlık odasında ku

s afıa Komisyonu huzurunda yapılacahır. 
lt._i - lsteklılerin bu işe ait 112 lirs 50 kuruşluk muvakkat 

rı,tı B d l d ~~Yl b ~n ırrna m ı san ığma yrtırdıklarma dair makbuz 
bıtı l u nııktarda şayanı kabul banka mektubu ile asgari be~ 
~e.ft,ıraıı~ işi bir defada yaptığına daiı vesaıkin Balıkesir 
~l•ırı ~Udüdüğünden taı:ıtikli suretini ve ticaret odası vesi. 
lllıı11~ hamil olarak ekıiltme komisyonuna müracaatları ilAn 

r. 

S Selçuk Nahiye Mtidiirlüğtinden: 
Ç\11 t •lçuk köyftne ait eltli hayvanat istasyon binasının yalnız 
~aı:ı,1~9111\ ile kapı ve pencerelerinin yapılması eksiltmeye 
'-tihitıduiu~~an malzemesi müteahhide ait olmak şartile ihale 
1'.libiQ e_a ıtıbareıı on b~ş gün içinde teslim etmek kavliJe 

le ıbale edilecektir. 
~oy 

0
:eklilerin 5.9.93s günü öğleden @onra saat ikide Selçuk 
•sına ınüıacaatlan. 

~h Ahmetli Nahiyesi Metkez Muhtarlıtından: 

'it ~tl~ nahiye merkezindeki yatı paviyonuna ilaveten yaptırı
""-• il lıra bedeli keşifli hamam, çamaşırhane, ve mutbahın in
~ıı.._ Çak ~kıiltmeye çıkarılmışbr. Tarihi ılindan itibaren 15 gün 

~it ib .. 'ı •ili 12 eylul 93g pazartesi günü ıaat 15de nahiye merkezin· 
"' .. tı• it~ fl 

1 Yapılacağından taliplerin keşifname ve şartnameyi gör• 
''I 'lltr 1 tıaılt it e Ahınetlı ihtiyar heyetine müracaatları ile artırma. ve ek-

~'tli ita ıı.rıu11u11a göre depozito akçelerioi ihale gününe kadar Ah• 
1 •lltıdıiJna yatırmaları ilin olunur. 

·~ Seyd· .. lzmir İli Daimi Encümeninden: 
a11·~ l~ta 1.~0Y ilk okulu ikmali inşaatı (2786) lira 95 kuru§ 
ı_ ll<fttl . rı e ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu-
~l teı.ıi~tc~li~erin 2490 sayılı yasa gereğince hazırlayacak· 

1 l:>aiıııat •rile birlikte 6 eylul 938 pazartesi günü saat 11 
l Eııcüoıenioe bao vurmaları. 

Çanakkale Müst. Mevlc. Satınalma Komiıyonuadan 

Çarıakkale Mst. M v. birlikleri için iki garaj kapalı zarfla 
eksiltmeye konmu~tur. İhale~i 16.9.938 cuma günö saat 11 de 
Ça nakkcılede i\1sr. Sa. Al. Ko. da y.ııpılacıktır. iki garnjiu ke
şif bedeli 55446 lira 80 kuruştur, Mu\"akkat teminatı 4022 
lira 35 kuruştur. Yaptırlacak iki garajin inşaata ait plan, ke
şif tediye ~a'ttları umumi fenni ve hu~u~i şattnameler Ankara, 
1 tanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. da ve Çannakkalede Mst. Mv. Sa 
AL Ko. da göcülebilir. isteklilerin :G490 sayılı kanunda } azılı 
vesikalarla bu miktar i~i muvaffakiyetle yapını~ olduklarına 
dair vesika ve Nafıa Vekaletinin ehliyet ve müteahhitlik ve
sikalarile muvakkat teminatı yatırdığıma dair makbuı veya ban
ka mektuplarile beraber teklıt mektuplarını havi kapalı ve 
mühürlü zıırfıar ihale gtini\ oian 16 9-938 cu:ııa güuü :;aat 
ona kadar Çanakkale M::.t. Mv. Sa. Al. Ko. na makbuz mu
kabılinde teslim edilmelidir. 

Orman Korama Genel Komutanlığından 

- Orman Koruma Genel Komutanlık talimgahı liın tahsis 
edilen Zeylinburııund.ıki binalardan birinin ı lk defa yapılacak kua 

i(anla pazarlıka ihalesi 7 eylül 93~ çarşamba günu saat onda İstan
bul Galata Topçular caddesi 176 numaradaki Orman Koruma am

bar binasında icra edilecektir. 

2 - Muvakkat teminatı 691 lira 14 kuruttur. Muhammen ke

şif bedeli 9'215 lira 15 kuruştur. 

• • • 

20.000 adet battaniye kapalı zarf usulile münakasaya kon
muştur. İhalesi 19-9-938 pazartesi günft saat 11 dedir. ilk 
teminatı 9750 liradır. Evsaf ve şartnamesi 850 kuruş mu
kabilinde M. M. V. Sahnalma Komisyonundan alınır. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 3 maddelerin
de gösterilen vesaikle teminat Ye teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel M. M. V. Satın alma Ko
misyonuna vermeleri. 

• • • 
Keten bezi alınacaktır. Bak: D. D. Y. ilanlarına. 

Kereste Tahta v .s. 

Devlet Demir Y ollarındaaı 
Muhammen beddi ile miktar, cins ve aL·ııdı aşağıda yazılı 

makas traversleri 12/9/938 taribindc paı.artesi günü ~aat onda 
açık P.ks~Iımc "Uretile Al~ancakta a inci jşletme binasında sa
tın alınacaktır. Bu işe girmek i:,tiyenlcrın 196 lira 50 kuru~
luk muvakkat t• minat vermeleri ve kanunun dördüncü 
maddesi mucibince işe girmeye manii kanuni bulunmadığına 
Jair beyanname ve tcklitlerile aynı gün ve saat ona kadar ko· 
misyona müracaatları lazımdır. Şartnameler komisyonda para-
11z dağıtılmaktadır. 

Cınsi mikdarı eb·edı Muhammen bedeli 
adet Lira kuruı 

Çam kalas travers 400 Fdnrıi ıartnamesine bağh 2620 
krokide gösterildiği gibi 

Melefan ile çay tuzlalaı ında yap. idare binası ile 600 • • • 
tonluk ambar inşaatı. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 250 adet çam dilme alınacaktır· Bak: Müteferrik Sütu-

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat 
. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan 
Hepsine tahmin edilen fiyat 50.000 lira olan i00.000 

metre idrofıl gaz bezi kapalı zarfla eksiltmeye konuluıuştur 
Eksiltme 18-10-938 salı günü saat 15 de Ankarada M. M. 
V. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminat 3750 
lira olup ~artnanıcsi ve evsafı 250 kuruşa M. M. V. Satın 
alma komisyonundan alınır. Eksiltmiye gireceklerin kanuni 
teminat vt :l490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazıh belgelerle birlikte teklif mektuplarını eksiltme saatinden 
behemehal bir saat evvel M. M. V. Sat:n alına komisyonuııa 

vermeleri. 

••.Beher kilosuna tahmin edilen tiyatı iki lira olan 25000 
kilo idrolil pamuk kapalı zarfla satın alınacaktır. Ek.silıme 
18-10·938 salı gfiuü saat 11 Ankarada M. M. V. Satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İlk teminat 3750 lira olup ıartna
mesi :lfiO kuru§a M. M. v· Sıitın atma komisyonundan alınır. 
.Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden behemehal bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan 

Tahnıio edilen b~deli 11,350 lir.ı olan muhte:if kimya malza

mesi Askeri Fabrikalar Umum Müdürlllğii merkez satın alma ko

misyonunca 21-9-938 çarşamba günü saat 15 de kapah zarHa ihale 

edilecektir. Şartaame parası. olarak komisyondan verilir. Muvakkat 

teminatı 851 lira 25 kuruştur. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

l - Hepsine tahmin edilen fiatı 10.000 lira olan ve 
beheri 12 sandıktan ibaret iki takım seyyar hıfzısıbha la
boratuarı kapalı zarfla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 20 birinciteşrin 938 perşembe günü sa
at l l de Ankarada M. M. V. Satın alma Ko.da yapıla
caktır. 

3 - İlk teminat 750 lira olup şartnamesi bedelsiz 
olarak Ko. dan alınır. 

Ba:veklllet Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğünden 
1 - Umum Müdtirlüğünıüz ihti}acı için (2800) kutu sud 

kostik açık. eksiltme suretile satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 16 eylül 938 cuma günü saat 14 de Ankara 

Yenişehir, Kıııhrmak sokak No. 30 da Dtvlet meteoroloji itleri 
umum müdürlüğünde toplanacak satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

J - Muhammen beıleli ( 1200) lira olup ilk teminatı (315) 
liradır. 

4 - Muvakkat teminat banka mektubundan gayri nakit ve· 
ya nakit yerine kaim olan tahvilat olduğu takdirde bunlar kc· 
misyonca kabul edilmiyeceğinden bunların münakasa tarihinden 
evvel meı kez muha5ebeciliğine yatırılarak alınacak makbuzun 
komisyona ibrazı. 

.S - Şartnamesi bedelsiz olarak Devlet Meteoroloji İşleri 
Umum müdürlüğü Levazım Müdürlüğfinden temin edilebilir. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v.s 

M. M. Satınalı:na Komisyonundan : 
Beher tanesine tahmin edilen fiat 850 kuruı olan 

nunda D. D. Y. ilanlarına. 

f~obilya, ve büro eşyası -muşamba, Hafı v.s 
....._____._,, --.=. 

M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan 

l - 19 çeşit mefruşat eşyası açık eksiltme ile aabıı alınacak
ır. Hepsini:ı tahmin fiyatı 5000 liradır. 

2 - Eksiltme 20 eylül 933 salı 1rüoü ıaat 1 l de M. M. V eki· 
tleti S .. t nalmıı Komisyonunda yapılacakbr. 

3 - İlk teminat 375 lira olup şartnamesi bedelsiz olarak K~ 
misyondan alınır. 

Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 
ÜJdu Bcledıye Reisliğinden: 

Bir ny müddetle pazarlığa bırakılan Elektrik Fabrikasmın 
938 mali )ılı azami ihtiyacı bulunan 160000 kilogram Motorine 
müddeti hitam bulduğu halda talip çıkmadığından yeniden 15 
gün müd<letb ve kapalı zarf usuliJe müoakasaya çıharılrnıştır. 

llıale:,i 5·9 938 pazartesi günü saat 15 de belediye ercüme· 
niude yapılacaktır. 

Mulıammea bedel 13600 liradır. İlk teminat bunu& yüıde 
yedi buçuğudur. 

Şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almak isteyenlerin 
her gün Beleuıye Riyasetine müracaatları ilAn olunu . 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Edirne Memleket hastahanesinin 938 yılı ih iyacı için 25 t.:>n 

Tüı k aulrasil körnüı ü pazarlıkla ~atın ulıoacaktır. İ!teklilerin 
~artnameyi göruıck ve pazarlığa iştir&k etmek (}zere 67 lira 50 
kurkfluk leminal aıakbuılariyle 16/9/938 Cuma günü saat 11 de 
Vilt\yet daimi enci.ıınenine müracaatlan· 

• • .Edirneddd ilk ukulların 9J8 yılı ihtiyacı olan 100-120 ton 
Uzuuk.öprü kömürü açık ekı.ıltmeye çıkarılmıştır. Taliplerin 117 
füahk teminat nuk.buıJariy Je birlıkte 6/9/938 Salı günü ıut 1 l 
de vilfı. yet dainıi encüm~uine gelmeleri. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 
Müdüriyet için azı 125 çoğu 150 ton yerli kuk kömüril ahnmaaı 

açık eksiltmeye koulmuştur. 

Eksiltme 19 eylul 938 pazartesi güna saat ikide yapılacakbr. 

Kömürün muhammen bedeli 3150 lira muvakkat teminab 237 li• 
radır. 

İsteklilerin şattnameyi görmek Üzere Müdüriye' Hesap Memur• 

luğuna eksiltmiye işt irak için de ayni gün ve ayni saatte Viliyet 

Defterdarlığı m11ha.aebecilik dairesinde kurulu Komisyona müra• 

eaaUarı. 

• • • Müdüriyet için aı.ı 56250, ç<>iu 62500 kilo mefe odunu 
alınması açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 19-9-948 pazarteai 

günü saat 2 de yapılacakbr. Odunu;ı tamamını muhammen kıymet-
937 lira 50 kuruştur. 

Muvakkat teminat 70 lira 31 kuruştur. 

İsteklileria ş!lrlnameyi görmek üzere Mildilriyet hesap memur

lı.:ğuna, eks itmeye iş!irak için ayni gün ve aaalte villyet defte~ 

darlığı muhasebecilik dairesinde kurulu Komisyona müracaatlan. 

"'• • Müdüriyetimiz için azı 25000, çoğu 30000 kilo meşe cinai 
mangal kömürünün alınması açık eksiltmeye konulmuştur • 

ihale 19 eyhil 938 pazarteıi günü saat ikide yapılacaktır. Mec

mu bedeli muhammen bedeli 1500 lira teminatı muo:akkata11 112 

lira 50 kuruştur. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere müdüriyet 

heaap memurluğuna eksiltmeye iştirak için de aynı giin ve ıaatte 

vilayet defterdarlıtı muhasebecilik dairesinde kurulu Komiıyoıı. 

nıGracaatlerl. 



M iiteferrik 

İstanbul Grubu Tapu Sicil Müdürlüğünden 

Tapu kütüklerine konulmak üzere pirinçten 300 takım 
köşebend ve dipler nümunesi veçhile yaptırdacaiından is
teyenler ihale günü olan 3-9-38 cumartesi günü saat onda 

Grup Müdürlüğüne müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umumi idaresinden 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 
iki grup malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek özere 
22.9.938 perşembe günü saat 10,30 da Haydarpaşada gar 
binası içindeki Komisyon tarafında açık eksiltme ile satın 

alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 

ve hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiit
me günü saatine kadar Komisyona müracaatleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binası için
deki Komisyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 250 adet (18 M3) 5,00X0,12XO,12 eb'ndında 
meşe dilme, muhammen bedeli 1 l 70 lira, muvakkat temi
natı 87 lira 75 l'lıruştur. 

2 - 200 aded 50 kiloluk dökme demirden dirhem, 
muhammen bedili 3000 lira, muvakkat teminatı 225 liradır. 

Balıkesir A~keri Satııı Alm KJmisyonuadan 
1 - Kolordu süvari Lölüğii içiu Lint:k beygir vtı Çanakka

le müstahkem mevki için nakliye koşunı beygir veya katırı alı
nacaktır. 

2 - Satıa alınacak hayvanların evsaf ve ~artları ve beden 
ö!çüleri kor satın olma komis)onunda her gün görfilebilir. 

i - Alınacak hayvanltlr 4 ya,ından aşağı ve 7 yaoından 

yukarı olmıyacaktır. 
4 - Bintk: ve nakliye ko§umuna elv~rişli satılık hayvanı 

Münakasa Gazetesi 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalına Komisyonundaıı : 

Münakasaya konan 
mevaddın Mibuı Mubam. Pey Eksiltmenin 

cinsi bedt-li akçesi tarihi ~aati 

Un 5300 k 19,00 
Makarna 1250 ,, 30,00 
Şehriye 350 ,, 30,CO 127 21.9,938 9,30 
İrmik 500 ,, 22,00 
Pirinç unu 350 ,, 27,00 

1 - Mektebin 938 mtı li sene:,İ yiyecek ibtiyac ı olan un, 
makama vesr. ire bir ;?aıtnan1e ile açık ehiltıııiye konulmuştur. 

l - Bu 1htiyaçlaı m cins ve miktarlarile nrnhuınen bedel
leri ve ilk tcmiuatlan, eksiltmenin tarihi ve saati hiıasında gö· 
steıilmiştir. 

3 - 1 tckliler 938 muli scne~ine aid Ticare t Odası vesika· 
larıı . ı gfütereceklerdir . 

4 - Şartnamesini görmf:k i tiyenlerin her gün ve eksilt · 
miye gireceklerin brlli gi\n \e ~aatte Gümüştıııyunda nıekteb 
binası dahilindeki Komisyona müracaatleri ilan olunur. 

Lüleburgaz Tümen Satın Alma Komisyonundan 

İhale günü talip çıkmadığından Hayrabolu Sv. Alayının 
ihtiyacı olan 30.000 kilo sığır veya keçi eti tekrar kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 13-9-938 ~alı günü 
saat 15 de yapılacaktır. Sığır etinin muhammen bedeli 7500 
lira ilk teminatı 562 lira !:ıO kuruş keçi etinin muhammen 
bedeli 7200 lira ilk teminatı 540 liradır. 

Şartnamesi her gün Ko. da görülebilir. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla i
hale günü ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Lüleburgaz Tüm. Sa. Al. Ko. reisliğine ver

meleri. 

-
Drniz ltVuım S•tınahna Komiıyonuıdan 

olanların eylül 938 nihayetine kadar her gün sabah ~aat dokuz- 1 - Tahmin edilen bedeli 7109 lira olao 2500 kilo çay 17 ey

dan itibaren Balıkesir kor satın alma koruiı:ıyonuna müracaatları IUI 938 tarihine raıtlıyan cumartesi günü saat l 1 ,30 da kapalı zarfla 
• lan olunur. 1 aluıamak Üzere münakuaya kooulmuşlur. 

2 - Mu;rakkat teminatı 555 lira 6S kuruş olup şartnamesi pt.• 

raıız olarak her rün Komisyonundan ıı lınabilir. 
M. M. V. Satıaalma Komisyonundan · 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dal.ilinde tanıim 

Beher tanesine tahmin edilen fiat 84 kuruş olan 35,000 edecekleri kapalı teklit mektuplarının belli güo ye saatten bir aaa ~ 
adet çıplak aliminyom matra kapalı zarfla eksiltmeye kon- eneliııe kadar Kaı\mpatada bulunan komiıyon bqkan'ıtına vcr
mu~tur. İhalesi 19-10-938 çarşamba günü saat 11 dedir. meleri. 
ilk teminatı 2205 liradır. Evsaf Ye şartnamesi 150 kuruş I 

Edirne Kültür Direkrörlüğünden : 
mukabilinde M. M. V. Satın alma komisyonunda alınır. Ek-

1 
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü İ 

maddelerindeki vesaikle teminat ve teklif mektuplarını iha-
1 

T I 
d 

ahmiıı Ik teminat Kırdırmanın 
le saatin en en az bir saat evvel M. M V. Satın alma 

komisyonuna vermeleri. 
ı Cins A11 Çoğ'u Bedeli Lira K. Saatı Günü 

3 

Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 250 kuruş olan 41000 kilo. 
~arı sabunlu kösele kapalı zarf usulile m!lnakasaya konmuştur· 
ihalesi 5 9 938 pazartesi günü saat 11 dedir. ilk teminat 6375 liradır 
Evsaf ve şartnamesi 5 lira 15 kuruş mukabilinde M.M.V. Sa. Al 
Ko.dan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2-3 cü 
maddelerinde gösterile ıı vesaikle teminat ve teklif mektublarını 

hale saatinden en az bir saat evvel M.M.V. Sa. Al. Ko.na ver
meleri (280) (5492) 4-4 

• • • 
Beher adedine tahmin edilen fiatı 26 lira olan ıor.o tnne sıhhiye 

arka çantası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek-,itfme 10-9-938 
Cuma günü saat 11 de Ankarada 1\1. l\I. V. Sa. Al. Ko. ela yapıl:ıcak· 
hr. Teminat 1950 lira olup şartnamesi 130 kuruş mukabilinde M. M. 
V. Sa. Al. Ko. dan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 
%490 sayılı kanunun 2-3 cü maddelerinde yazılı h<'lg,.Jerle birlikte 
teklif mektuplarını eksiltme saatinden beheme1ıal biı' saat evveline 
kadar Ankarada M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (296) (5690) 

3-4 
••• 

On tonluk 6 adet Dizel motörlü yol silindiri kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. Hepsinin tahmin bedeli 43200 liradır.. Ek· 
siltme 5·9-938 pazartesi günü l!aat 12 de M. M. Vekaleti Satınaloıa 
Komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 32.tO lira olup, şartnamesi 
216 kuruşa Komisyondan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni te· 
ıninat ve 249() sayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte te'<lif mektuplarını eksiltme saatinden bebeme· 
hal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti Satınalına 
Komisyonuna vermeleri (119) (4579) 4-4 

~-----·---------------------------------------
Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 

Komisyonundan 
Münakasaya ko-
nan mevaddın Miktarı Muham. Pey Eksiltmenin 

cinsi hedeli akçesi Tarihi Saati .... ..... ___.. __ .:__ ___ .__, _ _,.._ 
Beyaz peynir 2200 k. 48,50 
Kaşer ,, 600 ,, 71,50 112,50 12.9.38 9,30 

Yumurta 5:1000 ad. l,7S 
Soğan 5200 k. t>,00 
Patatee 10000 ,, 6,50 

141,75 12.9.938 9,4~ 

1.-Mektebin 938 mali senesi zarfındaki yiyecek ihtiyaçları 
aç ık eksiltmeye konulmuştur. 

2. - Bu ihliyaçlann cins ve mikdarJa.rile muhammen br.· 
ddleri ve ilk teminatları, eksiltmenin tarih ve saati hizalarında 
gö:::ıterilmiştir. . 

3 - İstekliler 938 mali senesine aid Ticaret Odası ve ı· 
kalarını gö:ıtereccklerdir. 

4. - Şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün ve eksilt· 
meye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mekteb 
binası dahilindeki Komisyona müracaatları ilin olunur. 

(6021) 

Yumurta 131000 175000 tane 2 kş. 262 50 10 6-9-938 

Kaşer l,250 2,2 06 ki 'o 80" 132 00 " Kap ah Zarf usulile Eksiltme 
Dayiremize bağlı yatılı ortaokufüırın mayıs 938 sonuna kadar Erzak, Zahire, Et ve sebze v .s. 

ihtiyaçl .. n olau cioı ve miktarları yukarıda yazılı iki kalem erzaka 
Kiliı Gümrük Muhafaza Taburu Satınalma Komisyonandan ı 

Muhammen Muvak&iat 
1 
talip çıkmadıAında!) 2490 sayılı l.auım~a 43 üncü maddeıi ger .. ği ce 

bedel)
. kırdırmalan IO ırün temdit edilmiştir. Iste-:Clilerin belli aün ve _.aat-

Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu 
Başkanlığından 

temiaah Eksiltlnenin 1 • 

Cinıi Kiloıu Lira K. Lira K. Tuibi Günü Saati Şekli l te kırdırmaya gelmeleri ilan olunur. Birinci Kısım : Mıkdan Beherinin fiyatı Tutatı 

Un 144000 26160 Ol 1512 00 20-9-38 .Salı 16 Kapalı z, 1 - Cinsi Aded Lira Lirll _,,.. 
t350 1 - Yukarıda cins, miktar, muhammen bedel, cksiltmesinin 1 Bilyük Yazıhane Kiristalli 

ti 1 ) k · ı d d' ı Edremit ''fümen ~atın Alma Komisyonundan: aün •e saa yazı ı (un e sı tme e ır. Büyük Kütüphane 
2 - Eksiltme gümrük muhafaza tabur41 Satınalma Komisyo Ed • · "h · · · w d 1 ki Gardirop 

6 2'l5 
6 250 15o0 
6 90 540 

- . remıt garnızcmu ı tıyacı ıçın aşagı a yazı t erza ar 
nunda yapılacakbr. 1 toptan veya perakende olarak pazarlıkla satm alınacaktır. ~rta M~ası Kiristalli 6 45 270 

1 T~li~ olanların temina~ akçe~erile birlikte 5-9-938 pazart~si ı' ~!;;haane a~:ıltuğu Marokenli 
gunu ı:iaat 9 da Edremıtte Tum. Sa. Al. Ko. na gelmelerı. skcmle Marokenli 

l.t .. bul Lev&aım Amirliti Satınalma Komisyonundan 

12 25 300 

6 30 ıS() 

24 15 360 

İdareleri l.tanbul Levazım Amirliğine batlı müesse11tın hayva
natı için 500 ton yulaf 17-9-938 cumartesi a-Qnü saat 11,30 da To
phanede latanbul levazım Amirliği Satınalma Kowiıyoııunda lıapa-1 
lı sarfla eksiltmui yapılacaktır. Tahmin bedeli 28.000 liradır. lık 1 

teminatı 2100 liraliır. 1 
• • • Lv. Amirlifiııe batlı müessesat için 2.')00 liralık pirinç 

6-9-93~ salı günü saat 14,30 da Tophanede Lv. Amirliğine Satınal- 1 
ma Ko. da paııarlıkla alınacaktır. Teminatı 375 liradır. Numuııeıi 

Ko. da görülebilir. ihale a-ilnü teslim şarttile alınacak olan pirinç 
çin isteklilerin belli saatte Ko. na a-elmeleri. 

İzmir Gümrük Muhafaza Taburu Satıa Alma 
Komiıyonundan : 

l - İzmir gümrük muhafaza taburu Urla iskelesi talim bölüğü 

ihtiyau için a-ündelik 200-250 kilo üzerinden senelik 50,000 kılo ek
mek pişirme•intn 15-9-938 perşembe güuü saat 15 te açı:c eksiltme· 

ıi yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutan 625 lira olup muvakkat teminata 47 

liradıt. Şartnameai her gün Komiıyonda görülebilir. 

1500 Kilo Sadeyağ ~İkincik.s-ım-------------
540 2000 ,, Beyaz peynir Yazıhane Kiristalli 6 90 
240 2500 ,, Bulgur Etajer 6 40 
420 2000 ,, Pirinç Gardirob 

2000 ,, Mercimek Daktilo Masası 
6 70 
6 35 210 

2000 ,, Zeytinyağ Sı~ara Masası Kiristalli 
2500 ,, Makarna Yahıha11e Koltuğu 

12 20 2JO 
6 20 ı20 

1500 ,, Şehriye 
1000 ,, Gazyağ 

Edirne Kültür Direktörlüğündan : 

Cinıi Azı 

Has un 5100 
kuru soğan 8200 

Tahmin İlk 
bedeli teminat 

Lira k~ 

16 kş 92 40 
,, 7,50" 68 70 

Çoğu 

7700 kilo 
12200 

Kırdırmanın 

günü $&Btİ 

cuma 12 9 38 10 

" 
10 

Dayiremize bağlı yatılı Urteokulların mayıs 939 sonuna ka
dar ihtiyaçları olan yukarıda yazılı iki kalem erzak ~öriilen lü
zum üzerine 26.8.938 tarihinden itibaren tekrak 15 gün mfid· 
rletle açık eksiltmeye konulmuştur. İstekliler 2d90 sayılı kanun
daki tarifat fü.ere belli gön ve saatte kırdırma Komisyonuna gel· 

meleri ve şeraiti öğrenmek için de her gün Elayremize başvur• 

İskemle 24 6 ı.ıJ 

30 2.5 750 
~ 

7J64 µ 
--·-----Dershane Talebe Masası 

İlk t~ıninati : 538 Liradır. 
İhale : 3-9-93S Cumartesi Saat : 11 de. . 

1 - Büyükdere Bııhçeköyde bulunan Orman Fakültesi ye;; 
Bina Enstitüleri Profesör ve Asistanları mesni Odaları için yuk11'

1 e 
müfredatları yazılı Mobilyalar (KAPALI ZARF) usulHe eksilttllef 
çıkarılmıştir. .11 

2 - Eksiltme lstanbul Vilayeti Muhasebe Müdürlüğü Daire•' 
de 3-9-938 Cumartesi günü toplanacak olan °Fakülte Mubayaııt t'D" 
misyonu huzurunda saat (l l)de yapılacaktır. 11 

3 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlcrin 2490 sayılı Kan°"~e 
tarifalı dahilinde ilk teminat tutan olan (538) Liranın Muha9~ fi 
Vezouine yatırıldığına dair Makbuzla bu Kanunda yazılı evsııf:ıjf 
haiz olduklarına ve diğer evrakı müsbiteltrile birlikte kapalı 'fe ,r 
Mektublarını ihale savtından en az bir saat evvel Komisyona v 
miş bulunmalan lazımdır. d ve 3 - İstekhlerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin.. 

de ve farlnameıinde yazılı veıikalarla muvakkat teminat makbuz; 
veya banka mektuplarile billikte ihale saatında İzmir beyler soka~ı 

butaöe öriOnde 178 aayıda tabur satın alma Komisyonuna müra

Gtatlan. 

maları ilAn olunur. 
4 - Şartnameyi görmek ve yapılacak işin resimlerini, ebO. re"' 

• • • evs:ıflnrını, tarzı imallerini ve diğer hususabnı görmek ve ~J c1'İ 
• w mek isteyenler tatil günleri hariç hergün Büyükdere Bahçelı0~5ıı' 

Peynır, yumurta, sogan ve patates alınacaktır. Bak: I Orman Fakültesine müracaat edebilirler. Arzu edenler Pulunu 4....,.4 
Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonu ilanlarına I dermek şartilc Poıta ile iıteyebilirler. (5553) 

) 

' 

1 
t 
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• 
n h i ar 1 ar Umum Müdürlüğünden 1 

b, i:0~.çu ı>c piyade atış okulları için 12 ton benzin 7-9-938 çar~aın
'lıtı llnu liaat 15,30 da Tophanede Jstanbul Levazım 5mirliği satın 
bed~· koınisyonunda açık eksiltmeile alınacaktır. llt•psinin tahmin 
)·011d 

1 2~~0 lira, ilk teminatı 209 lira 25 kuruştur. Şartnamesi koınis
'tte : K~rülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarilc beraber belli sa· 

0tnısyona a:elmeleri. (155) (5710) 3-4 

• • • 
tıı~ ~0·1ı dikim evinde birikmiş olan l IOOO kilo kösele kırpıntıs 
'toıııı..~lo kürk deri .kırpınhsı 5-~938 pazartesi günü.._saat 14,JO da 
lftpa' .ede lıot. LV. A. Sa. Al. Ko.da açık arttırma ile satılacaktır. 
~lı~ın tahmın bedeli 298 lira 2t> kuruş. Teminatı 74 lira 44 ku
ltiııı ' _Şartnamesi Komisyonda Kırpıntılar 1 ophanede iki No. Jı di-

e\'ınde görülebilir, isteklilerin betli saatle Ko.na gelmeleri. 
( 147; l5<>78) 4-4 

• • • 
~t ~~du sıhhıyesi için on bin kutu katküt 8 cyhil 938 pd·şembe günü 
ilç1Jı. ~.30 da Tophanede levazım amirli~i satın alma komisyonunda 
~rıa:~ilthle ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 4350 lira ilk ~e
le~lel ~26 lira 25 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. ls-
1-r~ rın kanuni vesikalarile beraber belli saatta komi~yona gelme-

(159) 5744 3-4 

• • • 
e· 

b~ ild•l"' No. lu dikim evi için beş adet puantariz durkop makinası 
~t ket dur kop ilik ınakinası, bir adet yayıcı postan makinesi, yedi 
~~e e İci regola makinası, bir delici kalıp zımba makinası, \'C sair 
~~ıtıı ltıenin 5-9-938 pazartesi günü saat 11 de Tophanede İstanbul le
~~t ./\mirliği satın alma komisyonunda ııazarlıkla eksiltmesi yapı
'~li~· ~episinin tahmin bedeli 25500 liradır. Teminatı 3825 liradır. 

erın kanuni vesikalarile beraber komisyona gelmeleri. (5964) 
J-4 

• • • 
l.tv:~ İspirto takımı 8-9-938 perşembe günii saat 15 de Tophanede 
~ltr ını İl.mirliği satınalma komisyonunda açık eksiltme ile alına
Ş' 'l'ahrnin bedeli 1375 liradır. İlk teminatı 103 lira 12 kuruştur. 
t~ hı: IJıe Ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin \·esikala-

tııber belli saatte komisyona gelmderi. (156) (5711) 3-4 

• • • 
~- 4~-
"41ted i>. llıetre çadır bezi 5-9-938 pazartesi günü saat 15,30 da Top· 
~iıı bedlst. LV.A.Sa. Al. Ko.da açık eksiltme ile alınacaktır. Tah
~- e ı· 
1 lltıı.. e 1 2907 lira ilk teminatı ~18 lira 2 kuruştur. Şartname ve 
Q "ile .. 

I - Ankara'da Atatürk Ruharıntla şartnaım~ ve proje,:,İ 
mucibince yaptırılacak depo ve imluhane inşaatı kap lı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

11 - l\eşit l edeli 199. l46 lira 15 kuruş ve muvakkat 
temindtı 4195.73 liradır. 

lll - Eksiltme LS/IX/938 tarihine rastlıyan Perşembe 
günü :,aat 11 de Kabataş'ta Levazım ve Muba)acıt Şubesİıı· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

I V - Şartname ve proj in 9.96 lira bedel mukabilinde 
inhisarlar Levazım ve Mubayaat ŞJbesiyle Aııkara Başnıüdür
liiğünden alınabili r. 

V - Ek iltmeye jstirak etmek istcrenlerin l,ir mukavelt· 
ile yaptıkları Lir binanın taahhüt ht delinin yüz yin11i bin lira 
dan aşağı olmama::ıı ve kendileri bizzat Yüksek .l\lühendi::ı veya 
tnimar olmadıkları takdirde teklitlerini bunlardan biriııiyle mü>· 
tereken yapmaları ve mukaveleyi birlikte imza etmeleri la
zımdır. Ek iltmeye .gtrebilmek için icabetten vesikalar ehilt
me gününden bir hafta e v\· eli ııe kadar İnhisaılar Umum Mfi
düdüğü İnşaat Şubesine gö~terilecek ve ayrıca fenni ehliyet 
vesika::ı alınacaktır. istekli ile birlikt~ teklif yapacak olan fen 
adamının dahi ayrıca müteahhitlik yapmış olmaııı şart de
ğildir. 

VI - Miihürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ve İnşaat 
Şubsmizdt:n alınacak fenni chli}'f't vesikasiyle ınuvakknt gü· 
\ enme parası makbuza veya banka teminat mektubunu ih•iva 
edecek olan kapalı zMflann eksiltme giinü P.n geç saat 10 a ka
Jar yukarda adı g,.çen Alım Korııisyonu Ba~kan!ığına makbuz 
mukabilinde \'erilmesi lazırnd11. (5953) 2-ıl 

• • • 
1 - Şartname ve projesi mucibince yaptırılacak Di

yarbakır Ba şmüdürlük binası inşaatı 3/1 \ /938 tarihinde 
hale edilmediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiitme
ye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 361 19 lira 62 kuruş ve muvakkat 
teminatı 2709 liradır. 

3 - Eksiltme 3. 10.938 tarihine rastlayan cumartes 
günü saat 12 de Kabataş'ta levazım ve mubayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. trabe •tnı Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 

~ gün saatte Komisyona gelmele<i. :Sı (5a79j 4-4 4 - Şartname ve projeler 180 kuruş bedel mukabi
linde inhisarlar levazım ve mubayaat şubesi ile Ankara ve 

' Diyarbakır baş müdürlüklerinden alınabilir. 

Erzurum İmar irliği 
Başkanhğından 

-----tttı.ı 
~i hei ·~.tlld~ yapılaack olan sinema binasının kargir inşaatının yir
~ tltıu:n lıralık iuşaat kısım \'ahidi fiat üzerinden kapalı zarf usu. 
~~~iltnı tlleye konulmuştur. 
~ O,S-8 e 7 eylUI 938 çarşamba günü ~aat on altıda Belediye Başkan
) leJı.ıiıettıda teşekkül eden İmar Birliği Komisyonundn yapılacaktır. 
~ ttltı.iı ~ le1'Jif mektupları ve Ticaret odası vesikası ve bin sekiz yüz 
~ ls38 '§liralık muvakkat teminat mektubu veya Nafıa Vekaletin-
11\ 

11U sa lak\·iuı yılında alınıuı~ müteahhitlik veı;iknsile birlikte ihale 
~~i \:t on beşe kadar İmar Birliği l{omisyonu Başknnlıi:rına ver
~4'. l{ b~ zarfların iyice mühür m~mu ile kapatıhm5 olmaları 18-

bilir eşıf Ve şartnameleri her gün Imar Birliği Fen heyetinde gö-
. a5652• 4-4 

GELiYOR s Ki Ş 
ayın müşterilerimize müjde 

~k 
•ta 1937 Enternasiyonal Kömür Sergisinde Jüri 

lity' etince AL TIN madalya verilen yerli 

"'~KONO iK ve ŞI 
'"'kata sobalarımızı her yerde arayınız 

Fiatlar ELVERİŞLİDİR. 
En son model Avrupa Kromeli 

ve Emayeli sobalarımız da gelmiştir. 

TEMİNATLI ve suyu çabuk ısıtan 
Tt.rmosifon Hamam kazanlarımızı 

markamızla her yerde arayınız. 

Her nev'i BANYO, LAVABO 

Musluk çeşitlerim, Hava gazı ocak-

ları ve sıhhi levaziminizi mağaza-

mızdan satın alınız. 

ŞIK SOBA MAÖAZASI 

'-t•nh M. Ş 1 R A K Y A N 
ttl 8" 

' Uyük Postırne karşııında, Türbe ıok. No. 6 

5 - Eksiltmeye iştirak ·etmek isteyenlerin fenn! ev
rak ve vesaikini inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek 
münakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. 

6 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatta % 1,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge
çen komisyona ve lstanbula gelmeyecek taliplerin de Di
yarbakır baş müaürlüğünde müteşekkil komisyona müra-
caatları ilan olunur. (5917) 4-4 

• • • 
1 - Ü.ıküdar depolar gurubuna bağlı Şemsipaşa Tü

tün bakım evi için şartnamesi mucibince yeniden satın alı
nacak 2 tonluk bir adet yük asansörü 3-8·938 tarihinde 
hale edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksilt
meye konulmuştur. 

il - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat temi
natı 450 liradır. 

111 - Eksiltme 3-9·938 tarihine rastlayan cumartesi 
günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 30 kuruş bedel mukabilinde sözü 
geçen şubeden alınabilir. 

V - Asansör Wertheim, Stigler, Schindier, A. T. G. 
Mühleiseıı Gottscholç Mihhlis, Beck Henkel, Maylauer, 
Hans hann Klockne veya lndu~trie electromachine ve 
Polonya "Luuis Neubarer Chemnitz,, markalı olacaktır. 

VI - lstekliterin tütün fabrikalar şubesinden verdık
leri tekliflerin kabulünü mutazammın olarak alacakları 
vesika ve ~o 7,5 güveııme paraiarile birlikte pazarlık 
için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı geçen Ko 
misyona gelmeleri ilan olunur. (5869) 4-4 

• • • 
l - Şartnamesi mucibince satın alınacak 8000 kilo 

Gaz yaic açık eksiltmeye konmuştur. 
11 - Muhammen bedeli beher kilosu 13.85 kuruş he .. 

sabiyle 1108 lira ve muvakkat teminatı 83.10 liradır. 
lll - Eksiltme, 1 O/IX/938 tarihine raslıyan Cumartesi 

günü saat ı 2 de Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda ad 

............... __ lllİll•••••••••••-# geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5823) 3- 4 

Cinsi Miktarı Muhammen be. Muvakkat Eksiltmenin 
Beheri tutarı teminatı saah 

L. K. S. L. K. lira K. 
igara makine 15.000 kilo -20,70 3l05.- 232.87 10.30 
kolası 

Sigara paket 13.550 
" 

-20,70 2804.8.5 210,36 ıı.-
kolası 

1 - Şarlnameleri mucibince satın alınacak yukarda yazılı 15000 
kilo sigara makine ve 13.550 kilo sigara paket kolası ayrı ayrı açık 
eksiltmeye konmuştur. 

11 - l\1ubammen bedelleriyle muvakkat teminatları hiı.alarında 
gösterilmiştir. 

IIl - Eksiltme 5 IX 938 tarihine rasthyan Pazarte~i günü hiza
larında gösterilen saatlerde Kabataşta levazım ve Mubayaat Şube
s : ııdeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 
%7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (5508) 4-4 

• • • 
Mahalli İşin mahiyeti Ke~if beti. Muv. tem. Ebiltme 

ld;;.e binası 
Lira kş Lira kş ı::aati 

~telef an ve 6CO 15609 52 1170 72 10 
Tuzlası tonluk ambar. 
Çay tuzlası İdare binası Vt! 600 15609 52 1170 72 11 

tonluk ambar. 

l - ldaremiain Sıirt mustakil mfidllrlüğüne bağlı Melefan 
ve Çgy tuzla!armda ~artname ve projeleri mucibincfı yaptırıla
cak idare binaları ve tuz anbarları inşaatı 19/VIII/938 taril,inde 
ılıale edilemediğinden yeniden ayrı ayrı pazarlık usuliyle eksilt
meye konmuş ur. 

11 - Keşif bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
gö::ıterilrıd~tir. 

Ill - Eksiltme 17 / lX/938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü 
hizalanuda yazılı saatlerde Siirt Muıstakil müdürlüğünde müte
~ekk.il k.vmiısyouda yapıla~ak1ır. 

I V - Her iki işe aiı ~arı nameler beheri 78 kuru~ bedel mu
kabilim.le İuhı::ıarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesile Anka
ra llaşınüdüdüğünden ve Siirt Mustakil Müdürlüğünden alına· 
l.ıılir. 

V - lı:ıteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 
% 7,5 gü·ıcııme paralariylc birlikte Siirt Müstakil Müdürlüğünde 
nıüte~ekkil l.oıni.;yoıuı müracaatları ilan olunur. (6050) 1-4 

- Tahmin edilen bedeli 17231 lira 76 kuruş olan 93.600 
kilo kuru üzüm 3 eyliıl 938 tarihine rnıtlayan cumıırte1i iÜnÜ .aat 
11,30 da kapalı zarfla alınmak üzere münaka1aya konulmuftur. 

2 - Muvakkat teminatı 1292 lira 39 kuruı olup ıartnamesi 
her iÜD komisyondan parası:ı olarak alıoabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 uyıh kanunun tarifab dahilinde tanzim 
cdcc<:kleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli a-ün ve saatten 
bir saat evveline kadar Kaaımpaıada brılunan Komiıyon baıkanh
ğına vermeleri. (5366) 4-1 

• • • 
ı - Tahmin edilen bedeli 1493 lira 50 kuru~ olan 12 kalemde 

22.000 kilo muhtelif cins yaş sebze 15 eylôl 938 tarihine rastlayan per
şembe günü saat ll.30 da açık eksiltme suretile alınmak üzere müna
kasaya konulmuştur. 

2- l\luvakkat teminatı 112 lira 10 kuruş olup şartnamesi her giin 
komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte bel
li gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona miiracaatları. 

(5904) 2- 4 
• • • 

1 - Tahmin edilen bedeli (17123.08) lira olan (49470) adet ampul 
13 eyliıl 938 tarihine rastlı~·an Sah günü saat 11.30 da kopala zarfla 
alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - :\lu\'akkat teminatı (1284) lira (23) kuruş olup şartnamesi 

her giin komisyondan parasız olarak alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede· 

cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat 
e\·vcline kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına ver-
meleri. (5795) 2-4 

! D.D.YOlLAQI İŞLETME u. MUDURLUGÜNDEN 

Muhammen bedeli 1300 lira olan 2000 metre vagon kürükleri 
için keten bez 19-9-38 pazarle!İ günü saat 10,30da Haydarpaşada 
Gar Biua~ ı içindeki Komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alı· 
nacaktıt. 

Bu işe a-irmek isteyenlerin kanunun tayin etliği vesaik ve 17 
lira 50 kuruşluk muvakkat teminatlıırıle birlikte eksiltme günü saa
tine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şaıtnamelcr Haydarpaşada Gar Binasındaki Komiı .. 
yon tarafından parası& olarak datıtalaıaktadır. (6035) 1 -4 
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Tableau Synoptique deş Adjudications Ouverte5 A ujourd'hui 

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

Caution 
proviıoirc 

Licu d'adjudicııtioa H du 
Cahier dcı Charrcı Jours Hcurc 

Conatructlon-R•paratlon -Trav. Publlc.-Mat6rlel de Conatructlon-Cartographle 

Conıtr. de deux gararea 
Constr. porte, fenetr• el toiture İl la 

statio3 deı animauıı: 
Acbhement conıtr. ecole primaire Sey

diköy 
Conıtr. buanderie, lieu de lesaive 

et ba in au Bat. ecole interne 
Conıtr. Bat Sce. Port Bandırma 
Conıtr. Bat. Adminiıtratif et depôt de 

600 t. i la aalioe Melcfan (aj ) 
Conıtr. Bat. administratif et depôt de 

600 t. a la sabine. cay (eab. eh. pr. 
le.s 2 rroupeı 78 p,) 

Pli cach. 

Publique 

Publique 

Publique 
Gre a srre 

Gre a gre 

55446 80 

2786 95 

230~ -

l5UO -
15609 52 

15609 52 

4622 35 Com. Acb. Place forte Canak 
Mouhtar Nahiye Selçuk 

Vilayet İzmir 

Mouhtar Nabiye Ahmetli 

16-9-3~ 
5-9-3:3 

5-9-38 

12-9-38 

112 50 Dir. Trav. Pub. Bandırma 15 9-38 
l 170 72 Com. Ach. Econ. Monop. Kabataş 17-9-88 

l 170 72 
" " " " " 17·9-39 

Trav. de constr. de la diıue de depôt et 
du canal de decharge du lac de Mar
mara et trav. d'artı . {cah. ch. l. 3625) 

Conıtr. canal et tru'. d'arts du lac Mar
mara.l(Cab. eh. l. 18,20) 

Pli cach. 724310 17 32722 45 Miniıt. Tr. Pub. Dır. Gen. 29-9- 1s 
Hydr.aulique 

• 363903 96 18306 20 
" • 29-9-JS 

Repar. toit et trav. badiıeoanage a la 
batiıie de la Cour de cauatioa (aj.) 

Conıtr. d6pôt (aj.) 

Gre 1 ır6 

" 

77 -

9215 15 

5 7~ Miniıt. Justic J 5-9-38 

691 14 Com. Gen. Protection Fôrets 7-9-3S 
Aok. et Ist. 

Produlta Chlmlquea et pharmaceutlquea - ln•tı uments Sanltalrea-FournHure pour Hopllaux 

Gaıe Hydraaphile 500.000 m. (cah. eh. Pli cach. 50003 -
P• 250) 

Coton hydrauphile 23 t. (cab. eb. p. 250) Pli cacb le le. 2.50 
Articleı de chimie 

" 
l 1350 -

So11de caultique : 2800 boites Pc.ıblique 4200 -
Deax laboratoircs ambulaotı de I'hyıieoe PJi Cllcb. 10000 -

ccmpoıe chacun de 12 cai11ea. 

Hablll•ment - Chausaure• - Tlasu• - Culra 

Couverturea en laine: 20000p.(cab.ch.p. 850) Pli cach. 
ToHe en lin pr. capote de wagon: 2000 m. Publique 

lap· 8.50 
1300 -

3750 -

8750 -
851 25 
315 -
760 -

9750 -
97 50 

Ameublment pour Habltatlon et Bureaux - Tapl•••rle ete. 

Obj.ıt. d'ameubleaent: 19 lota Pablique 5000 - 375 -

Bo!•-~• Con•truotlon - P•anche, Charpente ete. 

Travuı en boiı de aapin: 400 p. Publlque 2620 - 196 ~o 

Boiı de ch6ne eq:ıarr6 : 150 p. ,, l l7G - 87 7() 

Combu•llbl• - Ca' burant - Hullle• 

Antbracite indirene 50 t . (aj.) Publique le t. 22.50 92."1 

Petrole: 1000 k. Gr~ a ıre - -
Motorine lt,O t . Pli cacb. 13600 -
Antbracite indiglne 25 t. Gre a gre - - 67 50 
Charboo Uzunköprü lOn-120 t. Publique - - 117 -
Coke indiJ'. 125-153 t. ,, 3150 - 237 -
Boiı de sapin : 62,5 t. 

" 
937 50 70 31 

Charbon de boi& de cb~ne : 25-30 t. 
" 1500 - 112 50 

Traneport - Chergement - D6chargament 

Transport de figueı et raiıin• (aj.) 50:>0 -

Dlve ... : 

Gourdeı en alumioİum 35000 p. (cah. eh. Peablique la P• O 85 2205 -
pr. 150). 

Muletı ou chevaux. ,, 
Ceinturea 50.;0 P• Gre a ıri la p. 4 34 1627 50 
Fer comiere en laiton: 300 completa 
Poidı de r>O k. en fer fonte : 200 P• Publlque 3000 - 225 -

Provl•lons 

Foio: 500 t. Pli cach. 28000 - 2100 -
Riz Gr6 a ıre 2500 - 375 -
Proviıion et le\gumea {aj.) Publique 
Pommes de terre: ıl3250 k. (aj.) Gr6 a ıre 30230 - 227 -
Olgnonı ~ 33, 1 t. (aj .) " 

2151 50 171 37 
Cuısıon de pala: 60 t. Publique 625 - 47 -
Viande da boeuf: 30 t. Pli cacb. 
ProTiıion : 9 lota. Gr' a ıre 
Fromaıe blanc et kacber oeufa oii'nonı Publique 

et pommeı de terre. 
Oeufa: 131000 P• ,, 262 50 
Fromage "Kacher,, 2,2 t. 

" 
132 -

Farine: 7,7 t. • 92 -
Oiıaoaı : 8,2 t. " -- 68 70 

Com. Acb. Min. Def. Nat. A•k . 18-10-38 

" " " " " 
,, 18-10-38 

Com.Ach. Dir.Gen.Fab.Mil. Ank. 21-9 38 
Dlr. Gen. Meteorologie Etat. Aok. 16-9-30 
Com. Ada. Mın. Def. Nat. Ank. 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
lerc Eıı:pl. Cb. de fer Etat H . paıa 

Com. Acb. Mio. Def. Nat. Ank. 

Seme Eıı:ploit Cbeminı de fer Etat 
İzmir 

lere Explolt. Cb.de ftr Etat H. pa~a 

Com. Acla. Dir. Gen. Medico-
legales 

Com. Ach. Div. Edremite 
Municip. Oıdu 
Vilayet Edirne 

,, ,, 
Dir. Surete Ist. 

" 
,, 

,, 
" 

20-10-38 

19-9-38 
19-9-38 

20-9-38 

12-9-38 

22-9-JS 

9-9·38 

5-9·38 
5-9-38 

l6-9-3S 
6-9-3S 

19-9-38 
19-9-38 
19-9-3"' 

Union Cooperati~e Ventcs Aıricolea 3-9-38 
raiıioı et figueı 

Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 19-10-38 

Com. Ach. Mil. Balıkesir 
Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 17-9-38 
Dir. Cadutreı Groupe lst. a-9-38 
llre Exploit. Ch. de fer Etat H. pata 22-9·38 

Com. Aolı. lot. Milit. Tophane 17-9-38 

" .. ,, 6-9-as 
Com. Af. Medico l~galeı 9·9-38 
Com. Aoh. lat. İzmir 3-9-JS 

" " a-9-38 
Com.Acb.Batail Surveil.Douan lzaaair 15 9-38 
Com. Acb. Div. Lulcburraz 13-9-38 

,, ,, Edremit 5-9-38 
Com. Ach. Ecole ini'· Cumutıuyu 12-938 

Dir. Culture Edirne 6.9-38 
,, • 6-9-38 

" " 
12-9-38 

• n 12-9-38 

11 -
12 -

il -

15 -

15 -
lO -

11 -

12 -

ıı 

11 

10 -

15 

il 
15 -
14 -
ll -

ıı -
IO 30 

11 -

10 -

10 30 

il -

9-
15 -
11 -
ı: -
12 -
14 -
14 -

11 -

ıı -

12 -
IO -
10 30 

11 30 
14 30 
11 -
10 -
11 -
15 -
15 -
9-
9-

10 -
10 -
10 -
10 -

Cumarte~i 3.9.938 
Elektrolit ve katod bakır (Ask. Fabrikalar) No. 762 
Kuru üzll.m (Deniz Lvz. Sak.) No. 788 
Pijamalık bez (M. M. V.) No. 788 
Koyun eti (Çanak.Mat. Mvk. Sak.) No. 790 
Harp paket torbası (M. M. V.) 791 
Yazlık elbi•e (M. M. V.) No. 791 

1 

Un (Safranbolu Ask. Sak.) 792 
Maıa, yazıhane, kolluk, daktilo, masası iıkcmle v.s. eıya (Orııı• 

Fak. Müb. Kom.) No. 793 
Sobılık m eie odunu r..ımeli mangal kömürü (İst. C. Müddeiıııı" aJ 

No: 794 ~ 
Odun (l.st. Beled.) No. 794 ~ 
Koçan ~apaktı defter ve cetvel (Maliye Vek.) No. 794 
Odun (bmir Lvz.) No. 79 t 
B.na inşaati (Ank. Vil.) No. 794 
Sebze hali inşaatı (Erzincan Beled.) No. 794 
Haydarpaşa lisesinde yap. bölme işleri inşaatı (H eydarpaşa 

Sak.) No. 79.ı 
Bulgur (İLmir Lvz.) No. 794 
• i.lı.arta çul (İnhisarla r U. Müd.) No. 794 
Makama (Bcrsa Tümeni) No. 795 
~rpa yulaf kuru ot ve saman (fsparta Ask. Sak.) No. 795 
Ütü daırdinin ikmali inşaatı (Adana Nafıa Müd.) No. 7'J7 
~kul binası inşa~ t ı (Malatya İlbaylığı) No. 798 
irmik (Balıkesir Ask. - ak) No. 798 
Zeytinyağı (Deniz Lv ı.) 801 
Yük asan~örü (İnhisarlar U. Müd.) No. 803 
Haniar ioşaall (Esk şehir Lvz.) No. 802 
Kuru ot (lst. Komut.) No. 804 
Sığır eti (lzmir Lvz.) No. 804 
Diyarbakır baş ınüd. binası inşaatı (İnhisarlar U. Müd) No. 806 
Kuru ıoğan sirke şeker nohut v.s. (Kütahya Jandr. Sak.) N°· 

Sametli 3·9·938 

Cuivre electrolite (Fabriques Milit.) No. 762 
Cuivre Calode (Fabriques Milit.) No. 762 
Rais ins ıeca (lnt. Maritime) No. 788 
Toile pr. pyjamas (Miniı. def. Nat.) No. 788 
Viande de mouton (Com. acb. Place Forte Çanak.) No. 790 
Sac& pr. paqueta de gutrre (Minis. def. Nat.) No. 791 
Etoffe pr. Uniformes d'~te (Mioiı. def. Nat.) No. 791 
Farine (Com. acb. Milit. Safrabolou) No. 792 
Pupitre, cbaises, fauteuils, tablcı ete. (Dir. Faculte Forets: f'-1°19' 
Boiı pr. poeles et charbon de boiı (Procureur gen. la;t.) No· 
Bois (Municıp. lst. ) No. 794 ~ 

lmpression de regisıres et releve (Mioistr. de Fioanceı) No 
Boiı (Int. lzmir) No. 794 
Conıtr. batissa (Vil. Ankara) No. 794 
Coutr. Halle (Municip. Erzincan) No. 794 __.,,. 
Const. pr. separation au Lycee Haydarpaşa (Oir. Lyc~e Haydarr 

No. 794 
Bles concaases (lnt. lımir) No. 794 
• jule camelete (Dir. gen. Monopoles) No. 794 
Macaroois (Div. Bursa) No. 795 
Orge, foin, paille (Com. ach. Mllit. Isparta) No. 795 
Const. bat. ecoles primaire (Vil. Malatya) No. 798 
Vermicelle (Com. ach. Milit. Balıkesir) No. 798 
Montc-char~c (Dir. gen. Monopoles) No. 802 
Conıtr. Hangar (lnt. Eıkişehir) No. 802 
Foin (Command. Iıt.) No. 804 ~/ 
Coastr. bat. Dir. Princip. Monop. a Diayrbakir (Dir. gel1· ~ 

polcsı No. 806 ~ 
Foin, vinaigre, pois, chiche (Com. ach. Gendr. Kutahya) No· ,J• , _______ ;-,.,,.. .. ........... .... 

Mü EAHHiT ve MüESSESELERiN 
Nazarı dikkatine 

Taahhüt ve teıiıatlannıı.da kullanacatınız alehiroulll 

Fı n t, aalvaniz ve demir boru ve teferruati ile 
r.t 1' ıı 

Kalorifer ve sıhhi malzemesini mübayaa eder e 
bir kerre de 

GALATA, MAHMUDİYE CADDESİ, No. 39 da 

izi • KAZ EZ 
Ticarethanesine müracaat ediniz 
Evsafı ile fiyatları her türlü rekabetten 

üstündür • 


