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HARiCi EKO OMiK 
HABERLER 

Cihanın buğday mahsulü 

senenin mah 
18 fazla ola

kentala baliğ 

titu ~illetıerarası Ziraat Ens ... , mahsulü geçen 
tı.ıınau kürrei arzın şimali kıs- sulünden yüzde 
'lll~n hu senenin buğday mah· rak 140 milyon 
ttııı·tıiln kat'i miktarını tesbit 1 olmaktadır. 
~dı!ir. Bundan bir ay mu· ı Asyada, Hindistanda b~ 
\IOQ ~ 109() milyon kental sene 1932-1936 senelerdekı 
~'Pıt kılo) tahmin edilmişken ı mahsulün vasati ~iktarı~d.an 
b11 ~n letkikat neticesinde ylizde 15 fazla bugday ıstıh
lt '-•ktarın noksan olduğu 1 sal olunmuştur. Türkiye, Su
h ... ~ah.sulun mecm11u mikta· riye Lübnan Japon eyi vazi-
·o.qııı 10 · G . 
dtı• 40 milyon kental ol· yettedırler. eçen senel)ın 
11. iu ~llla.~ıl t 172 milyon kentalına karşı bu 
~ili -r mı:ı ır, geçen se- . 
cı.. 11 lllahauı·· ü 0 l 7 sene 182 mılyon kental mah-... •- un n " ve son 1 . 'h 1 t . 1 d' RD" ~rıeııi _ k su ıstı sa e mış er ır. 
:'lltS • il vasatı mı tarının . . d 
l taıily0 k 1 ld y Çının bu sene e geçen 
"'Yıı.. il enta o ugunu 'b" "kt d h ) ~ ttnı· . S · R sene gı ı az mı ar ama su-
"1ııı, ç· 1!tir. ovyet us· lü vardır. Sovyet Rusyanın 
~•uııa ının, lrakın, İranın ise kışlık mahsulü mebzuldur, 
~bil d ~ı bu rakkamlarda f k t ·ık bahar mahsulü ha-tiild" a a ı 

A.lr ır. sara uğramıştır. Kürrei arzın 
~~o tıpanın mahsulü 470 cenup kısmının mahsulü için 
'~p ~· kentale baliğ olmakta kat'i bir miktar takdir etmek 
~ll •lhassa buğday ihraç hali hazırda mümkün değil
~b~7en:ıleketlerin mahsulü dir, fakat Arjantin milsait 
tıı~llı d\lr, Lehistanın, Maca· vaziyettedir. Avustralya ise 
a\tj•t ıı, 'f ugoslavyanın, Bul- bu sene geçen seneden an-
~,lly~ll.ın, Rumanyanın Llt· cak yüzde 5 fazla .zer'iyatta 

ltı bu seneki buğday bulunabilmi:ıtir. 

-·- -~\tn.ı. 
~'•anyada Harıci Ticaret için teshilat 

~ nilk 
~ ~1ft \' tef, 31 Atuıtos - İktisat 
~~t(j' ll1.1nııuıya Milli Banka 

11 ~\ İ~ Uc: l\t•takıa Kostantineıco 
~, arett • . 

~· tı!Qh e carı olan tahdıdatı 
lıı .. rrı~b 

ti} tdttı b·u inı kolaylıklar te-
' it rejim ittihaz etmiş-

~11 
ıı) Ytrıi re.. . . 

~, ' hııb Jıı:n mucıbınce Ro-
~tttıı:batının ıerbeıt şanje 

kellere ihracını teşvik 

ve teshil edecek ve bu memleket

lerin malları Romanyaya ithal olu

nabilecektir. Bu yeni tertibatla, 

hububat ihraç edüp tedarik olu Lıan 

dövizler vasıtasile ticaret kısmen 

serbest olacak. Ecnebi memleket-

lerden mal ithal eden tacirler 
hariçten satm ~aldıkları mallanu 

bedelini tediye etmek için lazım 

olan döviıi bulabileceklerdir. 

--~---------·· ... -----~~-
rl • \' ttııani t h . • D .. '' • . 't "111\clr s anın arıcı uyunu vmumıyesı 

~~~· . •tıırı " 
i) ~lııtı Tayını,, gazetesi yunan mallanndan az miktarda 

~ttıt'İıı~ tırı harici düyunu umu- 1 saha aldığı için her ıene Yuna• 
~ ~t ı:- ••\'iy . h 1 • . ·ı b k 1~ "'ıl eıı akkuıda Ham- nııtan lngı tereye orçlanma ta· 
~1ıı1 ıı:tl'ltr bankerlerin bir dır. Bu bankerlerin kanaatına gö· 

ıı,~ İııli~s" etn:ıektedir. re lngilterenin Yunaniıtandan faz. 

· ~ \~ d tı b,~ bankerler 1910 n• la mal almııları suretile bilançoda 

l ~I t Yunaniıtanın mali tevazün ha&1l olabilecektir. Aksi 
t\~IJt.tttlkilt etnıtlı.tedirler ve halde Yunanistan harici borcunu 

•tana n f . k . . d . kti aıaran oa-ıltere j atıyen tasvıye e emıyece r. 

~ti \' Ugoslavyada gliserin fabrikası 
be.d 

f ,_ a._"n· 
ı r.ı.~.l'ti.. ~1viera,, nanı ime 

'l.İ. ''Ye.~ , 
İL 'ttirı . 

1 "e ıabun fabri-
" l •tı:ıal · 
t t•İai lQe nıabsus bir 

Yugoslavyada, Noviaad şehrin• 
de "Albus11 isminde ve Marburgc!a 

dahi "Zlaloıog,, isminde birer gli-
tıl tıe ü 

~ ltıı._c L Qı •aade almıştır. serin fabrikası işlemekte olup ac-
~, .... b· 

i~ıı ır fabrika senede. nede yirmi vagon mal imal d• 
'-ıt.l y ti 

' ttircbilecektlr mektedirler. 

Selanik fuarında 
Bulgaristan'ın 

maden 
ve T ürkiyenin 

kömürleri 

Sof ya 2, Eylôl. - Bulgaris
tan SelAnik fuarına ciddi bir 
surette iştirak etmek için çok 
cahd ve gayı e ; etmiş ve fuar
da en ziyade Bulgaristanın 

hububatı, süte ait yiyecekleri, 
ehli hayvanlar, ve odun-kö
mürlerile maden kömürleri 
teşhir etmiştir. 

Bundan evvel Yunanistan 
külliyetli bulgar malı istihlak 
etmiştir. Bulgaristan ile Yu
nanistan beyninde ileride akd' 
olunacak ticari muahedelerde 
kliriug ve kontenjan şartları 
iki komşu memleketinin mal 
mübadelerini arttırmağa ma
tuf olacaktır. 

Bundan bir kaç ay evvel 
Bulgaristandan 3000ton maden 
kömürü Yunanistana gönde
rildi ve hemen satıldı. Bu işe 
daha ziyade germi vermek 
için. Bulgaristan ihracat offi-

Yunanistan da 

si Selanik fuarında huıuıi 
bir mahal tedarikle büytlk 
miktarda bulgar maden-kömü
rü teşhir edecek ve bu suret
le Yunanistanda bulgar • kö
mürünün fazla miktarda satı· 
şına ve sarfına çalışacaktır. 

Geçen sene Yunani ... tan yal 
mz Türkiye' den 21 .000 ton 
maden·kömürü ithal etmiştir. 
Yunanistanın kömür-maden· 
leri olmadığı için Bulgaris
tan' ın "Pernik" ve "Prin,, 
madenleri Yunanistana lazım 
olan kömürü tedarike yardım 
edebilirler. Anc ... k ticari yeni 
mukaveleler akt olunduğu va· 
kıt bu noktaları nazarı dik
kata almak icap eder. 

Selanik fuarının hitamından 
esasen Yunan ve Bulgar Ti
caret odaları mümesilleri bey
ninde bir müsadere olacağı 
malômdur. 

•• •• uzum satışı 

---
Patras 2, Eylul. - Yeni Ü· iyi satış olacağına çok ümit 

züm mahsulü vagonları vardır. 
1 1 t d. 1 O on ar Girit çeğirdeksiz üzümleri· geme c e ır er. n vag · . . - 'k 

,. . .. nın fıatı saglamdır, az mı • 
diyeye konuldu Nev ı çok ıyı t d t ld S · h l . ar a sa ış o u. aır ma a · 
dir. Muamele olmadı, fiatla ı lerin çekirdeksiı ftzümlerine 
kararlaşmadı I şimdilik talip yok. No. 1 nevi 

Üzümü kurutmak işi mun- 46 47 şilin üzerine fia tlar 
tazam yap1hyor, havalarda kavidir. 
buna yardım ediyor. Eğer Evvelki gün lngiliz şirke· 

1 tinin milme!sUleri yeni üzüm havalar kurutmak için azım 

olan vaktın sonuna kadar iyi 

giderse, o vakıt istenilen ü · 
zümün nev'i temin olunabi
lecektir. 

mahsulü1.1den mübayaa etmek 
niyetile geldiler. Bazı tüccar• 
larla görüştüler ve ilk vapur
la mal yollanması için karar
laştılar. Mümessiller buradan 

alınan son İzmire gidecekler ve beş on 
anlaşıldığına günden cradan dönüp ve ~i· 

nazaran, yeni mahsula dair parişlerini ikmal edip fiatları 
talipler mahdudtur. Mamafih tayin edeceklerdir. 

lngiltereden 
mektuplardan 
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Effilı ~ T 
AB 

İzmir Fuarı ve Yunan Matbuatı 

izmir fuarı .hakkında At!na· ı t~fade ed~riz. Yuna~istao. f?ara iş· 
nın "Elefteron Vıma,, gazclesınde I tıraka mu1araat etti ve hızım d~ı· 
atafıdaki satırlar Jıeşrolunmuştur: ğırnız malumatlardan ziyade s~le 

"İzmir fuarına bizim iştiraki- 1 memnun ol fok. Ayrıca olarak iz· 
mız ve fuarın muvaffakiyetinden l mirio Yunın Konsolosunun Fuar
bizim hissettiğimiz son derece hoş· da irad eltiği sözler Türkiye ve 
ouıiyeti beyan e lmeği fazla göril· ı Yunanistan beyninde vaki olan 
rllz. Zira dost ve mlittefik bir mil- bağların bir kat daha takviye5İne 
letin muvaffakiyetindeıı bizde iı· yardım eimiftir. 

Kanunlar, "ararnameler, 

Ticaret muahedeleri 

(Dünkü nushıdan devam) • 

Tarife 
No. Maddenin adı 

Mer'i resim 
Lira/IOO kg. 

Yeni reıim 
Lira/ICO kg. 

649 

651 

652 

A Borulu, nim borulu vesair 
tertibatlı. 

B Sairleri (kalorifer kazanla
rı hariçtir) 
Her nevi kuvvetle mlite
harrik makineler (kaaan
larile birlikt.:ı ). 

B Lokomobil ve aksamı (ka
zanlarile birlikte) 

D 1 Buhar türbinleri ve buhar 
makineleri sabit nim sa
bit : sıkleti 2000 kiloya 
kadar. 

2 Sıkleti 2000 kilodan yu
karı olanlar. 
Su, hava, petrol, benzin 
ve petrol müştakatı ve
sair kuvvetler ile (elektrik 
müstesnadır) müteharrik 
motörler: 

A 1 Petrol, benzin ve petrol 
milştakatı ile itleyen mo· 
törler (50 kiloya kadar) 
(50 hariçtir) 

2 Sair kuvvetlerle mütehar· 
rik motörler ( 50 kiloya 
kadar) (50 hariç) 

c 
D 
H 

B Tamamının sıkleti (50-100 
kiloya kadar) (100 hariç) 

,, (100·500) ,, (500 haiç) 
" (500-1500),, ( 1500 " ) 
Tamamının ııkleti 1500-
5000 kiloya kadar ( 5000 
hariç). 

V Tamamının sıkleti 5000 
kilo ve ondan yukarı 
Elektrik motörleri, dina-) 
mo, transformatör, komi-) 
tatör resistane, bobin, 
vantilAUSr) 
aspiratör ve mümasilleri 

A Tamamının sıkleti 10 ki-

B 
c 
D 
H 

loya kadar (hariç) 
,, l 0-50 ,, (hariç) ,, 

" 50-1000 " ,, ,, 
" 1 ()()().2000 " " 

Tamamının sıkleti 2000-
5000 kiloya kadar (hariç) 

V 5000 kilo ve ondan yukan 

0.50 0.05 

0.35 0.03ö 

0.80 0.08 

0.80 0.80 

0.70 0.07 

10.- 1.0 

30- 3.-

12·50 1.25 
10.- 1.-
6. - 06 

4.- 0.4 

2.50 0.25 

Vantilatör ve aspiratör .. 
ler lktisad Vekalet 
mUsaaderile. 

40.-
12.50 
150 
6.50 

5.-
4.-

4.-
1.25 
0.75 
0.65 

0.50 
0.40 

(Bitmedi) 
~ ..... ...:.ı ..... ~~"'W"~~"'-"~~~"'~""IVVVV\IVVV\ 

Demir ve madeniyat 
Piyasası 

- wa-=--aa:_..,.,._..,,_"""""._,.'"'. 

DEMİR VE MADENiY AT 

Bakır 
Demir putrel 
Yuvarlak çubuk 
Saç galvanizli 

" 
,, oluklu 

Karfiçe 
Çinko 
Kalay çubuk 

Kilosu 

,, 

" ,, 
,, 
" ,, 
" ,, 

l!N AZ l!N ÇOK 

-87 
10,50 

10,50 11,00 
20 24-
21 21,50 

16,25 - 18 
24 -26 

200 202.50 
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Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cinıi Şekli Mubam.bed. Teminat 

A) MÜNAKASAL.AR 

inşaat, Tamirat, Nafia ı,ıari, Malzeme, Harita 

Hükumet Konağı inşaatı Açık ekı. 

Banko yap.: 65 adet ile Okul binasının dahili Paı:. 

badana ve yatlı boya işleri 
Depo inşaatı Açık ekı. 
Hükumet konatı ikmali inşaatı ,, " Balıkesir-Bandırma yolunun aruında ıoıe tami· Paz. 

rl (temd.) 
Kameriye inşaatı; 5 adet ,, 
lhrak fmnı intaatı Paz. 
Belediye binası tamiri Açık ekı. 

Liman daireıi binası inıaatı Açık ekı. 

Hükumet konağı inşaatı (1 kısım) ,, ,, 
İlk okul binuının bakiyei inpatı ,, ,, 
Doğrama iti: 1600 m3 ,, ,, 
Hükumet konağı tamiri ,, ,, 
Edirne Bölge Sanat Okulu tamiri Açık ekı. 
Sirkecide yap. orman koruma ambarı binası inşaata Kapah z. 
Sarayburnu ve Şemıipuşada elektrikll hayuz, Paz. 

tulumba dairesi tranıformatör binuı intası 

1568 61 

4078 31 
ıoooı -
!3277 89 

337 75 
607 65 
7000 -
7000 -
8205 84 
5000 -
999 92 

5369 5~ 
25Sı4 .ıs 

23850 3t> 

ilaçlar, Kllnlk ve spençlyarl allt, Hastane Lev. 

18-10-938 de alınacafı ilin edilen 23 t. gliaerin 
alınması sarfınazar edildi 

Gliıerin 23 t. Pu. 
lliç ve ı;&bhi malzeme: 221 kalem Kapata z. 
ilaç ve ııhbi malzeme: 12) kalen Açık t!h. 
Madeni eşya Manisa Çocuk Bakımevi için: 22 kalem ,, ,, 
Dişçi koltuk ve tur elektrik: 2 kalem ,, ,, 

16100 -
89~3 40 
1985 30 
1954 50 
1380 -

305 87 
750 -
996-

5:.?6 -
S25 -
615 43 
375 -

76 -
403 -

1936 -
1788 78 

1027 50 
669 ~6 
148 90 
146 59 
103 59 

Müracaat yeri 

Alaca Kaymalranılıkı 
Menin Ortaokul Direkt. 

Menin Ziraat Banka11 
Balıkesir Nafıa Mnd. 
Balıkesir Vilayeti 

Gün 

16-9-38 

16-9-38 
20-9-38 

Saat 

13 -

il -
15 -

1 ay zarfında 

Balıkesir Şehir Kulübü 'Baı1caoı Heri'Ün 16 
Manisa ValilıA'i 2;-9-38 e kadu 
Kay,eri Beled. 9 9-38 12 -
Kocaeli Nafıa Müd. . 9-9-38 15 -

" ,, " 9-9-38 15 -
Konya Kültür Dırek. 14-9-38 15 -
lzmit Kültür Direk. 9-9-38 11 -
Tekirda~ Nafıa Müd. 16-9 J8 11 -
Edirne Nafıa .Müd. 20-9-3S 15 -
Orman Kor. Gen.Kom. Ank. ve ı.t. 23-9-38 i 1 
lst. Belediyeıi 9-9-38 l 1 -

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK 

" " ,, lst. Sıhhi Müesseselt r SAK 

,, " " " 
" " • ,, 
,, " ,, " 

15-9-38 
21-9-38 
21-9-,~8 

2t-9-3i 
:H-9-38 

10 -
15 -
14 30 
14 -
14 -

Elektrik - ttavagazı - Kalorifer (Tesisat ve malzemesi) 
--------------------------------------

Zaraat Vek. ı:inumda hoparlör sisteD'İ esa. poıta Açık ek. 
il~ OD abonelik telefon tesisatı 

Mensucat 

Fotin: 43 çift Açık eks. 
Elblıe: 43 tak.-Kaput: 43 adet. ,, ,, 

Halk tipi iskarpin 160 çift, vidala iskarpin 160 çift Açık ek. 

Matbaa lflerl - Kırtasiye, Yazıhane Levazım 

1919 -

~15 -
h90-
1456 -

17 -
97 -
109-

Zıraat Vekaleti Ank. 22--9-38 15 -

Kay.eri Emniyet Mücl. 20-9-38 14 -
,, 

" 
,, 20-9-38 14 -

Ank Bölge S nat Okulu Direk. 22--9-38 1 l 

Gümrilk mevzuata adlı kitabın baatmlmuı: 18fr. Paz. 465- 34 88 Güm:tük ve lnh:urlar Vek. 8-9-38 ı ı -

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

Talebe '1ruı: 30 ad. 
De11ane ııra!ı: 35 ad. 

Tahta, kereste va saire 

Çam direk: 10000 adet (temd.) 
Çam tahta: 15 m3 

Açık ekı. 

Açık ekı . 

Açık ekı. 

Mahrukat, Benzin , Makine vesaire 

420-

775 -

15 -
63 -

625 
58 12 

Kok k~mürü: 48·50 t. (lemd.) 
Odun: 700 t. 

Paı. 500 -
Kapalı z . 7000 - 525-

111 60 Benzin: 9600 litre 
Odun: 1'25-150 t. 

Açık elu. Beh lit. 0.15.50 
Açık ekı. 

MUteferrlk 

Zımpııra kaiıdı: 9 kaJem • 
Bayrak: 900 adet (temd.) 
Tutla: 800JO ad. 
Çimento; 100 torba 
Atet luiluı; (~art 275 k ) 
Spuyal anaerop cihazı : 1 adet 

Aç.ılıt eks. 
,, ,, 

Paı. 
Paı. 

Kapah z 
Açık ekı. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Un: 360 t. 
Arpa: 5.5 t.-Saman: 8 t. 
Ekmek cezaevi için (temd.) 
Yulaf: 12MO k.-Saman: 18 t. 
Sam.ın: 300 t. 
Un: 250 t. 
Et: 60 t. 
Sadeyağ: G,5 t. 
Arpa: 400 t. 
Kuru ot: 250 t. 
Saman: 200 t. 
Zeytinyağı; 1-1.5 t.-Zeylin laneti: 1-2.5 t -

Sabun 1.5-3 t. 
Sadtyat: 4-6 t. 
Kuru ot: 50 70 t. 

Kapalı z. 
Açık ekı. 

Açık ekı. 

Kapalı z. 

" " ,, ,, 
" " 
" " kapalı z. 

" " Açık ekı. 

,, 
" " ,, 

Saman: 4P.-60 t. ,, ,, 
K.üzüm: 1-2 t.-Pirinç: 5-7 t.-K.fasalye: 8-12 t. Kapalı z, 

Toz şeker: 3-4 t.-Mercimek; 1-1,5 t -
Nohut: 1-2 t.-K. soğan: 2 5-4 t.-Pa· 
tatu: 10·15 t.-Çay: 40-60 k.-Bulıur 
7-12 t. 

Kuru ot. 516 ton 
Kuru ot 192 t. 
Kuru ot 180 tı 

Açık ek. 

" 
" 

70 50 
1502 35 113 -

107-

M075 - 4003 75 
1280 - 95 -

93200 - 3290 -

5385 -

37000 -
21000 -
6175 -

24000 -
l()(}(lO -
7000 -

404 50 
57 87 

487 -
2812 50 
1575 -
46.ı -

1800 -
750 -
525 -
217 50 

K. 1,10 495 -
303 72 

İ!.90 -
4800 -
4500 -

591.72 

97-
360 -
338-

Çorum Crta Okul Direk. 
Kandilli Kız Liuıi SAK 

D. D. Y. Kayseri 
Kayıer1 Tayyare Fabrika11 SAK 

·~-9-38 
12-9-38 

19-9-38 
8-9-38 

Çorum Doğum Evi Bı şhekim. 15-9-38 
Mamekide Seyar Jandar. Taburu SAK 25-9-3S 
Nafıa Vekaleti Su işleri Mühendis. 16-9-38 
Jandr. Gen. Komut. Ank. SAK. 28-9-38 

Kayseri Tayyare Fabrikası SAK 8-9-38 
Gümrük Muhafaza Gen.Komut.lıJt.SAK 8-9-38 
inhisarlar U. Müd. 10-9-3S 
Ist. Komut. SAK 7-9-38 
D. D. Y. Ank. ve Haydarpaşa U 10-38 
Ank. Merk.Hıf:ıı111hha Müesa.SAK 21· 9-38 

Adana Tümen SAK 
Isparta Vilayeti 
Tekird~ğ C. Müddelumum 
lzmit Belediyeıi 
T ekirdat Aık. SAK 
Maımekide Sey. Jandr. Tahtını SAK 

" ,, ,, 
" 

" " " " " 
" " " ,, 

" ., • ,, 
" " • ,, l1 

Jandr. Genel Komut. Ankara SAK 

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

" " 
" " • " 

~9-38 
9-938 

29-9-28 
7-9-33 

12-9-48 
219·38 
25-9-33 
25--9-28 
25-9-38 
25-9-38 
25-R-38 
22-9-38 

26-9-58 
27-9-38 
28-9-38 

.29-9-38 

14 -
il - · 

11 
10 

- -, 
17 -1 
il - . 
IO _ ı 

10-

11 -ı 
9 30 

10 -ı 
15 -
11 _ ı 

16 -
16 -
il -
\ 1 -
17 -
9-
IO-
11 -
14 -
15 -
16 -
10 -

ıo -
10 -

10 -, 
10 -

Çanak. Mat. Mvk. SAK 

" ,, 
,, " 

-22-9-38 11 -
22-9-38 10 -
22-9·as ıa -

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziye~i ~-' 
-·-··-·"" ------··-........... ,.:e ..... _ ....................... _. --_______ .. _ 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömtbü yeri! blok 

" " 
krihle 

,, 
" 

marinlave 

" " 
tuvenan 

Kok kömürü (fabrikada 
S<Smükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

Er za K 

Pirinç Tosya 
,, yerli liombey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinei 

" 
ikinci 

,, Pirina 
Şeker yerli to.z: 

" " küp 
Yumurta iri 
Limon ltalya 

" 
Tarablus 

Patat.s Adapazar lci 

" " 
2ci 

Zeytiu tanesi duble (936 mahıul 
,, " ,, (~7 ,, 

,, " lci " " 
" " 2ci " " 
,, ,, Jcü ,, n 

Sade ya{f Urfa (birinci) 
,, ,, (ikinci) 
,, Kars (erimiş) 
,, ,, (erimemiş) 

,, Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve ı,ıenmlt 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 
,, ,, manda 
,, ,, sıtJr 

Hava kurusu kuzu 
,, ,, koyun 
" ,, oaıak 

Tula keçi 
,, koyun 

Salamura kuzu 
,, manda 
,, 11ğır 

KöHle ,, lci 
,, manda 1 ei 

Meşin elvan lci 
,, beyaz lci 

Sahtiyan elvan lci 
,, beyaz lci 

Pamuk ipliği 

Vater yerli 4 Adana 
" ,,6,, 
,, ,,8" 
" ,, 10 ,, 

" " 12 " 
" " 14 " ,, ,, 20 Y edikule 

" ,,24 " Ekstra ,, 6 ,, 
" ,, 8 
,, " 10 
" " 12 
" " 14 Vater ecnebi 
,, 
" 
" 

,, 
" 
" " ,, 

Ekstra Yerli 

" 
" ,, 
,, 
,, 

" 
" 
" ,, 
,, .. 

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

" 
" 
" 

4 Hindiye 

6 " 
8 " 10 ,, 

12 " 
14 İnailiz 
15 ,, 
18 " 
20 ,, 
22 " 
24 " 15 İtalya 
18 " 
20 " 22 ,, 
24 " 

kilosu 
litrui 
kiloıu 

tonu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

kiloıu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" sandığı 

b. undıtı 

" kiloıu 

" 
" 
n 

" 
" 
" 
" 
" 
n 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

çifti 
kiloıu 

,, 
" çifti 

kiloıu 
çifti 

" 
" ,, 

kiloıu 

" ,, 
,, 

taneıi 

" 
" 
" 

paketi 

" ,, 
" ,, 

" ,, 
" 
" ,, 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" • 
" 

lmtiyal aahibl Y• yaıı ltl•rl DirekUSrlüğQ : 
baaıldı 1•r Mtrku Baıımnl 

• 

k En az-En ço 

-14,75 
-15,20 
-1 

- --16,~ 
14

1 

sc-15,00 
12' 00--12,5° 
11'00-1 ı,50 , o 

-16,~ 
-21,50 
_2t),o0 

ıı 22,50- ~ 
~,00-- ~· 
-,-- zB 
21,00- 'Jj 
'25,00- 19 

ıs- ı5 

zs 
ıs 

800 = 815 
---15~ 

45-- ..s 
28- 30 
18- rJJ 
ıa- ıs 
13- ı5 

I~ 
g1 

80- s4 
10 
1'l 
.P 

285=~ 280-- 7.,, 
290- 4fJ' f 

101 25- ,aı , 

34 -
40-
~51-
12.5-
100-
80-
ıoo-
00-

-



Münakasa Gazeteıi 

3 ~uru ot. 104.4 t. 
Ur11 ot; 50 t. 

~oh•t; 64,8 t. 
Nohut; 42.4 t. 
Nohut· 14 t 
'\' ıalaf:, 12 t. ' 
'\' ul•f; 276 t. 
'\' U\lf. 168 t a , . 

•lrur· 73" t 8 l , . . 
'Su rur: 15.ı t. 
Q ıılrur: 41.3 t 
l' lltday aaau~rülmesi; 500 t. 
'\' 

0
"' teker; 40 t. 

Açık eks. 

" " Kapah z. 
Açık eks. 

,, " 
,, " 

Kepalı z. 

" ,, ,, ,, 
Açık eks. 
Açık ekı. 
Kapalı z. 

2610 -
1250-

6480 -
4240 -
1400 -
3600 -
13800 -
8400 -
8808 -
1872 -
5796 -
75 o -

196-
95 -

486-
118 -
105 -
270 -

1035 -
360 -
661-
141 -
434-
562 50 

Caoak. Mtıt. Mevki SAK 

" " ,, 
" 

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

" " " 
" " " 

» 
,, ,, • " 
" " " " ,, 

" ,, 
" ,, ,, 

" Ankara Lvz. SAK " 

21-9-38 
21-9-38 
23-9-38 
23-9-:{H 
23-9-38 
29-9-3~ 

20·9-38 
21 9-3" 
17-9-.38 
17-9.JS 
19-9-38 
:?7-9-38 
2g-9-B8 
!!1-9-38 

11 -
10 -
17-
10 -
17 -
IO -
17 -
17 -
12 -
10-
17 -
15 -
15 -
15 -
12 -

Alaca Kaymakamlıüından 

Bedeli keşfi bin beşyüz altmış sekiz lira altmıt bir kuruı olan 
Alac~ kazası . Hükumet konağıuıo lamirah HJ-9-938 fÜnil ıaat 1 de 

1 de ıhale edılmek üzre 21 gün müddetle a~ık eksiltmeye konul. 

muı oldutundan talip olaaların komisyona müracaat etmeleri ilin 
olunur. 

Balıkesir Nafıa MüdGrlüğttnden 

1 :-- Manyas kazası hükumet konağı ikmali infaatı a-
.,. lllaf: 170 t 

,, ,, 11000 - 8?5 - Ankara Lvz • SAK çık eksıltmeye konulmuştur. 
•oa L ' ,, ,, 670 - Polatlı Lvz. SAK z. ~.:er: 16 t. 
Ş 1"ıyat: I 1 t. 

1~hrı1•: aloo k. 
1 tır •ti; 40 t. 
v'-•n; 20 t. 

Açık elu. 
,, ,, 
,, ,, 

4800 -
4620 -
604 50 

360 -
348 50 
45 34 

Diy;,roakır Ask. SAK 
Çanak. Jandr. SAK 

9-9-38 

14-9-33 15 -

2 - İıin bedeli keşfi J 0,000 liradır 
3 - Bu işe ait evrak: · 
A) Projeler ,_ 

B ) Fiat _bordrosu, mesaha cetveli, ketif hnlAaa cetveli 
,, 

" 730 -
,, 

" 22 50 " " ,, ,, 
150 - " 

111,,. 40 t s , . 
17-9-JS 11 -
12-9-38 15 -

C) F ennı ve huıuıi ıartname 

((~~•n: 122.760 k. 
Stt,~ıu biber; 820 k. 

e: 5 kalom 

Kapalı z. 
Açık ekı. 

Açık ekı. 
Açık ekı. 

,, ,, 
,, " 

1841 40 
213 20 

138 10 
15 99 

" ,. 
,, ,, 
,, 

" 
12-9-38 15 -
9-9-38 11 -
9-6-38 11 -

D) Nafıa yapı işleri fenol ve umumi şartnamesi 
E) Bayındırlık işleri genel ~artnamesi 

.. '?~.up isti~enl~r bu evrakı her gün Balıkesir Nafıa Mü· 
durlügunde gorebılirler. 

!t!Jzayedele r 

~llıa· ~~ 
~\t ' u~5 lıeotal 
(eL tıa~lllı 
"rta •-

2~6 50 " " 
,, 

Çanak. Müıt. Mevk. SAK 20-9-38 e kadar 

4 - .. E~siltme 20 Eyhil 938 Salı günü saat J 5 de 
Manyas hu~umet konağında Kaymakamlık odasında kurulu 
Nafıa Komısyonu huzurunda yapılacaktır. 

Kanaviçe ve çul: 1765 k. 

Paz. 
Açık art. 
Pu. 192 39 

Iıı; arta Orman idaresi 
Ank. Defterdarlığı 

28 S6 inhisarlar U. Mi!d 

15-~8 
10-9-38 
21 9-3i 

14 -
10 -
IO-

5 - İsteklilerin bu işe ait 750 liralık muvakkat temi
natı Many~s mal sandığına yatırdıklarına dair makbuz 
veya bu mıktarda şayanı kabul banka mekt b ·ı · 

b. 1· l k u u ı c ••ıarı 

.... a) MÜNAKASALAR 
lrı 
~Tamirat-Nafıa işleri vemalzemesiHarita 

lialkevi Ba~kanlığından : 
l . ~ılacak işler Katı pazarlık tarihleri 

an cephedeki balkonların demir 
~ · l'i caınekAala kapanması 8.9.9~8 perşembe saat 16 da 

Yatro koltukları ve 
a • s •ıtndalyaların cillıı 
i" 8~ tesisat t ' mir ve ıel4bı 

ına d h'l' d b l S 1 
1 ı ın e ö me divar-. a· ~l ll.I lG\JUQu 

111
' etrafında tretuvar ve 

9.9.938 cuma 

" ,, 

1,... " ""o 

" 
" 

16 ,, 
16 ,, 

'i dıenaj yapılması ,, ,, ,, 16 " 
dijltta Ukt~ıda kat't pazarlık tarihleri göstenlen tamirat .ve .ta· 
~ildu .lalıp olanlar her gün izahat almak tııere Halkevı daıre 

tüne .. 1 rnuracaat arı 

1( Kütahya Vilayetinden 

bi~-. ~tahyl merkezinde yeniden yapılacak beş dtrshıneli okul 
1 it) 
l lla•tı kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuıtur. 

bıı k.. ._ ftl:ıu inıaatın bedeli ketfi (35760) lira (61) kurnş olup 

~ttilt •nın Yanıı 938 bütçesinden diifer yarı11 da 939 bütçe1inden 
Ctltr a ır. 

b 3 - Muvakkat teminat akteıi (2682) liradır. 
~illi ~ ihale 23 Eyliil 938 Cuma gtınü 1aat 15 de Kütahyada 

i CÜnıen huzurunda yapılacaktır. !\;' Bu inşaata ait evrak f unlardır: 
il Proje 
) 1'e "fn 

C) tı •me 
1-fu,,, • 

Ç) .. ıı Ş&:rtname 
Fetı • ~) ru tartname 

~ :~Y.•ndırlık genel ,artnamcai 
b) ••itme ,artnamesi 

)\ 5 ..... ~lkavele projui 
t-;,~, .dtbu evrakı arzu edenler (180) kuruş mukabilinde Kütah-

' lll' • b b_. 6 eaınden ala ilirler. 
~1111 11 ~ l'eJdif zarfının kabul edilebilmesi için fU evrakın teklif 

Çeriı· d b • !\) & ın e ulunmuı lazımdır. 

~) l· il İ'i yapmaya ehliyeti fenniyesi olduğuna dair veıika 
,., •ce.r t '-) t e Odaaı veıilcaaı 

~ ~) l.ttı •ıatı 25000 liralık bina intaab yaptığına dair Bonıerviı 
~ ... ' 1dil, . • " l"f k l k ' "qlllte.l:,· • rın mezkur i'Un nat 14 de tek ı me tup arını ma -
lttıı • ilınde daimi enci!men riyuetine vermeleri tarUır. Bu 

Otıra 
llıektup kabul olunmaz. 

l Balıkeıir VilAyet Daimi Encümeninden : 
)l'l\Q ....... 87 
tıltı ~llrı O 87 lira 25 kuru§ keşif bedeli Manyas Aksakal 
t~tı· 1tlhat--\-oo0-15+285 ncı kilometreleri arasındaki kaldı-

11,llled1~r:ıa talibi tarafından teklif edilen bedel haddı layık 
\ 1 <' l~nden eksiltme müddeti 10 gün uzıtılmıitır. 
tlltll lo d, ~le 8 eylul 938 tarihine rastlıyan perşembe günü 
~'\~d, Ya Vılayet makamında müteıekkil Daimi Encümen hu· 

t tetl:l?11acağıadın isteklilerin muayyen güa ve saıttö aıu· 
ltıatı olan 659 lirayı malsandığmı yatırdıklarına dair 

makbuz veya banka mektubu ile evvelki ilanda yazılı mtiteah· 
hıtlık vesikaJarile Encümeni Daimiye müracaatları ilfin olunur. 

-
Çorum Vilayeti Daimi Encümeninden : 

19-9-938 pazarteıi günft saat 16,30 da ihalesi yapıl
mak (b;ere 46603 lira 48 kuruş keşif bedelli Çorum - Sun· 
ğurlu yolunun 5 + 375 - 16 + 619 uncu kilometreleri 
arasında 6224 metre uzunluğundaki yolun esaslı tamir iş 
kapalı eksiltmeye konulmuştur. Şartname, keşif ve sair ev
rakı Çorum daimi encümeninde görülebilir. Muvakkat te
minat 3495.26 liradır. İsteklilerin Nafıa Vekaletinin 12-8· 
938 gün ve 67 sayılı tebliğatı mucibince bu iş için Nafıa 
VekAletinden alacakları ehliyet vesikası sair vesikalariyle 
teklif mektuplarlyle birlikte ·nıbayet ınaıeaen Dır saat ev
veline kadar daimi encümen reisliğine vermeleri lazımdır. 

Kütahya Vilayetinden : 

1 - 4977 lira 65 kuruş bedeli keşifli Kütahya - İstasycın · 
Alayunt yolu ii,,erinde 7 adP.t menfez inşacıtı ihale edilmek 
üzere. açık eksiltmeye konulmuşdur. 

2 - Muvakkat t~minat 772,5 liradır. 
3 - İstekliler k,.şif evrakını her gün Daimi Encümen 

kaleminde ve Nafıa dairesinde görebilfrler. 

4 - TaHp olanların mm•akkat teminatlarile mezkur gün 

ve ~aatte VilAyet Daimt Eucilmt-nine müracaatları. 

Bslıkesir Şehir Kulübi.i Başka1ılığıııdan: 
Ş~hir Kulübil bahçesine ahşaptan ve zemini beton olmak 

üzere beş adet kameriye imaliyesi pa1arlığa konmuştur. Taliple· 
rin her akşam saat altıda ide.re heyetine müracaatları ilan 
olunur. -

Manisa ValiHğinden 

Memleket hastahrınesinde yaptırılacak olacı 337 lira 75 ku 
ruş ke~ifli ihrak fırını inşaatına talip çıkmadığın<llln 25/9 /938 
tarihine kadar bir ay iqindc pazarlık suretile muamelesinin 
tamamlae mıısına karar verilmiştir 

Taliplerin Vil!iyet Daimi Encümenine mürdcaatları illin 
olunur. 

Balıkesir Villyet Daimi Encümeninden: 

1 - Balıkesir • Baııdırma yolunun 86+500-93+600 
üncü kilometreleri arasında ve kapalı zarf usulile ihalesi yapı· 
lacak tamirata talip çıkmadığından bir ay zarfında ihale edilmek 
üzere pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Bu işin keşit bedeli 13,277 lira 89 kuruş, muvak
kat teminatı 997 liradır. 

3 - Buna ait keşifoame, keşif hül!sası, fiat bodrosu, me· 
teraj cetvelleri ve malzeme grafikleri. hususi ve fenni şartna 
meler, ekıiltm6 şartnamesi ve mukavele örneğinden ibarettir. 
lsteyeoler bu evrakı Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninde ve 
ya Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

4 - İhale Encümenin mutad toplantı günleri olan Pa· 
nrteıi, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 10 da yapılacağın
dan isteklilerin on bin liralık iş yaptığına dair Nafıa Müdürlü· 
~üLden c,lınmış ehliyet vesikasil~ birlikte ınutad toplantı gün· 
!erinde VılAyet makamında müteıekkil Encümeni Daimiye mü
racaatları ilan olunur. 

on ın ıra ı yapı işini bir defada muvaff k' t1 b d y d . a ıye e aşar-
ıgıua . aır Balık~sir Nafıa Müdürlüğünden taadikli ehli-

yet vesıkası ve Tıcaret Oda11 vesikasını ha· ·ı ı k k 
·ı K · mı o ara e • 

tı tme amısyonuna müracaatları il4n olunur • 

Edirae Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Edirne. bölge san'at okuluna yapılacak 5369 lira 
5~ k~ruşluk tamırat iıJeri on beş gün müddetle açık ek
sıltmıye konulmuştur. 

. . 2 - ~u işe. aid eksiltme şartnamesi, mukaTele pro· 
Jesı,_ husu~ı fennı şartname, bayındırlık işleri genel şartna
mesı, keşıf e~r~kı Edirne Nafıa Müdürlüğünde görülebilir 

. 3 - Bu ışın ihalesi 20 eyliıl salı günü saat 15 te 
Edırne Nafıa Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

. 4 - Eksiltmiye girebilmek için 403 liralık muvakkat 
temınat vermek ve aşağıdaki vesikaları ibraz etmek li· 
zımdır. 

..... ...... - •··--- •y·- ....... __ ....,. ... "" ..., .... J"""' w ... .:..&aaoı. 

Konya lKültür Direktörlüğünden: 

Seyditerinde yapılmakta olan ilkokul binasının 8205 li· 
ra 84 kuruı keşif bedelli bakiyei inşaatı 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 14/9/928 Çarşamba günü saat 10 da Vi
layet Daimi Encümen odasında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 615 lira 43 kuruıtur. 
3 - Bu işe ait şartname ve keşifler her gön Knlttir 

dairesinde görülebilir. 
4 - Taliplerin muvakkat teminat makbuz veya banka 

mektuplarile birlikte Nafıa dairesinden bu iti yapabilecekle
rine dair alacakları vesika ile birinci maddede yaıılı giln ve 
saatte Vilayet Daimi Encümen odasına gelmeleri ilin olunur. 

Orman Koruma Gene\ Komutanbiından: 

İetanbulda Sirkecide yaplınlacak olan Orman Koruma ambar 

binası inşaatı yeniden k!lpalı zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. 

Keşif bedeli 25814 lira 58 knruş ve ilk terninab 1936 liradır. Ek

ıiltme ve ihalesi 23 eylı.il 938 cuma günü ıaat on birde İıtanbulda 
Tophanede 176 numarada Orman KorJma Genel K. amban bina

sındaki Sa1 ınalma Komiıyonu tarafından yapılacakbr. Buna ait keşif, 

plan ve şarlnameler Ankar.ıda Orm!ln KorLlma Genel Komutanlıtı 

ile lstanhulda mezkur ambardaki Satınalma Komisyonundadır. iste

klilerin 2490 sayılı kanuna tevfikan teklif mektuplarını ihale saatin

den bir saat evveline kaJar Komisyona verme!eri. 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat 

Askeri Fahri kalar U. Müdürlüpnden: 

18-10-38 salı i'ÜnÜ ıaat 1 ide kapalı zarfla ihale edileceği An• 
karada resmi gazetede, Ulus ve fstanbulda Kuruo gazeteler;le 1 

eylul 933 tarihinde ilan edlleo 23 ton gliserin görüle.ıı lüzum ve ih

tiyaca binaen pazarbkla ihale edileceğinden mezkür günlerde çıkan 

ilan hüküm•üzdür. 

• • • Müteahhit nam ve hesabına 23 ton gliserin alınacak. 
Tahmin edilen hedeli 16, 100 lirıı olan 23 ton gliserin A!ke· 

ri Fabrikalar Umum Müdiirlü~ü Merkez Sıtınılma Komisyo• 
nunca 14 Eylül 938 Perşembe günü saat 10 da pazarlıklı ihale 
edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talipl~rin. 
muvakkat teminat olan 1207 lira 50 kuruş ve 2490 sayılı ka. 
o unun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve!a ikle mezkur 11Un ve ıa 
ıtte komisyona müracaatları. 



Münakaaa~Gaıetesl bo 
~4__________________________________________ -

Harla Gn. Drk. binaıında Satınalma Komiıyonunda yapılacakbr. 
Elektrik,Havagazi,Kalorifer Tesisat ve Malz. 3 - Muhammen tutarı g6\JO lira, muvakkat teminatı 270 lira, 

r~üteferrik 

M. M. V. Deniz Merle~ Satınalma Komisyonundan : 
olup banka mektubu veya maliye makbuzu kabul olunur. 

Malkara Kaymakamlığından : 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satmalma Komisyon ndan : 

ı . Tahmin edilen bedeli 85000 lira olan bir adet imlD. 
Jeneretörü 24.10.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
11 de Vekalet bina:;ındaki Komisyonumuzda kapalı zarfla ek· 

Korucu Elbisesi 72 taktın 
Kasket ,, adet 

1 - 7 8 9 va 1 O sayılı motörlere alınacak 22 knleııl , , . 1 rı· R. B. 6 tipinde torniğroft marka yedek makıne parça a le• 
nın 21-9-938 çarşamba günü saat t 1 de kapalı zarfla e 

siltmeye konulmuştur. . : 
siltmesi yapılacaktır. 4 

2 - Tahmini tutarı "8314,, lira ve ilk teminatı "62 ~ 
Fişeklik ,, ,, 
Evrak çantası ,, ,, 

2 • Mnva kat teminatı 6375 lira olup şartnamt>sı 42uı ku· 

ruş karş1lığında Komisyondan alınabilir. . .. 
3 _ isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarıtalı c.lahılınde tan· 

Kundura ,, çift 
Malkara kazaıı köy korucuları için bo:ı: renkte yerli 

kumaştan yaptırılacak 72 adet kasketle deriden 72 adet 
evrak çantası ve 72 adet fişeklik ve 72 çift kundura 
ı4-8-938 tarihinden 22-9-938 tarihine raslıyan perşembe 
günü saat 14 te ihale yapılmak üzere (3ÜJ gün müddetle 

liradır. K . d d G" .. 1 bilir· 
3 - Şartname ve evsafı omısyon a ır. oru e 

zim edec<'kleri kapalı teklif zarflarını o gün belli ~a~lte~1 bir 
srıat e1veline kadar Komisyon Başkanlığına vermalerı. I·osta· 

... da vaki olacak gcc.ikmelcr kabul cdilmeı. 
Balıkeııir Vilayet Daimi Encümeninden : 

Mani~n Valiliğinden ; 
açık eksiltmeye konulmuştur. .. 

Talip olanların % 7,5 teminat akçesiyle kaza .husu~ı 

• JçiO 
1 - Ekıiltmeye konulan iş : Nafıa dairesinitı otomobillerı 1 - - ... 

dört iç lastiklerin -9-9Jt:S tnrihine rJslhyau perşembe gunu ""' 
tOda ihaleleri yapılmak üzere 15 gün müddetle açık duiltmeye Mani~ıu.ia sinema binasında yaptırılacak 8600 lira keşifli 

kalorifer, ha,·ahındırma ve sıhhi tesiEat inşaatına talip çıkma?ı· 
ğından eksiltme müddeti 8.9.938 per§embe günü saat on bıre 

muhasebe köy bürosu Satın Alma Komisyonuna talıplerın 
yapacakları kumaı ve deri nümunesiyle birlikte müracaat- nulmuş ! ur. 4 

muvakkat teminatı Muhammen bedeli 544 lira 50 l·uruş, 

kadar uzatılmıştır. 

ları ilan olunur. 
lira 84 kuruştur. 

ı ki 1 • \7']:\ t D · A Encümenine müracaatları ilan -stc ı_enn ı tiye aımı Matbaa işleri, Kırtasiye-Yazıhane levazımı 
2 - İhale muayyen valı tinde Hükumet binasında 

Vilayet Daimi Encümeni tarafından yapılacaktır. fıl 
3 - Bu işe ait ~arlnameyi görmek ve öğrenmek istey~nıer f 

gün Nafıa Müdürlüğünde veyahut Daimi Encümen Kalemınde 
olunur. 

Manisa Vilayeti Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden : 

t - Manisaya uç ilA 35 kilometre mesafelerde bulu
nan sekiz köy için akftmülatörle çalışır sekiz radyo alına

k ve akümülatörler bin saatlik olacak olacaklır. 
ca 2 _ Altı lAmbah, uzun, orta kısa dalga tesisatlı olacak. 

3 - Anten tesisatı radyoyu satana aid olacaktır. 
4 - Milteahhid radyoları mahallerinde kurup çalıştırdık-

tan sonra bedelini köy sandığman alacaktır. 
5 - Radyolar mübayaanın kararlaştırdığı günden itiba-

ren azami bir ay zarfında teslim olunacaktır. . . 
6 - Teklif edecekleri radyoları perakende satış fıat!n-

den ne nisbette iskonto ile vereceklerini taliplerin eylül~n 15 
· · .. nil aksamına kadar bildirmeleri ve radyoların rcsımle-
ıncı gu ~ . .. d 
rini havi kataloğunu Manisa vilayetine gönder~elen !azı~ ır. 

7 - Teklif edecekleri fiatlerin yüzde yedı buçugu nısbe
tinde temiuat gö.stermiyen taliplerin ,teklifi kabul edilmiye-

cektir. 

Ziraat Vekaletinden : 
Vekalet binası içinde verilecek planda gösterilen oda· 

}Jırda honarlör sistemi e~aa _po_s_ta !!~-o~:~~~.e~~~. ~el~~~?.~~ 
me ve planlar Vekalet Levazım Müdürlüğünden parasız 
olarak alınacaktır. 

Açık eksiltme 22·9·938 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat 15 te Vekalet Satınalma Komisyonunda yapıla
caktır. Bu tesisatı yapmıya talib olanların mezkur tarihte 
Satınalma Komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 

Kereste Tahta v .s. 

Ankara Belediyesinden: 
t - Dört metreden 12 metreye kadar muhtelif boy· 

da 385 adet vecizenin yapılması onbeş gün müddetle ka
palı zarHa eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 8500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 637,5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenlerin hergün fen iş· 

leri Müdürlüğüne müracaatları ve ihale 20 eylul 938 salı 
günü saat on birde Belediye Encüme~inde yapılacağınd~n 
isteklileıin teminatlariyle birlikte teklıf mektuplarını o gun 
saat ona kadar Belediye Encümenine vermeleri. 

Devlet Basınıevi Direktörlüğünden : 
- Devlet Basımevinde bini kırk beş kuruş hesabile gö

türü olarak dört kırım forma kırdırılacaktır. Bu işi yap
mıya istekli olanların Direktörlüğe başvurmaları. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden : 

t - 1938 senesinde neşredilecek tahminen 18 forma· 
lık gümrük mevzuatı adlı kitabın bastırılması pazarlığa 
konulmuştur. 
-·- • .n .... u. ~&Uıudu' .. n~')Tnl' oo' mirdştur. · 

,., 

3 - İhale 8-9-938perşembe glinü saat J 1 de vekA
let levazım müdürlüğünde kurulu alım satım Komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - İstekliler şartnameyi levazım müdüı lüğünde her 
gün görebilirler. 

5 - İsteklilerin teminat paralarını vekalet veznesine 
yatırarak alacakları makbuzlarla belli gün ve saatle alım 
satım Komisyonuna müracaatları. 

D D. Y oıları ve Lim rı nları 4-ncü İşletme Müdürlüğünden : 
Muhammen bedel va avsah aşağı~a yazılı Çeltek maden ocak- Mobilya, ve büro eşyası -muşamba, Hah vs. 

lan için muktaıi IO bin adet çam maden direği kapalı zarf u.sulıle 35 d 
eksiltmeye konulmuş isede talip çıkmamıştır. ~ et der.s~ne sıra•ı alınacaktır. Bak Knndillı Kız Lisesi S. 

Y "d 'h l · 19 9 n3g t "h' . A. Komısyonu ılanlarına. 
enı en. ı a. esı : ,., arı ıne rasllnyan pazarleu günü ı;aat 1 

11 de Knyserıde ıdar.: hınnsıuda toplanacak Komisyonda yapılacaktır. ""'====:._== = 
Bu işe girmek isteyenlerin 525 lırahk muvakkat teminat akçası M h k B • M k• "" 

Vermeltrİ Ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunu 4 nCÜ maddesi ı a rU at enZin- 8 ına yaglarl V. S. 
mucibince eksiltmeye girmeye manii kanuni bir hali bulunmadığına 
dair beya.nname ile te~lif mektuplann~ eksiltm~ g~nü muayyea <ılan Müzeler Arttırma ve Eksiltme Koınisyonb Riyaseıinden ; 
ı.aatlan b.r saat evvelıne kadar Komısyon Reısliğıce vermrleri li· 1\11 kk .ıurn · rıt 
zımdır. 

Bu ise ait şartname ve mukavele projeleri Samsun, Havza .,, . 
istasyonlarile Çeltek maden mühendisliA-indeıl ve K .. yseri işletme il Cınıı Evsafı 

Muhıınım temiııat 

Miktarı bedeli miktarı 

Kile L. K. L. K. 
21300 958 so· 12 oo 

Ek:,iltm. gün ve 
saoti ve ııerede 
yapılacağı Müdürlüğündecı parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Orta Muhammen Mangal Sınekli veya 9.9.938 tıı. de 
Boyu kutru bedel kömürü Çerkeı köy cumn günü saat 

14 te Müıeler 

77 ton 1886 SS 141 50 Genel Direktör
lüğünde. 

_M_. ___ s.!... M_ Fiat Lira malı Adet Cinsi - 5000 
4500 
500 

Çam 

7' 

" 

2,80-3,20 
2,30-2,70 
6,60-6,50 

13-16 
13-16 
15-20 --------10000 70 7000 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v.s 

Ortaokul Direktörlütünden: 

1-0kul laboratuvarında anfi tertibli 65 adet banko yaptırıla• 
caktır. Bu iş pazarlık suretiyle eksiltmeye konulmuştur. Talipl rin 

okula mürncantlnrı. 

2 Okul binasının dahili aksamada haılMa ve yajlı boya iş· 

leri vardır. Taliplerin şartları öğrenmek ve iti rörmek üzre okul 
idaresine mür acaat!arı lüzumu ilan olunur. 

Harta Genel Direktörlü~ünden: 
- Harta Gn. Drk. ihtiyarı için 10000 metre 

çık eksi tme suretiyle alınacaklır. 
2 - Eksiltme 2l·eylu1·93S çarıamba gilnü uat 

Harta btzi a• 

JO da Cebeci'de 

Sömikok Yerli 

İstanbul nıüzelcri:ıiıı yakacak ihtiyacı için ulınacak olun 
mahrukat 29.8.938 tarihiııde }apılım münakcsada hiç Lir talib 
zuhur etmediğinden ihale edilmemiş ve yeniden eksiltmiye kon• 
mu~tur. lsteklilP.din şartnameyi görm~k üzere her gün ve ek· 
siltmiye girecek olunların da münakasa güuii Ticaret OJasm· 
dan aldıkJarı vesika ve teminat mnkbuzlarile İstanbul Müzeleri 
Genel Direktörlüğüne milracaat eylemeleri, 

Nafıa VekAleti Su İşleri Üçüncü Şube Mühendisliğinden: 
. A - Eksiltmeye konulan şeyin cins\: Umumuna 1448 lira ve 

beher litrer.ino 15 kuruş 50 aantim bedeli tahmin edilen 9600 litre 

dökme benzio. 

B - Şartname vesair evrak Manhada Su işleri Dairesinden pa· 
rasız alınır. 

C - Eksiltme 16-9-38 tarihine mü adif cuma günü saat 11 de 

Manisada lstaayoa Caddesinde Su İoleri Dairesinde yapılacaktır. 
D • Eksiltme: Açık eksiltme suretiie yapılacaktır. 

E - Muvakkat teminat 111 lira 60 kuruıtur. 

rebi!irler. t f( 
4 - Eksiltn eye girebilmek ıçin yukandn yazılı muvakk

11 
bd 

minatını malı andığma yatırdı,tına dair makbuz veya şayanı 1<• 
banka ınektubile birlikte müracat\arı ilin olunur. 

Balıkesir Belediye Riyasetinden: 1r 
Şartnames"nc göre ve Balıkesire teslim kırk bin parke tıı~ ,ı 

h d . . b b " üdde ti 
tın alınacağından 1-9..JS tar in en ıh aren on eş gun m 

silln: eye konmuştur. • ,il~ 
ihalesi 16-9-38 tarih cuma günü saat 16da Belediye oaıre 

yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 4400 liradır. t 

'#-· Taliplerin yüzde 7.5 depozito vermeleri ve fazla ma u ... 
mak isleyenleri.ı Belediyeye müracaat etnıeleri ilin olunur. 

~~ • • • 
ıoo.o;o adet tuz Çuvalı alınacaktır. Bak İnhisarlar lJ. 

iüğü ilanlarına. 

• • • 
80000 adet tuğla alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. 

(Devamı 6ncı sayfada) 

i OR 
Sayın müşterilerimize müjde 

Ankara 1937 Enternasiyonal Kömür Sergisinde JO~ 
Hey' etince AL TIN madalya verilen yerli 

EKO Oı iK ve ŞIK 
markala obalarımızı her yerde aray111ıt 

Fiatlar ELVERİŞLİDİR· 

En son modeİAvrupa Kronıelİ ., 
·eli 

ve Emayeli sobalarımız da gellll1
" 

· - tB~ 
TEMINA TLI ve suyıı çabuk ısı 1 
T erınosifon Hamam kazanlarıtıl1ı 
markamızla her yerde arayıoıı· 

eO 
Her nev'i BANYO, LAVA 

Musluk Hava g·azı ocak- • ı' 
ları ve sıhh; levaziminizi nıd6 

m1zdan satın alınız. 

ŞIK SOBA MAGAZA51 

MüTEAH iT ve ıüESSESE LERiH 
Nazarı dikkatine 

Taahhüt ve le .isatlannızda kullınacatınız alelünı0Jl1 
Font, galvaniz ve demir boru ve teferruati ile,, ıı 

Kalorifer ve sıhhi malzemesini mübayaa eder~e 
--~-- bir kerre de 

• 
1 • KAZ EZ 1 

Ticarethanesine müracaat ediniı 
(Telefon : 49392) 

GALATA, MAHMUDiYE CADDESİ, No. 39 dı 

Evsafı ile fiyatları her türlü rekabetten 

üstündür • 
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------------------~----------------------------------------------------------------------------~~~------------------~~------~~ 
........_ Müteahhitlerin Takvimi 
~----------------------~------------

Çarşamba 7-9-938 1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
~~~~ 

s'-tılraı b• 
Odun .1na11 ve şebeke tesisatı (Rize Beled.) No. 783 
l\1ır.. (Vız:c Ask. SAK) No. 787 

Beher tanesine tnlımin edilen fintı 9175 lira olan iki adet otopomp 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 8 cyllıl 938 perş~nbe 
günü saat 11 dedir. İlk teminatı 1376 lira 25 kuruştur. E,·snf ve şart
namesi bedebiz olarak M. i\I. V. Satın Alına Komis;yonundan alınır, 
Eksiltmeye gieccklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 iincii maddelerin
de gösterilen vesaiklc teminat ve teklif nıektuplarile birlikte ihale 

1 - Şartname ve numunesi mucibince satın alınacak 
57X 82 cm. eb'adında 40 top zivana kağıdı açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

il - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 800 lira S .. ao~ 
•ctan ian (Kars Ask. SAK) No. 787 

l\oltl\i (Anlc. Lvz.) No. 788 ve muvakkat teminatı 60 liradır. · 
S1tbUıır (~: M. V.) No. 791 
Atpa •tırınç, şeker ve gaz (Artvin Ask. SAK) No. 795 
l>ttı .. ' ._uru ot, sama!l ve yulaf (İsparta Ask. SAK) No. 795 
" "ı lllC • 5 vı0 çı ve koyun (Aok. Merk. Hıfzıssıhha Müc:ı.aes. , No. 79 

saatından en az bir saat evvel Komisyona gelmeleri. (136) (4681) 
••• 4-4 

lll - Eksiltme 9.9.938 tarihine rastlayan cuma günü 
saat l 3 de Kabataş' ta levazım ve mubayaat şubesindeki a· 
1m komisyonunda yapılacaktır. 

f• S. iaraJ· . . K ) 796 lııteı b· ıcşaatı (Kayserı or. No. 
Çtlılt ~ ınası inşaatı (Erzurum İmar Birliği) No. 796 
l\ıık . osya dolabı (M. M. V.) No. 796 

Diyarıbnkır defi tayyare bataryalan için iki ve öbiis bataryaları 
için iki ceman dört pavyon inl?aatı knı>nlı zarf usulile f'ksiltmeyc ko
nulmuştur. Eksiltme ayrı ayrı ve toptan yapılacaktır. 

iV - Ş3rtnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

k:taıyonunJa yap. demir markizın elektrik saat ve har~ket 
lin~G 11Pana11 tesiHh (D. D. Y.) No. 797 
Yıııar ~~ konağı inşaatı (Muğla Vilayeti) No. 797 
~t~tirı ar.ı.~~bey harası Direk.) No. 798 

Eksiltme 12 Eylül 938 pazartesi günü saat 12 de Diyarıhakır Le
vazım Amirliği Satınalına Komisyonunda yapılacaktır. Defi tayyare 
batarya hangarınm birinin keşfi 75688 lira 08 kuruş ve ikisinin ke
şif bedeli 151376 lira 16 kuruş \'e ilk teminatı 8818 lira 80 kuruştur. 
Öbüs bataryalarının beherinin keşfi bedeJi 36789 lira 70 lmruş ve iki
sinin ceman 73500 lira 40 kuruştur. İlk teminatı 4929 ?iradır. Deli 
tayyare b&tarya hangarlarının ihale bedelinin on bin lirası 938 mali 
senesinde ve kor muhasebesindeki tahsisattan ve miitebnki kı.smıdn 
939 mali senesinde ödenecek bonolata rapt edilecektir Öbüs batarya 
hangarlarının da be;:ı bin lirası 938 mali yılında ve kor ınuhasebcdn
deki tahsisattan ve miitelıakisi 939 senesinde öd<'ııecck bonolara 
rapt edilecektir. Keı?if ve projeleri on bir lira 45 kıırtt'j mukabilinde 
kor inşaat şubesinden alınabilir. İstekliler keşifııame ve şartnamele
ri Diyarıbakır Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda" görebi
lirler. İstekliler belli gün ve saatta usulü dairesinde hazırlanmış teklif 
mektuplarını ve hu işleri yapabileceklerine dair Nafıa Vekali!tinin 
talimatnamesine uygun vesaikile ihale saatinden bir s~ın evvel Ko· 

V - İsteklilerin ekıiltnıe için tayin edilen gün ve 
saatte % 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge· 
çen komisyona gelmeleri ilan olunur. "5785,, 4-4 

'lıaıı lllotorın, makine yağı (Tophane Lvz.) No. 798 
1'ip0ıtıRoı tnakinesi (İst. Beled.) No. 798 

6P ltvha t.tre garitürü (inhisar.ar U. Müd.) No. 798 
~dal tabı ve renkli kliş ı: imallesi (Zıraat Vek.) No. 798 
lia11i Ya, delap- şezlong v.ı. (İnbiıarlar U. Müd.) No. 79B 
~ l!ıarl v. ı. inşaatı (Çorıu Kor. SAK) No. 798 
~oti11 a ıe~csi Çfophıne Lvz.) No. 79j 

b' Y11.ııl) Ve ıakarpin (Gümrük Muh. Gen. Komut. fıt. SAK) No. 798 
.k ••tı .. . 
i. N •ondürme makinesi, kapaklı kova, balta v. s. (lst. Beled.) 

\' O, 7S9 
t.lllttli 

tf ijllkev· v~ fotio (Gümrük Muhafaza Gen. Komut.) No. 799 
Odııtı Ilı b~nası inşaatı (Kırklareli C. H. P.) No. 799 
~iıılt lllır Lvz.) No. 801 
lull.İYe a.afalt (Manisa Valilig.) No. 802 
f>ı~llr .ınotoponpu (Balıkesir Be'.ed.) No. 805 

misyona vermeleri. (267) (5160) 4- 4 

S°'11ı11 ;~faatı (Kartal Beled.) No. 805 
,•ıtı,11 arı Vıl.) No. 805 

f l>oç Ve kuru ot ~Lüleburgaz Tümen) No. 807 
t~ ()tp0 . ın•rkah otomobil (İı~. Beled.) No. 807 

~~~ ·~~~tı (Ormaa Koruma Gen. Komut.) No. 808 

2WO ilci 2500 adet portatif çadır kapalı zarfla eksiltmiye ko· 
nulmuşlur. Tahmin rdil rn bedeli l8,25U lira olup ilk te 'Jl inalı ı ,3'•8 
lira 75 kuruştur. ihalesi S.9.938 perşembe günü saat 12 dedir. Ek. 
ı;İltmiye aireceklerin 249() sayılı kanunun 2, 3 üncü maddeleri.1~e 

isteni !eıı belgelere teminat ve teklif mektublarım ihale günüc.dc:n 
en geç bir saat evveliLe kadar M. M. V. Sa '.ınalma Komisyonura 

ı/ .. Uı- ılıfke Jandr. Okulu Komut.) No. 809 
~hane Lvz.) No. 809 

\JQltr\ 

.,ermeleri (292) (5622) 4-4 
• • • 

İlk keşfi 48145 lira 18 kurn~tan ibaret olan Balıkesirin Çayırhisar 
ınevkiinde yaptırılacak iki adet top hangarı ile beş adN cephanelik 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İlk teminatı 4.158 liradır. İhalesi 
8-9-938 perşembe günü saat 16 da Balıkesir Kor satın Al. Ko. da ya

ti' 

~· Y•I: ifOreli olonlar ı<üzaı •d•ye aitti" 

':. pı1acaktır. Bu işe ait plan, şartname \·e birinci keşif ile tediye şart
ları Balıkesir Kor. Sa. Al. Ko. le Ankara, İzmir ve İstanLul Lv. A. de 
yapılacaktır. Bu işe ait plan, şartname ve birinci keşif ile tediye şart
ları Balıkesir Kor. Sa. Al. Ko. le Ankara, İzmir ve İstanbul Lv. A. de 
~örülebilir. Taliplerin muayyen günde ihaleden bir saat evveline 
,rndar teklif mektublarını kanunun 2,3 üncü maddelerimleki vesika-

~ "" ._ larla birlikte ve varsa ehliyet ve iktidar vesikalarınıd::ı beraber Ko. 
~t latıhuı L ı d l · ~ · · · 1. t ı . • 1. t n ııa vermeleıi. (294) (5624) 4-4 ıı.. Otlti evazım Yol ama Mü iir itgu ıçın a on llt•nzın, ., o 
"lllb,,. ' .. 50o kilu iucc ve 500 kilo knlın makine yağı 7 Fylül 938 Çar- -
\ "iu Hensine tal min edilen finh 12tı(lo lirn olan 110 ndct bih•iik. 20 
'1t .ltııllıis ~il ı.aat 15 de Topanede İstanbul Lcvaıım ." ?1i.rliı!i .sa~ıu al- adet küçük çelik c~ya dolabı kapalı zarf usulile eksil tın iye konulmu§-
~ 488 ).onunda açık eksiltme ile alınacaktır. Hepısıımı tahmın be- tur. Şartname \ 'e nümuneler her gün ;u. 1\1. V. Satınalma Komisyo-

60() ~ lıı-a 50 kuruştur. İlk teminatı :!66 lira 19 kuru~tur. Şartna- ııunda göriilebilir. 
~. \·e ııı.piı-to takımı 8-9-938 perşembe günü saat 15 de Tophanede İhalesi 7 eyllıl 938 Çarşamba giinü saat 11 de yapıfocaktır. Eksilt
~ti} llllutnunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi- ıniye girmek isliyeııler 2490 sayılı kanunun 2, 3 ınaddclerinde ~:azılı 

e beı-aber belli saatte komisyona gelmeleri. (153) (5708) 4-4 belgelerle birlikte ilk teminatlarını ve teklif mektublnrını ihale saa-

() • • • tinden behemehal bir saat evvel Ankarada ::u. l\I. V. Satınalma Ko-
~~~lltd~ 6lhhi ihtiyacı için 10 çeşit diş malzemesi 7 F.~ IUl 938 Çar- misyonuna vermeleri. •299· •5650• 4-4 
tıı~-i~tıij ~aat 14,30 da Toph~nede ~stanbul Levazım a~ir~iği sa- • • • 
~ ht.d ?lllı::oyonunda açık eksiltınesı yapılacaktır. Hepısının talı- İhale günü talip çıkmadığından liimcn birliklerinin ilıtiyal llan 
t""'i ~lı 2002 lira 50 kuruş, ilk teminatı 150 lira 19 kıuuştur. Şart· J3000 kilo sadeyağı tekrar kapalı zarfla ihalesi 8-9-938 perşenbe günü 
-htt b 01lliı.yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile be- •aat 15, 30 da yapılacaktır. Muhammen tııtarı 31350 lir~ ilk teminatı 

elli saatte komisyona gelmeleri. (157) (5712) 4-4 !362 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülcbili.'. İsteklilerin 
~ . . . 

' oıı ~tıU~U ve piyade atış okulları için 12 ton benzin 7 9-938 çarşaın· 
~ lto s~at 15130 da Tophanede İstanbul Levazım ~mirliği satın 
>tı tli ~7~~~onunda açık eksiltmeile alınacaktır. Hepsinin tahmin 
\tı~ a~ .. lıra, ilk teminatı 209 lira 25 kuruştur. Şartnamesi konııs-

' ~olll.ı-uıebUir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraher belli sa-
lsyona &elmeleri. (155) (5710) 4-4 

M90 sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde yazılı \esikalarile ihale 
.aatından bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Liileburgazda 
lümen satın alma komisyonuna vermderi. (302) (5702) 4- 4 

• • • 
Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla eksiltmeye 

wnulan 90.000 kilo pilavlık pirince talip çıkmadığmdan yeniden ka
[Jalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Beher kilosunun muham
nen bedeli 24 kuruş olup ilk teminatı lG20 liradır. İhalesi 8-9-938 

1 - İ<laremizin Paşabahçe Fabrikasındaki tahammü
dairesinin şartname ve projesi mucibince tevsii ve Bod
rumda ambar tesisi işi her ikisi birden kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli tahammür dairesinin 1437 4 lira 83 
kuruş Bodrumda ambar tesisi işinin 707.30 lira ki cem'an 
15082 lira 13 kuruş ve muvakkat teminatı l 131.15 liradır. 

111 - Eksiltme 10.IX.938 tarihine rastlıyan Cumartesi 
günü saat 1 1 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartname ve projeler 75 kuruş bedel mukabi
linde İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesiyle Ankara 
ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni ev· 
rak ve vesaikini ihale gününden 3 gün evveHne kadar 
İnhisarlar İnşaat Şubesine ihraz ederek ayrıca münakasaya 
iştirak vesikası almaları lbımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 
V inci maddede yazılı ehliyet vesikası ve % 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yü· 
karda adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabi-
linde verilmesi lazımdır. (5730) 4-4 

1 - Şartnamesi mucibince satın alınacak 100,000 adet 
IOO lük tuz çuvalı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Mnhammen bedeli beheri 41 kuruş hesabile 4LOOO 
lira ve muvakkat teminatı 3705 liradır. 

ili - Eksiltme 21 / lX/938 tarihine rastlayan Çarşamba 
günü saat 1 1 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler iki liı a bedel mukabilinde l İnhisarlar 
ı:-e-v_a_z-ım- ve Mubayaat Şut>esıne, Ankara ve lzmir liaı Mildür 
lüğünden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile %7,5 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 
l 0,30 a kadar yukarda adı geçen Alım Komisyonu Başkan· 
lığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (6099) t-4 

1 - İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında inşa edilecek 
ot kılıf ambarı için şartnamesi ve İnhisarlar İnşaat Şube
since intihap edilecek nümunesi mucibince 80000 adet tuğla 
pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli beher bin adedi 16-17 lira mu-
vakkat teminatı 102 liradır, . 

111 - Pazarlık tO-IX-938 tarihine rastlıyan Cumartesi 
günü saat 9.30 da Kabataş Levazım ve Mubayaat Şubesinde
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

~ 6% • • • ;ıerşenbe giinü saat 17 dedir. İstekliler şartnamesini her gün tümen 
t~1~1ttıi'~ir~o takı mı 8-~-938 perşembe günü saat 15 de Tophar ede ;atın alma komisyonunda görebilirler. İsteklilerin kıınunun 2,3 üncü 
ş,l't lllh ltı~ı-liği satınalma komis~·onunda açık ek<>iltme ile alına- naddelerindeki \'esaikle teminat mektuplarını havi "l:lıirflarını belli 
tQt ~ille ~ın bedeli 1375 liradır. ilk teminatı 103 lira 12 kuruştur ~iin ,.e saatten en az bir saat evveline kadar tüm sat • • ı\l. Ko. na ver-

htta~~e llÜınunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin \'esikala- .neleri. (301) (5701) 4.-4 

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

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin teklif ede
cekleri tuğladan 3-4 adedini tetkik edilmek üzere İnhisarlar 
İnşaat Şubesine vermeleri lazımdır. İntihap edilecek nümu
ne mübayaya esas olacaktır. 

it t belli saatte komisyona gelmeleri. (156) (5711) 4-4 • • • 
'\~tld İzmirde Gazieınirdc yaptırılacak be;j adet hangar kapalı zarf 

illi 1( L l S K • d usulile münakasaya konmuştur. Ke~if bcc.leli 100327 lira 95 kuruş-
b ~lıı, ız isesi A ım atım omısyonun an tur. Eksiltme 8-9-938 perşcnbe günü saat 12 de Kışlada Mst. 1\tv. Sat. 

t~ Aded Muhammen F. L. Teminatı L. Al. Ko. da yapılacaktır. Keşif proje ve şartnameler 550 kuruşa 
' •ı lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

~~ ~dı:ı''' 35 420 63 İlk teminat 6266 lira 40 kuruştur. istekliler ticaret odasmda kayıtlı 
~~.11h•ııı 1 l<ı:z lisesi için yapıla..:ak olan yukarda cioıi, aded olduklarına dair vesika göstermek mccburiyetindedirlf'r. 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geç.en 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (6130) 1-4 

Muhammen bedeli 
Miktarı Cinsi Beher kilosu 

'ntOR • 

1278 Kılo Iskarta kanaviçe 12 Kuru§ 
362 ,, ,, çuval 6 ,, 

73 ,, Yamalık kanaviçe 16 ,, 
~tlQ~ 12 9 ~tt fiyatı ile te.niııab ya zıh der~ane •ırasıoııı paurlıkla Eksiltmeye atirecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 iincü madde
t,~Uı (l biıı S Pazarteai a-ünü sut 11 de lıtaııbul Kültür Direk- terinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarile teminat ve teklü nıek-
~ lt' ••ı . . k k . d k l. t,,~ 11l b ıçınde toplanaca olan omıeyon a yapılaca lır. ı- tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel komisyona v ... ı ilmiş bu-
tıı~) ••ı "e ~ tibi işleri yaptıklarına dair Ticaret Odasıııın 938 yı: ı lunacaktır. (305) (57fö) 4-4 

33 ,, Iskarta çul 9 ,, 

19 " " " 14 " 0
1l• itl tıtıicıat ınakbuzlarile birlıkte belli ırün ve saatte ko- • • • 

llltleri. (6138) Çnnakkalede yeniden yapılacak olan tamirhane binası kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 13 Eylfıl 938 salı günü saat 11 
de Çanakkalede l\lst. ~tevki satın alma Ko. da yapılacaktır. Tamir -

~ li .. ı Bakırköy Malmüdürlüğünden hane binasının keşif bedeli 42919 lira 82 kurul? olup ilk teminatı 3219 
~U ... ttıl'lt() liradır. Bu inşaata ait keşif fenni şartname, umumi şartname, proje ve 

Ilı~~ t~ A y kaz:asıoın Osmaniye mahalleainde müflis kurt çimen_ planlar, Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri salın alına komisyonundn 
' -~ "'tı.o . 1~~ ltıe, flı tıırrı Şirketine aid olup müstahdem kaıaoç, buhran, gi)rülebilir. İstek1ilerin 2490 sayılı kanunda ~·azılı ,·esikalarla bu mik-
li. '1~d;ı,~i h ll~trıele ve istihlak vugilerile cezalarından külliyetli tar için rnuvaffakiyetle yapmış \'e yapabileceklerine dair vesikalarl.ı 
~lıt,tıı. &.lına7.ıne alacatına kar~ı tahsilat Komisyonu kar.ırile ha- Nafıa Vekaletinin ehliyet ve miiteahhitlik \'esikalarile ilk teminat 
1,1~~ b,flı rııı, olan fabrika civarındaki 1200 m3 da Kilernik yani makbuz veya Banka mcktuplarile beraber teklif mektuplarını had 
, I~ )(i Sillı u~~ ~O ton çimento taşı ve 450 ton maden kömürünün kapalı zaı-flarını ihale günü olan 13 eylUl 938 salı günü saat ona kıt-

I - Ahırkapı Hakımevinde me\·cut Adansd:ın gelen müf-
redatı yukarıda yazılı cem'an "1765,, kilo Iskarta sargılar pa · 
1,arlıkla ~alılacaktıı' 

ll - Heyeti umumiye~inin muhammen bedeli "192,39,, 
li ra ve % 15 teminat "28186,, liradır. 

ili - PHıarlık 21 /IX/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
~aal 10 <ln Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde müte§ek· 
·il komisyourla yapılacaktır. 

IV - Nilmuneler her gün Ahırkapı Bakımevinde görü· 
lebilir. 

1 'ı ~ ~d~ 1 ~\lnij saat 15 te açık arttırma ile satılacatından talip - dar Çanakkalede l\füstahkeın mevki satın alma Ko. na makbuz mu-
1' ~1%~ Pey a':cçeJile Bakırköy Malmüdürlütüne müracaat- kabilinde teslim etmeleri. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

t, (607d) 2-4 (319) (5821) 3-4 

V - İsteklikıin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 

% 15 teminat paralarile birlikte yukarıda adı geçen Satı§ Ko· 
misyonuna gelmeleri illn olunur. (6131) 1--4 
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Tableau Synoptiqite de~ Adjudicationı Ouvertes Aujourd'hui 
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Objet de: l'Adjudieation d'adjudieat. e.timatif 
Caution 

proviıoire 

Lieu d'adjudieatioo f:t du 

Cahier de1 Cbarl'H Jouu Heure 

Con•lructlon ....... R•paratlon-Trav. Publlc•·Mat•rtel de Constructlo!1-C•rtographla 

Couıtr. bati11e Sce. port 1 lzmit 
Constr konak gouyernemental (une partie) 
Acbev. conlr. eco1e prim a Seydşehir. 
Travaux de menuiıerie : lflOO mJ. 
R~par. konak gouvornemeetal 
Conıtr. konak gouvernemental Alaca 
Fabrication bancı: 66 p. et trav. badi-

goonnage et de peinture. 
Conıtr. dep6t. 
Achev. eon.tr. Konak ıouvernemental au 

Bourı Manya1. 

Publique 

" 
" 
• 

" 
" 

Gr~ i ır6 

Publique 

" 

7000 -
7000 -
820!'> 84 
5000 -
999 92 

1568 61 

4078 31 
10000 -

525-
525 -
615 43 
a1s -
76 -

305 87 
750 -

Dir. Trav. Pub. Kocaeli 

" " Dir. Culture Kooya 
,, ,, lzmit 

Dir. Tr. Pub. Tekird:ıt 
Kaymakamat Alaca 
Dir. Ecole Secood. Menin 

Banque Agric. Meuine 
Dir. Trav. Pub. Balıkesir 

9-9-38 15 -
9-9-38 15 -

14-9-38 15 -
9-9-~ 11 -
ıs-e-38 il -
16-9-38 13 -

16-9-38 11 -
2tMl-38 15 -

Constr. de ebaussee ı froule Balıkeıir· 13277 89 996 - V ılayet Balıkeıir dans 1 moiı 
Bandırma (aj.) 

Constr. four. 
Conatr. Kioık: 5 p. 
Rep Bat. Munieipale. 
Rep. Bat. eeole metier Edirne 
Conıtr. d'un hangar a Sirkeci 

" • 
Publique 

,, 
Pli cach 

Conıtr. basıin avec eleclr. un pavillon pr. Gr• il ıre 
le1 pompeı et uoe bitiıae de lranafor• 
mateur A Sarayburnu et a Şemaipaşa. 

607 6!) 
5359 54 

25814 68 
238.50 35 

403 -
1936 -
1788 -

Vil. Maniıa . , 
ıuıqu au 

Prbid. Club Balıkuir ehaque jour 
Municip. Kayseri 
Dir Trav. Pub. Edirne 
Com.Gen.Protec.Fôr6ts Ank. et lıt. 

Com. Perm. Municip. İıtanbul 

25-9·38 
16 

9-9·38 
20-9-38 
23-9-38 
9-~ 

Prodult• Chlmlques et ph•rmaceutlques - lnalt uments Sanlt•lrOs-Fournlture pour Hoplt•ux 

M~dicaments et articlu sanitairu pr hô· 
pital deı alienu : 221 lo ı. 

Medicamectı et articles 11nitaireı pr 
h6pital model Haydarpaşa: 120 lot.. 

Articleı metalliqueı pr la cr~cbe Mani· 
ıa: 22 lob. 

Fauteuils pr denti.te et toure el6ctrique: 
2 lota. 

L'adj. qui deuit avoir lieu le 18-lO 938 pr 
l'acbat de 2.3 t. de glycerine a 6t6 
annul6e. 

Pli caeh. 8923 40 669-

Publique 1915 30 148 90 

" 
195~ 50 149 59 

" 1380 - 103 59 

Glycerine: 23 t. Gr' ıi rr6 16100 - 1207 1)0 

E16ctrlclt6-0az-Chauffage Centrat (lnsl•Uatlon et Mat6rfel) 

Com. Ach. Dir. Hyg. et As,İ.ltance 2L-9-38 
Soc. Caıalıli'lu 

" " " 
2l-9-38 

" " " 
21-9-38 

" " " 
21-9-38 

Com.Ach. Dir.Gen.Fab.Mil. Ank. 

" " 15·9·38 

15 -
15 -
il 
il -

15 -

14 30 

14 -

14 -

10 -

lnıtall. t-el,phone au Miniıt. de l' Aıricult. Publique 

Hablllıament - Ch•u•aurea - Tlsaus - Culre 

1919 - Miniat. de l"Aırieulture 2'l-9-31 15 -

Bottinneı: 43 paire1. 
Coıtumea 43 compleb·capoles 43 p. 
EHarpinı lype populaire: 160 p. e1ear· 

pinı en peau: 160 paire.. 

Pablique 

" 
" 

21~ -
1290 -
1456 -

17 -
07 -

109-

Amaublement pour Habltatlon at Bureaux - Tepleserle ete. 

Bane1 pr ecoliar1 : 30 P• 
Bacc. pr claue1 : 3~ p. 

Publique 

" 
Bole de Constructıon - PlaRChe, Charpente ete, 

420 - 63-

Dir. Surete Kayseri . " 
Dır. Eeole M6tierı Ank. 

Dir. Ec. Secondaire Çorum 
Com. Ach. Lyeee de jeunes Fill11 

a Kandilli. 

Poteaux en upin: &OOJOD p. (aj.) 525 - 4eme Expl. Ch. de fer Etat Kayseri 
Plaoeheı en .apin: 15 m3 Publique 775 - 58 12 Com. Ach. Fab. Aviıticn Kays:ri 

TraYaux d'lmprlmerıa - Retlure Pap•terle 9t artlclea de Bureau 

lmpre11ion livre intitule "Gümrük mev
zuatı,, 18 formatl. 

Gre a ır6 

Combuallbl• - Carburant- Hullle• 

Coke: 40-50 t. (aj.) Gr' ' fr~ 
Boiı : TOO t. Pli oaob. 

465-

500 -
iOOO -

3t 88 Miniıtere Douan. et Monop. 

Dir. Sanit. Çorum 
f'>25 - Com. Ach. Batail!. Oer..dr. 

Ambulante Mameki. 

20.g..38 
2().9..JS 
2:t·9 38 

l!S 9-38 
1 ı?-9-38 

19-9-38 
8-9-38 

8·9·38 

Benzine: 9600 litrH. 
Bois: 125·150 t. 

Publique 111 t30 D:r. Trav. Pub. Dir. Hydr. Malatya 16-9-3' 

pıver• : 

Papier emeri : 9 lot.. 
Drapeaux: 900 p. (aj.) 
Briquu : 80000 
Ciment: 100 ucı 
Brique refractairH (eah. eh. P· 27:>). 

Apparell anaeurope ıp6clal : 1 p. 

Provlalon• 

Beurre et viande de mouton (aJ.) 
Oigoonal: 26 t. 
Pomme de terre: 26 t. 
Oignonı: 41 t. (aj.) 
Farine: 390 t. 
Ble eonca11e : 10 t. 
Beurre: 11100 k. 
Avoine: 195 t. 
Haricotl : 36 t. 
Savon pr harnaiı: 17,5 t. 

,, 

P11btique 

• 
Gr6 a l're 

" Pli eaeb. 

Publique 

Publique 

" 
" 

Pil cacb. 

" 
" 
" ,, 
• 

940 -
1502 35 

55075 -

1280 -

1300 -
1820 -

48760 -
7350 -

10545 -
6387 50 
7920 -

10000 -

70 50 
113 -
10:? -

4003 75 

96-

91 ~o 
136 50 

3646 -
551 25 
790 -
476 a1 
594-
760 -

Com. Acb. Com.Gen.Geod.Ank. 28-9-3S 

Com. Aeb. Fah. Avlation Kayseri 
Com. Ach. Com.G6n.Surv Douan.iıt. 
Com. Ach. Eoon. Monop. Kabalat 
Com Ach. Comm. fit. Findikli 
Adın. Gen. Cb de fer Etat Ank. 

Caiı.eı Haydarpap. 
Com. Ach. Et•b. Hyaibı Ank. 

Dir. Ec. Agr. Adana 
Com. Ach. Div. Adana 

,, ,, Bu11a 
Coaı. Ach. Div. Bursa 
Com. Aeh. lnt. Dörtyol 

,, 
" 

" • 
,, " 

Com. Ach. Mit, Vize 
Com. Ach. Miu, Dıf. Nat. Ank. 

8-9-38 
8-9-38 
10-9-3~ 
7·9·38 

24-18-38 

21-9-37 

8-9·38 
!6·9-38 
16·9-38 
8-9-3~ 

20-9·38 
20·9-38 
21·9·38 
21-9·38 
26 9-38 
19-9-38 

14 -
14 -
11 -

14 -
11 -

11 -
10 -

J J -

17 -

11 -
10 30 

10 -
il -
9 30 
10-
15 -

11 -

9-
lô -
15 -
il -
15 -
15 -
15 -
15 30 
il -
11 -

I 

1 • 

____ M_e_m_e_n_t_o_d __ es_F_o_u_r_n_is_s_e_u_r_s __ J 
Mercredi 7.9.938 

lnıtal. electrique (Municip. Rize) No. 783 
Bois (Com. acb milit. Vize) No. 787 
Oignonı et boiı (Com. ach. milit. Kars) No. 787 
Paille (lnt. Ankara) No. 788 
Houille (Minst. def. Nat.) No. 791 , 
Savon, riz, sucre et petrole (Com. acb. milit. Artvin) No. 7gJ 
Orae, fon, paille (Com. ach. miüt. Isparta) No. 795 
Moutoo chevrc et breuf tMinistere Hyg. et Aaist. Soc.) No· ~ 
Constr. garaa-e pr. au o (Corps. armh Kayıeri) No. 798 
Constr. bat. cine (Union Reslauration Erzurum) No. 796 
Armoires en acier (Minister Def. Nat,) No. 796 
Diverbeı in ıtal. a la ıla\ion Ankara (Chemins de fer Etat) ~c
Constr. Konak gouvcr .. emeolal (Vilayet Mouğla) No. 797 
Foin (Dir. Hara Karacabey) No. 798 
Benzine, huille pr. macbine ete. (lnt. Tophane) No. 798 
Maebir.e pr. menui (Municip. lst.) No. 798 
Garniture tipometrique (D;r. gen. Monopoles) No. 798 
Fabrication de cliclıe et impression des tableaux (Miniıtere 

culture) No. 790 
Chaise longue, armoirc et chaiıes (Oir. aen. Monopoles) N°· 
Constr. hangar ete. (Corp. armee Çorlu) No. 798 
Articles Dentaireı (lnt. Tophane) No. 798 
Bottines et cıcarpins (Com. ach. Com. ıen. Surveil ooıı-' 

No. 793 
Extiocteurı d'incendie. marteaux ete. (Municip. lst.) No. 799, 
Constr. bat. maison du Peuple (Presid. Maison du Peupl• ~ 

eli) No. 799 
Boiı (lnt. lzmir.) No. 801 
Asphaltc (Vilayet Manisa) No. 802 
Motopompe (Muoicip. Balikesir) No. 805 
Conat. mur (Municip. Kartal) No. 805 
Bois (Vil. Karsı No. 805 
Paille et fon (Division Luleburgaz) No. 807 
Constr. depôt (Com. acb. Command. gen. Foret) No. 808 
Provision (Ecole gend. Sılıfke) No 809 
RaiıİDI secs (lnt. Toph.11n,.) No. 800 

(4 lincü sahifeden devam) 

Erzak, Zahire, Et ve sebze v.s. 

M. M. VeU.leti Satın Alma Komisyonundan: 
5 Hepsinin tahmin edilen fiatı on bin lira olan 16 

17500 kilo eğ~r sabunu kapalı zarfla ek!iltmeye koııu11" 
Ek!iltmesi 19/9/938 Paıartesi günfi saat 11 dedir. tik tt 
750 lirıı.dır. Şaı tnamesi komisyonda görülür. ç 

Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat ve 2490 sayılı ~'0 
2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte muaYYe 
ve vakitte M. M. V. Sntm Elma Komisyonunda bu)oll 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: {il 
1 - Demirköy alayıııa ait 36 ton fasulya kapalı ysr 

siltmeye konulmuştur . ~ 
2 - M11haınmen bedeli 7920 lira muvakkat teın10~(f 

liradır. Eksiltmesi 26/9/938 Paznrteei günü saat 16 d11

1
; 

caktır. Talip olanların bildirilen gün ve saatte Vize Ss 
Komi&yonuna müracaatları ' 

Kırklareli Tümen Satınalma Komisyenuodsıı~ 
Kırklareli Tümen birliklerinin jJıtiyacı içirı ..ıo, ~et 

sadeyağı kupalı zarf usulile ekıiltmeye konu!muştur. ~~I! 
tosunun muhammen iiyatı 111 kuruş ilk tenıinalı 3.3°

151
et 

İhalesi 21 Eylfil 938 Çarşamba günü saat 16 dadır. b'I 
şartnamesini her gün Tüm Satınalına Komisyonunda göre 

Adana Ziraat Mektebi Müdtirliiğünden: ol b 
26, 27, 938 tarihinde eksiltmeleri yapılacağı iJ40 eP 

mektebimizin Mayıs 938 aonuna kadar sadeyağı, koyı.J1'0~~ ~ 
beş kalem mevaddı müıteile ve iki kalem maden kö.r!la;~ 
tekli çıkmadığından 29/8/938 taıihinden itibaren 10 g t '/f ) 
uzatılarak 8/9/9.l8 Pflrşembe günü saat 9 da Vila1~et1 t 

Müdürlüğünde Müstakil Komisyon tarafından eksiltrJJ4' ~
lacağından iett:klileriıı o gün yüzde 7,5 dipozitolarıJJl 
<lığına yatırarak komisyona müracaatları ilan oluııur. 

i 
B. Müzayedeler ~ 

_,ıı ' 
1775 kilovisllarla çul ve kanaviçe alınacakbr. Bak: fobi' 

Mtd. ilanlarına. 


