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TESil 
Umum üccarların ve üteahhitlerin Mesleki Organıdır 

HARICi EKO OMiK 
HABERLER 

Yunanistan tütünü ve lsviçre 

ıt 1\ 1 İNA, 1 Eylül.-Jsviçre bu ' rilmişlir. 
l:lt b 

t,~ \' •tlta ıentlerden fazla ola- 1933 193 loil 13,56~,287 drahmi 

~, lln•ııistan t6iünü ile alaka- 193t 321 ,, 26.966.13 '.l ,, 

b,~ 01ıtıa\ttııdır. Yunaoiıtan son 1935 356 ,, 
~~·'•da büyük miktarda tütün 1936 264 ,, 

•çr•ye t l 1937 t);:::S ,, 
1 eı im edecektir. iiJ 

•'ti 
f111d Çttnin ıon beş ıene zar· 1938 2.t l ,, 

' y . 

43,103,457 

30,292, 133 

45,179,633 

31,275,117 

" 
" ,, 
,, 

lG11ı 0nanııtandan aldığı tü- 8eş ayda 

tr •talldaki cedvelde a-öste- (100 drahmi 112 kuruftur). 

~umanyada buğday fiatını yüksek 
tutmak için 

ı l~l.~lJl(R.Eş 2 Eylul.-Hükumet doyın bedeli olan dövizin yüzde 
ti' ısa l '- ' ı . . . 

~~t "'Otniteai!e kararlaştırdığı 70 nisbetıcde olan bıt mıktarını 
tı; bir vagon butdaya en aşa· il Milli Bankaya tevdi edec:ek, bakı 

•ıat 40 . d '~ı , .000 lt-y (368 liro1) vaz· yiizde 3') unu buğday ıhraç e en 

~ttjUir Vt bir vagon için hüku- 1 tücar serbestçe kullan-ıbi 'ecektir. 
~q il Vereceği ikramiyeyi (pri· 1 İktiud kon itesinia it rına na

llıo 1 ~·00o leyden 12,<ı()() leye za•an B .. lçika 28,000, lugiltere 
a İırl) arttırmıştır. 40,000 Vftj'O.ı buğday i'lira için 

ııtc1,, ihraç eden tüccar, but· mukavele akdetmiılerdir. 

lranın ecnebi fuarlara iştiraki 
~A. 
~ lillA.N 
'tıt 1 1 ' 31 Atuıtoı.-Ticaret edecektir. 

•,~ td '•tıın tcnebi fuarlara işti- * • • TAHRAN, 31 Atusto .
U4,l ~bilıneıi içio bir takım ter· Iran petrolunu istismar eden 

~,~,'le •lrnıttır. franın aJatıda- "Anglo-lranian Oil Co.,, kt ndi 
' llp t . lıtıl • ı,tirak etmeai karar- inşa eUirect~i yeni bina ar içın 

~tıi~'•lır - Laypzig, Prega, iyi nev'lndıon 150 milyon tutla 

~'•I, ' Sari, lzınir ve Lemberg fraka ıipariş etmlttir· Şirket h•t· 
tı1c •t'~· a ... lll•rdan başk:t ıele- latara iyi ham madde tedarik ( -

'lltı t Ne\ıyorkcla açılacak mil- 1 deb:lmek için bir mütahass ıaı Ira-

'*'• 11 lllttberine de iştirak ka yollıımaktedır. 

Yunanistan'ın Maden istihsali 
~ ~titı 
ı,~-t'tt~' 2 Eylul .- Ticaret nan müfredata nazaran 540 
Yıı~~•tik!den .. neşrolunan bir 1 bin ton demir, 120,000 ton 
~it tıiata ,&ore, geçen sene j krom 27 000 ton kurşun ve 
1•tit lllity

0 
n ın nıadenlerinden ' ' . . . ' . 

11•aı 
0 
tı ton maden eşya l 35,000 ton nıkel maden1 ıstıh-
luııınuştur. Neşrolu· 

1 
sal olunmuştur. 

. Lehistanın istihsal kuvveti 
) ltb· 
'l'rı :::~hn bu yılın ilk yedi ayında aşağıda yazılan eş-

1 •al etmiştir. 
1938 
ton 

21.279.000 
J.364.000 

293.000 
58.000 

319. 100 
483.100 
289.900 
503.000 
848.000 
627.000 
36.100 

1937 
ton 

19.888.000 
J. 155.000 

289.700 
54.000 

266.400 
406.600 
277.000 
397.000 
799.000 
596.000 
34.100 

Türkiye Tütünü ve Almanya 

Türkiye ve Almanya bey- hassa makina, demir ve çelik 
ninde akdolun:ın son ticari an· eşyayı Almanya'dan alabilir 
laşma hakkında Alman "Sud- Buna karşı da, Almanya ve 
deutsche-tabakzeitung,, gaze· şimdi kendisine ilhak ettiği 
tesi yazıyor: 1 Avusturya büyük miktarda 

1 
Türkiye ve Almanyn'nın Türkiye mallarınıtütünününıen· 

Kanunlar, "ararnameler, 

Ticaret muahedeleri 
Bazı makine alat ve bunların yedek aksamının gümrük 

resminin indirilmesi hakkında Kararname No. 2/9406 

229-1 sayılı kanunla alınmış olan salAhiyete istinaden 
dışardan alınacak makine, alat ve bunların yedek ve tec· 
did parçalarının gümrük resimlerinin indirilmesi hakkın
daki ilişik karar ve listelerin mer'iyete konulması; İktisad 
Vekilliğinin 6/7/ 1938 tRrih ve 8/7693/ 28787 /87 4 J /32935 sa· 
yılı tezkereleri ve Maliye Vekilliğinin 5/8/ l 988 tarih ve 
23279/ 162/24252 sayılı mütaleaname3i ilzerine İcra Ve
killeri Heyetince 5/8/938 tarihinde onanmıştır. 

emtea mübadelelerinin istik- 1 sucat ham maddelerini zirai 
rarı için evvelemirde tütün ti- ! mahsullarını Türkiye'den ala
caretini inkişaf ettirmek la-

1 
caktır. Yeni anlaşma sayesin

zım gelir ki bu cidden Alman de mal mübadelesi kolayla
tüccarlarını da alakaGiar eder. şmca en ziyade tütün Türki· 
Zira Almanya ve Avusturya 1 ye'den ithal olunacak ve Al· 
külliyetli Türk tütün mübayaa man tütün san'atkArları Tür· 
edup bunları işletirler. 1 kiye tütünü ile meşgul ola- 5/8/ 1938 

Zaten Türkiye'den Alman .. caklardır. KARAR 
ya'ya ihraç olun.an ~al~arın 1 • • • Alman re .. mi istatistiklere Madde 1 - İlişik listede isim ve gümrük tarife po· 
başında tütün gehr. İkıncı de- göre, Haziran ve Temmuz ayla zisyonları yazılı makine, alat ve bunların yedek ve tec· 
recede gelenler yapağı pa- rıudıı. Türkyeden Almanyaya 5 did parçalarının gümrük resimleri hizalarında iÖsterilen 
muk, kuru meyveler, hububat 

1 
mılyon 5 91,0JO ve 5,8l6,000 hadlere indirilmiştir. 

ve sairedir. Buna mukabil ı (cemanl 1,407,000) marklık mal ıh. Madde 2 - Teşviki sanayi muafiyet ruhsatnamesini 
Türkiye Almanya'dan maki- raç olunmuştur. Bu senenin ilk ye· haiz müesseselerin muafiyet ruhsatnameleri tarihinden ve 
kina, çelik, demir, pamuk men· di ayı ı:arfmd" 1 ürkiye'den Al- 1055 sayılı Teşviki Sanayi Kanunu ile bu kanuna müzey· 
sucat, iplik, boya ve ziccaciye ınauya'ya ihraç olunan malların yel 2261 sayılı kanunun bazı hül,umlerini tadil eden 3537 
malları iştira eder. kıymeti 54,9)5,0UO marka b.tl.a sayılı kanunun mer'iyeti tarihinden sonra gümrükten ge· 

Yeni akd'olunan ticaret an- olmktad,r. çi rdikleri makine, alat ve bunların yedek ve tecdid par-
laŞması ise iki memleketin Almanya'dan Turkiyc'ye itlıaı çaları bu kararnameye merbut listedeki gümrük resmi 
emtealarının mubadelesi hak· oluuau m .. llar,n meblağ. na gelince tenzilatından istifade ederler. 
kında -sureti dostanede tara- haziran ve te .umuı :ıyln rıııda 11 Madde 3 - Bu karara bağlı listede İktisad Vek!le
feyn kolaylıklar ve tchiye ve milyon 335,UU '• ve 13, 176,0UJ (ce- tinin müsaadesine tabi olduğu gösterilen tenzilatlı resim
temin etmiş olduğundan tabii man 2J, ı i I,' O.ı) marklık wal i .hal ı' l~r yal.?ız l05~ sa.~ılı Teşviki S~nayi ~anununa ve zeyille· 
olarak bundan sonra daha bü- olunmu§tur. Bu seııı! kanunusani rıne gore sınaı muessese addedılen müesseselerle Maden 

yu .. k miktarda mal mübadele bir· d 11 tem u a "h t" k - Tetkik ve Arama EnstitUsü için tatbik edilir. 

d 
ınAc ~ıd z yıhnıl aye ıne al_ Madde 4 - Bu karar neşri carihinden muteberdir. 

olunacakt:r. ar !manya an ıl a olunan ma 

Türkiye sanayii ve ziraatı lar.n bedeli 87,20 • ,00:.l marka ba

makinalaştırmağa kuvvet ver- ı liğ olmaktadır. (Bir mark 50 ku· 

diğinden birçok mal ve bil· ruttur. 

- -
Yunanistanda yulcular hakkında talimat 

lklirn d Nezare' inin gümrük drahmi yahut çek iÖlüreıneye · 

müdüriydlt'rİne tamiıu en verdifıi I cekti r . 

t \. t ' b' b" abal Memleketten ihrnç ed eul. r de 1 a ı rr. a mucı ınce ecne ı m -
ltrd n ge'e n yolcular Üzerlerinde m z.a alınacak. imza vermek ten 

1 
. . bl • i çtina.p edenltrin yıı lnız 200 drab-

bulunan dra ımt·çekrn me agı n a 1 . h k 
1 

k 'h 
mı ya ut çe mem e etten ı nı ç 

dair bir ihberaı ame imznlayacak- ı y . 
.. . etmeğ"e hakları olacak. unnn ıs-

lardır. Uzerlerinde drahmı·çek t d h · ·d 1 ı et 

1 

an an arıce gı eo yo cu ar g 
buluomadıtı halde de yolcular- d''-l . t' ld k la 

il\ erı zaman gt ır ın ıq o u n 

dan imu alınaca ktır. Bu son meblağdan faıla pnra aötüremc· 
şı\ı.ta yolcu Yı.:nani .. tandan çık ıırktn 1 ceklerdir. 

1 

emir ve madeniyat 
• 
ıya ası 

- wwwc:::w ..... ~ ---
DEMiR VE MADENİYAT Kilosu EN AZ EN ÇOK 

Bakır 
" 

-87 
Demir putrel ,, I0,50 
Yuvarlak çubuk 

" 
I0,50 11,00 

Saç galvanizli 
" 

20 24-

" 
,, oluklu 

" 
21 21,50 

Karfiçe 
" 

10,25 -18 
Çinko 

" 
24 -26 

Kalay çubuk 
" 

200 205 .. 

Gümrük resimleri indirilen makine, al4t ve bunların yedek 
ve tecdid parçaları listesi 

Tarife · 
No. Maddenin adı 

Mer'i resim Yeni resim 
Lira-ıno kg. Lira-IOO kg 

89 

l 12 

133 c 
294 A 
295 

Makine kayı.şı ve makinelerde 
müstamel deri ve kösele ma· 
mulat 
Yün veya kıldan tasir torba
ları, makine kayışı ve kolanla-
rı (mevaddı saire ile mahlut 

60.-

veya müretteb olsun olma ın) 75.50 
Eleklik ipekli kumaş 550.
Mq kinaler için ağaç kasnak 

Her nevi ağaçtan dokumacı 
silindiri, tarağı, iği, masurası, 
mekiği, tezgAhı, çıkrığı ve her 
nevi makara ve emsah (me· 
vaddi saire ile mliretteb veya 

7,50 

~ayri mUretteb). 17.5 
307 A 1 f pek kozası için kamçı sUpür· 

gesı. 36. -
C Hayvanat kıllarından veya hay

vanat kıllarile nebati elyaf ve 
mevaddan karışık veya madeni 
telden veya menıucattan sana· 
yie mahsus fırça ve süpürgeler 50.-

346 D Meşeden veya (mukavvadan) 
mamul masura ve iplik veya 
mensucat tezgahlarına mahsus 
sair levazım. 

362 
424 

444 

449 

Contalar. 
5.-

112.ô 
Makine kolanı (balatalılar da 
dahildir) tmevaddısaire ile mü· 
retteb veya gayri müretteb) 26.5 
Kauçuk kayış kolan ile tazyi-
kli hava çekiçleri için hususi 
hortumlar (bez veya sair mad· 
delerle tahkim veya tertib e· 
dilmiş olsun olmasın) 62.5 
Kauçuk contalar (kesilmiş ola-
rak) 90.

(Devamı d6rdilnc0 ı~hifede) 

6.-

7.fl5 
55.-
0,75 

1.75 

3.61) 

5.-

0.50 
1 l.25 

2.65 

6.25 

9-
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Bugün ilan olunan Münakasalar ve üzayedeler Listesi i 
Cinai Şekli Mubam.bed. Teminat Müracaat yeri Gün 

1 
Saat i 

A) MÜNAKASAL.AR 

İnfaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme. Harita 

Balıkesir-Bandırma yolun arasında yap. ta- Paz. 
mirat (temd.) 

Botaziçi mötürü tamiri Açık elu. 

13271 Sn 995 - Balıkeıir Viliyeti 

::'600 - 270 - İtt Beled. 

Perşembe 'e Cuma 10 

20-9·38 1 1 - 1 
Bayındır Hava Kurumn Şubesi binası inş ıatı(temd.) T. H. K. İzmir Şubesi 6-9·38 1 

Elektrik - Havagazı - Kalorifer (Tesisat ve mahemasl) 1 
1 
1 

Siyah katranlı şerit: 600 ad.-Siyah mücerrit Paı. İat. Telefon Mild. 19-9-38 14 -
1 

ıerit 2000 ad. (temd.) 

Mensucat 

Yemeni: 15000 çift 27000 - Erı:urum Aık. SAK 21-9-38 ıo -Kapalı ı. 

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

Kanape, koltuk, perde, mua camı v. •· etya Paz. 429 87 

Mahrukat, Benzin, Makine veselre 

3? 24 İst Ueled. 5-9-38 

ı 
1 

11 .- ı 

Benzin-Mobiloil yağ ve sarı p~trol 15 30 
1 

Benzin: 16.5 t.-Vakon: 1650 k.-Valvalib: 495 Açık ekı . 
k.-Sarı ~az: 1213: k. 

3825 -
4566 -

573 75 
3-t2 ·1j 

Tophaı•e Lvz. SAK 

» " .. 
9-9-38 
9-9-3~ 14 30 

1 

Odun: 1~5 t.-Somıkok: 3) t.-Kriple maden Açık ekı. 
kömürü: 45 t. 

Müteferrik 

lS-9 38 de alınacağı ilAn olunan 5 tonluk ellı 
adet dizel motörlü yol silindiri şart namesinde 
tadilat yapılacatındrn şimdilik geri b rakıldı 

Sigara malci ı1e kolaaı: 15 t. (temd.) 
Siiara paket kolası: 13150 k. (t<!md.) 
Toz cuvah: 100,000 ad. 

Paz. 
Paz. 
Açık eks. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Erzak: 28 kalem: 
Koyun eti: 11& t . 
Keçi eti: 113 t. 
Kuzu eti: 6 t. 
Ekmeklik has un: 590 t. 
Sadeyağ: 24 t. (temd.) 
Nohut: 64.8 t. 
Yulaf: 168 t 
Yulaf: 276 t. 
SadeyaA-: 200 t. (Şart 450 kr.) 
Un: 65 ı t. 
Koyun, keçi veya ııtır eti: 65 t. 

•; :es+- = 

Açık ekı. 

Açık ekı. 

., ,, 
,, " 

Kapalı z. 
Paz. 
Kapalı r. 
Kap. z. 

n • n 
Kapalı z. 

n ,, 

n n 

a) MÜNAKASALAR 
•• ,, • • •• 1 • ı ~ - .. .... • ... -.... 

310~ - 2 j2 87 
2804 81 210 36 

41000 - il705 -

35030 -
25990 -
2220 -

76700 -
241 ()() -

6480 -

k. 0.90 

2)28 -
1930 -

176 -
5755 -
1800 -
486 -
630 -

1035 -

58~00 - 4175 -

Kaııt .. monu Bölge Sanat OkuluDirek. 24-9-38 

M. M. V. SAK 

inhisarlar U. Müd. 
İnhisarlar U. Müd. 

,, ,, . 
15 9-38 
15-9-38 
21-9-38 

Kastamonu Bölıe. Sanat Okulu Direlt 20-9 38 
Bayramiç Ask SAK 22-9-38 

n " " ,, 
" " ,, ,, 

" n " 
Çanak. Müst. Mevk. SAK 

> n n 
., ,, ,, ,, 

M. M. V. SAK 
Kare Ask. SAK 
Çizr.! Hudut 'faburu SAK 

22-9-38 
:!~-9-38 
27-9-38 
26-9-38 
23-9-38 
21-9-38 
20-9-38 
21-9-38 
20-9-38 
17.g.3s 

H-' 

10-
ıo 3!1 
11 -

14 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
17 -
17 -
17 -
14 -
il -
9-

p;=-•r:;s •· zc-sn 

ı Reisliğine veya posta ile gönderilmiş bulunacakbr. 

İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri vemalzemesiHarita 

250 Çift bez Eldiven alınacaktır. Bak Müteferrik aütununde ' 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıtı İstanbul Sahnalma ilanına. 

Mobilya ve büro eşyası -muşamba, Hah v.s 
-.==:- = J = = =-=== 

Balıkesir Viliyet Daimi Encümeninden Haydarpaşa Liıeıi Sahnalma Komiıyonundan 

l - Balıkesir - BandırmR yolunun 86+500-93+600 Beherinin 
1 ı Nev'i Adedi F"at T t üncii ki ometre eri ard!ında ve kapalı tarf usulile ihalesi ya- 1 1 u arı 

} Talebe ııruı 200 12 50 2500 00 pı acak tamirata talip Qıkmadığından bir ay ihale edilmek Ü· ' • 

zere pazar1ı~a Lırakılmıttır. ~::~üttthluı (bilyOk) 
1~ ::~ ~!~:~~ 

2 - Bu i:;in kf>şif bedeli 13?77 lira 89 kuruş muvakkat ,, ,, (küçük) 7 25,00 175,00 
tr.minalı 996 liradır. Yatakhane dolabı 100 12,00 1200,00 

3 Buna ait ke~ifnaıne, keşif lıüli~ası, fi:ıt bordrom Koltuk ıandalye 40 9,30 372,00 
metraj cetv-elleri ve malzeme grafikleri, husu~i ve fenni şart. Sınıf dolobı ;; 65,0() 135,00 

nameler, eksiltme ıartnamesi ve mukavele örr.eğinden ibaret· 5U3!,00 
tir. lstryenler bu evra1 ı Balıkesir Vilayet Daimi Encilmeninde Haydarpaşa Lisesi pansiyonu için yapbrılacak olan yukanda cins 

ve miktarı ve tahmın bedelleri yazılı eşya kapalı zarf usulile eksilt-
veya Nafia Müdürlüğünd~ görebilirler. miye konulmuştur. Eksiltme 19 eylUl 9.18 pAzartui günü saat 15 te 

4 - İhale Encümenin mutacl toplantı günleri olan pazar· fstanbul Külttlr Direktörlü~ü binası içiude Liseler Muhuebecıli~in
tesi, perşembe ve curr.ar tf~.;;j günleri saut 10 da yRpılacağından de toplanacak Komisyonda yapılacaktır. ılk tcnıbat 378 ııradır. 
iıtekJilerin on bin liralık iş yaptığına dair Nafia Mü<lürlüğüıı- Şartname _Haydar~aşa .~sesinde görülebilir. İ~ieklileriıı 2490 
den alıuınıt ehliyet vesikasile birlikte mutad toplantı günle- ~ayılı kan~n huku.lllerme ~or~ ha~ı~lıyacakl~ıı teklıf mektublann· 
. d v·ı . lt ı. .. • • •. . . • .. ! 938 yılı Tıc . ret Odası veııkasıle bırlıkte ekııltıne saalınden bir saat 

rın e ı d~et "a1.amında mutcşekkıl b:ncum~nı Daıwıye mu· evveline kadar makbuı: ınukaoilinde Komisyon Btttkanlığ.na vermiş ı 
racaat1arı ı)Qn olunur. \'e bu ı.arflarıni yice mühür mumile kapatılmış olması lazımdır. Poıı· 1 

lada olan g"•cİkmeler kabul edilmez. 

• • • 
T. H. Kurumu İıınir Şubesinden Masa ca:nı, kanap.!, koltu~<, perdl v. i. eşya alına 

16, 11, 18 Atuıtos tarihlerinde sıra ile 2991 nuwara ile Ye- caklır. Bak İst. Belcd. ilanlarına. 
niıısır, Anadolu, H. Sesi gazetelerinde ilan edilen hükümler daire- 1 •= - -
sinde Bayındır Hava kurumu şubesine ait yeni binan ın münakaıası 1 Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 
bir hafta temdid elilditinden talıplerin 6 eylul 938 salı günü saat il İstanbul Levazım AA • ı· - · S t -1 K · d 

mır ıgı a ına ma omısyonun an : 
14 te Baymdır Türk Hava Kurumu Şubesine ınüracutları ilan o· . 
l 1 Naklıye ve motörlü birlikler okulu için 3325 liralık 
unu~ 1 

• • • benzin va 600 kilo "C.B.~.A.,, . mobiloil yağı ile 300 kilo 
Göle kausında yapılan inekhaneler yerinde bir buıağı ahır ile sarı gazın pazarlıkla ek.;ıltmesı 9 eyhil 38 cuma günü sa

bir çift memur evi inşası. Bak Kara Valiliği ilanlarına. 1 at 15,30 da Tophanede levazım amirliği satınalma Komis-
yonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 3825 lira ilk 

Mehsucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v.s 1

1 teminatı ~73 lira 75 kuruıtur. Şartnamesi Komisyonda gö-
1 ıülebilir. istekliler kanuni vesikalarile beraber belli saatte 

Erzurum Askeri Satınalma Komisyonundan ı Komisyonda buluıımalarr. 
15000 çift yemeni kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuştur. Tah· 1 * • ... Ölçme alayı için 16500 kilo benzin 1650 kilo va· 

min bedeli Z7000 lira, ilk teminatı 2025 liradır. Eksiltmesi 21-9-938 kom, 495 kilo valvaliıı 1213 kilo sarı gaz g eylül 938 cu
çarşamba günü saat onda Erzurumda Askeri Satınalma Komiayo· 

1 ma günü saat t 4,30 da Tophanede levazım amirliği satı
nunda yapılacaktır. Şartnaınesi hergün Komisyonda iÖrülebilir. nalma Komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Hepsi
Teklif mektupları belli gün ve aaatten bir ıut evvel Komisyon nin tahmin bedeli 4566 lıra ilk teminatı 342 lira 45 ku· 

l 

Toptan Satış Fiatları 

lstan bul Piyasası Günlük Vaziyeti 
~...,..,.. ..... ,4,, ..... •'t;o.... • .... • •• •• •• • •• .... ~ 

Mahrukat 

Petrol dökme 
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Motorin 
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,, krible 
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,, n tuvenan 

Kok kömürü (fabrikada 
Sömükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 
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Pirinç Tosya 
,, yerli Bom bey 
,, eonebi (Hindiye) 
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,, ikinci 
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,, ,, 2ci n 

,, ,, Jcü ,, 
Sade ya~ Urfa (birinci) 
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,, TrabLon 
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,, Çin 
,, Seylan 
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,, 
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,, 

Deri ham ve lflenmlt 

Tudu kuru keçi 
,, ,, koyun 
,, ,, manda 
n ,, sıtır 

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

Tula keçi 
,, koyun 

Salamura kuzu 
,, manda 
,, sı~ır 

Köıele ,, lci 
,, mauda lci 
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aandığı 

b. undığı 

,, 
kiloıu 

,, 
n 
,, 
" 

" 
n 

n 
,, 

" ,, 
,, 

,, 

çifti 
kilosu 

n 
n 

çifti 
kiloıu 
çifti 
,, 
n ,, 

kilosu 
,, 
,, 
n 

taneai 
,, 
,, 
• 

paketi 
,, 
,, 
,, 
,, 
n 

" 
" 
" ,, 
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l'Uftur. Şartnamesi Komiıyonda görülebilir. isteklilerin ka
llUni vesikalarile beraber belli saatte Komisyona gel
llıtleri. 

• • • 
Odun, sömikok ile kriple kömürü alınacaktır. Bak erzak sütu

tıurıda Kaatamonu Bölge Sanat Okulu Direk. ilanlanna. 
• • • 

l'" 15 ton petrol alınacaktır. Bak erzak ıütilnunda Vize 
unıen SAK ilAnlarına. 

~teferrik 

M. M. V. Sıtbaa\ma KomiıyonundaD 
300 adet subaa çadırı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

1' •b•ia edilen bedeli 24000 lira olup ilk teminat paratı 1800 lira· 
dır. lııa!ui 19-9·938 pazart81i •ünil ıaat 15 dedir.Şartnamesini gör· 
llltk için M. M. V. Sabnalma Ko.na "müracaat etmeleri. 

it • • • Beher kilc-auna tahmin edilen fiat 249 kurut olan 17900 
~o JÜn çorap ipliti kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuıtur. ihalesi 

9·88 ıalı ıünil saat 11 de dir. İlk teminat il343 liradır. Ev1af ve 
llrtıaaın•ıi 223 kuruıa M. M. V. Satanalma Komiıyooundan alınır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı İıtanbul 
Satanalma Komilyonundan: 

ciıui Miktarı Tasınlanan Eksiltweniu 
tutarı ilk leminab 

8aıı 'b' n " <:ı ınliti 250 tane 
tı, eldiven !50 çift 

L. K. tarihi günü saati 
185 00 14 00 20.9.938 Sah 10 da 
50 14 04 00 " " 10,30 

tlt . 1 - Yukarda yazılı cıyanın göıterilen gün ve saatinde açık 
ısıltıneleri yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsaflan komisyondır. Gör6lebilir. 
il 3 - lıleklilerin güne ve saatinde t~minat makbuzları ve ka· 
._ı.ını Veaikalarile birlikte Galata eski ithalat gümrü~ü binaımdaki 
lllOtaı• 11YOoa ielmeleri. 

Levazım Amirliği Satanlma Komisyonundan 

ı· it l:lir No. lu dikimevi için dört adet Maimin veya Estman şaku· 
; tıiın rnakinası 17 Birinciteşrin 938 pazartesi aünü saat 15 de 

•i~th~ede Lavazım Amirliii Sabn Alma Komisyonunda açık ek· 
~· ıaıe ı,e alınacaklır. Tahmin bedeli 13Sö lıra 40 kuruştur. llk te
'tiiııı..t 103 lira 9.:3 kuruştur. Şartname ve resimlerı Komisyonda gö-

ıtbilir, 

i~ ,, • • İdarderi iıtanbul Levazım Amirliğine bağlı müessesat 

'36300 kilo yaş üzüm 7-9-9J8 çarıamba ıüaü saat 14 de Top· 
~ltlı cie İatanbul Levazım Amirliği Satın Alma Komısyonunda pa

"'lı kla alınacaktır. Tahmin bedeli 4000 lıra 50 kuruştur. 1lk temi-
367 lira 54 kuruştur. 

''- • • • 500 adet bir kiloluk termoa 19 eylul 938 pazarteai günü 
't(

0
t ~ 5·30 da Tophanede ı.tanbul Levazım Aminiiı Satın Alma 

bttQı1•Yonunda açık eksiltme ile alıoacaktır. Tahmin bedeli he· 
adedı 7 lira ilk teminatı 2t>2 buçuk lıradır. 
• ~t •. • Bir otobüs ile bir adet hapis kamyonu 19 eylül 938 pa• 

\tll ~l i\inü saat 15 de Tophanede İıtanbul Levazım Amirliti Sa
blia(i lıaıa Komisyonunda kapalı zarfla akaıltmesi yapılacaktır. Oto

ltıı/ tahınin bedeli 3500 kamyonun 2400 liradır. Her ikisinin ilk 
ltı•tı 442 lira 50 kuruıtur. Şartnamesi Komisyonda ıörülehilir 

Münakasa Gazeteai 

ağustos 938 ayından U ikinci teşrin 938 tarihine kadar ihtiyaç
ları olau yakarıda cins ve miktarı yazılı sebae ve ıneyva açık 
eksiltmeye konulmu~tur. İsteklilerin teminatlarile beraber yuka
rıda gösterilen ihale günil ve saatta, ~artnaıneyi görmek ve almak 
ve icabeden malumatı edinmek isteyenlerin her gün tümen bina· 
sındaki Komisyona gelmeleri. 

İslahiye Tuğay Satın Alma Komisyonundan 

İılabiyedeki kıtaat hayvanatı için 654000 kilo arpa reya bu 
miktar yulafın kapalı zarfla eksiltmeye lonulmuştur. Arpaya 
kırma ücreti de ıam edilerek eksiltme eımasmda arpa veya yula· 
fa teklif edilen fiatlara nazaran biri ihale edilecektir. Şartnamesi 
İstanbul. Ankara Lv. A. ve lslithiyede Tuğay Sa. Al. Ko. dadır 
Muhammen tutarı 29430 lira ilk teminatı ::l208 lira, kapalı zari· 
la eksiltme:ı;i 19/ l0/9J8 paıartesi :saat 16 da İslabiyed~ Tuğa y 
Sa Al. Ko. da yapılacaktır. l::ıteklılerin teklif mnktuplannı beHi 
günde saat 15 e kadar İslalıiyede Tuğay Sa. Al. Ko. na verme
leri. 

Harta Genel Direktörlüğünden : 

1 - Harta Gn. Drk. kıtası eratı için alınacak bin liralık 
pirincin ikinci eksiltmesine talibi tarafından teklif edilen 23 
kuruş 1 J santim fiat Genel Direktörlükçe gali görüldüğün
den 249J sayılı kanunun 43 inci maddesine tevfikan pa
zarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 9 eylul 938 cuma günü saat 9,30 da Ce

becide Harta Gn. Drk. biuasında Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - - Muhammen tutarı 1000 lira olan hu pirincin mu· 

vakkat teminat 75 lira olup banka mektubu veya Maliye 
makbuzu kabul olunur. 

Harta Genel Direktörlüğünden : 

1 - Harta Gn. Drk. kıt'aası eratı için alınacak bin 
liralık zeytinyağının ikinci eksiltmesinde talibi tarafından 
teklif edilen 49 kuruş fiat Genel Direktörlükçe gali gö· 

rüldüğünden 2490 sayılı kanunun 43 maddesine tevfikan, 
pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 9 eylfıl 938 cuma günü saat 10 da Ce

becide Harta Gn. Drk. binasında Satın Alma Komisyo
nunda yapılacaktır · 

3-Tutarı bin lira olan 
natı 75 lira olup Banka 

kabul olunur. 

bu zeytin yağının muvakkat temi
mektubu veya Maliye makbuzu 

Diyarbakır Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 - Buğday ciheti askeriyeden verilmek üzere 900.000 
kilo buğday öğürme ve ambar nakli işinin kapalı zarfla müna· 

kasaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 15750 lira oluO muvakkat teminatı 1181 

lira 25 kuruştul'. ihalesi 26.9.938 pazarter.i günü saat il de D. 
Bakir Lv. Amirliği Satınalaıa Komisyonunda yapılacaktır. 

3 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta kıt•as ı eratı için almaoak 1600 kilo !ade yağı· 

nın ikinci eksiltmesinde talibi tarafıodan teklif odiler. 99 kuruı 
95 santim fiat Genel Direktörlükçe gali göriildüğün<l~n 2490 
sayılı kanunun 43 üncü madde.sine tevfikan pazarlığa konul· 
muştur. 

2 - Pazarlık 9 eylül 938 cuma güuü saat 10,~0 da Ce· 
becide Harta Gn, Erk. Sa. AL Komişyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 1599 lira 20 kuruş, muvakkat temi· 
na-ı 119 lira 94 kuruş olup banka mektubu veya maliye mak· 
buzu kabul olunur. 

1\1 M. V· Satınalma Komisyonnundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen hede)i 28 kuru~ olan 80.000 
kutu muhtelit sehze kon3ervesi kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
mu~tur. İhalesi 22/9/938 Perşembe günü ıaat 11 dedir. Evsaf 
ve şartnamtsi bedd siz olarak M· M. V. Satınalma komisyo
nundan alınır. İlk teminat 1680 liradır. 

Samsun Asktri Saboalma Komi•yonundan: 

Samsun garnizonunda bulunan bir:ik hayvanlarının senelik ih· 
tiyacı olan (300,000) kilo arpa kapalı zarf uıulile eksiltmeye konul· 
muşttJr. Beddi (13750) lira ilk teminatı (866) lira (25) kuru,tur. iha
lesi I0-9-93j cumartesi günü saat 11 de Tüm binasındaki komiıyon

da yapılacaktır. isteklilerio teminat ve vesikalarile btraber belli edi· 
len günde ve .saat 10 da :ıarflaruıı komisyon başkanlıtıoa vermeleri 
ve şartnameyi görmek ve almak isteyenlerin her ıün komiayona 
gelmeleri. 

• • • Samsun Garnizonunda bulunan birJikleria ıcnelik ihtiyacı 
için 100,000 kilo sığır eti kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmut· 
tur. Tahmin bedeli 1800:.1 ilk teminab 1350 liradır. İhalesi 14-9-938 
çarşamba günü saat 10 da Tüm binasındaki komiıyonda yapılacak· 
tır. Şartnameyi görmek ve almak isteyenlerio hergün ve ekıiltme

ye gireceklerin teminat ve vesikalarile beraber belli edilen pnde 
ve sut 9 da zarflarını komisyon baıkan:ıtına vermeleri. 

Çanakkale Müs~. Mevki Satınalma Komiıyonundan: 

- Çanakkale mü.stahkim mevki birliklerinin ihtiyacı lçia 
aşağıda cins ve miktarı yazılı nohutlar satın alınacaktır. 

2 - ihalesi bizalarıoda gösterilen güa ve •aatta Çanakkale 
müıtahkeın mevki satınalma komisyonunda yapılacsktır. 

3 - Taliplerin hizalarında gör.terilen gün ve uatlarda ihale 
lanunuoun 2 ye üçüncü maddelerindeki vesikalarile ·ye hizalarında 

göıterilen teıni.1at akçelerile birlikte muayyen ıüo ve ıaatlarda 

komisyonumuza müracaatları. 

Cioıi Muhammen B. kilo Teminatı Tutarı ihale tekli 
Kr. s. 

Nohut ıo 

ihale tarih gün ve 

23 9 938 cuma ıünil 

64800 
aaat 

17 

Lira 
486 

Lira 
64800 

M. M. V. Sabnalma Komiıyonundan: 

Kapah zarf 

Beher kilosuna tahmin edıleıı fiyatı 90 kuruş olan 100,0)() lıilo· 
su ayrı ve 103,00J kiloJu ayn olmak üzere 200,000 kilo sade yatı 
kapah zarf uıulile münaka1aya konulmuştur. 

M. M. V. Satmalma Komiayonundan 

ihllt ~· M. Vekaleti Satmalma Komisyonunca 5-9·938 tarihinde 

Birincisi yüz hin kiloıunun ihaleıi 21 Eylul 938 çarşamba günü 
saat 11 de diğeri ayni gün ıaat 14 dedir. öirincl yüz bin kiloaun~a 

Bayramıç A~keıi Satınalma Komiıyonundan ilk teminati 5750 Jir.a ve ikinci 100,000 kil..>aun ilk teminatı 

~İti 11 Yapılacak olan beş tonluk altı adet dizel motörlü yol ailiıı· 
ı~,lt~İd!~aıneıinde tadilat yapıldıjından münakasanın ıimdilik geri Bırinci nevi 

... l. 

Cins Kilo Tutarı T. Muv. İhale gün ve sa. 
Lira Lira 

• • • ekmeklik 

~'l< ~ tn, font boru ile 13.550 Ki. sigara paket kolası alınacaktır, bas un 
~arlar U. Müd. iliuılanna. 
~t =-

~Zahire, Et ve sebze v.s. 

~dt ~dremit Tümen Satınalma Komiaıyonuodan : 
\'Pllı'lllıt ve Bergama garnizonu ihtiyacı için 76~0 kilo sadeyıığ 
t•dır şarfla satın ahnanacaktır. Tahmin edılen bedeli 7~20 li· 
t~ca,·1 llttnamesini görmek istiyenlerin her gün Komisyona mü· 

~.~ek ~d~bilirler. Ehihmısi 10.9.938 gtinü saat 10 da. İştirak 
l~tc le~:~Yenlerin 541 lira 50 kuruı teminat mektuplarile bir· 
U~tıı Sıf tnektuplarını muayyen saatten bir saat evvel Edremit 

atınalma Ko. Rı. ne verilmiı olmahdır. 

"· Samsun Aıkeri Satın Alma Komisyonundan : 
'-ltı . 81 Miktıİi Talmin Temioatı 

bedeli 

~'tc f Kilo Kı s. Lira kt 

tUiea~ulya 18,000 1350 00 101 25 
e::iltca 15,000 675 00 50 63 
'<c }~ 10,000 350 00 26 25 
~Oil bib 2,500 475 00 35 63 
~\'~n •r 3,000 105 00 7 88 
~~~~Uı 1,500 65 25 4 90 
~ Ilı 6,000 210 00 15 75 

t•ııtrıb 7 ,000 770 00 57 75 
1 

llrtnudu 2,500 125 00 9 38 
8-._. İhalesi 12.9.938 paıartesi, açık eksiltme, saat 10 da 

Utı ıaruizonunda bulunan eratlı Harbiye · okurlarının 

590,000 76,700 5,755 27/9/938 Sslı 15 
Müaakasanın şekli: 

Açık eksiltme 

1 - Bayr&miçta bulunan kıt' alarm ihtiyacı olan (.590.000) kilo 

ekmeklik un 15/8/938 Çarşamba günü komisyonumuzda kap&• 
lı zarf usulile veril~n fiatlar amiri itaca 26/8/9'],8 gününde la· 
yık görülememiştir. 

2 - Kanunun 40 ın cı maddesine tevfıkan bir ay içinde pa· 
zarlıkla alınmasına ve ko~isyonda 27/9/9.~8 Salı günii saat 15 
de toplanmasına karar verildi. 

3 - Ekiiltme Bayramıçta askeri garnizonunda Satın Alma 
Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Husu~ı şartnameler komisyonumuzda parasız görüle

bilir. 
5 - Taliplerin 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri· 

ne tevfikan )azılı vesikalarile birlikte gelmeleri. 

-
Cizre Hudut Taburu Satın Alma Komisyonundan 

1-Cizre Hudut Taburunun senelik ihtiyacı için 65000 k. 
koyun, keci, sığır eti kapalı zarf usulile hangisi daha ucuz ise 
salın alınacaktır. 

2 ilk teminatı koyun etinin 1072 lira 50 kuruş keçi etinin 
975 lira sığır etinin 877 lira 50 kuruştur. Eksiltme 17 Eylul 
938 Cumartesi günü 9 da 'fahur Sa. Al. Ko. salonunda yapıla
caktır. Şartnameler parasız Tabur Levazımından alınır. Eksilt· 

meye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 öncü maddelerinde 
yazıh vesikalarla beraber teklit mektuplarını eksiltme saatirıden 
bir saat evvel Tabur Sa. Al. Komisyonuna vurmeleri. 

iene 5750 liradır. fEvsaf ve şartnameleri 450 kuruş mukabilinde 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan alınır. Eksilt· 

meye ~irecekıerin 2490.sayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde flÖ•· 

terilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale ıaatinden en 
az bir aaat evvel Ankara'da M. M. Vekaleti Satıaalma Komisyo
nuna ıelmeleri. 

Karı. Aıkeri Satınalma Komiıyonundan: 

Kars Garnizonu için 450,000 kilo un, Ardahan garnizonu için 
200,000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulınuştur. fhaleıi 20-9-
938 sah günü saat 11 de Kars'ta Satınalma Komisyonunda yapıla· 

caktır. Tahmin bedeli 58,50:1 lira, muvakkat teminatı 4175 liradır. 

Evsaf ve şeraitınin görmek i.stiyenlerin hergün Kars Satınalma Ko· 
misyonuda idmeleri. İsteklilerin kanuni vesikalarile belli aaatte 
komisyona gt'.laıeleri. 

Bayramiç Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Cinsi Kilo tutarı teminatı muvakkataıı 
Lira Lira 

Sadeyağı 24000 24000 1800 
İhale şekli gün ve aaatı 

Açık eksiitme 26-9-938 pazartesi 15 

1 - Bayramıçtaki kıtanın ihtiyaçları olan 24000 kilo 

sadeyağa kapalı zarf usulile 26-8·938 gününde eksiltmeye 
konulmuş verilen ftyatlar muvafık görülmemiştir. 

2 - 2490 sayılı kanunun 10 ıncı maddesine göre bir 
ay içinde pazarlıkla alınmasına karar verilmiş olduğundan 
müracaat edecek taliplerin 26 9-938 pazartesi günü saat 
15 de müracaatları. 

3 - Şartnameler komisyonumuzda parasız verilir. 

4 - İştirak edecek taliplerin kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerine göre vesikalarile beraber gelmeleri, 
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Çanakkale MUst. MeTki Satınalma Komisyonundan : 

l - Çanakkale Müstahkem Mevki birliklerinin ihtiyacı 
için aşağıda cins ve miktarları yazılı yulaflar satın alına

caktır. 
2 - İhaleleri hizalarında 

Çanakkale Müstahkem Mevki 
pılacaktır. 

gösterilen gün ve saatlarda 
Satmalma Kamiıyonunda ya· 

3 - Taliplerin hizal~rında gösterilen gün ve saatlar
da ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ile 
ve hizalarında gösterilen teminat akçelerile birlikte mua
yen gün ve ıaatte komisyonuna müracaatları. 
Kıt'anın adı Cinsi Kilo Muhammen B. Muv. teminrt 

Kr. S. Lira 
Çanakkale Yulaf 168,000 5 630 
Gelibolu ,, ~76,000 6 1035 
Tutarı 

Lira 
84oo 

138oo 

Cinıi • 

ihale S. İhale T. Gün ve saat 

Kapalı zarf 

" " 

21-9· 938 Çarşamba 
2o·9-938 Salı 

Bayramiç Aakeri Satınalma Komisyonundan : 

17 
17 

Miktan Tutarı Teminatı ihale tekli 
muvakkata 

Ka1tamooa Bölıre Sanat Okulu Direktörlütiladea 

lrzaiua cinsi 

Birinol nevi ekmek 

Erkek koyun eti 
Sıtır eti 
S1zırılmış sade yağ' 

Miktarı Tahmin F. 
Kilo L. K . S. 

30000 
700:> 
1000 
2500 

ı 1 0[) 

4) 00 
2:-< 00 

l 10 00 

Tatarı 

Lira K. 

3300 03 
3 HO Ot> 
ı~o oo 

2750 00 

% 7,!> 
Temi nalı 

L. K. 

247 50 
2:15 75 

21 00 

206 25 
Pirinç Tosya pilavlık 5000 25 Oü 1200 0() 93 75 
Keame teker ıandık 3000 32 50 975 00 73 13 
fuz ince ııöl tuzu 700 7 50 ö2 5.? 3 94 

Kuru ıotan 20JO 7 50 150 01..1 11 2:> 
Çekirdeluiz üzüm No. IO 600 3j 50 195 OU 14 62 

Kur11 faaulya 2000 15 00 30:) 00 22 50 
Zeytin daoesi AllVahk 1500 52 50 15i 50 1 l 81 

Edirae peyoiri teoeke 60J 60 00 350 00 27 00 

Süt inek ıüdü 15UO 17 50 26l 50 19 69 
Y oturt inek 2000 17 50 350 00 26 ~5 

Makarna 1200 26 00 312 00 25 40 

Un ekistra ekidra 1000 14 5l' 145 OLI 10 88 

Zeytin yaiı Ayvalık 400 57 50 230 00 17 2 "> 

Patateı 3000 6 25 18i 50 14 07 
Mercime-k birioci mal 400 13 75 55 00 4 13 

Kilo 

l 13,000 
ı 13,000 

6,000 

Lir.ı Lira Açık eksiltme Nob~t • n 600 18 50 111 00 8 33 
Koyun eti 
Keçi ,, 
Kuau ,, 

35,030 
25,990 
2,220 

2,628 
1,930 

176 

" " Salça tomales .ı OO 22 ::ıo 90 00 6 75 

" " lıpanak 1 Ol.10 6 :15 62 50 4 69 
n " Pıraaa ILOO 7 50 76 00 7 63 

Münakasa Gün Saat Çay 11 400 00 44 00 3 30 
22.9.9.IB puarteıi 15 Sirke ilzam 250 15 00 37 50 2 82 
n ,, ,, 15 Sabun 1 inci mal 1500 40 00 600 00 45 00 

n " n 15 Limon 30 O adet 2 70 82 50 6 19 
1 _ Hapamıçta bulunan jaDdarma 2-inci alay taburlarının ibti- Yumurta 15000 ,, 75 437 SO 3:? 82 

ya~lın için 113,000 kilo koyun ttl 113,000 kilo keçi eti 6,000 kHo IO.>" 
4

_
1 kaz.• etine ihtiyaç o!dutundan 2490 aayılı arttırma eksiltme ve ihalo Odun iÖkçe •taç 125000 kilo 12,5 1403 ll5 

kanDDUD\ln 40 ıocı maddesine tevfikan 22.8.938 a-ününden itibaren Sömikok maden kömürü 30 ton 3600 00 l 080 GO 81 00 
22.9.938 gününe kadar bir ay ıçinde pazarlıkla eksiltmesi yapıla- Kriple ,, ,, 45 ,, 2500 00 11 ~5 00 8~ 88 
caktır, Okulemuz için ahııacak olan cinı ve mikdarları yukarıda yuı· 

2 - Müracaat edecek taliplerin Komisyona bu ruüddet zarfıo. h (31) kalem erzak ve mahrukat 27 atuıtos 19J8 tarihinden 21 güıı 
tla müracaatları. • 

1 
K , d .

1
. ı müddetle açık eksiltmeye konulmutlur. istekliler şartname ve ııü-

3 - Husuıı şartname er omısyooumuz. a parasız verı ır 
4 - -Taliplerin 2490 sayılı kHunun ';! ve 3-üncü maddeıinde mün~yi görmek ü~ere her gün ok~la başvurabilirler. A~ık ekıil.tmt.• 

rudı evvaafla beraber gelmeleri. y6 i•receklcr tecım oduıodaa bır belge almaları ve /o 7,5 nııbt· 
tinde teminat paruını mal.andığına yatırdı~ına dair bir makbul'. 

Memento des F ournisseurs 

Mardi 6.9.938 

Orge (lnt. Ankara) No. 781 
lmrre11)on deı statistiques Financiers (Olr. gen. Statiatique) No 780 
Vermicelle (Com. ach. milit. Vize) No. 787 
Toile pr. mouchoira (Minis. d.f. Nat.) No. 788 
lmpression de regislres (Vil. Kirklareli) No. 788 
Constr. chaussee (Vil. Kirklareli) No. 788 
Huile d'olivu (Com. ach. lnt. Marit.) No. 793 
Benzine (Office saDitaire Port Ist.) No. 793 
Plaache pr. amballeie (lot. Tophane) No. 704 
Foin (Corps armee Çorlu) No. 794 
Viande, farine et beurre (Com. ach. milit. Arh•in) No. 795 
Benzine (Miııist. trav. Pub!.) No: 795 
Materıel pr. embarcation (Com. acb, Offiso Sanitaire Port bt) 

No. 7tJ5 
Boiı ~Com. ach. milit. Arlvlnl No. 795 
Costumes et capotes (Municp. Ank.) No, 795 
Pahtoufleı (lut. Tophane) No. 796 
Cimant. cnillou et chaux (Dir. gen. Monepo!es) No. 796 
Rateaux, v .. ns, pelleı ete. (Vil. Edirne) No. 79S 
lnstallatioo eleclrique a Oiyarbakir (Minia. def. Nat.) No. 797 
Charbon da terıe (Dir. Fabriqueı de Fusilu a lzmir) No. 798 
Constr. mur tVil. Ank.) No. 799 
Moteur Diesel (Munic. Ank.) No. 804 
P .. ille (lnt. Ank) No. 8)4 
Rep. bat. cine (Vil. Çorum No. 804 
Uniformes d' et6 (Miniı. def. Nat ) No. 804 
Orge et paille (Municip. Trabzon) No 805 
Bois et pelrole (Command. gandr. Kars) No. 805 
Transport postaux (Oir. P. T . T. Luleburgaz) No. 807 
Chubon Uzunkopru (Vil. Edirne) No. 808 
Fromage et c.eufs (Dir. Culture Edirne) No. 808 
Ri:ı (lnt. Tophane) No. 808 
Repar. sru6rite Surv. Douane (Com. Gen. Surv. 

• ,... u 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret 
muahedeleri 

(1 incıi sahifeden devam) 
y 

Meuitt Aakeri Sabnalma Komisyonundan : retiraıeleri la11mdır. Açık ekıiltme 20 eylul 193i ıali rünü saat 14 
de Lise bina1ında olacaktır. 

Tarife 
No. 

•..I 1 

Mer'i resim Yeni r"1P' 

Mikdan Muhammen İlk 
bedel teminat 

Cinıi Kilo Lira Lira k, Tarih glin Sa. Şekfi 
Un 598000 62790 4389 50 14.9.938 çarşamba 15 k. zarf 

Bulgur 60000 5•00 405 00 14.9.938 ,, 16 ,, 
K. fuulya 57600 5184 388 80 14.9.938 ,, J7 ,, 

Sade yat 18000 16200 1215 00 15.9.938 pertembe 15 ,, 
Pirin~ 48000 10089 755 00 15.9.938 ,, 16 ,, 
Yulaf 476000 19040 1428 00 15.9.938 ,, 17 ,, 

t. - Mersia garnizonundaki kıtaatin bir senelik ihtiyacı olan 
yukarıda cinı,lmiktar, muhammen bedel ve munkkat teminatile ihale 
ıiln, ıaat ve teldi yaıılı i~e maddeleri kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konuldu. 

2. - Ekıiltrne Mercin As. Ş. nin üıt katında Aı. mahfelde 

As. Sa. Al. Ko. tarahndan yapılacaktır. 
3. - Zarflar aynı pnde açıht ıaatiaden bir saat evveline ka· 

d.ar kultul edilir. 
4. - Fazla bilji edinmek iı•iyen istekliler Aı. Sa. Al. Ko. 

auDd• mevcut olan ,artnameleri her zaman görebilirler. 

Menin Aıkeri Sabnalma Komiıyonundan : 
Miktarı Muham. hk 

bedeli teminat 
Cinıi Ktlo Lira kt Lıra kş Tarih, ıün, saat Şekli 

Kuru ıotan 12000 600 00 45 00 13.9.938 aalı 15 açık ekı. 
Patateı 32800 2460 00 183 50 ,, ,, 16 ,, ,, 
Saman 28iO.ıO 4245 00 338 50 ,, ,, 17 ,, ,, 

ı - Menin •arnizonuodaki kıtaabn bir Hnelik ihtiyacı olan 
7ukarıda cinı, miktar, mubamman bedel ye muYakkal temlnatile 
ekıiltae ıün n ıaatları yazılı iaıe maddeleri açık eksiltme il6 ek· 
ılltm•y• kondu. 

2 - lkıiltme Mer•İ• Aı. Ş. nio iht katında Al. mabfelde Aı. 
Satınalma Ko. tarafından yapılacaktır. 

1 - Temiaatlar eluiltme aaaliDe kadar kabul edilir. 
4 - Falla mal<lmat edinmek iatiytn iattkliler A. Satıaalma 

Ke. nuada mocut olan ıarlnameleri htr Hlll&D rarebillrler. 

Vize Tümen Satınalma Komiıyonuvdan: 
ll>emirköy için aşağıda yazılı erzaklar alınacaktır. iıteklilerin 

belli ıtıııde Viıe tümen ::>alınalma Komiıyonuna müracaatları 

Cinil Kilo 

Z.yat ~ 
Faıulya 36000 
Patates 10000 
Nohut 20000 
K.GaOm 4000 
Petrol 15000 

Mu. B•. 
2925 
79~0 
1200 
4000 
1400 
37~0 

Mu. Te. 

220 
&94 
90 

300 
Hl5 
282 

İhale günil 

26·9-938 

" 
" 
" ,, 
,, 

,, 
,, 
,, 
,, 

Saat 

11 
Şekli 

Açık ek. 

16 Kapalı zarf 
11 Açık ek. 

10 " ,, 
11 ,30,, ,, 
17 ,, 

" • • • Tüm birlikleri için a.tatıda yazılı saman ayrı ayn açık ek• 

ıiltmeye konulmuştur. ~9-938 cuma günü aşaQ'ıda iÖsterilen saat• 

larda· yapılacaktır. Talıp olanların bildirilen pn v~ ıaatta Vizedeki 

Sabnal•• Komuyonuna milracaatlan. 
110 ton ıaat 10 Demirköy A. Tealim 

46 ,, ,, 10,30 Babaeak\ ,, 
46 ,. ,. il Vi1e ,. 

440 11 11 15 Pnıarhlıar 1ımbonu11a t11lim 

Lira/ 100 kg. Lira HJO/~I ~ __ ,__,, ____ .._ __ ~._.. _________________________ --......,,,,,,_ \ Maddenin adi 

B. Müzayedeler 
Kemalpa~a Yukarı Kızılca köyü İhtiyar Ilcy'etinden 

1 - Satılığa çıkarılan: Kemalpa~a İlçesinin Yukarı Kızılca 
köyü oabsiyeti m!neviyesine ait 100 metre mikabı kerestelik 
çam ağacı. 

2 - Bedeli muhammen 700 iiradır. 
3 - Artırmaya iştirak etmek için %7,5 heı:ınbile 52 buçuk 

lira depozito tevdi edilecektir. 
4 -- Artırma müddeti 10 Eylul 938 Cumartftsi güııü eaat 

14 de Köy kurulu muvacehesinde yapılacaktır. 

459 Değirmen taşı ve öğiltmeğe 
mahsus sair ta~lar (mevaddı 
saire ile müretteb veya gayri 

müretteb). 
476 B Zımpara ve karborondum ve 

emsalinden çarh bileği ve eğe 
(mevaddı saire ile müretteb 
veya gayri mllretteb) 

481 H 1 Toprak potalar 
482 B Grafit potalar 

Daha fazla m:ılılmat almak isteyenlerin Yukıırı 
İhtt}ar Kuruluna müracaatları ilan olunur. 

5 ı 5 D Kazanlar için hususi emniyet 
Kızılca köyü ve tarassut camlart ve ka· 

Ankara Bd~diyesinden: 
1 - Muhasebe binasımn zemin katında bulunan 115 adet 

hasır ile 31 kilo kuroun 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuıtur. 

2 - Görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 20-9.938 Salı günü saat ıo,go da Belediye Eneli· 
menine gelmeleri . 

529 

zanlar için ıu ıeviyeaini göı· 
teren cam borular. 
Makine teferruatı olarak ve
ya bunlara raptedilmek llze· 
re fonttan demir veya çelik
ten künk. boru, her nevi rap· 
tiyeleri (rakor) ve bunların 
kapakları (.sırlı veya katran• 
lı bez vesaire ile tecrit edil· 
miş olanlar dahil) 

A 1 Dökme (font). et kalınlığı 6 
İstanbul Gümrükleri Batmiidürlüğünden mm den yukarı 

Mezad kaime No. sı 1939 markası R. H No. sı 458 kanu· B 1 Demir ve çelikten 
ni sD.fı sikleli 50 kilo 700 gram ağırlığıııda 090 lira SO kuruş B 2 Yalnız iç kutru 1/4 den 3 pu-
değerinde yün meniucat MKN 969 EKS 8 1/88 No. K--. 1016 sa kadar ve et kalınlığı 2 
K. ~93 L. 4ll Kd. adi ağaç yer ta~amağı MKN 9455 PKMJ mm den fazla olaa demir Te 
3951 .M. ve N Ks. P,7 3:l L. 15 Kd. kabartmalı demir sandık çelik borular (İktisad V ekl· 
ağzı paslı MKN 1821 Elektron 907 M ve N Ks 31 K. 155 Ld. leti müsaadesile) 
alıcı radyo MKN 1569 bili M ve N Ks. 37 K 550 G 541 Dd. pa- 531 A Font ve demir kaba ma· 
muklu ipek kadife MKN 1820 E J .J51M ve N K9. 30 K ~ ıo mulattan makina ve cihazlar 
Ld. alıcı radyo MK~ 1796 SKE 4;3 M ve N Ks. 130 K. SQO G için tekemmül etmemiş ak· 
161 L 60 Kd. 10.stik çocuk donu MKN 10050 JMS marka muh- sam; cilAh, boyalı, katranlı 
telıf No. Ks. 42l K 85 Kd. yaprak tütün aktarmaya MKN 9455 veya galvaniyli olanlar. 
KPMJ 3951/l M ve N Ks 16'l ~ 118 Ld. kabartmalı demir 535 B 1 Döküm ve tav ocakları. 
sandık kulpu MKN 1819 \\tS 935 M ve N Ks. 73 K Sll Ld. 538 Her nevi demirden el alAtı; 
ölıcı radyo ve akı:amı MKN 962 Lila M ve N Ks. 611 K ]0 Ld A Her nevi testere dişli diısiı 
atef tuğlası MKN 78 RK 3122 M ve N Kg 35 K 245 Ld, red- (hizarlar dahildır.) 
yo akumı MKN 79 RK 3122 M ve N Ks. 11 K. 77 Ld. bagalit B 1 Eğeler uzunluğu 16 cm. y& 
radyo fişi ] 549 sayılı kanun mucibince 5/9/9:18 gününde ve sa· kadar. 
at 12. de 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde Sirkrcide B 2 ~.Jzunluğu 16 cm. den fazla 
Reıadiye caddesindeki Gümrük Satış salonunda açık artırma C Örs, 250 gramdan fazla a-
ile dahile ve harice satılacaktır. lsteklilerdı.-n yüzde yed\ buiuk ğırlıktak~ çekiç ve balyozlar 
pey akçası makbuzil" Maliye unvan tezkeresi iıtenir. Pey akçe D Tenekecı makasları menge· 

l · · 1 l k d t ı h .. 12 ne. kıskaç, rende ve baıka 
erının saat e a ar vezneye ya ırı ması ve ar gun Eaat y rde zı'k ed'l d ,. . . . e r ı meyen o5 ra• 

den sonra pcoın para ıle müteferrık eoya satı§ları va dır. Bun· macı aleti. 
ların listeleri Satı§ salonu ilan tahtasında asılıdır. 

3.-

12.-
7.20 
6.-

to.-

l.5o 
3.-

1.-

7.5o 
8.-

ıs.-

16.-
10.-

3.6o 

8.-

,.e 

,,6 
ı/ 
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Müteahhitlerin Takvimi .....____ ________________________________________ __ 

Paz:arteıi 5.9.93g 

A.rp, {A 
S..ı.ı nk. Lvz.) No. 784 
l)İle~n (K~r• _Ask. Sak.) No. 780 
~ltıı nıotorlu yol silindir. (M. M. V.) No. 761 
l\11ttıYoıa (Manisa Valilifi) No. 7fl-7 
S11 d •otan (Vize Ask. Sak.) No. 787 
l!tıt;Poıu, kömürlük V• kanalizuyon intaah (M.M.V.) No. 791 
i\0Pt~y~ hamamı tamiri (Malatya Şarbayl.) No. 806 
t\ fl'~ b:ışaat, (Eskiş~hir Naf•a Müd.) No. 806 
slıı .: Zon Ask. Sak ) No. 793 
Dtıi 

1 
bunlu kösele (M. M. V.) No. 792 

Stııı~ nıotörlu (Jaodr. Gen. Komut.) No. 792 
S,lltt ok (Peııdik Bakteriyolojı EnııtiUlsü) No. 792 
l\11tıı il llı•kis;e v• paket kolası (inhisarlar. U. Müd.) No. 792 
~ltlı ~ aaıerikao bezi postal ve iıkar,ın (in.fut Usta Okttlu) No.793 
~· ~tlü karyola ( f ophaae Lvz Sak.) No. 793 
e1ıtl 'n1aatı (Çanak. Mst. Mvk. Sak.) No. 791 
rllitf (çkırdırılınası (Edirr.e Tutayı) No. 794 
lbrik, orlu Kor. Sak.) No. W4 

'1tİttç (L unu (Beytüşebba~ Ask. Sak.) No. 79-1 
l\11r .. ~ Üleburıu Tümeni) No. 794 & .. uz
r-~t (~nı (Lüleburiaz Tüm. Sak.) No. 794 
"'dır b · D. Y.) No. 794 
~tllbqr ~zi (Tophane Lvı.) No. 794 
l 1\6, ,'l:lşaatı (İ•t. Beled.) No. 797 
~tıt):·e kırpıntıaı (Tophane Lvz.) No, 794 
'~tlı: ~!( kllvuo karpuz ve üzüm (Galata~aray Lisesi Sak.) No. 794 

A.rPil Urll ot yulaf ve aaman (fst. Belcd.) No. 794 
'1'it• J,~ 1•! kuru ot ve saman (İsparta Aı;k. Sak.) No. 795 
~ k,t aurıcn od•nu (td. Universiteıi Sak.) No. 795 
1 

liıırf01•ıı (Orman Koruma Gen. Komut ist. Sak.) No. 795 

~'' • 'tY• (P. T. T. Lv.z. Müd.) No. 7W 
~iııç ~1.Yıkaması (An. Tarih Dil Coğ. Fak.) No. 79.5 
'"Ildır, •tc (lnhi.ııa.rlar U. t.'ıüd.) No. 796 
~'r ((i~aaabuınm hali hazır har.tası tanzimi(Kındıra Beled.) No.79d 
tl~'c İıı uın. Muhaf. Gen. Komut. ist. Sak.) No. 79.> 
~b'ok11 r'b~tı (Eıki~ehir Nafıa Müd.) No. 797 
~latlik knaıı ınşaatı (Mut a Vil.) 797 
S U,_ k lUnaı (Maliye Vek.) No. 797 
b'ç doı 0ıuın hayvanı (Aık. Fab. U. Müd.) No. 797 
b~~o ~~·~Tapu ve Radaatro Müd.) No. 7'J7 
()~ 0kuı ikrı (~?k· l~hisarlar ~üd.) No. 797 
~ ııı İıı malı ınpah (ızmir Vıl.) No. 798 
lj h,hk t•h (Samsun Belcd.) No. 798 
~ (l•ı.ıir tı0u odım (Sam, un Vil.) No. 798 
~ tıı f, ilm. Muh. Taburu Sak.) No. 798 

3800takıın dikilmi~ kışlık dlıisc kapalı znrfla eksiltmeye konul
muştur. Tahmin edilen bedel 49400 lira olup ilk teminatı 3i05 liradır. 
Şartnamesi 247 kuru~ mukabilinde Ko. dan alınabilir. Eksiltmesi 
16-9-938 cuma günii saat 15 dedir. Eksiltme ·!! gircc<.·kleri ı 2490 sa) ıh 
kanunun 2-3 cü maddelerindeki belgelerle teminat \'C teklif mektup
larını en geç ihale saatinden bir saat c\'vcl :vı. l\I. V. Sn. Al. Ko. na 
verıueleri. (325) (5919) 2-4 

• • • 

Bedeli keşfı 76884 lira 76 kuruştur Y etmi' altı bin sekiz yüz 
dört lira yetmiş beş kuruştan ibaret c lan Konyada uç adet ga .. ajın 
yapılması kapalı zarf uımli ile münakasaya konmuştur. Talipler 
% 7,5 temhatı muvakkatası olan 5766 lira 36 kuruşu vezne rnakhu?.u 
veya banka nıtklubile teklif ınektupl rının kapalı zarf alma 
saatindtn evvel makbuz mukabilinde Konyacla Lv. A. Binasındn V 
Kor Sa Al. Ko.da vermeleri. Eksiltme 15-9-38 pertembe günü saa 
l idedir. Teklif me!ttup1ar,nm alma saati 10 dadır. Şartname ve ke§if, 
planı Kor Sa. Al. Ko.dadır. Talip:cr n:ezkür ketfi şartnamesini Kor 
Sa. Al. Komisyonunda göreb lirler veya btş lira mukabilinde iste· 
yehilirler. Taliplerin Nafıa Vekaletinden ınusaddak ehliyet vesika
larını ihale gününden en az sekiz gün evvel Komisyona vermeleri 
vesika almak is'eyenlerin Nafıa Ve1diletine hemen müracaatları 24qO 
aayılı Kanunun 2 - 3 üncü maddelerinde yaulı vesikalar b raber 
iha'e günü belli snalte Sa. Al. Komisyoncı vermeleri. (33 ı) (5951) 

2-4 

.. " .... , .. -, ... ,,,., .. ...... ' ( ~- ·.·. . . . . ' ....., ~ ~~~···. ; . ... ",/ " ....... ":. 
• ' ·~ • : • • , • • .. ,'(''6 ... ' ~ . • - ~ • ,,.. ... .. 

İstanbul ·Belediyesi · llanla~ı ·: :,; 
: • • • • • ::- ~-&!__ 

Dü1:künler e\'İne lüzumu olun ve beher metresine 25 ku· 
"' . 

ru~ 75 santim bedel tahmin edilen 12650 melrP. yerli Amerı· 
k:ın bezi sçık eksiltmeye konulmuştur. Beziıı iirnPğil e ~ rtı a· 
mesi Lcvı•z ı m Müdürlüğünde gÖi ülc·bilir. İsteklıler 2490 N. lı 
kanunda yazılı ve!ika vı~ 244 li a 30 kuruşluk ilk teminat mak· 
buz veya mektııbile beraber 14/9/938 Çarşamba güııü saat 11 
de Daimi Enl.!Ümende bulunmalıdırlar. (5970) 

\' G~G~,~lllye (Diyarbakır Aık. Sak.) No. 798 
, ~' 'ic b konat, i11şaati (Hozat Malmild.) No. 798 ı••••a•m1mmm11111:mifiliii.illl&::zziiıılll .. IBl•llEl 

(}~lıht,r~•ap tnakinelerinin temizlenmesi (Denizhan fst. Şub.) No.799 K ı G E L ·, y Q R 
~I biQ~ •.tYa (lımir İthal•t Gümrütü Satış Kom.) No. 801 
' ~ıt ,:. '.ufaab (Mutia Vil.) No. ~ 
~i\ 1 •ntaatı lKoyuolu Belcd.) No. 802 

\>t lba.rkaı, otomobil (İst. Beled.) No. 803 
"' '"'y0

hrt (lzmit Tümeni) No. 803 
1. 1 b' 
\'ti, (t,ı 1".•11 ınıaata (Ordu Halkevi Batk.) No. 804 
~~· ~u~1dö2ü Kaymakam.) No. 804 
~~Ilı t\tj • ~t ıunın tuz (Harta Gen. Drk.) No. 805 
lt it._ •çın makine (Tophane Lvz. Sak.) No. 805 
~,ıııl'i~ :tı (Samsun Tütüo Fabrikası Müd.) No. 807 
~~~'tıll ~hkemesi binasl tamiri (Adliye Vek.) No. 808 
~lıl "' tt~ıtkayonu binaH tamiri (Selçuk Nahiye Muhtar.) No. 808 
~,:! "t k • (Edremit Aık. Sak.) No. 808 
~ 0

1~tk (Aru ot (Stlimiye Aık. Sak.) No. 8tı8 
&,d liıı (Ord tık, Lvz,) No. 808 

'ht ll u BeJed.) 808 
e"irdat Tümen) No. 794 

Salı 6·9·938 ~-. (A.tık 
)t . • lvz) N 781 
~ '•tat; . • o. 

~~ t:ı, 78() •hklerinin haabrılması (Başvekalet İstatistik Gen. Dir.) 

'~ lVı(t 
\lt 1 bt~· Aık. SAK) No. 787 
, : ıtı•t~ (M. M. V.) No. 788 

>t~~t( ~~ v.e defatir (Kırklareli Vil.) No. 788 
tı~'h (Dt ı~dareli Vi(.) No. 790 
b'1 Oıt, L· nız Lvz. Sak.) No. 793 

tıı llj l•h lllJanı Sah. Sıh. Mrk. Sak ) No. 793 
, .. ()l ("' laıı (Tophane Lvz.) No, 794 
"'tı .._.or l u I.' 
~'4 t 'li ., ~or. Sak.) No. 794 

l~'h• 'M•ade yat (Artvin Ask. Sak.) No. 705 
11 tl\ku lid.) No. 795 
ı,, (l\tl\rj:••ıtalar, için malzeme (fst. limanı Sah. Sih. Mrk.) N. 795 
'~,11~11S>1tt ( Aık. Sak.) No. 795 

~'tı~ ll'oPh Arık. Beled.) No. 795 
ı.~,~ ı S~k,tn• Lv:ı.) No. 793 
~b· Y11b,

1 
bve "ir.ıç (inhisarlar U. Mild.) No. 796 

'~'kıt l' alttt v. ı. (E.Jirne Vil.) No. 796 

t ~i11 ıı.:YY.~re alanında yap. elektrik tesisatı (M. M. V.) N. 797 
f~lltı illıtırü (Ask. Fabrikalar İzmir Silah Fabr. Müd. ı No. 798 

ti~ ~~11 .. :•alatı (Ankara Vil.) No. 799 
t:ı!orn Vz.) No. 802 

~1tıı~b111•ı1 ~~~ra Beled.) No. 804 
~ ~t y'~lılt 

1
•1? (Çorum Vil.) No. 804 

~, 'lllıarı e ;••e (M. M. V.) No. 804 
~ ıı-~d~ll u« rapzon Beled.) No. 805 

Q• (~l'•tı (~ra Jandr. Komut.) No. 805 
~, 1trıt V ~lebıırgaz P. T. T.) No. 807 
~ft 'ic k ı ·) No, 808 

'~~~ :~h•ıı:'t Peyniri <Editoe Kültür Dit.) No. 808 
:1{) '"lıh , v1:,) No. SOS 

• ~ • "lll"b . 
.~~ ll eu tamiri (Güm. Muh. Gen. Kom. lal. SAK) 

Sayın müşterilerimize müjde 

Ankara 1937 Enternasiyonal Kömür Sergisinde Jüri 
Hey' etince AL TlN madalya verilen yerli 

EKONO iK ve ŞIK 
markah sobalarımızı her yerde arayınız 

Fi atlar EL VERİŞLlDlR. 
En son model Avrupa Kromeli 

ve Emayeli sobalarımız da gelmiştir. 

TEMlNATLI ve suyu çabuk ısıtan 
Termosifon Hamam kazanlarımızı 

markamızla lıer yerde arayınız. 

Her nev' i BANYO, LAVABO 

Musluk çeşitlerim, Hava gazı ocak" 

lRrı ve sıhhi levaziminizi mağaza· 

mızdan satın alınız. 

ŞIK SOBA MAÖAZASI 

M. Ş 1 R AK VAN 
Iıtanbul, Büyük Post ne karşı ıntla, Türbe ıok. No. 6 

MüTE r. HHiT ve f1 .. E f:LE 
Nazarı dikkatine 

Taahhüt ve lesisatlı:mnızJa kull cu caQ'ınız alelumum 
Font, galvaniz Vf' demir horu \'e tı ft'rruatı ile 

Kalorifer ve sıhhi malzemesini mübayaa ederken 
·----- bir kerre de ---

izi • A E 
Ticarethanesine müracaat ediniz 

(Telefon : 49392) 

GALATA, MAHMUDiYE CADDESİ, No. 39 da 

Evsafı ile fiyatları her türlü relulbetten 

üstündür . 

İnhisarlc:r U. Müdürlüğ'ünden: 1 
;ma;;~~iüiill!ll!S::iı':!!:'.~ım!IC~llZı'liilililli .. llBl .. :a;~ı·~-...... 

1 - İdaremizin Yavşan Tuzlasına getirilecek tatlı su
yun Tuzlaya isalesi için şartnamesi macibince 25000 met· 
re inşaat tulünde 60 m/m kutrunda font horu ve liste
sinde müfredatı yazılı hususi aksamı kapah zarf usuliyle 
satın alınacaktır. 

il - Muhammen hedeli sif Haydarpaşa 25000 lira ve 
muvakkat teminatı 1875 liradır. 

111 - Eksiltme 19· 10·938 tarihine rastlyan çarşamba 
günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnamelet parasız olarak her gün Levazım ve 
Mubayaat Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüğünden 
alınabilir. 

V -- Eksiltmiye iştirak etmek isteyen firmaların ihale 
,ünündP.n 7 gün evveline kadar fiatsız fenni teklif mektup 
ve kataloğlarını İnhisarlar Umum Müdtirlüğü Tuz Fen Şu
besine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın ve• 
sika almaları lazımdır. Bu ve .. ikayı haiz olmıyanlar müna
knsaya iştirak edemezler. 

YI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 7 
inci maddede )azılı Tuz Fen Şubesinden alınacak eksilt
meye iştiriil· vesikası ve 0 o 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarda 
ad1 geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabi
linde ve ilmesi lazımdır. (6011) 1 - 4 

••• 

l - f tati~tik, bilanço ve air mumasili i~lerdP- kulla 
nılmnkta olup tipomr.trc ölçüsü es:ısına göre hazırlanmış o• 
lan ve miktar ve ebadı listesinde yazılı bulun11n 3420 ade· 
gRrnitür ııümunclcri mucibince tk iltme usuliyle satın ıhna· 

caktır. 

11 - Muhammen bedeli 800 lira ve muvakkat teminatı 60 
liradır. 

111 - Eksiltme 7 .9 938 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
aat 11 'de Kabata~ta levazım ve mub·ıyaıt ~ühesindeki alım 
l<omisyonundıı yapılacaktır. 

iV - 1 ioı te ler hrrgün parasız olarak :::özü gc>çen şiihtden a
lıııahilecC'ği gibi nümunelcr göriılebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin 
yüzde 7,S giivenme paralariyle birlikte 
komi~yoııa gelmderi ilan oJunıır. 

edilen gün ve saatte 
yukarıda adi geçen 

"5717,, 4-4 

Cinsi Miktarı 
Kilo 

• • • 

Muhammen B. Muv. Eksiltme-
Beheri Tutarı 

L. K. S. L. K. 
tem. nin saati 
L. K. 

Sigara makine 15.000 - 20 70 3105 - 232 87 10 
kolası 

Siırara paket 13 550 - 20 70 2804 85 210 36 10.30 
kolası 

1 - 5-9 9:\8 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 15000 
kilo sıgara mnkine ve 13.550 kilo sigara paket kolasmm 
eksiltnıeleı i görülen lüzum ilzerine IO giln tenıdit edilmiştir. 

il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hi
zalarında gösterilmiştir. 

Hl - Eksitme 15·9-938 taribiue rasthyan pazartesi 
günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ı V - Şartnameler parasız olarak her gün sö.ıü geçen 
şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat .. 
!erde % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (6105) 1-4 

ars aUliğind n: 
Göle kazasında yapılan İnekhaneler yerinde bir buzağı ahırı 

ile bir çift memur evi inşası kapalı zarf usulile ihaleye konmu,tu ... 
1 - Keşif bedeli 32325.74 liradır. 
2 Muvakkat tcminal 2424.43 liradır. 
3 - Dosyası keşif hülasası silsilei ffot proje f. ruıi şartname, 

eksiltme şartn,.mesi mukavele projesi ve Bayındırlık i~leri genel 
şartn mes'dir. İsteyenler do.synsı Kars Nahiye MüdürlüJ(ünde ve ve
teriner müdiir'üA'Ünde g<Srebilirler. 

4 - lstel..lıler 2490 No. lu kanunun 10 cu maddesinin F fıkra. 
sına gör~ bu iş için eksiltmenin yapılacağı ıünden en az 8 gün ev· 
vd bir iıtidn ile Nnfın Vekiiletinden istenilecek ehliyet ve:;ikası ile 
938 ticaret odası vesikalaıını ibraz etmesi. 

5 - ihale 21-9-938 gününe müsadıf Çıırşaınba günü saat 12 de 
Veteriner Müdürlütü odasında te~ekkül edecek komisyonca yapı· 
lacaktır. 

6 - fsteltlile:rin 2490 No.lu konuna göre hnLırlayacnkları ka· 
palı .ıarflıuı iyice mühür mumu ile kapayıp mezkur komisyona saat 
11 e kad ar vermiş olmaları Ye postada vuku bulacak gecikmelerin 

ol&ıılar mGıa11deye aitlit' "'""""'~Mftl~MMWtıtMMW•t~WW"'MN~Wrl kahul edi miyeceii ilan olunur. (6065) 1-4 
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Tableau Synoptique de~ Adjudications Ouverte' Aujourd'hui 

Mode Prix 

Objet de l' AdJudication d'adjudicat. e1timatif 

Caution 

proviıoire 

Lieu d'adjudicataoa et du 

Cabier dea Charırea Jour1 Heure 

Conatructlon-R•paratlon -Trav. Publlce-Mat6rlel de Conatructlon-C•rlographle 

Constr. batisıe Suceur sale Comite avia
tion Bayındır (aj ). 

Rep. ı route Bahkesir·Bandırma (aj.) 
Rep. moteur "BoA-aziçi,,. 

Gri a ıre 
Publique 

l32i7 ~9 
360) --

996 -
270 -

Eı•ctrlclt6-0e%·Chauftage Central (lnstallatlon et Ma'i6rlel) 

Bandes ıoudronneea: 2QOO p. id. iıoleeı : Gr6 a rr' 
600 p. (aj .) 

Hablllement - Chauaaur•• - Tlaaua - Culr• 

Chauasureı (yemeni) 15000 paire1 Pli eaeh. 27000 -

Ameublement pour Habltatlon at Bureaux - Tapl•••rle ete. 

Comite t\eroturc hımir 6-9-38 

Vilıay~t Balıkesir Jeudi et Veudredi 
Com. Perm. Municipalit@ lıtanbul 2().9..38 

Dir. Telfphones i.t. 19-9-3'.3 

Com. Ach. Mil. Erzurum 21-9-38 

Rideauıı:, •İtre pr tables, caoapeı, fau · 
teuils ete. 

Gre i rr& 429 87 32 24 Com. Perm. Municipalite lttanbul 5-9-38 

Combuatlble - Carburant - Hullle• 

Benzine, huile mobiloil et petrole Jauoe. 
Benzine: 16,5 t. vacoum: 1650 k. valva

line: 495 k. pHrole jaune: 213 k . 
Boiı : 125 t. semi-coke 30 t charbon 

crible : 45 t. 

Dlver9 : 

L'adj. qui denit avoir lieu le 5-9-38 pr 
l'acbat de 6 moteurı Dleıel a ete 
annulee. 

Colle pr machinea de cigaretteı: 15 t. (aj ) 
Colle pr paqueta de cigarettea (aj.) 
Sacı pr sel: 100.000 p. (cah. eh. 1. 2). 

Provlalona 

Sucre: 1 t. 
Riz (aj.) 
Huile (aj.) 
Beurre: 1,6 t. (aj.) 
Raiııins: 37,3 t. 
Leguaıeı conıerves: 80000 p. 
Orıe O'l foin : 1354 t. 
Beurre : i ,6 t. 
Foin: 14235 k. 
Oignons: 12 t. pommea de hrre 32,8 t. 

paille: 283 t. 
F arine : 598 t . haricot. ıecı : 66 t. 

Beurre : 57,6 t. 
Beurre : 18 t. riıı: : 48 t foio : 476 t. 
Huile d'olives, harieota ıecı, pommea de 

terre, poiı cbicbe 20 t. raiıioı ıeu: 4 t. 
Paille : 642 t. 
Foin: 168 t. 
f oin: 2i6 t. 
Beorre: 200 t (cah. eb. 450 p.) 
Far ine : 650 t. 
Viaode de nıouton, de chfıvre ou de 

boeuf: 65 t. 
Proviıionı : 28 lots. 
Viande de mouton: 113 t. 
Viande de ehhre : 113 t. 
Viande d'agneau: 6 t. 
F arioe : 590 t. 
Beurre : 24 t. (aj.) 
Poiı chicbe1 : 6!,8 t. 

Publique 

,, 

Grf a ıre 
,, 

Pli cach. 

Publique 
Gre a rre 

,, 
.. 

Pli cacb. 
,, 
,, 

Publique 
,, 

Pli cach. 

" 

Publiquc 
Pli cach. 

,, 
Pli cach 

,, 

Publique 
,, 
,, 
• 

Gre a rre 
,, 

Pli c.ch. 

B) Adjudications a la surenchere 

Tapis en joneı: 115 P• plomb: 31 k
Briquea refractaireı, acceasolreı de Ra· 

dioı, tiuuı en laine et autr11. 

Publique 
,, 

3825 -
4566 -

3105 -
280-t ~ 

41000 -

1000 -
1000 -
1595 20 
4900 -

la p. 9 2i 
29~30 -
7220 -

7305 -

l• k. o 90 
58.500 -

35030 -
25G90 -

2220 -
i6700 -
24000 -
6~80 -

573 75 
342 .t.5 

232 ~7 
210 38 

3705 -

A10 -
75 -
75 -

119 93 
367 54 

1680 -
2208 -
5U 50 

467 -

630 -
1035 -

4171 -

2628 -
1930 -

l i6 -
5755 -
1800 -
486 -

Com. Ach. lnt. Tophane 

" ,, 

Dir. Ecole • Metic r.t Kutaınoo11 

Com. Perm, Municipalit6 lat. 

Com. Aeh. Eeon. Monop. Kabahş 
,, • ,, 
,, ,, 

Com. Aclı. Ecoıı. Monop. Kabalaı 
Dir. Gen. eartographie 

,, 
" ,, ,, 

Com. Ach lnt. Mılit. Tophane 
Com. Aclı. Min. Def. Nat. Ank. 
Com. Ach. Brigade Edırne 
Com. Aeb. Div. Edıe'llit 
Vılay•t Yozgat 
Com Ach. Milit. Menin 

• n 

" ,, 
Com. Aclı. Div. Vize 

,, ,, 
Com. Acb. PJace forte Çanak. 

" " " Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 
Com. Aeb. Mil. Karı 
Com. Ach. Batail. Front. Cizre 

Dir. Eeole Metiers Kaatamonu 
Com. Ach Milit. Bayramiç 

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

Com. Ach. Place Forte Çanak. 

Munic~p. Aak. 
Dir. Venteı Douaae lıt. 

9-9-38 
9-9-38 

24-9-38 

15 s..;,8 
15-9-38 
21-9-38 

19-9-3~ 

9 9-38 
9-9-3" 
9-9-38 

7· 10-38 
22-9-39 

19-10-38 
10-9 3S 
16-9-38 
13..s-38 

14·9·88 

15-9-3-i 
:16-9-38 

23-9-38 
21-0-3-i 
20.{J-38 
21-9-38 
20-9-38 
17-9-33 

20-9-38 
22-9-38 
22-9-38 
22-8-38 
27-9-38 
26-9-38 
23·9-'.38 

14 -

10 -
il -

14 -

10 -

ti -

15 30 
14 30 

14 - . 

10 -
10 30 
11 -

10 -
9 30 

10 -
10 30 
14 -
11 -
16 -
I0-
10 -
ıo ıı 

15 17 

trı 17 
11 17 

; o 1!> 
17 -
17 -
14 -
il -
9-

14 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15-
17 -

ıo 30 
li -

Memanto des F ournisseurs 

Lundi 5-9-938 · 

Orge (lnt. Ankara) No. 780 
Paille (Com. ach. Milit. Kars) No. 780 
Cylindre i moteur Die5el (Ministr. def. Nat.) No. 761 
Camioa (Vil. Manisa) No. 787 
Oignons l Co n. acb. Milit. Vize) No. 787 
Constr. re!.ervoir d'eau depot de charhon ete. (Minis. def· 

No. 791 
Rep. au bain municipal~ (Municip. Malatya) No. 806 
Constr. pont (Dir. trav. Pub. Eskişehir) No. 8 6 
Viande (Com. ach. Milit. Trabzon) No. 796 
Cuir jaune savonneuır: (Minis. def. Nat.) No. 792 
Moteur Dieacl pr. iustallation Hectrique (Command. 

Ankara) No. 792 
Semi-coke (ln&titut Bacteriologie Pendik) No. 792 <fi. 
Colle pr •. machin~ d.e cigar.!ltes (Dir. g~n. Mooopolea) No. 1 C 
Etolfo toıle amerıcaıne pantoufles et chaussures (Dir. Ecole 

Maitreıj No. i93 
Lits doubles (lııt. Tophane) No, 793 
Constr. i•raie lCom. ach. place Forte Çanakkale) No. 793 
Conc~ssaie de bleı (Brigade Edirne) No. 794 
Foin (Com. acb. Corpa armee Çorlu) No. 794 
Fa.rine de minolerie (Com. ach. Milit. Beytuşşebap) No. 79' 
Riz ı,Div. Luleburgaz) No. 794 
Beurr~ (Com, ach. Milit. Tekirdağ) No. 794 
Raisinı secs (Vil. Lulehurgaz No. 794 
Balla&t (Chemins de fer Etat) No. 797 
Toile pr. tente• (int. Tophane) No. 794 
Constr. depôt (Mu11icip. Iıt.) No. 797 
• Morceaux des cuir et peaux (lnt. Tophane) No. 794 ~ 
Beurre, melonıo, pasteques et r.isins (Com. ach. Lyd• G• 

ray) No. 794 
Son, orge, foin et paille (Com. ach. Milit. Isparta) No. 795 
liois de ebene (Com. ach. Univer&ile Ist.) No. 79.i 
Lits pr. ıolğaıs (Conı. adı. Command. gen. Pr..ıt. Foret) t.Jc· 
• A~ticles caı~elote (D~rr. Economat P. T. T.) N.o. 797 f' 
Le11ıvage de ıınge \Dır. Faculte Langue Hııtoıre et G6° 

No. 79j 
Cliche en lailon (Dir. gen. Monopolea) No. 796 l" 
Dressement carte etat actuel bouri Kandira (Munic. Kandirıı) fi"' 
Harııais ,Coın. ach. Command. gen. Surveil. douan. fst.) 
Conıtr. chaus .. ee (Dir. trav. Pub. Eskişehir) No. 707 
Constr. bat. ec'>le primaire (Vil. Mugla) No. 797 
Etotfe pr. cvalumes (Miois. de Finances) No. 797 
Chevaux de tranıport (Dir. gen. Fabriques Milit.) No. 791 
Armoireı en acier tDir. gen. Cadastres) No. 797 
Rep. pepôt (Dir. Monopoles Ankar.ı) No. 797 
Achevemeııt contr. ecole primaiı e (Vil. lzmir) No. 79,~ 
Bois pr. poele (Vil. Samsan) No. 798 
Constr. bat. icole priınalre (Municip. Saın5un) No. 793 
Ferine (Com. ach. bataii. Survcil. douan. lzmir) No. 798 
Haricotı secs (Com. ach. Milit Diyarbakir) No. 798 
Constr. Konak gouvernemental lDir. Biens Nat. Hozat) ~r·~ 
Nettoyage des machines a cer.re (Dlr. D::nizhank Suc. Ist· e' ~ 
•oiveroeı marchandises (Com. Vente lmport11 tion doıı•ıı 

No. 801 
Constr. bat. ccole primair~ (Vil. Mugla) No. 802 
Lait et yoghourt (Div. lımit) No. 803 
Constr. Maiıon du Peuple (Pre id. Maiıon du Peuple 
Briques (K.aymakamat Mecidözfi) No. 804 
Orge, foio pallle et ıel (Dir. g~n. Carotg) No. 805 o5 , 
Maehineı pr. la maison dt1 couture (lnt. Tophanel No· ~ ~6' 
Con1tr. vespasienoe (Oir. fabriquea de t l.>acs a Sanl•"11 

Rep bat. eour de cauation (Mini<ı, de Juıtiee) No. Sn8 . , ' 
Rep. toiture a la ıtation dea animaux (Mouhtar Nah11 

No. 80~ 
Fvin orge et paille ı.Com. acb. MiliL Sılimiye) No. ~ 
Leatillea (lot. Ank.) No. 808 
Motorine (Municip. Ordu) No. 808 

••••• . ............. ~ " 
İstanbul Belediyesinden 

,~ 

d ·ıeıt Hepsine 429 lira 87 kuruş bedel tahmin e 1 f'do 
ıarlıklar Müdürlüğüne lüzumu olun Masa oarl1 11 e1 

Koltuk, Perde vesair eşya pazarlığa konulrnuştll~ ıır' 
lacı Encümen Kaleminde görülebilir. İstekliler S ıl 

kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubil~e coıı" 
5/9/938 Pazartesi günü saat 11 de Daimi f;ıt 
bulunmalıdırlar. 


