
~ SENE No. 809 CUMARTES! 3 Eylul 1938 

~111 1111111111111111111111111111111111111111111 
s s :: ABONE ŞARTLARI : 
... -
: Türkiye jçio kuruş E 
§ 3 A YLIGI 45 } E 
:: 6 ,, 8i0 = 
:: I~ HıOO : ... " -
~ ... ----~--- -- -- ...... -- = 
...... ;... -- -· ~~!._·~~ ~ -~~~'-- -· - === 

Resmi makbuz mukabili olmi -
S yau tcdiyat makbul de ğildir. E 
... -
ltı -111 ıı111111111111111111111111111 r ıııı ~ ı ı ıııii 

Hergün çikar ikdisadi, mali, ticari 
I J; 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ İDAREHANE § 
E . Y oğurtcu han lnci kat § 
: No. 3 ve 4 : - -: G lata, Pt~r~embe pcızan : - -- -:l lıan Şartları E 
E ldarelıanemizde görü~iilü r E - -- -E Telgr. İst. MÜNAKASA E - -: Tele fon 4944l : - - -E Posta kutt:su N. 1261 E - -- -111111111111111111111111111111111111111111111111 

• o 

GA~E1f1ESH 
Umum üccarların ve ~ üteahhitlerin Mesleki Organıdır 

• 
i o 

- ---··---
Elmas ticaretinde canlılık 

A.lllc 'L 
~da rı"anın elmas piyasn-

\'t k 
16 uyumcular çarşısın-

~t,klUen faaliyetin neticesi 
'1ı ti Yohanesburgda (Trans
ita ~as işleyen ve aylarca 

al!ln 200 işçi iş bul-

. ·~ o~~~üzdeki aylarda 
ilde ta l~gılız lirası kıyme
ltı 3~ ı~lenecek. Bu mikta · 

ttik •OOo lirası birleşik 
i 

1 
~ baki kalan kısım 

rın fiatı sağlamdır, faket böy
le olduğuna rağmen munta
ıam siparişler olmaktadır. 

Yohannesburgda resmen 
tanzim olunan istatistike göre 
geçen seuenin ilk altı ayında 
14 milyon fiorin kıymetinde 

elmas satılmış iken bu sene
ııin ilk altı aylarında 3.300.000 
fiorin kıymetinde elmas sa-

İ4( •ır nıemleketler hesabı- tılmıştır • 
tttecektir. Elmaa taşla- 1 (Bir fiorin 69 kuruştur.) 

- -·-----c---
lUrk-Yugoslav Ticaret 

~ -~elgrad 31 Ağustos. - Yugoslavya bu senenin ilk 
t~ l~ larfında Türkiyeden 2.222.017 ainar (yani 621 600 

~ası) kıymetinde mal ithal etmiştir. Altı ay zar-
·~i"'~rkiyeden satın almış olduğu mailer aşağıda gös· 

Tllt ş•• 1 k' oy e ı: 

kilo 
,. 
oınar 

16.970 
36.409 

(100 dinar 28j kuruştur) 
54.440 

iııı 111C!İt 109.816 
b. 

11ııı" '( (d 1.025 
' tııj ) 111\lL 2; 5.965 000 

.. 1( iplik 
, ttı 8.648 
ı 'n•ucat 162 
~ 1.585 

~~~llt 387 
t Ilı (boya) 37.782 

'lltr 310 
\l\ı ~---

359.531 
35'J.379 

30.900 
751.265 
169 256 
23.875 

184.756 
42.840 

134.160 
13.586 

'y tl 6.178.614 2.222.011 

I ttQ~slauya mezkür altı ay narfında Türkiye'den it
'y,,}' 

1 lllalın iki katından fazla kıymetindeki mali de 
lbl'açt ihraç etmiştir. 

tttiği maller de şunlardır : 
~ly~ kilo 
•t•t, 10.oco 
~lll0 3.7~3.424 
'l 387.UOO 
u~\l~ llle 16. ı 30 
blaYid llıucat 13.452 
~.J. ı_ 171 b 1{4~ 

lit' ti ~ıdı 21 .580 
'{.. ltsı 7 6-o 
• ~İlQı l . t> 
ıy, k " lt 16 250 
~' , llplar_ 64.679 

ty, l.108 

~ 5.000 
12.IJ18 

&t• .. W.----~ 

4.346 534 

dinar 
28.000 

2.560.880 
96.750 

133.500 
31 l.30J 

16 000 
ı 16.583 
30.008 

195.543 
827.957 

26.559 
15.500 

281. 103 . 

4.768.151 

~----~..,.->--- ~------

I<uru üzüm ihracı için 
Atinada yeni bir şirket 

~li... ----- --
~~ 31 A~ 

. ihl'4 ~ustos. - Ku- ' namile Atinada bir şirket te-
1 •ttnı cı ıç.in 1.425.000 şekkül etmiıtir. Sermaye 500 

~lati 'Ye ile ve "Office drahmilik 2850 hisse sene· 
a11 d 

' raiainı Secs,, Giinden mllteıekkil olacaktır. 

Rumanyada ticaretle iştiğal 

edebilmek şartları 
---- ,.__....._ __ 

Suriyede portakal ve limon rekoltesi 

Resmi raporlara nazaran Suri· 
yada bu sene limon ve portakal 
n:alısülünün iyi bir durumda bu-

Bukreş 31 ağustos.- Ru- almaları icaheder. Bu müsna- Iunduğu anlaşılmaktadir . Piyaıa 
manya İktisat Nnzaretinde te- deyi vermek için ~cnebinin şerai t i müsait gilt'~i taktirde ö

şekkül eden bir heyyet Ru- kendi memleketinde rumen nijmüzdeki mevsim zarfında 200· 

250 bin sandık limon ve Jj0.401) 

bin sandık portakal ihracı müm

kün olacnğı tahmin ediHyor. Sev

kiyata IO - 15 Eylul tarihleri a• 

rasında başlanacaktır. 

manyada ticaretle iştiğal ede- tebaalarına ticaret yapmak 
bilmek için ikliza eden şart- müsaadesi verilmekte olduğu 
lar hal.kınca bir layiha hazır- anlaşılacaktır. 
lamaktadır. Ecnebi sermayesirı in Ru-

Tanzim olunan bu layiha manyada iş!iyebilmesine halel 
mucibince, Rumanyada bir fir- gelmemek için ecnebi şi rket

ma sahibi olmak için Ruman- lere bazı hususi şartlarda vaz' 
ya tebaası olmalıdır, ecnebiler olunacaktır ve bu şartlar nıe
ise bir takım hususi şartlarla yanında ecnebi Eermayenin 
icrayi ticaret edebilirler. Ec- faaliyetinden Rumanya mali
nebiler Ruma~ıyada ticaret yesinin haleldar olmaması ve 
edebilmek için iktisat Naıare· memurun ·ve işçilerin tercihan 
tinin müsaadesini ve Ticaret 1 Rumaüya tebaasından olması 
Odasının tastiknamesini haiz hususları vardır. . 

... , -... 
Laypsig fuarı 

Bu sene Layp.3ig fuarına · Bu memleketlerden mada 
5837 yerli ticarethane ve ha-

1 
Yu~oslavya,_ Brezilya, lsve~. ve 

riçlen de 25 memleketten 270 lsvıçre dahı fuarda kenaıle
ticarethane iştirak etmiştir. 1 rine mahsus birer köşe teda· 
Fuara iştirak eden ecııebile· I rik etmişlerdir. 
rin kısmı azamı Çekoslovaktır. lı Ecnebilerden en ziyade na-

127 Çekoslovak ticaretha· zarı dikaH celp eden File
nesi iştirak etmiştir, sonra menk, Mısır, Belçika, Seylan, 
sıraile 46 Macar ticarethane· ı Madera ve Macar paviyoniarı 
si, 27 ltalyan ve 16 da lngi- olmuştur, ve bunlar Ziraat ve 
liz ticarethanesi iştirak et- 1 sunaiye ait eşya teşhir etmiş 
mi;;tir. lerdir. 

Japon tü ünü 

Bir kaç seneden beri, Ja- 1 tUnü A lmanya'ya satabilece
pon'yu Avrupa'ya diemmi· gini ümit etmektedir. 
yetli bir miktarda tütün ihraç * • "' Şanghayda, yünlü ipek
etmektedir. Bu sene 6 milyon li mensucat, şeker, zeytinynğı 
yen kıymetinde tütün ihraç kibrit vesair bir takım maller 
etmiştir. Japonya'nm başlıca üzerine o derece gümrük ka-

çakçılığı oluyor ki, bu kaçak 
müşterisi Almanya dır. Japon 

maller çarşıda gümrük resmi 
1 tütün inhisarı bu sene zarfın· verilrniı mallerin fiahndan üç 
da bir milyon yen kıymetin- kat daha noksanına sabl
do bir buçuk milyon kilo tü- maktadır. 

Transiranian demiryolunun 
küşad resmi 

Tahran 28 ağu stos - Şahin- yer birbirine raht' olunuyor. 
tah Tahranın 400 ldlorne ire cenu- ı Demiryolunun i nşasının teknik 
ilinde şehid çeşme denileD nıahal· ciheti ecnebiler tarafı r. dan ifa olun
de bugün Tr~nsianian demiryoiunu du. Malzeme ve ve.a't memleket 
kü~ad etti. Memlcke lin her tara- dahılinde tedarik olundu. Hüku

fınd~n gelen ahali kü~ad resminde met bu maks .. tla çay ,.e şeke. ti
hazır bulundu. 

carc:lini inhisar alhJa alaıış~ır. Bu demir yolu va~ ıtasilc Ben· 
kerş:ıhdan Hazer Denizi fran kör- İnşa olunan bu d1:ıniryolu kami-

fezine kadar 1400 kilometrelik len lran devletinin malıdır. 

___ ,,_ __ _ 
Sovyet-Amerika Ticaret Anlaşması 

Ceçenlerde s oı:a ermi~ olan hiç olmaz ise 40 milyon dol• 
Sov} et-Amt'rı kaıı ticaret anlaş- kıymeti nde Amerikan e'Ilteası mu
ması bir sene daha temdid edil- bayaa edilecektir. Bundan başka, 

miştir. Amerika, Sov) et mallarını Sovyet Rusyada Amerik ,ıya 400 

en ziyade müsaadeye mazhar mil- bin tondan fazla kömür teslim el

let muamelesine tabi tutacak, Sov- medikçeJ Rus kömürü dahildeki 
yet Rusyada geçen seneki gibi hususi takasa tabi olmıyacakbr. 

Kanunlar, · ararnameler, 

icaret muahedeleri 

(Dünkü nüıhadan devam) 

(Yalnız husl!si dikiş makineleri lktisad VekAlet 

müsaadesile ). 

66 t Tipoğrafya, litoğrafya, mücellit, hurufat dizme ve 

dökme makineleri ve matbaacılığa mahsus aair 

makineler . 

665 Her nevi tulumbalar ; mayiat, gaz, hava vesaire 

için (el ile müteharrik olanlardan maadası). 

666 Değirmen makıneleri ve hamur, makarna, şeker, 

sucuk ve saire mekOlAtm imal ve ihzarına mahsus 

makineler, buz makineleri; taktir ve tasir ve teb
rit makineleri, şiqeleri yıkayan ve dolduran maki

nel~r, vinçler, kavurucu ve öğütücü makineler, 
ütü makineleri, çamaşır yıkama makineleri ve ta• 
rifede zikrolunma yan sair bilcümle makineler. 

A 
B 
c 
D 
H 
v 

666/ 1 

A 
B 
c 

666/ 2 

A 

(Buz dolapları, dondurma makineleri ; asans8rler 

ve tebrit cihazları hariç). 

Tamamının sıkleti 50 kiloya kadar 

" 
,, 50-100 ,, ,, 

" " 
150-500 

" " 
" 

,, 500-2000 ,, 
" 

,, ,, 2000-10000 " " 
,, ,, 10000 kilo ve ondan yukarı 

Bilyalı yataklar (rulman) bilyalı ve makaralı ve• 
ya masurah her nevi : 
Beherin ağırlığı 300 grama kadar olanlar 

,, " 30 1-1 000 ,, " " 
,, ,, 1000 gramdan fazla 

Makinelerin veya cihazların mihaniki aksamı : de· 

mirden, Çelikten ve sair adi madenlerden (sair ma· 
denlerle müretteb olsun olmasın) tarifenin baıka 

yerlerinde isimlerile zikredilmemiş olanlar, beher 
parçasınııı ağırlığı : 
1 OUO kilo veya daha ziyade olanlar 

B 300-1 OCO (hariç) kiloya kadar 

c 1 00-300 ,, " " 
D 
E 
F 

15-100 
1-15 

" 
,, ,, 

,, ,, " 
1 kilodan az ağırlıkta olanlar. 

(Bitti) 
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nünakasalar ve üzayedeler Listesi . 
Cinsi Şekli Muham.bed. Teminat Müracaat yeri Gün 

1 
Saat ı 

A) MÜNAKASAL.AR 

inşaat, Tamirat, Nafia lfleri, Malzeme, Harita 

Konya Jisesinde yap. tamirat Açık. ekı. 

Kumkapı muh<ıfaıa kulübe,inin tamirt Paz. 
Sarıyer muhıfa:ıa kulübesinin boyanm&11 ,, 
İıkele inşaatı Pa:ı. 
Hangar İnşaatı: 2 adet (Şart 150 kr) Kapalı z. 
Yahşihanda yap. depo insaah 6 ad. (Şnrt 87 kr.) Paz. 
Koyulhiıar hükumet konağı inşaatı (tcmd.) Paı 
Şarkışlada yap beş denaneli ilk mektep in~. ,, 
Sivas mele. yap. ilk okul binası irışaab (temd.) Pa:ı . 
Cumhuriyet Mektebi bodrum kat inşaatı (te ::ud). " 
.Sivas fokilab Mn:ıui kapıları lnşıt 'lh (temd.) 
Göle kazasında yap. bir buıatı ahırı ile bir Kapalı z. 

çift memur evi intaatı 
Üsküdar 37 inci mektebin tamiri Paı. 
Bostancı rıhtım üzerine korkuıuk yap. 
Er~nköy eıulı yolııaua e1aılı ta'lliri 
Mıılatya vi!. hükumet konağının bodrum kat 

kargir ve betonarme iıkeleti ikmali inşaatl 
Yü~sek Mül,endiı Mektebi yatakhanelerinin 

dersıne olarak tadil ve inşuı 
Fipkhane-Silihtaraj'a yolua'un tamiri 
Acıbadem·Küçük Çamlıca yolunun tamiri 

,, 
Açık ekt. 

Kapalı z. 

Atık elu. 
,, ,, 

791 67 
217 14 
89 8"' 

4140 40 
49115 37 
17252 16 
9645 24 
9033 27 
96:!7 15 
9627 15 

17 -
7-

310 -
3638 65 
1293 9'l 
723 24 
675 63 
722 03 
72~ 03 

32325 74 2424 43 

112 -
461 49 

l2 i2 8> 
3!997 52 

8 40 
34 61 
95 46 

2474 61 

27058 44 2030 -

270 57 202 62 
3165 50 237 41 

ilaçlar, Kllnlk ve spençlyart alil, Hastane Lev. 

Konya Lisesi Direkle. 12-9-38 10 -
1 

Gümrük Muh. Gen Komut. İıt. SAK 6-9-38 l 1 -
,, ,, ,, . 

Deniıbank İzmir Şubeıi 
Manin Tümen SAK 
M. M. V. SAK 
Sivas Nafıa Müd. 

,, " . 
Sivas Nafıa Müd. 

" " ,, 
Sivas Beled. 
Karı Valiliti 

Jıt Beled. 

" ,, 
lst. Belediy,si 
Malatya Defterdarhfı 

lıt. Nafuı Müd. 

lıt. e~ lediyeıi 

" 

,, ,, 6-9-38 11 30 
8-9-35 14 - 1 

l C-S.38 16 -
1 

1 5-9-38 11 -
25-B-38 itib. l ay ' 
20-8-.18 itib. 1 ay 
20 8-38 itib. l ay 
20- -38 itib. l ay 

1 
5 9-38 - -

21-9-38 12 - 1 

ı• _ I 5-9-38 
5-9-38 

19-9-38 
14-9-38 

il - 1 
11 _ ı 

1 
11 -ı 

IS.9-38 15 - ' 
1 

19-9-38 11 - ! 
19 9-38 11 _ ı 

lliç ve tıbbi malzeme; 137 kalem (tashih) Kapalı z. 5228 68 392 15 lst. Sıhhi Müesseseler SAK 14·9-28 15 -

Elektrik - ttavagazı - Kalorifer (Tesleat ve mahemesl) 
__________________________________ ...... __ 

Ank. Gazi Terbiyesi yanında yap. olan müzik pav• 
yonunun kalorifer teıiıab 

5686 76 426 50 Kültür Bakanlığı S.9-38 1 l -

Mensucat 
Elbise 1135 takım 
Elbise: 40 tak-Fotin: 40 çift 
Bez eldiven: 250 çift ... _ 

Kapalı z. 
A~ık ekı. 
Açık ekı. 

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

Güm. Mub. Gen. Kom. lst. SAK 23-9-38 1 1 -
Bahkeıir Heled. 14-9-38 16 -

50 14 4 - Gümrük Muh. Gen. Komut. İıt. SAK 20-9-38 10 30 

Talebe sıruı 250 ad. - kürsü 10 ad. - yazı tah· Kapalı z. 
tası J5 ad. - Yatakhane dolabı 100 adet-

378 - Haydarpawa Lısesi SAK 19-9-38 ı 5 ·-

koltuk sandalye 40 ad. - sınıf dolabı 3 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine vesaire 

Petrol: 15 t. Açık ekı. 
Made;ı kömürü: 76.5 t.-!\feşe oduııu 675 k .- Açak ekt. 

Mazut: 1080 k.-Greı: 855 k. - Valvalin: 
18 k.: - Vakum; 1395 k. 

Somıkok: (temd.) Paz. 

Müteferrik 

Baş cibinliği: 250 ad. 
Balast: 9000 m3 (temd.) 
Balut: 6000 m3 (temd.) 
Keaim makinesi Mainen veya Estman: 4 ad. 
Termos bir kiloluk: 500 adet 
Otobüı: 1 ad.-Hapiı kamyonu: 1 ad. 
Subay çadm: 300 adet 
Yün çorap ipliği: 17.9 t. 
Arka çııntası: 1500-_()()J ad.-Ekmek torbası 

torba11: lfOO ad. 
Beygir kıh: 212> k. 
Soba borusu ile Üniversite Fakülteler ve müf

temlitında a;oba kurulması 

Açak akı. 
Kapata z, 

,, ,, 
Açık ekı. 
Açık ekı. 

Kapalı z. 

" ,, 
" ,, 

Kapala ı. 

Paz. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Sığır et: 30 t.- Sndeyat 4 t.-BuYıur: 15 t.
Mercimek: 4.5 t. - Kuru ıotan: 4 t. - Toz şe· 
ker: 3 t.-Çay: 175 k. 

Bulg'1r! 73.4 t. 
Bulıur: 48.3 t. 
K. sof an: 12 t.-Patatu: 32.8 t.-Saman: 28.i t. 
Un: 598 t. 
Buliur: 60 t. 

Kuru f uulye: 57 6 t. 
Sadeyağ: 18 t. 
Pırinç: 48 t. 
Yulaf: 476 t. 
Y af (1züm: 36.3 t. 
Sebze koHervasa: 80~00 kutu 
Arpa veya yulaf: 654 t. 
Sadeyat: 7.8 t. 
Yulaf: 14235 k. 
Zeytioyatı: 4 5 t - Faıulyc: 36 t. - Patatu: 

10 t.-Nobut: 20 t.-Kurulsotan: 4 t. 
Saman: 642 t. 
Toz teker: 2 t. 
Pirinç (temd.) 
Zeylinyoğı (temd.) 
Sadeyağı 1,6 ton (temd.) 

Müzayedeler 

Kereıtelik çam atacı: 100 m3 

Açık ekı. 

Kapalı z. 
,, ,, 

Açık ekı. 
Kapalı z. 
Kapalı z. 

,, ,, 
Kapa'ı z. 
Kapalı z. 

,, ,, 
Paz. 
Kapalı z. 

,, ,, 
,, " 

Açak ekı. 

Açık eks. 

" " Paz. 
,, 
,, 

Çimento v maden kömürü Açık art. 
Ha11r: 115 ad.-Kurfun: 31 k, Açık ekı. 
Ateş tutlaıı, radyo ak11mı, yün mentueat -v. s. Açık art. 

Beh t. 30 

185-
742 50 

6600 -
1386 40 
Beh 7 

3500 Ye 240J 
2~000 -

K. :!.49 
11450 -

- -

8803 -
5796 -
7305 -

62790 -
5~00 -

5184 -
16200 -
19040 -
10080 -
4900 -

Beh. 0.28 
2943J -
7220 -

1000 -
1000 -
1599 20 

700 -

---

282 -

14 -

495 -
103 98 
262 50 
442 50 

1800 -
334g -

858 75 

1000 -

661-
43'.5 -
467 -

4389 50 
405 -

388 80 
1215 -
1420 -
755 -
367 54 

1680 -
2208 -
541 50 

510 -
75 -
75 -

119 94 

Vize Tiimel SAK 
Y ozgad Hususi M. Müd. 

,, ,, 
" " 

Güm. Muh Gen. Komut. İst. SAK 
D. D. Y. Malatya 

""" ,, 
Tophane Lvz. SAK. 
Tophane Ln. SAK 

,, ,, ,, 
M. M.V. SAK 
,, ,, ,, ,, 

26 9-3C3 
16-9-38 

5-9-38 

2~-9 38 
9-s.38 

12-9-38 
17-10-38 
l19·S.38 
19-9-33 
1')-9-38 
20-9-38 

17 -
16 -

10-

10 -
)2 -
12 -
15 -
15 30 
l:) -

15 -
11 

M. M. V. SAK 19-9-38 1 1 30 

Aık. Fab. ,.Tic. Şub. Ank. ve Fındıklı 19.9-38 14e -
Universite A. E. P. Komis. 8-9-838 15 -

Silifke Jandarma Okulu Komut. 

Çanak. Müst. Me•ki SAK 
,, ,, ,, 

Merıin Aık. SAK 

" " 
" " ,, 
,, ,, ,, 
,, ,, ,, 
" " 

,, 
" ,, " 

Tophan ! Lvz. SAK 
M. M. V. SAK 
lılahiye Tutay SAK 
Edrem't Tüwen SAK 
Yozgad Vilayeti 
Vize Aık. SAK 

. ,, ., 
inhisarlar U. Mild. 
Harta Gen. Direk. 

,, ,, 
,, ,, 

,, 

K~malpaşa Yu1'arı Kızılca k($yil 
ihtiyar Heyeti 

Bakırlıöy Malmüd. 
Ank. Beled. 
fıt. GOmrGkleri Bat• MQd, 

7-9-38 

17-9-38 
19-9-38 

13·9-38 
14-9-38 
14-9-33 

14-9-38 
15-9-1 8 
15-9-38 
15-9-J8 
7-9-35 

22-9-38 
19-10 38 

10-9-32 
16-9 38 
25 9-38 

23 S.38 
IS.9-38 
9-9-38 
9-9-38 
9-9-38 

10-9-38 

20-9-38 
i0-9-38 
5·9-38 

9-

12 -
17 -
15 17 
15 -
16 -

17 -
15 -
16 -
7-

14 -
il -
16 -
10 -
I0-
11 17 

10 15 
10-

9.30 
10 -
l0.3·J 

14 ·-

15 -
10 30 
12 -

Toptan Satış Fi atları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
..__... ________ ......., __ ~··,---·-·-·-·-·-·--·------·~----·--,_,_,.~ ---

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yeri~ blok 

,, ,, 
" ,, 
" 

,, 

krible 
~arinlave 
tuvenau 

Kok kömürü (fabrikada 
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a) Mü A SA 
1

24 kuruş k,,.~if bedeli Koyullıi::.ar Hükumet konağı inşaaıı bir 
ay içinde Nafıa Müdürlüğünde ihale ı>dilmek üzere 25.8.938 den 

1 . itibaren bir ay p:ızarlığa konulmuştur. 
flşaat. T . . l • l ~ . H . t - Bu işe ait ktşif evrakı ve di;?:er l!vraklar her za· 
~ aınırat-Nafıa ış erı ve ma zem-sı. arı a man Sıvas Nafıa Müdlirlüğünde görülrhilir. 

--- =- - Talipleriu 7'23 lira ~4 kuru~ n•uvakkat t~mi11at• \P.rme· Ciiınr .. '- . . t. u"' Muhafaza Genel Komut.f:st.S.A.K. Komısyommdan : teri ve bu işi yapabileceklerine dair Nafıa müdiiı lüğünden ala-
Yantn cinsi Truınlanan tutan İlk teminatı Eksiltmenin cakları vesika ile Ti<..aıet OJası sicil varakalarını göstermeleri 

.... 
~ .............._ Lira kuruş 
lıııı~-------

Lira kuruş tıırihi günü nati lazımdır. 

lnbta~p~ nıb. Ku-
~1, 11111 taoıiri 2~7 14 17 00 6 9 938 Sah 11 de 

ht,i~ ~b. Kula-

1 °Y•nması 89 88 07 00 6 9 938 Salı 11 30 

~ :- 'Yukarıda yazılı kulübelerin tamiri gösterilen gün ve 
trıtıde 
2 Paıar'ıklan yapılacaktır. 

3 - F,nni şartnameleri Komiıyondadır. Görülebilir. 

ttıı11 .- fıteklilerin güo ve ı:;aatlerinde ilk teminat makbuzları ,.e 

da.~i ~ "eıikalnrile birlikte Galata eski ithalat Gümrüğü binasın· 
"-Otıı' 11Yona gelmeleri. 

Konya Lisesi Direktörlüğünden : 

~L·U'9akkat teminat miktarı 
ıra K 

"'* • 1 - 11.8.938 de ihale edilmek üı:?re milnakaeaya 
konulan \e talip çıkmadığından 20.8.938 de ihale edilmek üze
re münakasası 10 gün uzatıld:~ı lıalde }İne istd;li rnhur ctmi
ycıı Sivas Merkı•zinde yapılacak 96'll lira 15 kuruş ke§if be· 
dclli beş dersaneli Cumhuriyet mektebi bodrum kat inşaatı 
~0.8 938 deıı itibareu bir ay zarfında vilti.)et Eucünıeninde pa· 
zarlıkla ihalesi yapı:ac:ıktır. 

2 - Bu işe ait k<'şif ve buna bağlı sair evraklar her 2a· 
man Ndfıa Müdürlüğünde görülebilir. 

:J - İsteklıleriu muvakkat teminat 722 lira 3 kuruş ver 
meleri ve Nafıa Müdüdüğüuden alacakları ehliyet vesikası ile 
'ficaret Odası ofoil varakaoun gfütermeleri la.zımdır. 

İstanlml Nafııı Müdürlüğünden: 

3 

Elektrik,Havagazi,Kalorifer Tesisat ve Malz. 
Kültür Bakanlığından: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara' da Gazi Terbiye 
Enstitüsü yanında yapılmakta olan müzik pavyonunuıı ka
lorifer tesisatıdır. Keşif bedeli 5686 lira 76 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi 
B ) Mukavele projesi 
CJ Sulu kalorifer tesisatı izah raporu 
D) Sıcak sulu kalorifer tesisatı malzeme listeai ketif 

hülasası 

E) Sıcak sulu kalorifer tesisatı malzeme listesi 
F) Projeler 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı parasız olarak An· 

kara'da Kültür Bakanlığı Yüksek öğretim dairesinden ala
bilirler, 

3 - Eksiltme 9/9/ 1938 cuma günü saat 11 de Kültür 
Bakanlığı yüksek Öğretim dairesinde yapılacaktır. 

4 Eksiltme açık olarak yapılacaLtır. 
5 - Ek~ilttneye girebilmek için 426 lira 50 kuruş mu

vakkat teminat vermek ve bu nevi iş yaptığını tevsik et
mek şarttır. 

59 . 

b~ 795 ı· 68 
f aıllıc . tra 67 kuruş keşif bedelli olan okulumuzun sını 

19-9-38 pazartes: günü s3at l5tc lstanbulJa Nafıa Mü<lür- Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v.s 
li\ğünde Ek::ıiltnıe Komisyonu udasıııda 27058.44 lira keşif be· 
dclli Yüksek Mühendis Mektebi yatakhanelerinin dersane ola· 
rak tadil VP. inşası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştu . 

'~ •çıkı, ınerdiven tamiri ve çatl kiremitlerinin aktarılma
'lıldt eksiltme suretile Konya Kültür direktörlüğü daire-
10 da ~~-9-938 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 
~~te L·ale edeceğinden talip olanların şerait anlamak 

1•eye müracaat etmeleri ilan olunur. 

l Siva! Nafia Müdürlüğiinden: 
b~lan ..._ l] /8/938 de ıha.le edilmek üzere münakasaya ko· 
te tııq ~e talip çıkmadığından 20/8/9:~8 de ihale edilmek ÜZf'· 
) ilah · l' h · t~ 9oo· as.a ı 10 gün uzatıldığı halde yıne ta 1p zu ur etmı· 
;~'atıcı~· lıra 27 kuruş kesif bcde!li Şarkı~l.ada yap.daca~. beş 
Ot}ct ılk nıektı>p irışaatı 20/8/938 den ıtıbaren,bır ay ıçınde 
l 2 ~~üın.eninde pa1arlıkla ihal~ edilecektir, . 
~tıı~ f3lıplerin muvakkat temınat olarak 675 lıra 63 
~t!j~~~trıneteri ve Nafıa müdürlüğünden alacakları ehliyet 
b 3 

1 
!! ticaret odası sicıl varakalarını gö~termeleri Jaıur.dır. 

Ct ~-...... Talipler ke~if evrakını ve buna bağlı sair evrakları 
ltıan Nafıa müdürlüğünde görebilir. 

'' ' l ~~~il v-..... 11-8.938 de ihale edilmek üzer~ münakasaya ko-
~ ~Un e talip çıkmadığınd n 20·8·938 de ihale edilmek üze
~~tı ~kasası 10 gtin uzatıldığı h~lde yirıeui~tekli zuhur 't
lh:cUi 5ıvas rnerkezinde yapılacak 9627 lıra 15 knnış kc~if 
jııtt de .dl!ısaneli lstiklil muktebi bodrum kat inşJatı 20-8-
l(~ ib~ı;t~baren bir ay zarfında Vilayet encümeninde pazar-

2 81 Yapılacaktır. 
'tı 1'{ Bu işe ait ke~ii ,.e buna bağlı mir evraklar her 

lb a ...... a[•a ınüdürliiğünde görülebilir. 
~ t.1ıt v steklilerin muvakkat teminat olarak 722 lira 3 

1~•&ı ci;ll:ıe~eri ve Naha müdürlüğünden .. alacaklar~ ehliyet 
e lıcaret odarn si~il varakasmı gostermelerı lizımdır. 

lı Maaiıa Tümu Satınalma Koıni•yoııundan : 
~~ 

' a)a Rarnitosunda inşa edilecek iki hangar kapalı zarfla mü· 

"ı !' lal~onulrnuş ve 22-8-933 günü saat 17 de icra kılınan müna· 

Cihİtı1: ıp çıknıadığındnn 2490 sayılı kanunun 40 inci maddesi 
~G c it 0-9-93~ t . t ''at l>~arlığa konulmuştur. Pazarlığı 1 ~ cumar e .. ı 

~~ " 16 
dadtr. Keşif tutan 49115 lira 37 kuruştur. Bu i~e 

• thİli e 'a toaıne ve projeler Mnnisada Tüm. Sat. Al. Ko.da 
t, ş 

t·f\111 a.rtnaıneler HıO kuruş mukabilindt: poıta İle gön· 

"a.kkat teıninlltı 36 j8 lira 65 kuruştur. 

~1 G-8-938 . Sivas Belediyesi Reisliğinden. . . • • . 
~ i.. lnrıbinde ihalesi mukarrer olan Sıvas ınkılab mu:ı:e11 
~llıı~~ Yt.\'ıni mezkurde talip çıkmadığından ihale ayni şe· 
1111tıııır, 5-9-938 pazartesi gününe kadar temdid edilmi• olduğu 

y . 
'htıb tıl. M. V. Sııtınalma Komi•yonundan 

~~ip atıda Yaptınlacak olan altı adet depo inşaatına eksiltme 

l \ l7~~·k.ltla.dıiından pıızarhkla eksiltmeye konmuştur. Keşif 
&) ~İt, h~ır<\ 16 lrnruştur. Pazarlığı 5-9-938 pazartesi günü ıaat 

~ıı~, tcnıınat 1293 lira 9ı kuruştur. Keşif ve şartnamele· 
• 1( ' 

0ıtıııyondan alınır. 

~'td0Q- İznıir Dllnİzbank Şubesinden : 

ı ~~ •ı.ır '~clu 4140 lira 40 kuruş bedeli keşilli iskele inşaatı 
t<ljl Clıle S.,n938 .. - t d .. tt . t kl .. 

tc~k . .,.. perşembe gunu sa" on or e ıs e ısıne 

tıı'1~1llat lır. ~uvakkat teminat JIO liradır. İsteklilerin daha 
•lı:n-1 

• • b . .. ti ·ı· 1 cuarı ıçın fU emıze muracaa arı ı an o unur. 

~ ls 8 Sivas Nafıa Müdür1üğünden : 
~il .. <;)38 d . 

t~~ "ad1~1 e ıhale cdiJmek üzere munnkasaya konulan ve 
'lte.tıld Odan 25 8.38 de ihale edilmek üzere munakasası 

ığı halde yine talip zuhur etnıediğineıı 9615 lira 

Muka\ele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, husııı:i ve 
fenni şartnameleri, projt~ keşif htil:lsa-.ile buna müteferri diğer 

evrak dairesinde gö. ülecektir. 
Muvahkat •~minat 2030 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarını ve ihale gifoünden en az 

sekiz gün evvel ruüracaatle bu iş için Nafıa Vekaletinden alın· 

ınış ehliyet ve Ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 
19-9.38 pazartesi günü saat 14e kadur İstanbul Naha Müdürlü
ğüne vermeleri. 

İstanbul _Belediyesinden 

Keşif bedeli 2701 lira 57 kuruş olan Fişekhane-Silah
tar ağa yolunun tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
evrakıle şartnamesi Levazım Müdürlügünde görülebilir. is
tekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka en 
az bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Müdür
lüğnden alacakları fen ehliyet ve 93C)yılına ait Ticaret Odası 
vesikalariie 202 lira 62 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber l 9·9·938 pazartesi günü saat 11 de Dai
mi Encümende bulunmalıdırlar. 

* • • Keşif bedelı 1 '/.7'1. lira 85 kuruş olnu Erenköy İstas
yolunun esaslı tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 

evrakıle şcrtnamesi Levazım Müdiırıügünde gurülebiıir. is
tekliler ~490 numarah kanunda yazılı vesikadan başka en 
az bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Müdür
lüğü nelen alacakları fen ehliyet ve ~M8 yılına ait Ticaret O
dası vesikalarile 95 lira 46 kuruş iik teminat makbuz veya 
mektubile beraber 19·9-9J8 pazartesi günü saat 1 J de Dai
mi Encümende bulunmalıdırlar. 

Malatya Defterdarlığındon: 

l -Eksiltmeye konulmuş Malatya Vilayet Hükümet Kona· 
ğının bodrum kat kargir ve betonarme iskelet ikmali ınşa
a~ıdır. Keşif bedeli J~U97 lira a2 kuruştur. 
ı - Bu ışe aıt evraK şunlardır: 
A - Eksiıtme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Yapı işleri umumi fenni şartnamesi 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli 
G - Proje 
işbu evrak Malatya Nafia müdürlüğünde görülebilir. 
3 - Eksiltme 14/9/9Jd gün saat l 1 de Nafia Müdürlü-

ğünde tksiltme Komısyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin: 
A - 247 4 lira G 1 kuruşluk muvakkat teminat vermesi, 
B - İhale gününden en az sekiz gün evvel Nafia Veka-

letine müracaatla bu işe girebileceğine dair vesika alması 
lazımdır. 

İı.anbul llelediye::ıi11den: 

Keşii bedeli 3165 lira 50 kuruş olan Acıbaden-Küçükçam· 

Jıca yolunun tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Ke~ii cna.kile ~artnamesi Lewızım Müdürlüğünde görtile· 

bilir. lsteldil~r ~490 No.lı kanunda yaıılı vesikadan ba~ka en az 
iki bin lıcalık hu işe beuzcr iş yaptığına duir Nc.tfıa Mıiclürlü

ğüııdeJJ al&caklan icu elılıyd ve 9J8 yılma ait Ticaret Odası ve· 
sikalarile 237 lıra 41 kuıuş ilk teminat mukbuz veya mektubile 
berabt;r 19-9-38 pazartesi günü ısaat 1 lde Daimi Enciimende bl:• 
lunmalıdırlar. 

• • • 

Balıkksir BelPd\ye Riyasetinden 
Belediye tanzifat amelesi için mevcut numunesine göre 

..ıo takım elbise ve 40 çift fotin yaptarılacağındnn 15 gün 
müddetle nçık eksiltmeye çıkarılmıştır. Elbiselerin beher ta· 
kımına 900 ve fotinlerin beher çiftine de 450 kuruş bedel 
tahmin edilmiştir. 

lbalesi 14 eyhi \ 918 çarşamba gün fi saat 16 da Beledi· 
ye encümeninde yapılacaktır. 

Taliplerin mezkur giin ve saatte Belediye encümeninde 
hazır bulunmaları ve yüzde 7,5 depozito akçalarını ihaleden 
evveJ yatırmaları ilan olunur. · 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

t - Gümrük Muhafaza memurları için 1135 takım elbise
nin 23/9/938 cuma günü saat 1 1 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 16854 lira 75 kuruş ve ilk temi· 
natı 1265 liradır. 

3 - Şartname evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin o güo eksiltme saatinden bir saat evve

line kadar 249Jsayılı kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre 
bazırlıyacakları teklif mektuplarını Galata eski İthalat Güm· 
rüğündeki Komisyona vermeleri. 

".,__.....,...., 1. t l!!Ef '* 
Müteferrik 

ASKERİ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜ GÜ 
TiCARET ŞUBESiNDEN: 

2425 kilo Beyair kıh 

Yukerıda yazılı malzeme ıif İıtanbul "COmrüksiıı,, veya An· 
karada Marangoz f ,.brik111ına teslim "GürnrtıklO,, olmak üzere sa· 
tın ahnacaktır. 

İıteklilerin 1100 liralık muvakkat tcmioatile birlikte 19 eylul 
938 poz;:ırteıi günü ıo ıtlt 14 e kadar Tıcaret Şubesine vcrmf'lcri· 
Şnrlname İsta 1bulda Fındıklı Aııkeri Fabrikalar Yollama Müdürlü' 
ğünde ve Ankıır.ula Ticaret Şubeaindtın bergüa .aat 13,i-15,5 ara· 
sında alınabilir. ---

Devlet Demiryolları Beşinci İşletme Müdürlüğünden : 

1 - 22/8/938 pazartesi günü eksiltmeye konulan ki
lometre 440·465 arasındaki 9.Joo m3 bala1t giln ve saa
tinde talik zuhur etmediğinden 2490 No. lu kanunun 4o cı 
maddesine tevfikan kapalı zarf usulile eksiltme taiik edil
miştir. Muhammen bedeli 742 lira 5o kuruştur. 

2 - Eksiitme 9/9/938 cuma günü saat 12 de Malatya 
işletme binasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe girmek istiyenlerin, kanunun 4 üncü mad
desi mucibince işe girmeye manii kanuni bir hali bulun· 
madığmı ve kanunun tayin ettiği vesaik, muvakkat temi
nat makbuzile birlikte teklif mektuplarını eksiltmenin açıl
ma şaatinden bir saat ev.veline kadar komisyon reisliğine 
vermeleri . 

4 - Bu işe ait şartname ve mukavele projesi Malat
ya, Ankcıra, Haydarpaşa işletme müdürlük kalemlerinde, 
Diyarbakır, Elazığ istasyonlarında isteklilere bedelıiı ve· 
rilmektedir. 

• • 1 - 24-S-1093 tarihinde ck,i!tmeye konulan kilometre 2i8 • 
233 ııra&ıuda loz.ılama, kırdırma, figüre ettirme suretile. 6000 m3 ba· 
[ast için verilen fiyat Komisyonca bnddi layılımda görülmediğinden 

249[) numaralı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan yeniden kapalı 

zarf uı;ulile eksiltmeye konulmuştur. MuhBınmen bedeli 66~0 liradır. 

2 - Eksiltme 12-9-1938 pazartesi saat 12 de Malatya İıletme 

Adıınadn yap. luz anLan ve Başmüdürlük apattımanı inşaatı binasında yapılacaktır. 
Bak lnhisaı lar U. Müd. ilaıılanna. ·3 - Muvakkat teminat 49.5 liradır. 
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4 - Bu işe girmek isteyenlerin icar.unun tayia eltili v~aik 1 Ankara Levıııım Amirliği Satınalmn Komisyenundan: 
ve kanun 4 ünci maddesi mucibince işe gitmeğe mauii kanuni bu- 1 - Ankera garnizou rnüeso:;"seleri için 20,000 kile mer· 
lunmadığına dair beyanname, muvakkat teminat makbuz veya ban- oirneğin açık eksiltmesinde teklif edilen fiat pahalı gfüüldü
kı:ı mel:ttubu, mukavele, şart ameler~e birlikte tayin edilen güu ve ğündeu 5 C} ıuı 933 ~:wt ı o da Arı kam Lv· aıni . )iği S:ı. Al. 
saatten bir saat evvelioe kadar Komisyon reisli~ic e verilmesi li- Ko. da tıçık eksiltmesi yapılacaktır. 
umdır. 2 - M'1hammen bedeli 3.JOO lira, ilk teminatı 262 lira 

5 - Bu işe ait şartuamc n muk~vtle projesi Malatya, Hay- 50 kuru~tur. Şartnamtsi komisyonda görülür. Kanuni vesika 
da•paş• ;sıuyonlannda ;,ıekHie. '.'._ bedeMz ve,Umekted;,. / ve teminatla belli vaküıe komisyonda bulunulma". 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Üniver::ıite Fakülteler ve mü~temili.tında pazarlıkla soba ku· 

rulacak: ve boru alınacaktır İstek lilerin paııırlı k günü olan 
8/9/938 perşembe giinü :.aat 15 te ellerinda mevcut vesikalarile 
Rektörlüğe gelmeleri. 

Liste her gtin Rektörlükte goıtHür. 

M. • VtkAleti Satınalma Komisyonundan: 

Adli Tıp işleri Genel Direklöı lüğü Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 

Miktarı Kulıaınmen fiatı Muvakkat teminat 

Azı Çoğu K. S. Lira Kr. 

Ekmek 5000 7000 10 00 : 59 86 
Frarcela 70 125 14 50 : 

-------------------=--------~---=----------~~~---Sadeyaa"ı 350 450 100 00 33 75 --- --~------~---------------------------------Da fr lı ç e ' i 17ı0 2000 40 40 60 00 

Müteahhitlerin Takvimi 
Paıı:arte!i 5.9.93g 

Arpa (Ank. Lvı:.) No. 78d: 
Samau (Kau Ask. Sak.) No. 780 
Dizel molörlü yol siliodir. (M. M. V.) No. 761 
Kamyon (Manisa Valili~i) No. 1 7 
Kuru soian (Vize Ask. Sak.) No. 787 
Su deposu, kömürlük v~ kanalizasyon intuh (M.M.V.) No. 791 
Belediye hamamı tamiri (Malatya Şarbayl.) No. 806 

1 
Köprü inşaatı (Eskişehir Nafıa Müd.) No. 806 
Et (Trabzon Ask. Sak ) No. 796 

1 
San sabunlu köse!e (M. M. V.) No. 792 
Deziel nıolörlu Uaodr. Gen. Komut.) No. 792 
Sömikok (Pendik Baktcriyolojı Enıtitüsü) No. 792 
Sigara makine ve paket koluı (inhisarlar U. Müd.) No. 79'2 ~ 
Kumaş amerikan bezi postal ve iskarpin (İntaat Uıta Okvlu) N<>
Altlı üstlü karyola (Tophane Lvz. Sak.) No. 793 
Garaj inşaatı (Çanak. Mıt. Mvk. Sak.) No. 793 
Buğday kırdırılması (Edıroe Tuğayı) No. 794 

1 - 1500 : ?000 tan~ arka çanıası ve 1000 tane 
torbası .kapalı zarfla eksiltm~ye konmuıtur. 

75 

ekmek 
Süt 30J 500 12 50 : 

20 00: 

Yulaf (Çorlu Kor. Sak.) No. 7"4 
-5-81~- Fabrika unu (Beytüşebba9 Aık. Sak.) No. 794 

Pirinç (Lüleburgaz Tümeni) No. 794 
Kilo yoğurdu 50 

2 - Hepsinin tahmin edilen bedeli 11450 lira olup ilk te· -=------------------
minat parası 858 (Sekil yüz eJli sekizJ lira 75 (yetmiş be.J kıı· Yumu_rt_a __ 55_0 ___ 00_0 ___ 1_5o _______ ı _9_1 __ _ 

rustur. Zeytin yağı 40 70 46 00 ; 8 02 

l - İhalesi 19/9/938 pazerte~i günü saat 11,30 <ladır. Sabun 180 250 30 00 : 

4 - Şartname ve nümunesini görmek için M. M. V. Sa. Kesme şeker 200 350 29 00 7 61 
AJ. Ko. na müracdat ddilebilir. lspanak · 50 120 7 O:> : 

Prasa 50 100 4 00 : 

Kabak 350 550 8 W : 
Ayşekadın f. 2)0 350 11 00 : 

Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 
il 28 

Yozgat Vil•yeti Hususi M. Müdürlüğünden Semizotu IOO 2;>0 4 00 : 

Beher tonu 30 lira muhammen bedelli Sömikok kömil· Bamya 115 150 17 00 : 

rünün 27-8-938 gününde yapılan eksiltme sonunda talip zu- Domates 175 250 8 00 : 

bur etmediğinden ihalesi on gün müddetle temdid edilmiştir. Türkantraıill 50 50ton 22 'ı0 00 92 81 -----Eksiltme 5-9-938 pazartesi saat onda yapılacaktır. Bu 29 Ağustos 938 pazartesi gtlnü saat 1 lde açık eksiıtmesi yap-

hususa ait şartnameyi alakadarlara Daimi Encümende her lacağı ilan edilmiş olan yukarıda yazılı yiyecek maddelerile Türk 

gün gösterilecektir. antrasitini vermeye istekli çıkmadııından açık eksiltme on gün uza· 
Taliplerin ihale günü yüzde 7.5 teminat akçelerile ta· 1 tılarak 9 eylül 938 cuma günü saat t le tehir edilmiştir. Ke}fıyct 

yin edilen gün ve 'saatta Daimi Encümene müracaatları ilin : bir defa daha ilan olunur. 
olunur. 

Kuru iizüm (Lüleburgaz Tüm. Sak.) No. 7~4 
Balast (U. D. Y.) No. 794 
Çadır bezi ( f ophane Lvz.) No. 794 
Ambar inşaata (l•t. Beled.) No. 797 
• Kösele kırpıntısı (T opbane Lu.) No, 794 1f' 
Tere_> aa- kavun karpuz ve üzüm . (Galataıaray Liacsi Sak.) No· 
Kepek kuru ot yulet.f ve uman (lıt. Beled.) No. 794 
Arpa, yulaf kı;ru ot ve saman (İsparta Aık. Sak.) No. 795 

j Meşe ve gürgen odonu lİ>t. Uaiversitesi Sak.) No. 795 
, Er karyolası (Ormau Koruma Gen. Komut fat. Sak.) No. 795 
1 • Hurda eşyıı (P. T. T. Lvz. Müd.) No. 7fJ7 
Çamatır yıkaması (An. Tarib Dil Coğ. Fak.) No. 795 
Pirinç kli~e (inhisarlar U. Müd.) No. 796 ~ , 
Kandıra ka1aba1ının halı hazır harıtası tanzimi (Kandıra Beled.) No·1 

Eğer (Güm. Muhal. Gen. Komut. iıt. Sak.) No. 79(; 
Şose intaatı (Eski~ebir Nafıa Müd.) No. 7fJ7 
/tk okul binası ınşaatı (Muğ a Vii.) 7!17 
Elbiseıik kumaş (Maıiye Vek.) No. 797 
Nakliye koşum hayvanı (Ask. Fab. U. Müd.) No. 797 
SilÇ aolap (Tapu ve Radastro Müd.) No. 7fJ7 
Depo tamiri (Ank. lnhişarlar Müd.) No. 797 
İlk okul ikmali inşaati l!zmır Vil.) No. 798 
Okul inşaatı (Samıuo Beled.) No. 798 
Sobalık kuru odun (Samrun Vil.) No. 7gs 

1 

Un (ızmir Güm. ~ub. Taburu Sak.) No. 798 
Kuru fasulye (Diyarbakır Ask. Sak.) No. 798 

Yozgat Hususi M. Müdürliiğünden Çnnak. Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan Hükumet konagı inşaati (Hozat Malmüd.) No. 798 .$ 
Nafıa silindirlerine mukta:zi beher tonu t 7 lira muham• Çanakkale Müstahkem Mevki birliklerin ihtiyaçları için Yazı ve heaap makinelerinin temizlenme.i (Denizhan fst. Şub.) rJo·' 

• Muhtdif eşya (lımir lthalat Gümrüğü Satış Kom.) No. 801 
men bedelli 66,5 ton Kriple maden kömürü beher kılosu 2 aşağıda cins ve .mi~tarları yaz~~ı b~lgurl~~· satın alınacaktır. Okut binası iı.şaatı (Mutia Vil.) No. b02 
kuruş muhammen bedelli 675 kilo meşe odunu, beher kilosu - İhalclerı hıı.alnnnda gosterılen gun ve saatlarda Çana\skale Çamaşır evi inşaatı \Koyc.ın~u Beled.) No. 802 
13 kuruş muhammen bedelli 1080 kilo mazot beher kilosu Müstahkem Mevki . atıalma Komisyonunda yapılacaktır. : • Bufa markalı. otomobil (lat. Beled.) No. 803 
37,5kuruş muhammen bedelli 855 kilo Kres,' beher k·ı 1 - Taliplerin hizalarında göaterilea gün ve saatlarda ihale Süt ve yoğurt (bmit Tümeni) No. 863 

34 k·ı h b d ıı· 18 k'l V l ı· b h k~losu kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ile ve gösterilen Halke"i Lin.sı ınıaatı (Ordu Halkevi Başk.) No. 804 
·ı o mu ammen e e ı ·ı o a V3 ın, e er ı osu . . b' . _ 1 d K . - Tuğlu (Meddözü K11.ymaka111.) No. 804 

20 k 34 t . h b d il' 1395 k.l V k temınat akçelerıle ıılıkte muayyen gun er e omısyonumuza mu- A k t t (H t G D k) N 
805 uruş san ım mu ammen e c ı ı o a um, 

1 
rpa, uru o s.ım ~ n uz ar a en. r . 0 , 

racaatlaıı o·k · · · k' (T h L S k) N 805 beher kilosu 26,5 kuruş muhammen bedelli 132 kilo gaz · 1 ı ım evı ıçın ma ·ıoe cp •ne v:ı. a • o. 
yağı 20 gün müddetle açık eksiitmeye vazedilmiştir. j Kıt'anın adı Cinsi Kilo ihale şekli Muhammen bedeli Hela Lşaatı (Snmsuu Tülüa Fabrikası Müd.) No. 807 

Ek ·1t 16/9 /938 .. ü t d v·ı· t D . Kuruş S. 1 Temyiz mahkemesi binası tamiri (Adliye Vek.) No. 808 
sı me cuma gun saa on a ı aye aı· H · t b. · · (S 1 N h" .. 'o· • E .. . ' Çanakkale Bulgur 73400 K. Zarf 12 ayvanat ıs asyonu ınau tamırı e çuk a ıye Muhtar.) I" 

mı ncumenınde yapılacaktır. 1 . . . 
48300 12 

ı Gaz ve erzak (Edremit Aık. Sak.) No. 808 
Bu hususa ait şartname VilAyet Daimi Encümeninde Ezme bırlık " " Yulaf ve kuru ot (Selimiye Ask. Sak.) No. 808 

lı ·· ·· ··ı b·1· ı Muvakkat T. Tutan ı Mercimek (Ank. Lv:z.) No. 808 
er gun goru e ı ır. ihale tarihi Gün Saat Motorin (Ordu Beled.) 808 

Taliplerin tayin edilen gün ve saatte %7,5 teminat 1 ~~; ~;· ~~~ ~;· 938 Cumarte~i 12 1 SadeyaA' tTekirdaQ' Tümen) No. 794 
akçalarile Vilayet Daimi Encümenine müracaatları ilan 1719

· 
17 

- -
olunur. 435 OO 5796 OO 19• 9ı 93s Pazartesi ı •öalerinde yıldız itareti olanlar nıfiıayıdeye ai~ 

• • • 
50ton Türk aotrasiti alınacakbr. Bak Erzak ıütununda Adli Tıp 

Y o:ıgat Vilayet hususi mohuebe 
f,Ieri Gen. Direktörlüğ'Ü ilinıoa. 

Mildürlüiiinden Harici Askeri Kıtaat İl anları 

Erzak, Zahire, Et ve sebze v.s. 

Silifke Jandarma Okulu Komutanlı~ından 

l - Silifke Jandarma Okulunun sekiz aylık iaşe rnevaddmdan 

ihtiyacı olan ve açık eksiltmeıinde talip zuhur etmiyen aşağıda cias 

ve miktarları yuılı yedi kalem erzak 2490 sayılı kanunun 43üncü 

maddesine tevfikan ekailtmesi on gün müddetle uzablmıştır. 

2 - 30000 kilo sığır etinin 7-9-38 ÇEırşamba günü saat 9 da 

4000 kilo erinmiş sade yağının 1 Oda 150:10 kilo bulgurun 1 ide 4500 

ki:o mercimeğin 12de 4000 kilo kuru s tanın 14 e 30,;0 lııilo toz 

şekerin 15te 175 kilo çayın 16d.ı eksiltmesi yapılarağıodan istekli· 

lerin gösteraen güo ve saatlarda muvakkat temicatlanna ait vezne 

makbuzu veya banka mektuplarile birlikte Silifke Jandarma Okulu 

binasında toplanacak Komisyona başvurmaları ilan olunur. 

Bayramıç Askeri Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 
Erzakın 'Miktarı Tutarı Temiuata İhalroin 

cicsi Kilo Lira muyakkatesi Günü Saati Şekli 

Sıtır eti 113000 30Jl0 
Lira 
2289 22 9, 938 pazartesi 15 A

çık ekıiltme 

1 - Bayramiçte bulunan kıt'aların senelik ihtiyacları 
ıçın 113000 kilo sığır etine ihtiyac olduiundan 2490 sayı
lı arttırma eksiltme ve ihale kanununun 40 ıncı maddesine 
tevfikan 22/8/938 gününden itibaren 22j9/938 gününe ka· 
dar bir ay içinde pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Mürac'aat edecek taliblerin komisyona bu müd· 
det zarfında müracaatleri. 

3 - Huıusi şartnameler Komisyonumuzda parasız ve· 
·ı· 1 rı ır. 

4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2, 3Uncil madde· 
aindo yazılı evsafla beraber gelmeleri ilin olunurr 

A.ysıır depoıu Damızlıklarının I 
ı iaşesine muktezi beher kil.Jsu 3 I Kilo Cinsi 

Muhammen bedeli 
Lira Kr. 

kuru9 mubammeu bedelli 14.~35 ki· j 
io yulaf ve behu kilosu 6 kur.ış 

1 

12200 Kuru fa5u(ye 122{) 00 
muhammen bedeUi 24 9J kil.ı ku- 8000 Pirinç 2000 00 
: uş ot 2J güa müddetle açık c:k· ı 29000 Bulgur 2900 00 
11ıltı.neye vezediluıİ§lİr· 56000 Saman 8400 00 

Ekıillme 16 9-9J8 cuma a-üuü 5000 Kuru soğan 200 00 
•aat ooda Vılayet Daimi .E.ncüm~- 5000 Patates 200 00 
nınde y1tpılacaklır. 88200 Arpa 3528 00 

Bu hususa ait şartname Daimi 72000 Kuru ot 
7
288
60
°
0 00

00 

---~-..----

ihale günü Saati 

8-9-9'28 15 

n " n ,, 
n n n ,, 
10-9-938 ,, 
" ,, " " 
n n n n 
12-9-938 ,, 
,, " " " 15 9-938 

ihale tarzı 

açık eksiltme 

" " ,, " kapalı zarf 
açık eksiltme 

" 
" 

,, 
" fi 

" n " 
" " n 

kapalı zarf 
" E - d h - - .. 1 b·ı · ı 7600 Sadeyağ ncuweu e l r ııun goru e ı ır. 

T ı . l . .,._ l _ _ o/ _ 
5 

220000 Un 30800 00 n " ,, ,, ,, n jll 
a ıp erıa ıua e gunu / <> ı, d İÇ 

1 421000 Arpa 14735 00 8-9-938 ,, Kapalı zarf Ni,,, e _ .. tcmiuat akçelerıle daıoıl e"cümc.• " & ... 

1 260000 9349 00 Bor W ·ıı 
oe mür.ıcaoıtiarı iıao oluuur. 

267000 
K:ru ot 7800 ()() " " " " " " Niğde if' 

n ,, n n " n • ,.jfl 

Vize Askeri 

Satınalma Komisyonundan: 

1 - Demirköy alayına ait 
45 ton bulgura talip zuhur 
etmediğinden yeniden kapalı 

zarfia eksiltmesi 23-eyhil-938 
tarihine müsadif cuma günü 
saat 16 da yapılacaktır. 

2 - Talip olacakların bil
dirilen gün ve saatte Vize'· 
deki Satın Alma Komisyonu-
na müracaatları. 

2000 kilo toz ş~ker alınacak~ 

.tır. Bak: İnhisarlar U. Müdürlüiü 
lAnlarana. 

İ82000 ,, ,, 5460 00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, Bor ly • jll 

165000 Saman 2475 00 10-9 933 ,, açık eksiltme Niğd~ .:ç 
143000 ,, 2145 00 ,, ,, ,, ~ ,, ,, Bor ıç•. 1~ 

"'150 Pirinç 1038 00 NiA-d• 1~ """ " ",, .. ., 
244 ,, 975 00 ,. ,. n n ,, ,, Bor W .il 

35000 Bulgur 3500 00 12-9·938 ,, ,, ,, Nij"d•,1Y 

7800 n 780 00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, Bor içi" i' 
7000 kuru soğan 280 00 ,, n ,, ,, ,, ,, NiJdl !; 
1050 ,, ,, 42 00 ,, ,, n ,, ,, ,, Bor l~~~ 

10520 Sade yağ 10520 00 15-9-338 ,, kapalı zarf Niğde.~ 
3770 ,, ,, 3770 00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, Bor iÇI l 

11400 Kuru fasulye 1140 00 n ,, ,, ,, açık ekıiltme NiJ~'i~ 
3310 ,, ,, 310 00 ,, n ,, ,, ,, n Bot ıÇ I' 
3190 Patates 160 00 17"'9-938 ,, n ,, Nitd• .ı: 

800 ,, 40 00 ,, n ,, n ,, ,, Bor iÇIİ~ 
297500 Un 41580 00 ,, ,, ,, : kapalı zarf NiJd.e ill 

71600 ,, 10026 00 ,, ,, ,, ,, ,, n Bot ıÇ ·ç~ 
4100 615 ()() k k 1 N.·A-d.~l~ Kuru üzüm ,, ,, ,, ,, açı e ıi tme • ~ 
1200 n ,, 180 00 ,, ,, n ,, ,, ,, Bot 1 İ. 

Yukarıda erzak hiıalannda gö:.terildiği gibi eksiltmeye konulmuştur. Muayyen olan ,,_t~ 
bir saat evveline kadar teminatlarını ve teklif mektuplannı Niğde, Tüm. SA. AL. KO·ıı• 
Şartname her iÜD Ko.da ıörülür ve paruız alınabilir. (289) (5585) 3-4 
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lr.mıl!l'.lti•İn~hEiDs&~rmla~r!:ll!IEUm.m~•~~üadmürml~ügcvum .. nad~e~n1~:Gı'!Elllmil 1 

' l - idaremizin Pa~abahçe folırikıısı için 2000 kilo toz 

1 GELi OR 
S a Y 1 n m Ü ş t e r i 1 e r i m i z e ın ü j d e 
A.nk - ._., ............ -· 

ara 1937 Enternasiyonal Kömür Sergisiude Jüri 
Hey'etince ALTIN madalya verilen yerli 

1 şeker r.çık 'eksiltme u~ulile sntın alm::ıcakıır. Beytü~şehap Hd. Tb. Hakhari garnizonunun ihtiyacı için IOJ bin 

1 
11 _ Muhammen bedeli b her kılo"U 25,5 k kilo fabrikn unu satın alınacalchr. Etuiltmesi 5 eylül 938 pazarteıi 

EKONO ti ve ır 
lllark 1 a ı sobalar;m:zı her yerde arayınız 

Fi atlar ELVERİŞLİDİR. 
En son model Avrup~ K.romeli 

ve Emayeli sobalarım·z da gelmiştir. 

TEMİNATLI ve suyu çabuk ısıtan 
T "rmo!:ifon Hamam kazanları mızı 

markamızla her yerde arayınız. 

Her nev'i BANYO, LAVABO 

Musluk çeşitlerim, Hava gazı ocak

ları ve sıhhi levazirninizi mağaza

mızaan satın alın•z. 

ŞIK SOBA MAGAZASI 

ı t M. Ş 1 R A K V A N 
'anbul, Büyük Poshıne kar.şuında, Türbe sok. No. 6 

l'aahh" F ut ve teaisatlarıııızda kullln:ıcağ.nız alellımum 
l\aıo 0.ıt, galvuııiz ve demir horu ve teferruatı ile 

-----
rı er ve sıhhi ~alzemesi~i mübayna ederken 

hır kerre ete -~--

Telefon : 49392 

iZi . KAZEZ 
l'icarethanesine müracaat ediniz 
GALATA, MAHMUDİYE CADDESİ, No. 39 da 

Evsafı ile fiyatları her türlü rekabetten 

üstündür . 

~stanbul Belediyesinden 
teilı. 

8,~0 trıat Keşit bedeli 

a1,6t ll:l Üsküdar 37 inci mektebin tamiri. 

461,49 Bostancı rıhtım üzerine korkuluk ya-
l Yuk pılınası. 
1'ıı~ı arıda k ·r k ·r b d ıı · ı ~ıl lllu t ... e~ı t:şı c e en yazı ı ayrı S} rı pıızerlığa 
bıı f bi~~ 

1
Ur. Evraklurı Eucümcn kaleminde güriılcJ,ılır. !ete· 

~ e bcraL arında gösteı iteıı ilk teminat nıakuuz "cya mektu-
ttd~ l.ıutr 5.9 938 pazartesi gürıü sa.ıt 11 de dııııııi eucü

llntnalıdırla r. 

l 
''l' - - ,. 

~1~ı a}ıllı • 
9~8 la;~~dilen bedeli (GGjOO) lira olan (i00.!"10(.l) kilo ek_mek, 

~ , liıete ~ ~~e rashyan Cuınarte..;i güııii saat ıı.::ıo kapalı zarfla 
>11tı~ ~ltıvakk Unakasaya konulınu:ıttu. 
a 'at (333) ~t teminatı (4575) lira olup şartnamr.c;i her gün ko
tlq\! , teıtıu ~uruş bedel mukabilinde alınabilir 't tı ltaııa~.rın 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
~ e\'Velin 1 teklif mektuplarını ~n geç belli giin ve saatten 

~tılcab~·kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına 
lllde vermeleri (5662) 3 -4 

~~ıı·r 
~. :rl b 
~\~ Cde}' 
~. ~ayf.i 1 1916 lira 95 kuruş olan Çatalcaya bağlı 
l~b·~Cşif okuluna hela inşası açık eksiltmeye konul

~1 11', lst:kr.akile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
~ ll ~ı b' hler 2490 No.lı kanunda yazılı vesikadan 
ı,ll ~derı bi~n liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

lia ~~liYet hafta evvel Nafıa Müdürlüğünden alacak 
~hı-, 7;e 938 yılına ait Ticaret Odası vesikaln· 
, t'ber 

9
_ kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek

bllluıı 9-938 Cuma gUnü saat 11 de Daimi En· 
llıalıdırlar. (5758) 

"' urus hesıbilc güuü saat 9 da kapnlı zarfla yapılacakhr. Muhammen tutarı 2167 
510 lira ve m ın•akkat tc1minatı :{8,2) hraJır. lira elli kuruştur. E~siltmeye iştirak edecekler kanunun şeraiti haiz 

l ll - Ehiltıne 19 /9 /938 tarilıiı;e rn~tl:ıyım pımu tvsi günü olmak üz.ere belli saattan bir saat evvel kapalı zarflannı Beylüşşe
c:aat 1 O da Kabataşt:ı Lrvazım ve Muhayaat Şubesindekı Alım bap Hd. Tb. Satın Alma Komisyonunda bulunmaları nümune ve 
Komisvoı.unrla yap!lac:ıktır. şartnameyi görmek ve fazla malümat isteyenler Satın Alma Komis-

lv J 1 kl"J · k 'l · · · d'I .. yomında bulunmalan. (287) (5583) 4 4 
, -.. ::;LF ı eı m e. H t~rn. ıçm ta} ıa c ı ı 11 guıı "'c saatte I • • • -

% 7,5 guveııme paralaı ılt~ Lırlıkil! yııkaı<la aJı geı;t:n Komis· 
vona gelmdı>ri ilfin olunur. (6067) l - 4 Çanakkale Müıbıhkem Mevki Bi~likleri için iki garaj kapalı 

• • • zarf usulile münakasaya konulmuştur, ihalesi 5=9:9J8 Pazartesi günü 
saat 10 da Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonunda 

l .takını Yeni raln klişesi 2~ lik 3 renkli 50X7o eb'admda yapılacaktır; Garajların keşıf bedeli 123,806 lira 78 kuruştur: Mu-
1 ,, ıyı ,, ,, 25 ,, 3 ,, 50X70 ,, vakkat teminatı 7,441 liradır: Bu inşaata aid keşif, şartname ve 

,, ,, ,, ,, 50 ,, 3 50X70 planlar Ankara, İstanbul, İzmir LevaLım Amirliği Satıııalma Komiı-
'' " yoıılarile Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalına Komisy.:ınlarında 

1 - Şartnamesi mucibince yaptırılacak yukarda ya- görü!ebılir~ İ:;leklilerin 2490 sayıla kanunda yazılı ve'"ikalarla bu 
zıh 3 takım prinç klişe açık ek .. iltmeye konmuştur. 

1 
miktar veyahut e? az ~ltmış bin liralı~ i.şi. muv~ffakiyetle. yap-

11 - Muhamman bedeli beher takımı 210 lira hesa- mış olduklarına daır vesıka Nafıa Vekaletının ehlıyet ve müteab-
bile 630 lira ve muvakkat teminatı 47 25 r d l bitlik 'esikalarile teminatı muvakkate makbuzu veya banka mek-

. . . ' ıra ır. tublarile beraber teklif ıııektublarını havi kapalı ve mühürlü zarf-
111 - Eksıltme 5.9.938 tarıhıne rastlayan Pazartesi lar ihale günü olan 5-9-938 Pazartesi günü saat dokuza kadar 

günü saat 13 de Kabataşta Levazım ve Mubayaut Şube~ 1 Çanakkale Müstahkem Mevki Sahnalma Komiıyonuııa makbuz 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. mukabilinde teslim edilmelidir. Postada olan gecikmeler kabul 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü ge- ,.dılme:ı (285) (5550) 4-4 

çen Şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte % 7.5 güvenme paralariyle birlikle yukarda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5653) 4-4 

• • • 
l - İdurc:mizin Paş:ılıahçc foürikası tamiı elı mütemuJi

ycsi i~lerinde • kullanılmak üzı::re şartnameı;i mucibınce 200 
çmal çimento, 75 metre miklibı kum, 50 metre mıkabı çakıl ve 
5000 kilo kireç açık ebiltmP. usulile satuı alanıcaktır. 

Iı - He.yeti uıııuıııiyt:sirıin muhammen bcddi 514 lira 
nıU\alknt teminatı 38.55 liraJır. 

111 - Eksiltme 6.9 93B tarihine rasıJıyan salı gunu saat 
1 O da Kabataşta Levazım \'C Mu bayat Şubesındeki Alı:u Ko· 
mis} onuııdıı yaptlacaktır. 

1 V - Şartnameler parasız olarak her gün efüü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - l:ıteklileriu ~ksiltme ıçin tayin edilen gün ve saatla 
% 7,5 güvenme paralari!e birlikte yukarıda adı geçen Komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. (5654) 4-4 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince 500 kilo beyaz sabun pa

zarlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 10/9/938 tarihine raslıyan Cumartesi gü

nü saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin 
saatte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte 
mısyona gelmeleri ilin olunur. 

• • • 

edilen gün ve 
adı geçen Ko· 

(58Z2) 3-4 

1 - Şartname ve projesi mucibince Adanada yaptı
rılarak tuz anbarı ve baş müdürlük apartımanı inşaatı 
kapalı zarf usu:ile eksiitmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 2ı917 lira 15 kuruş ve muvakkat 
teminatı 1718.79 liradır. 

111 - Eksiltme 19-9-938 tarihine rastlayan Pazartesi 

günü saat 1 i de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 115 kuruş bedel muka
bilinde İnhisarlaı·, Levazım ve Mubayaat Şubesile Adana 
ve Ankara Başmiidürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni ev
rak ve vesaikini ihale gününden 3 gün evveline kadar 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine ibraz ederek 
ayrıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 
V inci maddede yazılı İnşaat Şubemizden alınacak ehliyet 
vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu ve} a 

banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları ek· 'ı 
siltme günü en geç saat ona kadar yukarıda adı geçfn 
Alım Komisyonu Başkanlığıı a makbuz mukabilinde ver-

meleri lazımdır. (0014) 1-4 

Bakırköy Malmüdürlüğünden. 
Bakırköy kazasıom Osmaniye mahall~sinde müflis kurt çimen· 

• • • 
Tümen birliklerinin ihtiyacı olan 103400 kilo pirinç ıabn alına· 

ca'ktır. Kapnlı zarfla ihalesi 5.9.938 pazartesi günü saat 15,30 dadır 
Muhammen bedeli 24816 lira ilk teminab 1851 lira 20 kuruştur. Şart
naıne.i her gün Komisyonda görülebilir. isteklilerin ilk teminat 
melttuplarile 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı ve
si.rnlarile beraber ihale günü ihale saatından bir saat evveline ka
dar teklif mektuplannı Lülebura-az Tüm. Sabn Alma Komisyonu
nuna vermeleri. (290) (5586) 4-4 

• • • 
Kapalı zarf usulile 20000 kilo Te\ıirdağ sade yağı ve 7000 kilo 

Malkara garnizonunun aade yağı münakasaya konulmuştur."' Tekir
dağınııı garnizon yağının muhammen fiah 107 kuruş 50 ıantim ve 
teminata 1612 lira 50 kuruştur. Malkara garnizon yağının muhammen 
bedeli 112 kuruş 50 santimdir. ilk teminatı 592 liradır. Her ikisinin 
ihalesi 5 eylül 938 pazartesi günü Tekirdağının saat 16 da ve Mal
karamn 17 de yapılacakbr. Kanunun 2 ve 3 üncü maddesindeki ve
saik ile teminat mektuplarıııı havi zarflanm belli gün ve saatten 
en az bir saat evveline kadar Tekirdağında Tümen Sabo Alma 
Ko.na vermeleri. (291) (5587) 4-4 

• • • 
Çanakkale Met. MV. birlikleri için aşağıda cins ve miktarları 

yazıh yulaflar satııı alınacaktır. Her kıtanın ihalesi hizarlarında gö
s~erilen gün ve saatlarda Çanakkale Mat. Mv. Sa. Al. Ko. da yapı
lc..caktır. İsteklilerin ihaleden bir saat e\'vel teminat akçeleri ve iha
le kanununun 2-3 cü madde'erindeki vesaikle biılikte muayyen gün 
ve ıaalltrde Ko. na müracaatları. (309) (5747) 2-~ 

Kılanın adı Cinsi Kilo M.B. Mu. T. lb. T. aün Saat 
Krş. Lira 

Kilidbahir. K. Yulaf 444000 5 1665 K. zarf 15.9.938 17 
perşembe 

Ezine T opcu K. ,, 715000 5 2682 ,, n 16.9.938 17 
cuma 

• • • 
İslalıiycdc buluııım kıtaat için 156,000 kilo uıı H-9-938 ~arşamba 

günü saat 9 da kapalı znrfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
20295 lira GO kuruştur. İlk teminatı 1~22 lira 7 kuruştur. Şartnamesi 
İı:illihiyede Tuğay Sa. Al. Ko. dndar. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko. na ver
mesleri. (334) (5963) 2-4 

• • • 
Adannda ~·cniden birer bataryalık iki hangar ~ apılacaktır. Keşif 

bedeli 80,000 liradır. Tahsis edilen 80000 liradır. Tahsis edilen 80.000 
liranın 5000 lirnsı 9:J8 senesi bütçesin•lcn \'erilecek ve 75,000 lirası bo· 
noya raptedilmek şartile 939 seensinde tediye edilmek ,·e 15-9-938 per· 
şembe günii saat 16 da ihale yapılmak şartile kapalı zarfla eksiltmeyt? 
konulmuştur. Şartnamesi Ankara ve İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
göriilebiJir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evvel Ko. na \'ermeleri. (333) (5962) 

2-4 

Or.iu Sıhhiye:;İ için 80 metre mikabı ambalaj tahtası 6.9.938 
salı günü saat 15 de Tophanede lst. LV. A. SA. Al. Ko.da açık 
eksHtme ıle alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 3680 liradır. ilk 
teminab 276 liradır. Şartname.si Komisyonda görülebilir. isteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. 

(150) (5581) 4-4 

• • • 
to Türk Anorıim Şirketine aid olup müstahdem kazanç, buhran, Bir • o. lu dikim c\•i i~in beş adet puantariz durkop nıakinası 
muvazene, muamele ve istihlak vcrgilcrile cezalanndan külliyetli bir adet durkop ilik makinası, bir adet yayıcı postan makinesi, yedi 
miktardaki hazine alacağına kar~ı tahsilat Komisyonu karıır.le ha- 1 adet kesici regola makinası, bir delici kalıp zımba makinası, ve sair 
ciz albna alınmış olan fabrika civarındaki 1200 m3 da Kilernik yani malzemenin 5·9·938 pazartesi günü saat 11 de Tophanede İstanbul le· 
çimento hamuru €0 ton çimento taşı ve 450 ton maden kömürünün vazım AmirJiği satın alına komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapt· 
:t0.9-933 Salı günü saat 15 te açık arttırma ile satılacağından tnlip- lncaktır. Hepisinin tahmin bedeli 25500 liradır. Teminatı 3825 liradır. 
leıin yüzde 7,5 pey akçe.,ile Bakırköy Malmüdürlü~üne müracaat- İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber komisyona selmeleri. (5964) 

Jerı ilin olunur. (6078) l-4 ı 4-4 
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İ!tarıbul - Münakasa 

Tableau Synoptique deş Adjudications Ouvertes A ujourd'hui 

Mode Prix 
Objet de l' Adjudication d 'adjudicat eatimatif 

Caution 
provisoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier dea Charges Jours Heure 

Conatructlo'!1-R$paratlon - Trav. Publlc•·Mat6rlel de Conatructlon-Carlographle 

Kep. Bat. lycee Konya 
Rep. guerites ıurveil İl Kumkapi. 

Badigeonaage guerite Surveil. ıi Sariyer 
Constr. debaroadaire ıi Mordoğan 

R ep. Bat. 37 ~me ecole Usküdar. 
Con11tr. parapet ıur le quai Bo,tanci 
Conıtr. de deux banıargı a u,ak 

(cab. eh. pr 150). 
Constr. de 6 d.;pôh i Y ahşıhan 

(cab. eh. pr Si). 
Con.tr. Konak gouvernemental a Ko· 

yulhıııar (aj.) 
Cooıtr. bat. eeole primolre a Sari kışla (aj.) 

1t 0 ,, İl ·Sivas (aj.) 
Conııtr. rez-de·chnunee a la bat. ecole 

Cumhuriyet (c j.) 
Constr. porte au Muıee de rcvolution (aj.) 
Conıtr. ecurie pr veau et aprt pr fonc· 

tionn nire. 
Achevement conslr, en m O)çonnt-rie et be· 

ton arme de la ıquelelte de la cave 
du K.onak ırouvernemental du Vıl. de 
Melatya. 

Trnnsfor.nation en classes de1 do:tolrı de 
l'Ecole Sup. du Genie. 

Repar. route Fişekhnne-~ılahtarai' •. 
,, ,, Acıbadem-Küçük Çamlıca. 
,, fopdam. route Station Erenköy . 

Publique 
Gr6 i gre 

" 
" 

Gre it. gre 

" Pli cach. 

Gre it. ıre 

,, 

,, 
,, 
,, 

Pli cacb. 

PH cach. 

Publique 
,, 
,, 

795 67 
217 14 

89 8 
4140 40 
112-
46l 4:.l 

49115 37 

172~2 16 

9645 24 

90()8 27 
9627 15 
9627 15 

32325 74 

Jl997 52 

~705S 44 

2701 57 
:1165 50 
l :ti:? 85 

59 (18 

17 -

7-
310 -

8 40 
J t 61 

363'3 65 

1293 92 

723 24 

675 ô3 
72'2 03 
722 03 

2-t24 43 

2474 61 

2030 -

202 62 
237 41 
95 46 

Dir. Lycee Konya 
Com. Ach. Coınmand. Gen. 

Sutvl!!il. Douan. Iııt . 

,, ,. . ,., 
Dir. Denizbank Suc. lzmir 
Com. Perm. Mucicipalite latanltul 

" ,, " 
Com. Ach. Div. Manisa 

Com. Ach. Miu. Def. Nat. Ank. 

Dir. Trav. Pub. Sıvaa 1 moiı a par-

12-9-3S 
6-9-38 

6-9-.t8 
8-9-38 
5-9-38 
5 9.39 

2l-$ 38 

5-9-38 

tir du 25 8·38 
,, 

" 
moit iı parlir du 20-S-3 

" 
,, 

" • 

Municip. Sıva1 
Vılaytt Kars 

Defterdarat Malaty.ı 

Dır. Trav. Pub. lat. 

" ,, 

Com. Perm. Municipalite 1.tanbul 

" " 
" 

,, 

20-8-38 
20-8-38 

14-9-38 

19-9-3S 

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

E16ctrlclt6-0aı:·Chauffaga Centraı (lnstaUatlon et Mni6rlel) 

lnıtaJ. Chauffaıe cent~al du pavil de muıique - 5686 76 426 50 Minialerc Inıtr. Pub. Ank. 9.9 38 
prh de l'lnıtitul Gazi Tubiye a Ank. 

Produlla Ch w.lquea et pharma:eutlques • inat• um nts Sanltalres-Fournlturo pour Hopltaux 

Medicamenb d articleı aanitaires: J 37 Pli cach. 
lots (rectif). 

HııbUh~m•nt - Chausauraa - Tlasus - Culra 

Costumeı: 40 compleh, Bott~nnu: 40 p. Publique 
Gantl en toile: 250 paire1 ,, 

5228 6~ 

50 ... 

392 15 Com Ach. Dir. Hyg. et Auiıtance 14-9-38 
Soc. Cagaloglu 

Municip. Balıkeıir 14-9-38 
4 - Com. Ach. Command. Gen. Surveil. 20-9-3S 

Douan. İıt. 
Habib: 1135 completl Pli cach. 16851 75 1265 - ,, ,, ,, 23-9-3.J 

Ameublement pour Habttatlon at Bureaux- Tı!plsaarla ete. 

Bancı pr ecolier1: 200p. chair_s p1 profes· Pli caoh. 
1eun: 10 p. tableaux 15 p. armoiru 

5032 -

pr dortoir1 100 p. fauteuil.: 40 p. 
armoirea pr cluua: a p. 

Combuallbl - Car burant - Hulllea 

Petrole: 15 t . 
Houillc, boiı, maıout, arai11e, valvaline 

et vacoum. 
Semi coke (aj ) 

~lver• : 

Thermos d 'un kilo: 50() p. 
Autobııs : 1 p. camion pr priaon : 1 P• 
Teotu pr officier : 300 p. 
Fıl d~ l .ıine pr chauHettes 17 ,9 t. 
M~uatiqu aires pr teteı: 250 r· 
Ballaal: 900u m3 (aj.) 

,, COOO m:1 (aj.) 
M:ıchineıı a couper Mainun ou Eıtman pr 

maiıon de couture : 4 p. 

Provlslona 

Viande, beurre, lentllleı, oignonı, sucre 
et the. 

Bles concauea 73,4 t. 
,, " 48,3 t. 

F arine: 144 t. 
Farioe: fl,3 t. macaroniı 1250 k. vermi 

celtu 350 k. ble vermoulu 500 k. fa· 
rine de rl~ 850 k . 

Ble conca11e: 4f> t. (aj ) 
Lentilles: 20 t . (aj.) 
Broyage ble et ıon transport dam le 

hangar: 900 t. 
The: 2,5 t . 
AYoine: 40 t. 
Foio: 50 t. 
Avoine, 20 t . foln 15 t. 

Publique 37j0 -
,, 

Gr~ a ır' la t. 30 -

Publique la p. 7 -
Pli cach 3500 et 240!) -

.. 
il 

Publique 
Pli cach. 

,, 
Publique 

Publique 

Pli cach. 
,, 
,, 

Publique 

Pil cach. 
Publique 
Pli cach. 

" 
" 

24000 -
le k. 2 49 

185 -
742 50 
66'~0 -
138t> 40 

S808 -
5796 -

20160 -

3500 -
15750 -

7409 -

378 - Com. Acb. Lycee Hayderpa,a 

28! -

252 50 
44:! 50 

1800 -
33-13 -

14 -

495 -
IOl 98 

661 -
435 -

1512 -
127 -

262 50 
J 181 25 

5M 6S 

Com. Ach. Div. Vize 
Dir. Comptabilile Privee Yozgat 

,, ,, ,, 

Com. Ach. Int MiJit Tophane 

" " ,, 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

,, ,, ,, 
Com. Ach. Com.Gb.Survei: Douan. 
5eme Expl. Ch. de fer Etat Malatya 

.. " ,, 
Com. Ach lnt. Milit. Tophane 

Command. Ecol• Gendarm. Silifke 

Com. Ach. Place forte Çanak. 

" " " Com.Ach.Bat.ıil Surveil.Douan.Kilii 
Com. Ach. Ecole fog. Cumufıuyu 

Com. Ach. Mil. ViH 
Com. Ach. Iat. Auk. 

it it Diyarbakır 

Com. Ach. Int. Marit. Kaaımpaşa 
Com. Acb. Milit. Selimiye 

,, ,, 
,, ,, 

26-9-:J8 
16-9-J8 

5-9-38 

19-9-38 
19-9-3 
J9-9·3S 
20-9-38 
~o 9-38 
9-9-38 

12·9 38 
17·10-38 

7-9-38 

l 7-9-3~ 
19-9-38 
20-9-38 
21-9-38 

23-9-3ı; 
5-9-::ı8 

26-9-38 

17-9-38 
5-9-38 
5-9-38 
5-9-38 

10 -
ıı 

i l 30 
14 -
1 l -
ll -
17 -

11 -

12 -

11 -

15-

11 
11 
11 

ll -

15 -

16 -
10 30 

it -

15 -

17 -
10-

ıo -

15 30 
lö -
11 -
il -
10 -
12 -
12 -
15 -

9-

12 -
17 -
16 -
9 30 

16 -
10 -
11 

11 30 
16 -
15 -
14 -

8) Adjudications a la surenchere 
Boiı de upin: 100 m3 TOO - Mouhtar Villaıe Kııılca 10·9.38 14 -

ı\\einanto des F ournisseurs 

Lundi 5·9·938 

Orge (lnt. Ankara) No. 780 
Paille (Coın. ach. Mili t. Kars) No. 780 
Cylindre a moteur Diesel (Ministr. def. Nat.) No. 761 
Camion (Vil. Mcnisa) No. 787 
Oignoos (Com. ach. Milit. Vize) No. 787 

~şl• 
Constr. reservoir d'eau depot d.! charbon ete. (Minis. def. 

No. 791 
Rep. au baiıı municipale (Municip. Malatya) No. 803 
Constr. pont (Oir. t rav. Pub. Eskişehir) No. 8C6 
Viandc (Com. aclı. Milit . TMbzo.n) No. 798 
Cuir jaune savonneux (Minis. def. Nat.) No. 792 J 
Moteur DiesJ pr. icı s tallation clectrique (Command. ıen. Geıı ı 

Ankara) No. 792 
Semi-coke (lnstitut Bacteriologie Pendik) No. 792 

~olle pr .. machin~ d.e cigardces (Dir. gen. Monopoles) No. 792 ııtr" 
Eto.fe toıle nmerıcaıne panloufl~s et chaussures (Dir. Ecole Co 

MaitreJj No. 793 
Lits doublea (lnt. Tophar.e) No, 793 
Coıı str. garage (Com. ach. place Forle Çanakkale) No. 793 
Concassage de blea (Brigade Edirne) No. 794 
Foin (Com. ach. Corps armee Çorlu) No. 794 
Farine de mino terie (Com. ach. Milit. Beytuşşebap) No. 794 
Riz lDiv. Luleburga.c) No. 794 
Beurr.: (Coın. ach. Milit. Tekirdağ) No. 794 
Raisins secs (Vil. Luleburıraz No. 794 
Ballast (Chemins de fer E!at) No. 79'7 
Toil~ pr. t ;;:ntes (lnt. Tophane) No. 794 
Constr. depôt (Muuicip. lst.) No. 797 
$ Morceaux des cuir et peaux (lnt. Tophane) No. 794 tl 
Beurre, melons, pasteques et r ., isins (Com. ach. Lych Gttlş 

ray) No. 7t:H 
Son, org~, foin et pail ıe (Conı. ach. Milit. Isparta) No. 795 
U~is de cbt:ne (Com. ach. Universite Ist.) No. 793 ~ 
Lıts pr. ~oldaı s (Com. acb. Corumand. gen. Prot. Foret) No· 
• Articles camelote (Dirr. Economat P. T. T.) No. 7'd7 
Lessivage de linge (Dir. Faculte Langue Hiıtoire et Geoi'11 

No. 795 
Clicbe en laiton (Dir. gen. Monopolea) No. 796 A 
Dressemeııt carte etat a ctuel bourg Kaodira (Munic. Kandıra) N°' 
Harııais ~Corn ach. Command. gen. Surveil. douan. İst.) f'O• 
Con.tr. chaus.ee (Dir. trav. Pub. Eskişehir) No. 797 
Constr. bat. ccllte primaire (Vil. Mugla) No. 7fJ7 
Etoffe pr. ccslume, (Minis. de Finances) No. 797 
Chevaux de tran•pvrt (Dir. gen. Fabriqııes Milit.) No. 797 
Arınoireı en acier ~Dir. gen. Cadastres) No. 1frl 
Rep. pepôt (Dir. Monopoles Ankar .. ) No. 1'dl 
Achevement contr. ecole primaiıe (Vil. lzmir) No. 793 
Bois pr. poele (Vil. Samsun) No. 798 
Constr. bat. ecole primaire (Municıp. Samsun) No. 79S 
F arine (Com. ach. bataii. Surveil. douan. Izmir) No. 798 
Haricota ıecs (Com. ach. Milit Diyaroakir) No. 798 J 
Constr. Konak gouvernt:meutal tDir. Biens Nat. Hozat) No· ~O' 
Netloyage des machiııes a ecr,re (Dir. Deni:ıbank Suc. Jst.) ıs 
•oiver~e.s marchandise J (Co111. V t:nte lmportation doua11e• 

No. 801 
Constr. bat. ecole primair~ (Vil. Mugla) No. 802 
Lait et yoghourt (Div. b:mit) No. 803 

~o· 
Conatr. Maiıon du Peuple (Preıid. Maiaon du~P~uple Ordıı) 
Briquea (Kaymakamat Mecidözü) No. 80-l 
ÜrJe, f -> in p .. Ule et sel (Oir. gen. Carotg.) No. 805 
Machineı pr. lil rnai~on dfl cou lure (lnt. Tcphane) No. g(16 
Conatr. VHpasienne (Dir. fabı iquea de tabacı a S amsun) J"lo• 
Rep ba!. cour de cusation (Mini!. de Jus :ice) No. 8 8 ,,ı, '• 
Rep. loilure a la aletion du nninıaux (Mouhtar Nabiye 

Ne. 80~ 
Foin orge et p oille ı Com. e ch. Milit. Stlimiye) No. ~OS 
Lentillea lfot. Ank.) No. 8fl8 
Motorine (Municip. Oıdu) No. 808 

,,,ıı 
111111111111111111111111111111ı11111111u1111111111111111111111111111ı11 1 ,, 

Ehemmiyetle Nazarı Dikkata : 

~e 

Beyaz ve pırına ~abunlarınt askeri ev5afa uy.;111\,i• 
yerden ucuz yalnız aşağıdaki adreste bulıı'lilecek51 
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İzmir İkinci Mıhcılar sokağı No. 4--6 


