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C0EmlıEKBT 
}-lABERlıERI 

Pamuk 

p İstanbul 5 Eylul ların söylediklerine göre, pa-
~ltı •tnuk fiatlarınm çok ya-I muk yeni rekoltesinin ilk tah
ti la.tnanda terakki edece- min raporunda gösterilen 
d~lllPanıu1'çulukla iştiğal e-

1
· miktardan az olması ve bil

-'d, trtc tahmin edilmektedir.
1 

hassa muhim ·bir kısmının 
~-Qı 11

' 'V'c havalisindeki yeni 
1 
yağmur yemiş olması ve dn 

t•p Ut rekoltesi ilk tahmin bili mensucat fabrikalarının 
oıll;runl göre 202 bin bal~a ~a. fazla miktarda pamu~a 
~•l}' bu miktardan 80 hın ıhtıyaçları bulunması hasebıle 

~ ltb,~1 . Yerli pamuğu ve mü- bunun neticesi olarak satın 
~ttı· •ı de klevlant olarak alacakları pamuk fiatlarmın 
ht~ı 1n. edilmişti. Yakında ikinci tahmin raporunun n~ş
l>Ql'\ı tnılen ikinci tahmin ra- rini müteakıp hemen yüksele
illdirllun bu miktarları çok ceği çok tabii imiş, bu tah
h-ft te:eğj söylenmektedir Bir minlerin kati ve hakikat ola· 
•ttt.: evvel gayri resmi su- rak kabul edilmesi doğru de
tdilt 160 bin balya tahmin I ğilsede, büsbütün de esassız 
~d, 11 

Yeni rekolte miktarı, olarak zann'edilmesi de doğ
~tl !ladan gelen en son ha- 1 ru olamaz zira pamuk fiatla
tt~~re i~rc, .taha indirile· 

1 rının bu günkü vaziyeti ile 
~~lt~ ~~~ırıukçular tarafından 1 bu tahminleri meyd~na . ko· 
\t 1~•gıne göre, yeni rekol- j yanların da bamuk ışlerınde 
~ bin balyayı aşmıya- iktisap etmiş oldukları tecrü
ı~,c~' çok yakında hakikatı 1 heleri nazarı itibara almak 
•,lltc ~~hırıin raporundan öğ- 1 lazımdır. 

~il eaız. Nevyork 3 eylul 
~- '%.•ene rekoltenin takri- Borsanın açıldığında bir 
itti' 0 60-65 inin yağmur ye- tebeddül görülmedi, fiatlar 
)'ille lllallcr olduğunu söyle- 1 evvelki günkü kapanmadaki 
~'tıılJ.~ Vardır, bilhassa yerli 

1 
fiatından bir nokta indi, fa. 

~ltıı~n, az olacağı tahmin 
1 
kat derhal 3 nokta yükseldi. 

~~ te ise de, ikinci tah· 1 Bu gün 83.700 balya kadar 
~k r'P0 runu beklemek ve 1 satış oldu. Vaşington rasat· 

do~tı 0 ndan öğrenmek da· hanesinin haftalık raporuna 
. l\ıttudur. l nazaran havalar iyi gelmekte 
>i~~i :.'lle.nd pamuğunun bi- ve pamuğun toplamak ve ka
~ ~ıpillsleri bu gUn Adana- bnklarının çıkarma.k ameliya
~38 kk 'V'e fabrika teslimi, ' tı devam etmektedır. Yalnız 
) l~ Utuş Uzerinden mua· teksaı ve Oklahoma mınta· 
~~it i6rınektedir, yağmur kalarında pamuk bozuldu, sa
t~"ırı:allar 33-34 kuruş sı- ir mahallerde mezruat yolun
~tıı • e.dır, Yerli pamuğunun dadır ve Birleşik Amerikada 
tıı ~ ~tden kalma miktar- pamuğuu istoku geçen seneki 

;•lc1-d uru, sıralarında sa- bu mevsimin istokundan . 555 
'tııtJ.k ır, bin balya fazla olarak 25. 

Çululda alAkası olan· 250.000 balya olacaktır. 

• 
Rumanyadan külliyetli buğday 

mübaaya ediyor 
~Gk 

\)I· t'1 3 
~ 'l'tJe Eylül. - tagilizce kuz ay zarfında testim olunilcak 
'lıt il"'f t . . ld tır ,.._,t• ,, ıra:ae eıının a l· · 
ıtı "" fogiliz gazetelerinin yazdığl 

'~l t\i Ilı .. rıaı.aran, Rumanya üzre, bu satışla İngiltere Ruman· 
·" llnıe, ·u f · ı . . ~ t td 11 sı ati e ıcrayı ya buğdayının fazla miktarının sil· 

\ llltl~ ttl bir tetkilat 400000 lüsünü mü?aaya etmiş oluyor. Bu 

'
''~ l)~ buğdayını fngiltere- abzuitada İniiliz hükumeti resen 

çı._ ' 
tt lrııiliz firmalarile iştirak etmiyor, fakat hükumet 

' tlnı k tarafından bir şahs icra olunan n-., ,, ' tedirler. Sahlan 
Olliinıü pazarlıklarda hazır bulanmakta-

ıdeki sekiz do· dı r. 

;tiıı,d~ı~ır pamuğu ve Yunanistan 
~~tl'tirı·ll ısar olunduğuna nazaran Ziraat ve Maliye 
~ 'rııı ~ kararile Mısırdan Ynnaniıtana ithal olunan 

' "••aaaı •her okasıodan 2.10 drahmi (100 para) du
•lıııacaktır 

HARiCi EKONOMiK. 
HABERLER 

~~-------···--~-

Yugoslavyada meyvacıların mühim bir 

içtimaı 

Be!grd 4 Eylul 3500 vagon ihraç olunac•ktır. 

Yugoslavyada meyva istihsa- içtimada eniz h.ıkkında çok 

660 

lile ve ticaretile iştiğal edenler mülahazalar oldu; vakı olan be· 661 
bir kaç gün evvel hükumetin sa- yaoa\a nazaren, YaıoJlavyadan 

lahiyettar mümessillerinin i'tira- cevizin ihracı ıeneden seneye 

kile biı içtima yaptılar. içtimada hissolunacak derecede azalmakta 

meyvaların istihs lı ve ihracatı ve buna karşı ceviz ata"!ı kGlilk· 

hakkında uzun müzakertler vaki terinin ihracı ço~almaktadır. H:ı 
keyfiyeti hükumete ihbarle ceviz 

oldu. 
ağacının ihracını tahdit etmesi 

Aola~ıldığtna göre bu sene 
huıuıunun teklif edilmeri karar· 

Yugoslavyada meyva mahsnlü laştırıldı. 

665 

mebzuldur, yalnı:ı erikler geçen 
Hükumet mümuitleri bu sme 662 

~e~.e ~adar çok .. detildir. Bilhassa ı Almaoyadan erik için 18:50 ton 
uzumun mahsulu gayet faz!a ve ue üzüm için 1400 ton ıh racına 

nev'i çok nef sdir. Elmanın mah- dair kontenjan ahndıtıoı içtimada 

aulüde çok bol olacak, en az baııruna bildirdiler. 
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Kanunlar, Kararnameler, 

Ticaret muahedeleri 

Tarife 
No. 

656 

657 

(Dünkü nushadan devam) 

Maddenin adı 

Mer'i resim 
Lira/100 ki. 

10.-

Yeni reıim 
Lira/100 kg. 

ı.-
A 
B 
c 
D 
H 
v 

Kağıt imalA.hnın her sah
fasına mahsus makineler 
Kabili nesc mevaddı işle
leyen makineler ezcümle 
tarama, atma veya didik
leme, koza ve çekirdek 
ayıklama, iplik bükme, 
dokuma cilalama, kurut
ma, boyama ve saire ma
kineleri. 

666/I 

658 

659 

• 

A 
B 
c 

Torna, testere, rende, 
zımba, hadde ve çekiç 
makineleri, cam imalin
de ve camcılıkta müsta
mel makineler, çimento 
makine ve kalıpları taş 
kırma makineleri ve 
maadinden, topraktan 
ve · ağaçtan eşya imalin· 
de kullanılan sair maki
neler (b~ton karıştırma 
makineleri hariç) 
Sıkleti 250 kiloya kadar 
Sıkleti 250 - 2000 kilo
ya kadar 2000 kilo ve 
ondan yukarı 
Deri yarma, yıkama, ka
zıma, fırçalama makine
leri ve kayış sırım ma
kineleri, taban, ökçe, çi· 
vileme makineleri ve de
ri ve ayakkabı imalinde 
kullanılan sair her nevi 
makineler (ayakkabı di
kit makıneleri müstea-

5.50 

650 
6. 

4.50 

0.55 

0.65 
0.60 

0.45 

A 

B 

c 

666/2 

A 

B 
c 
D 
E 
F 

nadır.) 5.- 0.50 
Elbise, şapka, ayakka-) 
bı, çuval Te saireyi) 
dikmeğe mahsus hususi) 
dikit makineleri ile (el,) 
ayak veya motorla mü-) 
teharrik adi ev dikiş) 

dikiı makineleri hariç) 
örgü, iıleme .-e UU ma-) 
kineleri ve bunların ak·) 
samı ve yedek parça-) 
ları. 

Yalnız hususi dikiı ma
kineleri İktisad veklle
ti mtııaadeıile 

Tipoğrafya, litoğrafya, 
mücellit, hurufat dizme · 
ve dökme makineleri 
ve matbaacılığa mahıuı 
sair makineler 
Her nev'i tulumbalar; 
mayiat, gaz, hava ve 
saire için (el ile müte
harrik olanlardan maa· 
dası) 
Değirm~n makineleri ve 
hamur, makarna, teker, 
sucuk ve saire mekülA
tın imal ve ibzanna mah· 
sus makineler, buz ma
kineleri ; taktir ve taair 
ve tebrit makineleri, ıi

ıeleri yıkayan ve doldu· 
ran makineler, vinçler, 
kavurucu ve öğütücft 
makineler, &tü makine
leri, çamatır yıkama 
makineleri ve tarifede 
7ikrolunmayan sair bil
cümle makineler : 
{Buz dolapları, dondur· 
ma makineleri, a1anıör· 
ler ve tebrit cihazları 
hariç) 

17.50 1.75 

4.50 0.45 

5.- 0.50 

Tamamının sikleti 50 kiloya kadar 16.- 1.50 
12.- 1.20 
10.- ı.-

,, 

" 
" Yukan 

,, 
,, 
" ,, 

50-100 
150-500 

500-2000 
2000-10000 

Bilyalı yataklar (rul
man) bilyalı ve maka
ralı veya maıuralı her 
nev'i : 
Beherin ağırlığı 300 
grama kadar olanlar 
Seherin ağırlığı 301 • 
1000 kadar 
Be herin ağırlığı 1000 
gramdan fazla 
Makinelerin veya ci
hazların mihaniki ak· 
samı; demirden, çe
likten ve sair adi ma
denlerden (sair mad· 
delerle müretteb ol· 
sun olmasın) tarifenin 
baıka yerlerinde iıim
lerile ıikredilmemiş 
olanlar; beher parça· 
sının ağırlığı : 
1000 kilo veya daha 
ziyade olanlar. 
300-100 (hariç) k. kadar 
ı 00-3000 " ,, ,, 

lS.100 ,, 
" 

,, 
1-15 ,. ,, ,, 
1 kilodan az ağır

lıkta olanlar 

" ,, 
,, 
,, 

9- 0.90 
8. - 0.80 
1.- 0.70 

8.- 0.80 

8.- 0.80 

8.- 0.80 

7.- 0.70 
8.- 0.80 
9.- 0.90 
ıo.- ı.-

12.- 1.20 

15.- 1.5() 
(Bitti) 



ugün ilan olunan ünakasalar ve 'Müzayedeler Listesi 

Cinai 

A) MÜNAKASALAR 

Bwrbaoiye hüküaut konafı ikmali ictaah 
Mektep binası inpatı (temd.) 
Malatya-Arga yolunda yap. köprü inşaatı 
Belediye blnaıı ikmali ıntaatl 
Kaldırım ·ntaatı: 63 m. 
lJaküdar 48 inci Mektebin tamiri 
Çamaitı tuzlası iskeleıiode yap. tamirat Ye io-

tnat (şart 76 kr.) 

Şekli 

Kapalı z. 

Açık ekı. 

,, ,, 
Pa:r:. 
Kapalı .z:. 

Afyon-Konya yolunun aras1nda yap. betonarme Açık ekı. 
köprü inşaatı 

Menfez intaatı 
Baraka inşa.ta 
Köprü tabliyeıinin betonarmeye lahvili 
Köprü ioıaatı 
Köprü tamiri 
Botazdaki liman ltinannın tamiri 
Söke-Ortaklar yoluıun 14 ile 18ioci kilometr.!-

leri ara.anın eıulı tamiri 
Yalon kaplıcaları elektrik aantralı cinranda 

kuyu ka:ıdmlma11 

Açık ekı. 

Açık ekı. 

Açık ekı. 

Açllt eks 
Açık eks. 
Açık eks. 
Kapalı :.:. 

Paı. 

Mnhmn.bed. Teminat 

~2!)00 - 1687 50 

7861 95 
7001 35 

590 -
525 10 

.248 94 18 69 
15386 67 1154 . -

1416 49 

115& 26 
1008 -
1448 12 
784 83 

172Q 41 
249 -

15749 44 

89 7'2 

86 72 
295 2'l 
lOs 60 
56 16 

22 50 
1181 20 

Mtlracaat yeri 

lalılu!li r Vilayeti 
Erejli Kaymakamlıtı 
Malatya lıltayl ı A-ı 
Buol Bcled 
Ergani Uray Ba~kan. 

I~Belediyeai 
inhisarlar U. Müd. 

Afyoıı Vilayeti 

,, " 
,, " 
" " 
" " 
" " Battın liman Rei.liki 

Aydın Vll. Dı>imi Encüm. 

Denizbank Ist. Şub. Müd. 

Gb Saat 

26-9..38 15 -
8-9-38 
ıo-s- 18 ı:? -
13-9-38 12 -
9-9-38 14 -
9-9-3~ 11 

22-9-38 11 -

14-9-38 15 -

ı.ı-9-38 15 -
14-9-48 15 -
14-9-38 15 -
14-9-38 15 -
14-9-38 15 -
19-9-33 11 -
26-9-38-tS::. 

15-9-38 1 o 30 

Elektrik - ttava.aazı - Kalorifer (Tesisat ve malzemea4) 
~------------------------------------

Telefon ve malıemeai 
Telefon dirf'ği 
Elektrik ıaııtrah teıiıi ve in,aatı (temd.) Paı. 
Ger.z:e kasab111ıoın elektrik tesfutı Kapalı :ı. 
Galvanizli yumuşak tel 3 mfm 7000 m. maa deve 

boynu izolatör: 4000 ad. 

Mensucat 

Kaput: 614 ad. Kapalı ı. 
Pamuk ,ilt~: 279 ad.-Yatak ve yorran çarşafı: Açık ek•. 

360 ad.-Yasbk yüzü: 2()() ad.-Baı yutıA-ı: 
279 ad. 

1'4-9-38 de alınacatı ilan edilen 4833 çift erat 
kundurası alınma11 sarfınazar edildi 

577 85 
500 -

4 ~2M - 3!47 ~o 
2393.l - 1794 97 
~758 -

UUeburgaı: llçebaylıtı 

,, " 
Bayburt Cerub un fabrikası T.A.Şir.28-9-28 
Gerze Beled. 26-9-38 
Ank. Valiliti 22-9-38 

368 -
3276 95 

653 - Gümr. Mubaf. Gen.Komut.lst.SAK 22-9-38 
245 78 D. D. Y. Haydarpaşa 21-9-38 

Gümr.Muhafaza Gen.Komut.Iıt.SAK 

Mobilya ve bUro &fY&•ı, Muşamba-Hah v. s. 

Sıra: U ad.-Küraft:6 ad.-Yemek masası: 8fad. Pa.z:. 
yazı masası: 1 ad.-KüUiphane: lad.-ihjer: lad. 

Karyola: 80-100 ad. Açık •lu. 

Mahrukat, Benzin , Makine veeelre 

Sömikok: 50 t. 
Tutaşturma oduna: 220 t. 
Odun: 380 t. 
Gnr~en odunu: 120·150 t. 
Türk anlraıiti: 40 t. (temd.) 

Müteferrik 

Dizel veya beo:ıia motörlü sautrıftij tulumba 4 ad. 
Dolap kilidi: 35C-400 ad. 
Balaıt ve Moloz 
Balul: 15000 m3 
Balut: 20,000 m3 

,, " 
Kapalı z, 
Açık ek•. 

Kapata ı . 
Atık eks. 
Kapalı :.:. 
Kapalı ı. 

., ,, 

Erzak, Zahire, Et, Sebze veealre 

Sama.: 470 t. (tcmd.) 
Sabun: 21 .1 t. 
Yumurta, kaşer peyniri: elma, şeker reçeli 
Yulaf: 720 t. 
YoL.f: 360 t. 

Kuru ot: 670 t. 
Sıtır eti: 1 ~O t. 
Koyun eli: 60 t. 
Sığtr eti: 40 t. 
Bulgur: 160 t. (temd.) 
Ekmeklik uD: 360 t. 
Ekmek: 140 t. 
Arpa: 225 t. 
Sıtır veya keçi eti: 4~.5 t. 
Piliç: 1825 ad.-Ta.,.ak: 3650 ati. 
Ta.uk: 4500 ad.-Piliç: 1500 ad. 

Kapali r. 

" " Açık ekı. 
Kapalı z. 

" ,, 
Pu. 
Kapalı :ı. 

,, " 
Kapalı z, 
Paz. 
Açık ekı. 
Paz. 

• 

" " 

414 

Beh 18 

1500 -

5205 -
30 '10 -
lOOJ -

2040 -
Beh 2 5t 

9345 -
232.10 -
248fi0 -

3875 -
6963 -

70 -

135 -

112 40 
206 !5 
~81 -

76 -

153 -
75 -

700 88 
1743 75 
1860 -

440 63 
522 23 

38280 - 2638 -
17280 - 13.33 50 

24120 -
24000 -
19500 -
1000 -
K. 0. 14 

43200 -
21000 -
18000 -

1080 2i 
2250 -
1827 -
600 -

U65-
3240 -
1575 -
1350 -

228 -
261 -

Cıbalı Orta Okol SAK 

Siyaaal Bal,.eler Okula SAK 

Konya Bölge Sanat. Okula 
Çatalca Tflmen SAK 
Gireıon A. k. SAK 
Ank v.ılıliği 

Pendik Bakteryoloji EnıtitüıüDirelc. 

D. D.Y. Haydaı pa{a 
Si}'aHI Balıeler Okulu 
D. D. Y. Haydarpa.ıa 

,, ,, " 
,, ,, " 

Lüleburgaz Tümen SAK 

" " " Konya Bölge Sanat Okulu 
Ltlei.uriaz T6men SAK 

" " " 
Konya: Kor SAK 

• " ,, " ,, 
Gireıon Ask. SAK 

12-9-38 

29-9-38 

8-9-38 
19-9..38 
5-10-38 
22-9-38 
16-9-3~ 

2t-9-28 
29-ft-38 
23 9-38 
23-9-3i 
2l-9-J8 

16-9-38 
14-9-37 
8-9-38 

22-9 38 
22-0-38 

12-~38 

21-9-38 
23-9-38 
3-10·38 
24-9 38 
23-9-38 

Kırklareli Tömea SAK 
Adana Tümea SAK 
Oncık Seyyar Jaadr. Taburu SAK 16-9-38 

" " Iıt. Komut. SAK 

" " 
" " " 

" " " 16-9-38 
12-9 as 
26-9.38 
~9-38 

14 -
16 -

ti -
IO 30 

il -

ıo -

10 -
15 30 
15 30 
15 -
14 -

·~ -10-
11 
il 
il 

16 30 
10 -
15 -
15 30 

10-
11 -
10-

1530 1 
il -
16-
15 -
15 -
11 -
il -
ıo.ao 

• 

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
................. ,,.. ~·· • •• •• ............ 4 ·~~-· •• -~ 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden köm(bü yeri! blok 

,, 
" 

krible 
,, " 

marinlave 

" " 
tuYenan 

Kok kömürü (fabrikada 
Sc'Smükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

Er za K 

Pirinç Tosya 
,, yerli Bombey 
,, ecnebi lHiodiye) 

Sab11n birin4:i 

" 
ikinci 

,, Pirina 
Şeker yerli toz 

,, " küp 
Yumurta iri 
Limon Italya 

" 
Tarablus 

Patates Ada pazar l ci 

" ,, 2ei 
Zeytin tanHi duble (936 mahsul 

,, " " (937 " 

" 
hi ,, 

" " 
2ci ,, 

,, ,, 3cü ,, 
Sade yağ Urfa (birinci) 

,, ,, (ikinci) 
,, Kars (erimit) 
,, ,, (erimemiş) 

,, Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

,, 
,, 
" 

Deri ham ve ı,ıanmlf 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 
,, ,, manda 
,, ,, sıp 

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

Tula keçi 
,, koyun 

Salamura kuzu 
,, manda 
,, sıtır 

Kösele ,, 1 ei 
,, manda lei 

Metin elvan lci 
,, beyaz lci 

Sahtiyan elvan lci 
,, beyu lci 

Pamuk ipliği 

Vater yerli 4 Adana 

" ,,6" 
" ,,8" " ,,ıo ,, 
" " 12 " 
,, " 14 " 
,, ,, 20 Y edikule 

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

" 
" 
" 

" " Ekstra Yerli 

" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

4 Hindiye 

6 " 
8 " 

10 " 
12 " 
14 İngiliz 
15 " 
18 " 
20 " 
2'l " 24 ,, 
15 İtalya 
18 ,, 
20 " 
22 " 

kilosu 
litreıi 

kilosu 
tonu 

,, 
" 
" 
" ,, 
" 

kiloıu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" sandıtı 

b. Hndıtı 

" kiloıu 

" ,, 
,, 
" 
" ,, 
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a) MÜNA<ASALA 
~t-Tamirat-Nafıa işleri ve malzemesiHarita 

Kocaeli Nafıa Müdürlüğiinden : 

b' 1 • İznıitte yapıİacak yedibin lira keşif bedelli liman dairesi 
1118 İn~aatı vahit fiat üzerinden açık eksiltmeye konulmuştor. 

2 • Bu işe ait evrak şunlardır : 
A) Eksiltme şartnameısi muka\·ele projesi bayındırlık işleri ge· 

tltl ta"- · f • h • t h'd' f' · · · t l" • uıanıesı ec.nı ve usu&ı şar name va ı ı ıat se ı uı ınşaa p anı 

t 3 • İhale 9.9 938 cuma günü saat 15 de Nafıa Müdürlüaünde 
0
Planacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 

d• 4 • Talipler bu işe ait yukarıda yazılı evrakı Kocaeli Nafıa Mü
ıırı-

Utünde Jetkik edeceklerdir. 

t 5 - Eksiltmeye airebilmek için taliplerin 525 lira muvakkat 
tııı· 

'b •ııa.t Vermesi ve Ticaret Oduına kayıtlı eldutuna dair vesika 
ı ra 

ı etıneai ilin olunur. 

Mersin Ziraat Bankasından: 

dil 8a.nkaınıza Şinasilerden geçen harap fabrika binau dahilinde ta• 

t tn Japtınlacak 4078 lira 31 kuru' bedel keşifli depolar inıaah 
Çık ek.iltmeye konulmuttur. 

L_ l - Muoakasa 16-9-38 cuma günü ıaat 1 ide Monin Ziraat Ban· 
.,...,lld 

• Yapılacak. 

l 2 • Taliplerin Tiaret Oaası vesıkası, Ma'ı;ıMüdürlütanden alacak-
~. ~- k tt . Utaabhitlik ehliyet nıoikası ve 305 lira 17 kurcışl•k muva kat 
ıaıınat:akçalarile birlikle ihale pn,ve saatinde Bankada bulunmalan. 

3 • Bu İfe ait keşif proje Ye şartname Bankada g~rülebilir. 

Ereili Kaymakamlığından 

l Çayhan Nahiye merkezile Aziziye köyünde yabılacak ilk mek
~p •• 
d lÇııı 23.8-938 aününde yapılaıı ihalede talip ı.uhur etmediğin. 
ttı 'Lı •-
·~ 1~•nin onhef gün müddetle uzadıldıjı ve 8-9-38 pertembe 
d, il Pazarlık ,uret.ile ihalesi yapılacafrından taliplerin mezkür gGn-

~ır bulunmaları ilin oluDur. 

Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden : 

~ 1 • iluiltmeye konulaı:: iş: Tekirdaa" Hükümet Konatının 999 
9
! kuruş keşif bedelli tamirat i~i. 

d 2 • Eksiltme 16.9.938 tarihine teıadüf eden cuma günü saat 11 
~ l'tkirdafr Hükumet Konağı Nafıa Müdürlüjü Eksiltme Komiıyonu 

•ında pazarlık uıuliyle yapılacaktır. 
dntı-~ Bu husustaki şartname ve buna müteferıi evrak Nafıa Mü-

"tunde görülebilir, 

lltai 
4 

• Eksiltı.aeye iİrebilmek içia 2490 sayılı kanunun 17-incı mad

a~~t Yugun olarak 76 lira •uvakkat teminat veımeai . ve pazarlık 
~ \lncftn ıekiz gün eyVel Nafıa Madürlüğürae müracaatla vesika 

~l~ 'aı -.c 938 yılına ait Ticaret OdAıı vesikasını ibraz eylemesi la-
cUr, 

Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden: 

~ i 1 
- Gaıcükte yapılmakta olan hüllüınet biaası bakiyeyi io5aa

~1ı ''- 1•tii liliD liralık k11aı nbidi fiat fizeriaden açık eksiltmeye 
ıııııttıu" ,,ur. 

2 
~ - 8u ite ait evrak tunlardır: 

' ltıU~nıe tartaamesi mukavele projeıi bayıadırlık itleri iuel 
;-•ıa feıani ve la111uıi fartaa•e vahidi fiat Hriıi. 

~," - ihale 9 9 938 Cuma güaU saat 15 de Nafıa madurlatlln· \Ql>l ' I 

'1 •Q•calıı; komiıyon taratindan yapılacaklır. 

'ıQ~,., - Talipler bu i~e ait yakarda yazılı evrakı Kocadi Nafıa 
1.11ıa-e 
5 ıı nd• tetkik edecekletdir. 

~\ t - Ekailtmeye ıirebilmek için taliplerin 525 liralık muvak· 

'i~ ~llliııat Yermesi ve Ticaret Odasıaa kıyıtlı oldutuna dair ve
lb 
t•ı etnıeai ilan olunur. 

İstaubul Belediyesinden 1 • • • Muhtelif yollardaki barakaların 1000 lira k .. if bedeli dört 
Keşif bedeli 23850 lira 35 kuruş olan Sarayburau ve Şemıipaşada barakanın yeniden yapılması işleri 14-9-938 çarşamba iİlnÜ saat 

elektrikli havuz, tulumba dairesi, transformatör binası inş:ıısı pazar- 1 15 de ihale edilmek üzere açık usulle ekaillmiye konulmuıtur. Ke

lığa konulmuştur. Keş ı f evrakile şartnamesi Le~·azım Müdürlütünde şifname ve şartname Nafıa idaresinden alınabilir. Muvakkat temi

iÖrüleLlilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka 1 nat 295 lira 22 kuruştur. isteklilerin Ticaret Oda11 kayıt vesikasile 

Fen İşleri Müdürlüğünden alacaklara fen ehliyet veslkasile 1788 lira birlikle Daimi Encümene müracaatları. 
78 kuruşluk ilk temicat makbuz veya mektubile beraber 9 91938 
Cuma günü saat l 1 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

* • • Kılınç Anlan-Sioanpaşa yolunun 6+294 kilometresindek1 

1448 lira 12 kuruş keşif beıılelli köprü tahliyesinin betonarmeye 

tahvili 14-9-938 çarşamba giaü saat 15 de Daimi Enclmentle ihale 

izmit Kültür DirekUHüfünden edilmek üzere açık usul 'e ek•iltmeye konulmuştur. Keşifnaıne ve 

şarlaame Nafıa id r<!sinden alınabilir. Muvakkat teminat 108 lira 60 
Muhtelif köylerde yaphrılmnkta olan köy mekteplerice lazı!D kur.ıştur. f,teklilerin Ticaret Odası kayıt veıikasile birlikae Daimi 

olan kapu ve pencereler için muhammen bedeli 6000 lira olan 1600 Encöme müracaatları ilin olunur. 
metr.e mikap doğrama açık mü nakasaya vazedilmi,tir. 

Münakasa 9-9-938 Cuma günü Hat 11 de İzmitte Kültıır direk
törlilğünde yapılacaktı r. 

Ta\ipln bu iGe ait fenni şartname ve doğrama reıimlerini kültür 

direktörliiA-ünde tetkik edileceklerdir. 

Taliplerin 375 liralık muvakkat teminat getirmeleri ilin olunur. 

Ergani Uray Başkanlığından 

ı - Kasabadal{i Yalva kahvesinden gülbaran yolu 
kaldırımına kadar olan 63 metrelik kaldırım ve fenni şart· 
nameaindeki eaasata riayet etmek keşif ıartiyle İnfa etti· 
rilecektir. 

2 - İhale 9-9·938 cuma iilnü saat 14 te belediye da
iresinde icra edilecektir. 

3 - Pey sürebilmek için % 7,5 güven akçasını ihale 
saatinden evvel yatırıp makbuz almak lazımdır. 

4 - Keşif ve şartnameyi görmek iıtiyenler belediye 
muhasebesine müracaat edebilirler. 

Besni Belediye Riyasetinden 

Besni kazasında belediye binası iklllal inşaatı açık eksilt-
me usulile münakasaya konulmu~tur. 

1 - İkmal inşaatın bedeli kt-şfi 7001 lira 35 kuauı;tur. 
2 - Muvaklrnt teminat akçası 525, 1 O liraJır. 
3 - 29/8/9:18 tarihinden başlamak üzere 15 gün müddetle 

:.nilnnka::ıaya konulmuştur. ihale ıs:eyhil 938 ~nlı günü saat 12 
d~ Besni belediyesinde toplanan encümen huzurunda yapılacak
tır. 

4 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A) Binanın projesi 
B) İkmal inşaat keşifnamesi 
E - Silsile fiat 
D - Husutıi şartname. 

H - Yapı işleri umumi fenni ıartoame. 

F - Bayıudırlık işleri genel şartname. 
G - Eksiltme şartnamesi. 
R - Mukavele projesi. 
1 - İsteyenler bu şartname ve evrakı Besni Belediyesinde 

ve Malatya nafıasında görebilirler. 
5 - Eksiltmele iştirak edebilmek için bu i~i yapabilc

ce~ine dair Malatya Nafıa Müdürlüğünden alınmış veıikruıını İb· 
ı·az etmek mecburiyetindedir. 

Malatya İlbaylıktan 
7861 lira 9~ kuruı keşif bedelini muhtevi olup Ma

latya-Arga yolunda ve 5 inci kilomelre:le yapılacak4+ 5 
metrelik köprü inşaatı 27·8 938 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle eksiltmeye konulmuş~ur. 

Bartın Liman Reislithui"n: 
l - Boğazdaki li111an binasının 249 lira bedeli keşifli 

tamiratı 19/9/9'J8 Pazartesi günü saat 11 de ihale edilmek üze 
re açık e:tsıllıneye konuldu. 

2 - llk teruinat 22 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartname hergün Liman Riyasetinde görülebilir • 
4 - lhal~ vaktı mezkurda Liman daireıindeki komis· 

yonda yapılacaktır. 

Afyon Vilayetinden: 

Afyen - Keuya yolunua 63+&o0 kilemıtresi&tlıki 714 lira 
13 kunş ketif bedoJli köprQ tabliyısiIJin betenarmeye tahYili 
14-9·938 Çarşamba günü ısa.at 15 de daimt Encümende ihale 
edilmtk üzere açık umlle eksiltmeye konulmu§tur. Ke§ifname 
ve ıartname Nafıa idartsinden alınabilir. Muvakkat teminat !6 
lira 16 kuruştur. İsteklilerin Ticaret oduı ka7ıt nsikasilı birlik
te Daimi Encümene müracaat! 1rı. 

Aydıa Daimi Enctimeainden 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Aydın VilAyetinin Söke· 
Ortaklar yolunda 14 + 000 - 18 + 000 kilometreleri ara
sında esaslı tamirattır. Keşif bedeli 15749 lira 44 kuruştur. 

Yapılacak iş: 4 kilometre uı:unluğ'unda şose tamiridir. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Tesviyei turabiye şoıe ve kirgir inıaata dair 

fenni şartname. 
E - Hususi şartname. , 
F - Keşif cetveli, ailsilei fiat, metraj cetveli. 
G - Grafik proje. 
lstiyenler bu fartnameleri Ye evrakı bedelıiz olarak 

Nafıa Müdürlütünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 26-9-~38 tarihinde pazartesi gnnn saat 

15 te Vilayet Encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin ı ısı lira 

20 kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve ihale gününden 
sekiz; gün evvel ehliyet vesikası almak için Vekllete mii· 
racaat etmiş bulunması ye yaptığı eıa büyük işin bedeli 
12000 liradan aşağı olmamuı müteahhidin biuat diploma· 
lı mtihendis veya mimar olmaıı veya bunlardan birile mtıı· 
tereken teklif yapması ve mukaYeleyi birlikte imza etmeai 
lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncil maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar Vilayet Encümenine 
getirilerek Eksıltme Encümen Reisliğine makbuz mukabi
linde verilecek ir. Posta ile gönderilecek mektupların ni
hayet üçüncü maddede yazılı ıaatte kadar gelmiş olması ve 
dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

• • • 
Bak: fohl-l Balıkesir Villyeti Nafıa Müaürltığündeo: 

qtf " - Bürhauiye Hük.llmct Konağı ikmali iuşaatı 
~•'Alil 

10·9·338 tarihine raslayan cumartesi günfi saat ı2 de 
ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin yüzde 7,5 muvakkat temi· 
nat olan 590 lirayı iş bankasına yatırarak mukabilinde a
lacakları makbuzu ile Nafıa Müdürlüğünden bu işe gire• 
bileceklerine dair alacakları ehliveti fenniye vesikasını ha· 
milen Villyet Daimi Encümenine müracaatları ilin olunur . 

kapalı • 
Çamaltı 1 uzluı iskelesinde yap. tamirat ve i&Jtaat. 

.. r .ar U. Müd. ilinlaruıa. 

a • eksiltmeye koaulmuştur. 
3 ...... İşin bedeli keefi 2:2500 liradır. 
4\ ...... Bu işe ait evrak. 
fi • Projeler. 
<... : Fıat bordrosu, mesaha cetveli, keşif hülasa cetveli. 
b Fenni ve hu:suf:ıi ıartname. 
~ : Nafıa yapı itleri tenı:ıi ve umumi ~artnamesi. 

•nıı Saı 8•~ındırhk. işleri genel §ııtnamesi olup bu evrakı her 
l 4 ık~sır Nafıa Müdürlfiğfinde görebilirler. 
~Ste h::' Ekeiltıno 26 eyhll 938 tarihinde pazart~si günü saat 
llt\tlıı ~haniye Hükumet Konığtııda Kaymakamlı~ oda~ın~11 

~ft•tı b •fıa Komisyonu huzurunda yapıla~ağından ıstP.ldıl~rın 
~ 6 llodan bir saat evvel mezkur Kowısyona vermeleıı. 
b l lcı; lat~klilırin bu j~e ait 1687 lira 50 kurueluk niuvak· 
a~~ \'e1

1"'tı Bürhımiye Mal::ıandığına yatırdıklarına dair mak· 
~ Oo lita. ıbu llıikdarda §ayanı kabul banka mektubu ile asgari 
)' 
4lı(e i a. 1k.}apı i§ini bir defada muvaffakiyetle başardığına dair 

\ l~teı ~ Nafıa MüdürlüğüııJen tasdikli ehliy~L vesikasını \'t' 

~f, ko dası Yetıik.a::ııoı kapalı teklif mektuplarını ihtiva eden 
~ttsiıaJlllalan ve zarfları 2490 numaralı kanunun k.ükümleri 

1lırtı, ~lrlQ1i01 ve imza etmi~ olarak muayyen ıün ve saatt<· 
6 ....._ };l ••isyonırna miiracııatlaı ı llzımdır. 

08ta.da vuku.bulacak gecikmeler kabul t:dilcnez. 

Afyo• Viliyetindea 

Afyon - Konya yolunun 10 + 000 kilometresinde 
1416 lira 49 kuruş kefif bedelli betonarma köprü inşaatı 
14-9-938 çarşamba günü saat 15 de daimi encümende iha· 
le edilmek üzere açık usulle eksiltmiye konulmuştur. Ke
.şifname ve şartname Nafıa idaresinden alınabilir. Muvak
kat teminat 86 lira 72 kuruştur. İsteklilerin Ticaret Oda• 
sı kayıt veıikasile birlikte daimi encümene müracaatları. 

• • • Afyon - Şuhut yolunun muhtelif kilometrelerin
de 1 156 lira 26 kuruş keşif bedelli menfezler in~aatı l 4-9-
938 çarşamba aünü saat 15 de Daimi Encümende ihale 
edilmek üzere açık usulle eksiltmiye konulmuştur. Keşif
name ve şartname Nafıa idaresinden alınabilir. Muvakkat 
teminat 86 lira 72 kuruştur. İsteklilerin Ticaret Odası ka• 
yıt vesikasile birlikte Daimi Encümene müracaatları. 

• • • Çay-Eskişehir yolunun ol +572 k ılomctreı;inde 1729 lira 

46 kuruş lleşit bedelli köprü tabliyeıinin betonarmeye talıavili 14·9-38 

çarşamba ıünü ıaat 15te Daimi Encümende ihale edilmek Üzere 

açık usulle ekıiltmeye konulmuttur. K•şifoame ve f&rtname Nafıa 

ldareıioden alıoabilir. İsteklilerin Ticaret Odası kayıt nıikaalle bir 

likle Daimi Encümue müracaatları. 

Elektrik, Hava gazi, Kalorifer Tesisat ve Malz. 

Muhammen kıymeti 

Ura 

571 
500 

Lilleburıaz lıçebaylı~ındaa 

K. 
85 
()() 

Telefon ve malıemeıi 

Direk 

YuLtanda cins ve miktarı yazılı kaza t•lefon tebekeıi ihtiyacı 

15 a-üo müddetle eksılmoye koamuştur lıteklileriu kaymakamlata 

baş vurmalan ilin olunnr. 

Gerze Belediye Riya1etinden: 

- Gene kasabası dabilinde yeni yapılacak elektrik tesisatı 
kaııalı zarf usulile "2490,, sayılı Arhrma .Ye Kksiltme Kanununa 

göre yirmi gün müd<leıle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işin muhammen ke,if bedeli "23933,, liradır. 
3 - Muvakkat teminat "1794,, lira "97,, kuruştur. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için Nafıa Vekaletinden alınmıt 

elektrik teıiaab müteabhitliti vesika.ile 938 ıeneıine ait Ticaret 

Oda11 veıikuıoı almış bulunmak lazımdır. 

5 - lıteklilır bu it• ait ıartname, projeleri bor nıxıao GırH 



4 Münakasa•Gazet.esi ~ 
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belediyesinde ıörbitecekleri gibi ilf:e.ıildıği takdirde şartname ıureti t!'-bul Kültür Dir"ktörlüğ'ünde toplanan Okul Komisyonunca pazar- 1 Bv işe ait sartnameler Haydarpaşada Gar binasındaki k0 "'il 

parasız gönderilir. lı1da ihalesi icra edilecektir. Su işe girecekler bu gibi i,ler yaptık- tarafından parasız oJıırak dağıtılmaktadır. 

6 - Eksiltme 26 9 938 Pa-zartesi ılluü saat on altıda Gen:e Be- lanna dair resmi dairelerden almış oldukları nsika ve Ticaret Oda

lediye Encfiwenicde yapılacaktır. sının 93S yılı vergi makbuzu ile Kon:isyona gclmeleıi. Teminat Li· D D · ll S t J K · d · 
7 - Teklif mektupl:.rı nltıııcı maddede yazılı ımtteu 

evnl Belediye Riyasetine gelmii bulunmalıdır. Postada 

. e: ıryo nrı a ına aıa omı:ıyo;un an. 
1 bir saat 

1 
seler Muhasebeciliği vezne.ine yatırılacaktır. Şari.name Okuldan Öğ- 1 Mtıh" L d l" r:: ..:07- ı· l ht ı · t t oı tUA-.. ınınen e e J o)J ,) ıra {J an mu e ı a ey ı; 

vaki ge- renilir. 24-10·38 puartcsi gönü saat lSte kapalı ııarf usulile Aak• 
İdate Binasmda satın alınacaktır. cikmeler kabul olunmaz. 

• • • Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 
Bayburt Cor;.ıh un fabrikası Türk Anonim Şirketicin inşa etti- Kütahya 6 Sa. Jandarma Okulu Komutanlığından: 

Bu işe girmek ?diyenlerin 4003.75 liralık muvakkııt 1 

nat ile kanunun tayin ettiği vesıknları ve tekliflerini ayrı' 
eaat 14e kadar Komisyon Rebliğirıe vermeleri l!zımdır. ~ 

Şartnameler 275 kuru~a Ankara ve Haydarpaşa ~oıııe 
de:: atılmaktadır. 

receği elektrik tesisatı. Bak Bayburt Coruh un fabrlkaaı T. A. Ş. Lira Kilo Kilo Muvakkat Sa. Fiah 
ilioına. teminat Kr. Sa. 

---------..,....-....~~------ 220 20,000 15,000 16,50 lO 1 10 Çam odunu 

Menıucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v.5 728 10,000 so,ooo 54,60 tO,IO ı ıo,rn ~eş~ " 
6 ıayılı Jandarma Okulunun ihtiyacı olan çam ve meşe odun· 

AnkHa Bölge Scnat Okulu Direktörlüğünden: 

Okulumu:ı: t !ebeleri itin alınacak olan a,ağıda ci11s ve miktarı 

yazılı iskarpinler açık ektıiltmeye konulmuştur. 

fstekli!er qutncme ve ntimuneleri görmek üzere hergün Okul 

İdareıide ve eksiltmeye gireceklerin de kanununun icap eltlrditi 

belgelerle ve muvakkat teminııtlarile birlikte 2L-9-38 tarihine tesa

düf eden perşembe günü saat l ide Okullar Sııitşmanlıiında topla

nacak olan Alım aabm Komisyonuna müracaattan. 

Cinsi Miktarı Tutan % 7,5 muvakkat teminatı 

Halk tipi iskarpin 160 çift 800 Lira ) 109 Lira 

Vidala n 160 " 656 ,, ) 

Gamrlik Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satra Alma Komisycnundan 

1 - Gümrük Muhafaza memurları için 614 tane ka· 
putun 22)9/938 Perşembe günü saat 11 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 7368 lira ilk teminatı 553 lira· 
dır. 

3 - Şartname Te evsafı komiı}ondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat ev· 

velinc kadar 2490 'sayılı kanunun 32 nci maddesi hükmü· 
ne göre hazırlayacakları teklif mektuplarını Galata eski 
ithalit gümrüğü binasındaki komisyona vermeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

larının miktarı yuk .. n~a yazılıdır. Tali?leri uhdesinde iken vilayetçe 

gali göıülen fi tlar4!an dolayı 249() sıtyılı kanıınan 431ln~ü madde

sine tevfikan eksiltme on gt!n u2atılnıış ve ihale 8-9-38 perşembe 

günüdür. 

Talip olanların meLkur gün e Jandarma Okolunda müteşekkil 

Komisyona müracaatları. 

Gireson Aıkeri Sahnnlma Komisyonundan: 

Gireson g rn:zonu ihtiyacı olan 3,0,000 kilo odun satırı :t.lına· 

caktır. Kapalı ı.acfla ilıalesi 5 birinciteşrin 93:> çarşamba ~ünü saat 

l~.30Ja yapılacaktır. Muhammen tı.ttarı 5205 lira, ilk teminatı 381 

liradır. 

Çatalca TümeD Satınalma Komisyonundan 

Tümen birlikleri için 220 ton tututturma odunu açık ekailtme 

uıulile 19-9-9j8 paz:ariesi güm: uat 15.30 du Çatalcada Tüm. Sa

tınalma Komisyonunda münakasıısı yapılac;aktır. İlk teıuinah 205 
lira 25 kuruştur. Şartnamesi hergün görülebilir. 

Çorum Doğumevi Başhckimliiinden: 

M6eısesemizin bır senelık ihtiyacı olan azı 40, Çoğu 50 ton 

kok kömürü 21 5,938 tarıbindea i tibaren 20 gün müddetle eksiltmer 

konulmuş müddeti hitamında talip çıkmadığmdaa 10 gün uza!ılan 

müddet zarfınd11 ta ıiplerin verJiği fiat baddı l~yık görülmediğinden bir 

ay içinde pazarlıkla verilmesine karar verilmiş ise de mezkur müd

det zarfında da başka talip çıkmadığından komisyon marifetile pa

zarlıkla tedaıikioe karar verılmiş idi. Arbrına ve eksiltme ve ithalat 

kanununun 46 ncı maddı;ıinin A fıkrası mucibince mevzub•hs kö-

14-9-~38 çarfamba gönü saat t 5 de kapalı zarfla 
siltmesi yapılacak 4833 çift erat kundurasının şimdilik 
mından sarfınazar edildiği ilin olunur. 

el<- mürün tutarı öOO liradan f dZla olması hasebile 27/8, 938 tarihinden 

alı· itibaren 20 gün müddetle tekrar eksiltmeye konuldu2"undan taliple-

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum İdaresinden! 
Muhammen Ledeli 3276 lira 95 kuru§ olan 279 adet pa

rin d8il lira teminab muvakkateıini maliye ve.L.ner.iue yatırılarak 

makbuz ve şeraitı haız evrakı müsbitelerile birlikte 15 9;93!ı tari

hinde Sıhhat Müdüriyetine gelmeleri ilan olunur. 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satın Alma 

Komisyonundan 

- Aşağıda cins mikdar ve ovsafı yazılı 9 ~ 
zımpara kAğıdı 9t0 lira muhammen bedelle g.9.gJS 
şembe gilnü saat onda açık eksiltme ile satın aJJo• 
Taliplerin belli gUn ve saatte 70 lira 50 kuruş nıu~• 
teminat makbuzları ile Komisyona müracaatları. 

Cinsi Evsafı Mikd•~ 
Daves marka demir zımpara kağıdı 
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İstanhul Komutanlığı Satırıalnıa Komİiyonund1111 

İhale günü talibi çıkmadığından ihalesi 10 gilfl \ 
Haydardaşa hastane.sinin senelik ihtiyacı olan 12775 taıı• 
tanın açık eksiltme ile ihalesi 8 Eyhil 938 Perşembe ti 
10 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 319 lira 38 ku~~~ 
teminatı 24 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda go 

• • * İhale günü ı ıiılıi çıkmadığından ihalesi 10 güa u:•tl 
tıılca Mli tahkem Mevki Komutanlığı birlikl~rı Hıti1' 
7500 kılo kura ·oğanın açık eksiltme ile ih1lesi 8 E' 
Perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. Muhammen 10 

liradtr ilk teminatı 40 liradır. Şartaamı>si her gün k0'° 
görülebilir 

muk §ilte, 360 adet yatak ve yorgt.m çarşafı, 200 adet hiiyük Müteferrik 
yastık yüzü ile 279 ades büyük baş ya~tığı 21/9/9?.8 Çar ~amba 

* * * T .ılibinin verm io olduğu fiat makımca pahalı gl>; 
den ihalesi 10 gün uzatılan Gümü~suyu hastanesinin l 
yumurtanın açık eksiltme ıle ihelesi 8 Eylul 938 perı• t• 
·aat 10,30 da yapılacaktır. Mulıammen tutarı ~25 }iradı 
minatı 32 liradır. Şartnamesi her gün komi!~yonda 

genü saat on buçukta Haydarpa~ada gar binası içindeki komis· 

Yon tarafından açılc eksiltme ile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin etitiği vesikalar 

ve 245 lira 78 kuruşlulc teminatları ile birlıkte eksiltme günü 
saatine kadıtr komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ioe ait i&rtnameler komisyondan paras\Z olarak dağıtıl· 
maktadır. 

Kereste Tahta v .s. 
Kayıeri Tayyare Fabrikası Satın Alma Komiıyonunda11: 

Aşağıda cinı mikdar T€ cnafı yaulı 2 kalem 15 
metre mikllp çam tahta~ı 775.- Lira muhammen bedelle 
8-9-938 perşembe günü saat onda açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. Taliplerin belli gün ve saatta 58.- Lira 12 kuruş 
muvllkkat teminat makbuzları ile komisyona miiracaatları ilin 

olunur. 
Cinsi Eb•adı .Mikdarı 

Çam tahta l,5X25X4UO 5 Metre miklbı 
,, ,, 2X:lSX 400 10 " ,. 
3 - Yukarıda ısöziı gtıçen malzell! enin evsaf ve şartusme· 

ıiei anu ıdeelcr Komi yona müracaatla parasız alllbilirler. 

--------------------=----------------------------Mobilya, ve büro eşyası -muşamba, Hah vs. 

Çorum Orta Okul Direktörlüiünden : 

Okul için 30 adet talebe sırası alınacaktır. 25-8 938 
tarihinden itibaren 21 gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur.İhalesi 15-9-938 perşembe günü saat 14 de Or· 
taokulda yapılacaktır. İsteklilerin 15 lira depozito akçasile 

birlikte orta okula bafvurmaları. 

Cibali Orta Okul Satınalma Komisyonundan: 

Yapılacak işia 

Cinıi 

Muhammen bedeli 

Sıra 

Kürsü 

Yemek maeaaı 

Yazı masası 

Masa 

Kütüphane 
ltajtr 

Adedi 

12 

6 
8 

1 
ı 

Beheri 

1300 
1800 

1000 

4060 
1300 

6000 
700 

Tutarı Teminatı 

15600 70 
10800 
8000 
4000 
1300 
6000 
700 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müeısesesi Satın Alma Komisyonun· 

dan: 

Ankara Merkez Hıfz11sıbha Müessesesi için 21 ı Q 93S Çarşamba 

güuü saat (11) de açık eksiltme usulile bir adet Spesyal anaerop 

cihazı satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli (1280) lira olup ilk teminatı (9d) liradır. 

Şartnameıi paraıız olarak Müesıeıe Satın Alma Komisyonundan 

tedarik edilebilir. 

Kütahya A'keri S11tın Alma Ke11'lisyanuntlın : 
1 eylül 938 perşembe gtinıi saat 11 de ihalesi mukarrer 

bulunan topçu taburun 2012 lira 6~ kuru~ bedeli Lem~in bi· 
donJari!a temizlık malzemesini vermeğe istekli çıkrnad ğıdan 

2490 sayılı kan ur un 43 nıaddej mücıbince 12 ey Jul 938 pa
zartesi günü saat 11 de eksiltmesi yapılmak üzere on gün uza
tıldığı. 

Harta Genel Direltörlüğti11<lea : 
1 -· Harta G •. Drk. ııe bağlı kıtanakliyt: vHailinden 5 adet 

araba pazar hkla tamir ottirilecek(ir. 
j .. Paıaılıli 8.9.9&g perş"mbe günü saat 9.80 da Cebeci'de 

Harta Gn. Dir. bina~ında Sa. Al. Komisyonunda yapılac~ktır. 
Mubammen tutarı 220 lira, muvakkat temiodtı 18 lira olup 

banka mektubu Ve}a Maliye makbuzu kabul olunur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan : 
1 - Muhtelif boyda 900 tane bayrağın müteahhit nam 

ve hesabına istekli çıkmadığından 8-9 938 p~rşembe gftnü 
saat 1 t de yeniden açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 1502 lira 35 kuruş ve ilk te· 
minatı 113 liradır. 

3 - Şartnamesi Komisyondadır. Görülebilir. 

- .ı 
lstanbul Bölge Sanat Okulu Satın Alma Kolll151 

Başkanlığından : 
Mıktar Fiyat Eksiltme T. G. 5, Nevi 

kO' k. s. ... 
Pıaıa 3000 3 50 
Do. domates 600 7 
Lah4ua ısoo 4 25 
Ta. Bemya 600 15 
İspanak 3500 6 50 
Bakla 400 6 SO 
Yeşıl salata 6000 adet 75 
AyşP. fasulyA 6500 12 
Kök kereviz 1500 8 50 12.9·938 paısrt 
Havuç 700 5 
Kabak 800 8 
Do. biber 500 10 
Yeme. domates 800 5 
Kır. barbunya 800 13 50 
Semizotu 300 4 
Karnıbalıar bat 1300 adet U 50 
Enginar baş 1300 7 50 
Hıyar haı SOô 2 ıs 
limon 4000 ı 50 
Patlıcan baş 8000 3 50 

İstanbul Bölge Sanal okulunun 9S8 yılı 1 
1 

31.8.938 tarihinde eksiltmeye konulan yukarıdfl 1~1 
ihale edilemediğinden ihale müddeti on ~fin uı•11 •0, 

Ekc:iltcne Cağaloğlunda Yüksek Mekte ıler 1~ı 
pıla~aktır. İstekliler 2'190 numaralı kdnunu ı eıı> , 
l . 1 l r· Od . . ıı, ıaız a ma arı ve ıcaret asının 938 belg( sını 
ıımdır. IJ' 

İsteklıler belli gün ve saatte sözü ge~ea ~ıJ ~ 
ve şartnam~y i görmek isteyenler okula ba~~uc 
oluuur. 

- /. 
D 1 t D · ll L' ı U ı'd • d 1 Ankara Levazım Amirliği Satınalma Ko nist0"~c• 

ev e emıryo arı ve ıman an . arı.~ıın en: . . . " . ihtlf" 

M b b d l
. 2nto ı· l . 4 l o· l 1 - Ankara Gamızon Bırlık ve Muesseselerı ,.-ıq /J' 

u ammen e e ı \H ıra o an ~ veya numara ı ıze veya . . . • .1 !1-"' 
. .. l" 

4 
d t• ·f~. t 1 b 1)1')9-938 p b .. .. kılo toz şekerın kapalı r.arfla eksıltmeıı 26 Eyi J 1 , Benzın motor u a et san ın UJ u um a '~ erşem e gunu . •. . . p• ' 1 

. . Ankar.a Lvz. Amırıığı Satınalma Komuyonunda y• ,.,,,; 
saat 15 de Haydarpaşada Gar bınaııııdaki Satıoalma Komısyonu ta-

1 

b t !jY 
. 2 - Muhammen edeli l 1000 lira ilk temioa 1ı 

rafından kapalı zarf uıulü ıle satın alınacaktır. k• ,e 
. . . . . . Şartnamesi Komisyonda görülür. Kanuni v~• 

Bu işe girmek iıtiyenlerııı kanunun tayın eltığı ·•esaık ve 153 • yoıt• 
ı lunan teklif mektuplarının saat 14 e kadar Kom•• 

liralık muvakkat teminatlarını ye teklif mektuplarım muhtev' zarf-

11 de lıt . ıarını eksiltme günü a .. t 14 e kadar komiıyon• vermeleri li&ımdır. J Yukarıda yuıh ataç itleri 12-9-38 pazarteıi ıünQ aaat Devamı 4Clne0 Sayf ad• 
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Müteahhitlerin Takvimi 

Perşembe S-9·938 

Otop 
' Ottıp (M • ~•lb · M. V.) No. 7G6 

M~a ki§ıdı, soba, kazan v. ı. (Darphane ve Oımga 

-., 

İnhisarlar U. Müdürlüıündcn: 

Mahalli l~in mahiyeti Keşif becl. Muv. tem. Elsiltm~ 
Lira kş Lira kş saati 

matbaası . M;l~ ldare bin;~ 6 ;Ü - 156ö'9- S2--...il 70 7 2 - -lÔ 

. ,, ,, ...... ,, 
0.0.YOllAQI 15tETME U. MUDURLUGUNDEN • 

Muhammen bedeli 130) lira olan 2000 metre vagon kürükleri 
için keten bez 19-9-38 pazarte1İ günü saat I0,30da Haydarpnşada 
G ar Binası içindeki Komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. '<111d d.) No. 790 

'l'lrih :~.~· Lvz.) No. 790 
F k ultesi 938 yılı zarfında yemek (Ank. 

b,ı,ı,.~ .) No. 793 

1 
Tuzlası tonluk ambar. Bu i~e girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ye 17 

. f Çav tuzlası İdare hinnın V\! 600 15609 52 1170 72 11 lira 50 kuruşluk muvakkat teıniaallerile birlikte eksiltme günü ıaa-
Tarıh Dıl Coğra ya • ' • k d K · ·· tI l" d tonluk ambar. tıne a er omısyona muracaa an tı.Zım ır. 

~ct111 ~~ cıhazı (M. M. V.) No. 793 
liıııillt oprüıü inşaatı (Kayseri Vil.) No. 794 
Po,1,ti~ kuru fasulye, üzüm v. s. (Artvin Ask. SAK) N. 795 
l,I> h çadır tM. M. V.) No 795 

t . . . • .. • ~ .. 1 Bu i~e ait şartnameler Haydatpaşada Gar Binesmdaki Komir 
1 - .... dareruızın Sıırt musta.k1l mudurlügune hağlı ~foltfan 011 tarafından parasız olarak dağıtılwaktadır. (6035) 2-4 

I ve Çay tuzla!armda şıırtnomc ve projeleri mucibjııce yaptırıla-' Y 

cak idare hinalıırı ve tuz an barları inşa.atı 19/\ lll/93g taril.iude ~~=~~§~~~~~~~~~~~=====· 
~lır11 ~rıiarı in,aah (Balıkesir Ask. SAK.) No. 795 

1 ihale edilemedığinden yeııidcıı t\yrı ayrı pazarlık usuliyle ehilt· 

'ı meye konmuş ur. 
ll - Ke~if hcdelleriy le muvalkat tcıninatlurı hi1alamıdu 

gö.::.terilmiştir. 

ıll.,lıkas~)~e pirinç, bulgur, saman (Niğde Aıtk. Sak.) No. 797 
~ ~ty ğ P•rı__:ıç (Kırklareli Tümeni) No. 798 
f ~•ni•r . (lulebu.rgaz Tlimeni) NJ. 798 · 

Ill - Eksiltrnc 17 /IX/938 tarılıine rastlıyan Cumnrte~i günü ' ı}itlo tınşııatı (iz.mir Lvz.) No. 793 
'~ lrıı IDi •kıaıı (Tophane Lvz.) No. 798 
• ·~, ~arbak.ır Ask. Sak.) No. 798 1 

lıizalarrnda yazılı saatlerde Sıirt Mustakil müdürlüğünde nıüle· 
, şekkil komisyonda yapıla~aktır. 

1 - Tahmin edilen bedeli 1493 lira 50 kuruş olan 12 kalemde 
22.000 kilo muhtelif cins yaş sebze 15 eyliıl 938 tarihine rastlayan per· 
şcınbe giinii saat 11.30 da açık eksiltme suretile alınmak üzere müna· 
kasa:ya konulmuştur. 

liG~ftıtı •ronıetre ile termometre (M. M. V .) No. 799 
~ltıı di~t konatı intaaıı lTuzlaca ilçebay!.) No. 799 
"'tt~ilt ltıe laına demiri (O. D. Y.) No. 799 
clı~ •l ~'fophatıe Lvz.) No. 799 

1 1~11 d •~neına makine.ı;i (C. H. P. Gen. Sekr.) No. 800 6 'tt dı tıresi ikmali in,aatı (Balıkesir Nafıa Müd.) No. 801 
~111 b·' 1latikleri (Balıkesir Vil.) No. 802 

• 1 ti lcıq, lnşaatı (Uncukm Osmaniye ve Mahmudiye köyleri lh
't'taı;t Heyeti) No. 805 
~biıe 1•nıa demir.i (M. M. V.) No. 806 
"(~it ~e •apka (Samsun Beled.) No. 807 
~~' b Şa.atı (Denizbank lzmir Şüb.) No. 809 
~ııa Otgıu ile ıoba kurulması (Universiteıi A. E. K.) No. 809 
·~•ıtı, •e &ıya işi (Universıtesi A. E. K.) No. 811 
~ ııı, Q lcaaabasıaa get. içme suyu ile elektnk malzemesi (Kau. 
'dı11 ~öBe~e~.) No. g l l 
ı~ od nıuru ve euak (Adana zıraat Mek. Müd.) No. 811 
~ lldırı~~lJ (Kütahya Jıındr. Okulu Komut.) No. 811 
ı\ lıı:ıılıtt ıtışaatı (Balıkesir Vil.) No. 811 
~be.~ ~~ru & ~ tao (lstanbul Komut.) No. 811 
1 Otifc ttıırı (Harta Gen. Dir.) No. 81 t 
~.l\tçi r leıiıatı (Manisa Vil.) No. 811 
~11l~0 1"'e beygir (M. M. V.) No. 811 
L~~t./~~a (Tophane Lvz.) No. 811 
Qtıtıı (S 1

n1&1 tamiri (Ank. Halkevi Başk.) No. 811 
''r~ (~rhsa Tümeni) No. 811 

llrnruk Muhaıazıı Gen. Komut.) No. 812 
\JQlt 

titıd 
e Yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir' 

iV - Her iki işe ait şıırınameier beheri 78 kuru~ beucl mu· 
kabilinde İnhisarlar Uınuın Müdürlüğü Tuz Fen Şub ~ile Anka· 
ra Başmüdüriii*ünden ve Siirt Muı:;takiJ Müdürlüğünden alına· 
bilir. 

V · lsteklileriu eksiltme için tayio edilen gün ve saatlerde 
°/o7,5 ga •rtrnme pııralaıiy!e lıirJıkte Siirt Müstakil Müdilrltğünde 
müteşekkil komi':'yona müracaatl!\rı ilan oluııur. (~050) 2·4 

2- Mm•akkat teminatı 112 lira 10 kuruş olup şartnamesi her giin 
komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı ,·esikalarla birlikte bel
li gtin ve saatte Kasnnpaşada bulunan komisyona müracaatları. 

(5904) 3-4 
• • • 

1- Tahmin edilen bedeli (17123.08) lira olan (49470) adet ampul 
ı:ı eyllıl 938 tarihine rasth:rnn Sah giinü snat 11.30 da kapalı zarfla 
alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

• • • 
1 - Şartname ve projesi mucibince Adanada 

rıla rak tuz anbarı ve baş müdürlük apartımanı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (128~) lira (23) kuruş olup ~artuamesi 

yaptı- her giin komisyondan parasız olarak alınabilir. 
3 - i tcklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilinde tanzim ede. 

inşaatı ccklcri kapalı tcldif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat 

1 - Keşif bedeli 22917 lira 15 kuruş ve 
teminatı 1718.79 liradır. 

evveline kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına ver-
muvakka t mcleri. (5795) 3-4 

111 - Eksiltme 19-9-938 tarihine rastlayan Pazartesi 
günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki alım Komisyonunda yaptlacaktır. 

iV - Şartname ve projeler ! 15 kuruş bedel muka
bilinde İnhisarlar, Levazım ve Mubayaat Şubesile Adana 
ve Ankara Başmüdtirlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni ev
rak ve vesaikiııi ihale glinünden 3 gün evveline kadar 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine ibraz ederek 
ayrıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 
Vinci maddede yazılı İnşaat Şubemizden alınacak ehliyet 

Ordu sıhhıyesi için on bin kutu katküt 8 eyliıl 9~8 ıı· r~embe günü 
saat 15,30 da Tophanede levazım amirliği satın alma komisyonunda 
açık eksiltme ile ahnncahtır. Hepsinin tahmin bedeli 4350 lira ilk te
minatı 326 lira 25 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni vesikalıırile beraber belli saatta komiııyona &elme· 
leri. (159) 5744 4-4 

.......... _•••H•m••li"Blıll••lll'llSIBSE••••••'\ vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya 
banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları ek· 
siltme günü en geç saat ona kadar yukarıda adı geçen 
Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde ver-

GE iYOR 
Elektrık Tesisatı Münakasası 

li~)burt Coruh Un Fabrikası T .A.Ş. den : 

~tu~'Yburt Coruh un FabrJkası Türk Anonim Şirketinin inşa 
11~lıq:'~i elektrik tuisatı kapalı zarf usulile münakasaya ko
"ırttil! •Stde talip zahur etmediğinden bir ay zarfında pazarlık 
L l ......_tekrar münakasaya vazedilmiştir. 
~lf ıı32Na!ıa Vekaletince musaddak proje mucibiııee bedeli 
ı ......_ 98 Türk lırasıdır. 
a Muvakkat teminat 3217 lira 20 kuruştur. 

~t l>~ Fenni 'ariname, fenni keşifoame, hususi mukavelena· 
'l> ~0° esi, ve münakasa kaimesi şirket dosyasında mevcut o
, '1 t~ek istiyenlere meccanen verilir. 

"th::. 1h .• ı•; 29 9,938 çarşamba gfü1ü saat on dörtte şirket 
l' ;ı\· tsıııde meclııi idare huzuri!e icra edılecekt ir. 

meleri lazımdır. (6014) 2-4 
• • • 

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 aatın alınacaktır. 

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

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

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

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin teklif ede
.............. , ... _81Dlmmi:&'lllM .. __ lliill_~ ~ekleri tuğla.dan 3-4 adc~in~ tetkik ~dil.mek üz~re İnhisarlar 

1 
inşaat Şubesıne vermelerı lazımdır. lntıhap edılecek nümu-
ne mübayaya esas olacaktır. 1 

~~ll~l> ?laııların doğrudan doğruya şirket mfidürlüğ'Ü'le mü
t1 ılan olunur. 

~'-lıtb,t 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve ıa- 1 

atte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen 1 

Komi•yona 2elmcleri ilAn olunur. (6130) 2-4 
• • • 1 

Sayın müşterilerimize müjde 

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

o o • 
1 ve ŞIK 

markah sobalarımızı her yerde arayınız 

-
Fi attar ELVERİŞLİDİR. 

En son model Avrupa Kromeli 

· ve Emayeli sobalarımız da gelmiıtir. 

TEMİNATLI ve 5uyu çabuk ısıtan 
Termosifon Hamam kazanları mızı 

markamızla her yerde arayınız. 

Her nev'i BANYO, LAVABO 
Musluk Hava gazı ocak-

ları ve sıhhi levaziminizi maiaza
mızdan satın alınız. 

ŞIK SOBA ~AÖAZASI 

M. ŞİRAKYAN 
Iıtanbul : Büyük Postnne kerşmnda, Türbe sok. No. 6 ~,çll.ııt,ıı~dedine tahmin edilen fiatı 26 lira olan 1000 tane sıhhiye 

~· 'l'I! ~llil ltapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek~iltmc 10-9-938 
• S~ ttıitıat !aat 11 de Ankarada i\I. '\I. V. Sa. Al. Ko. rla yapılacak
~ ' <\t I{ 1950 lira olup ~artnamesi 130 kuruş mukabilinde M. M. 
~~ '-~ı1 k 0 • dan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 

1 "~l!ltt~ anunun 2-3 cü maddelerind~ yazılı bclgPlerle birlikte 

1. - İdarcrniıin Ça.mallı TuzlaH iskeltsiııde şartııanıP. ve 1 

projt:sİ mucibinca yaptırılacak tarnirat ve in~aat işi kapalı 2arf \.33~:li:i.!?12:!5~~&:;ı;am~BmEllEiiBlii5iı:ılmi:'iiii••••I 

ı; t <\ıılt, Plarını eksiltme saatinden behemehal bir saat evveline 
~-· rada M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (296) (5690) 

~ 4-4 

uımliyle ek, ıltmeye konuloıuşlur. 
il. - Keiit beddi 15.386 lira 67 kuruş ve ınu,·akkat tc· , 

minatı l U4 lir_adır. • . . 1 

lll. - Eksıltme 22/JX/93S tarıbıne rastlayan perşembe 
güı.ııü saat 11 de Kabateşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
alım Komisyon anda yapılacaktır. ' 

Nazarı Dikkata : 
lV. - Şartname ve projeler 76 kuruş bedel rnukabilirıde 

l İnhisarlar Levazım \'C Mubayaat şubesile İ?mir ve Ankara baş 
Müdürlükleriodt-n alınabilir. 

V. - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin ter.ıni evrak vs ' 

~ )a~ .. 
~ ve p· . 
el'derı ırına sabunlnnnr nekeri evsafa uygun her 
t<\ llcuı yalnı:r. aşağıdaki adreste bulabileceksiniz 

' S, lURAN SABUN FABRİKASI 
İtnı· ı 

vesaiki 1(,)000 onbin lirahk bu ~ibi işleri yapmış olduklarını 
gfüterir vesaiki ihale günüeden 3 gün evveline kadar İnhisarlar 
laşabt Şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet vesikası alma· 
lan ıa.zımdır. j 

Vl. - Mühürlü teklif mektubuau karıuni ·ıesaik ile 5-inci 1 
maddede yazılı inşaat ~ubemizden alınacak ehliyet vesikası ve 
%7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teıniaat mektubunu 
ıhtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç eaat 
10 a kadar yukarıda adı geçen Komiısyon Başkanlığına mak- 1 

.. TE H il ve UESSESELERiN 
Nazarı dikkatine 

Taahhüt ve le ,isatlannızda ku!Jnnacatınız alelumum 
Font, galvaniz ve demir horu ve teferrııati ile 

Kalorifer ve sıhhi malzemesini mübayaa ederken 
bir kerre de 

1 • 
1 • AZEZ 

Ticarethanesine müracaat edini~ 
(Telefon : 49392) 

GALATA, MAHMUDlYE CADDESİ, No. 39 da 

Evsafı ile fiyatları her türlü rekabetten 

üstündür • 
ır kinci Mıbcılar sokağı No. 4-6 

buz mukabi!iııde verilmesi Iaaımdır. (6181) 1-4 1 '\a~NR•MNNR'RMNWWMMM•W•MIY 
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Tableau Synoptiqae de.ş Adjudications Ouverteı Aujourd'hui 

Mode Priz 

Objet de l' Adj11dieatioo d'adjudicat. eıtimatH 

Caati .. 

provieoire 

Li• d'aclj.•oattoo et du 

C.Aı.in dn Cbargeı Jours Heare 

Conatructlon-R~paratton-Trav. Publlcs-Mat6rlel da Con•trucllon-C.rtographte 

Con.tr. konak gouvernemental Burhaniye Pli cach. 22500 - 1687 50 
Conıtr. bitiue ecole (aj.) 
Conatr. pont ı (route Malatya Arıa. 7861 95 
Achhement contr. bat. muaicipale au Publique 7031 35 a25 ıo 

Bourl' ~eıai. 
Conıtr. paveı : 65 m. 

" Coaıtr. poat en beton en armi ıfroute 
" 

1416 49 89 72 
Afyon-Konya. 

Conıtr. archeı. • 1156 !6 85 72 
Coastr. guerilea. " ıo:ıo - 29~ 22 
Traaıformatioa en beton arme tabllerpont 

" 
1448 12 108 60 

Constr. pont. 
" 

784 83 56 16 
R,p. ponll. • 1729 46 
R,p. Bat. 48 ~me eeole Uıkudar. Gre ' ıre 248 94 18 69 
Rep. at conıtr. au debarcadıire Saline PH cach. 15386 67 1154 -

Çamaltı (cab. eh. p. 76). 
Repar. foadam. entre kim. 14 et 18 de 

" 
15749 4~ 1181 20 

Ja route Söke-Ortaklar. 
Ouverture puita pres la central electrl· Gr6 a ııre 

que des bainı de Y ı loTa. 

E16ctrlclt6-0az·Chauffege Centraı (lnstaUatlon at Mai6rlel) 

Telephone et materiel 
Poteau:ıı: telepboniqueı 
Conllr. in•tal. centr. eleetr. (aj.). 
Inıtall. electr. bourg Gerze 
Fil ıalvaniıe mou de 3 mim 7000 m., 

iıolateun avec crocbets : 4000 p. 

Gre a rre 
Pli cach. 

Hablllem•nt - Chau-ur•• - Tlssua - Culra 

Capotea: 614 p. 
Mate)a5 eo colon: 279 p. drap de lit: 360 p. 

taieı d'orei!ler: 201l p. oreillera: 219 p. 
L'adj. qui denit noir lieu le 14-9-38 pr. 

l'acbat de 4838 pairea de chau11ure1 
de ıordat. a ete annulee. 

Pli cach. 
Publique 

577 85 
~()() -

43290 -
2.~933 -
2750 -

7368 -
3276 55 

3247 20 
1794 97 

ii3 -
24~ 7S 

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux - Taplaserle ate. 

Bane1 : 12 p. chaireı pr profe11eura 6 p. Gre a a-re 464: -
tables : 1 p. bibliotb~qhea : 1 p. 'ta-
ıere : 1 p. pupitro : 1 p. 

Lih: 80-100 p. Publique la p. 18 -

Combuallble - Carburant - Hulllea 

Seml-coke 50 t. 
.Boiı d'allumaıc : 220 t. 
Boiı: 380 t. 
Boiı de charme : 120-150 t. 
Anthracite tarc : 40 t. (aj.) 

Dlven; 

Pompe centrJfuge a moteur dieıel ou 
benzine : 4 p. 

Clefı d'armoireı: 350-400 p. 
Ballas et mc.ellooa 
Ballaat : 15000 m3. 
Ballut : 20000 m3. 

Provıs:on• 

Beurre: 40 t 
Oeub: t2i75 P· (aj.) 
Oignonı : 7,5 t. (aj.) 
Oeufı: 17000 p. (aj.) 
Foin: 85 t. 
F arine : 360 t. 
Orge : 5,5 t. pallle : 8 t. 
Pala pr le peniteacıer (aj.) 
Farine, viande, beurre, orre, foin et paille 
Huile d'olive: 1-1,5 t. ollveı: 1-2,5 t. 

l&VOD 1 ,5-3 t. 
Beurre : 4-6 t. 
F oin : 50-70 t. 
Paille: 40-60 t. 
Raiıin ıea : 1-2 t. rlz : 5-7 t. haricob ıecı: 

8·t2;t. ıu:re: 2·3 t. lenUlleı 1·1,5 t. pois
cbicbe 1-2 t. oirnonı : 2,5-4 t. pomme 
de terrc : 10 15 t. tbe : 4().60 k. bl6 
eoncaaı~: 7·12 t. 

fubtique 
Publique 
Pli c:ada. 
Publique 

Pli cacb. 

Publique 
Pil caeh. 

" 
" 

" Publiqu• 
n 

" 
" Pli cacb. 

Publique 

• 
Publique 

Pll caob. 
Publique 

" Pli cach. 

B) Adjudications a la surenchere 
Juleı et canevaa camelote l765 k. 
Copeaux de ooyer. 
CbevrH, chevaux ete. 
Chenuz et jumentl, peau, laine ete. 

Gre l rr6 

-
Publique 

1508 -

5206 -
3000 -
1000 -

2040 -

la P• 2 .!)0 
9345 -

23350 -
24800 -

le k. l 11 
319 38 
525-
425-

2650 -
93200 -

5385 -

le k. 1 10 

70 -

13~ -

112 60 
!06 25 
381 -

75 -

153 -

75 -
700 88 

1743 T5 
' 1860 -

3330 -
24 -
4') -
32 -

3290 -

4M 50 

217 50 

495 -
303 75 

591 72 

28 86 

Dir. Trav. Pub. Bahkeıir 26-9-3i 
Kaymakamat Eretli 9-9-38 
Vil. Malatya 19-tJ 38 
Municip. Be:;ni 13-9·3S 

• Erıaoi 9-9-38 
Vilayet Afyon 14-9 38 

,, 
" 

14-9-38 

" " 
14-9-38 

" n 14-~38 

,, 
" 

14-9-38 

n 14-9-3S 
" Com. Perm. Muoicip. İstanbul 9-9-38 

Corn. Aeh. icon. Monop. Kabataf 22-9~~ 

.Coos. Pern;ı. Vil. Aydıo 26-9-38 

Deoizbank Dir. Suc. fst. 15-9-3S 

Kıymakamat Lnleburgas 

,, " 
S.A.T. de MınGterıe Corub Baybut 28-9-18 
Municip Gerze 26-9~8 
Vılayet Aok. 22-9-38 

Com. Acb. Coın.Gh.S11rv Douan.iıt. ~2 9-38 
l~r• Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 21-9-38 

Com. Ach. Com. Gen.Surv.Douan.İll. -

Com. Ach. Ecole Secondaire Cıbalı 12-9-38 

Com. Acb. Ec. ~ienceı politiquH 29-9:.38 

Dir. Ecele Metiert Kenya 
Cem. Ach. Div. Çatalca 
Com. Acb. Mil. GirHon 
VH. Ank. 
Oir. loıtitut Bact,riolorie Pendik 

lere Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 

Dir. Ec. Scienceı politiques 
tere Ezpl. Ch. de fer Etat H. paşa 

• " 
" • 

Com. Acb. Di•. Kırklareli 

Com. Ach. Comm. lst. Findikli 

" 
,, . ,, 

Com. Acb. Mil. Bursa 
Com. Ach Dlv. Adana 
Vil. Jsparta 
Proeureur Gen. Tekirdat 
Com.Aeb.Batail Gend.Amb. Mı melci 
Com. Ach• Com.Gen.Gend. Ank. 

" • 
• 
" 

" 
" 
" 
" 

8-938 
19-9~~ 

6·10-38 
2Z·9-3~ 
16-9-38 

22-9-38 

29·9~8 

23 9-f8 
23-9-38 
2 ~-9-38 

21-9-38 
8-9-38 
8-9-38 
8-9-38 

21-9·38 
28938 

9-9-38 
29-9~8 
25-9-38 
22-9-38 

26-9~8 
27-9-38 
28-9-38 
29-9·38 

Cow. Acil. !con Moaop. K&batat 21-9-38 
Com. Acb. Dir. Gen. fab. Mil. Ank. 22-9-38 
Com Acb. Min. Def. Nat. Aak. 8-9-33 
lnıtitut Bactcrioloıi• Pendik. 12·9·38 

15 -

12 -
. 

12 -

ı.ı -
15 -

15 -
15 -
15 -
15 -
15 --
11 
11 -

15 -

10 30 

14 -
16 -

11 
11 

11 -

10 -

rn -
15 30 
16 30 
15 -
14 -

15 -

10-
11 
1 1 
il 

lfi -

10 -
11 -
IO 30 
10 -
16 -
16 -
il -
19 17 
10 -

ıo -
10 -
10 -
10 -

ıe -
10 -
10 -
14 -

Memento des F ournisseurs 
-------- - --

Jeudi 8.9.938 

Aulopompe (Ministr.Def. Nat.) No. 766 ~ 
• Papier d'ımprimerie chaudron poele ete. (Dir. Palais de fdoll 

No. 790 
Foin (lnt. Ankara) No. 790 ·~ 
Nourriture pendant une annee a la faculte de Langue Hist01 

Geographie (Facu:te His oire Lanıue et Geographie) No
Appareil douche lavement (Miııis. def. Nat.) No, 793 
Rep. pont lncesu (Vil. Kayseri) No. 794 
Ble. concasses, haricots ıecs et raisinı (Com. ach. Milit. 

No. 795 
Tentes portatives (Minis. def. Nat.) No. 795 
Constr. haniar (Com. neh. Milit. Balikesir) No. 795 !c-
Haricots secı, riz et bles concasses (Com. ach. milit. Niğde) ti 
Riz pr. pilav (Com. acb. milit. Kirklareli) No. 798 
Beurıe (Div. Luleburgaz) No. 798 
Conıtr. hangar (Int. lzmir) No. 798 
Articlcs pr. alcool (lnt. Tophane) No. 798 
Farine (lnt. Diyarbakir) No. 798 1 
Coffre-fort, barometre et thermometre (Miniı. def. Nat.) No• , 
Constr. Konak Gouvernemental il Tuzlaca (Vil. Tuzlaca) N°· 
Bois equarr~ et fer Lama (Chemiııs de fer Etat) No. 799 
Catcute (lnt. Tophane) No. 799 
Macbine cinematographique (Secret. Gen. Maison du Peuple) t' 
Constr. bat. Sce port (Dir. trav. Pub. Balikesir) No. 801 
Chambre a air et pneux (Dir. trav. Pub. Balikesir) No. :-(fJ,, 
Mains d'ceuvre pr.constr. bat. ecole (Moubtn Vıl. Uncukırı) rt 
Fer Lama pr. grille (Miııis. def. Nat.) No. 806 
Costumes et chap"aux (Manic. Samsun) No. 807 
Constr. debarcadaiıe (Dir. Denizbank Suc. Jzmir) No. 809 sDJ 
Tuyaux et insl.ıU. d.: poele (Com. ach. Univer.>ite lst.) No· ıf 
Projet pr. adductıoo d'eau a la ville Karaman el articles elEC 

(Mu.nicipalitc K~r~man) _No. 81 l Si 
Combustıble et provısıon (Dır. Ecole Agricole Adaııa) No• 
Bois de ıapin (Command. Eco!e Gendr. Kutahya) No. Sil 
Constr. pavcs (Vil. BalikesirJ No. 811 . 
Oeufa et oignons (Command. lst.) No. 811 
llep. voiture (Dir. Gtn. Cartog.) No. 811 
Inatallat. chauffage central (Vil. Manisa) No. 81 ı 
• Breufa et c evre {Miniıt. def. Nat-) No. 811 
Plaquea de zinc (Int. Tophane) No. 811 
Rep. bat. maison du Peuple (Presid. du Peuple Ankara) N°' 
Oignon (Div. Brousse) No. 811 
Drapau~ (Com. ach. Command. gen. Surveil. douan. lıt.) rJo ~ 
Eoduit et Badig.!onnage a la bati11e Uaiversite (Coın· A' 

verıite Ist.) No. 811. 

(4 Üncü sahifeden devam) 

Bursa Askeri Satın Alma Ko.dan : 
·~I 

Tutarı TeJJJ1 ~ 
Kilo Lira Kuruş L. ~ 

Madanya 40000 1300 91 
Bandırma 45000 1350 ı O 1 ~ 

Mudanya, Bandırma garnizonlarının ihtiyacı 0~1 
karıda yazılı kuru ot açık eksiltme yolile 21 eY1 1ı 
çarşamba günü saat 1 O da Bandırma otunun ve 51 

de Mudanya otunun eksiltmesi yapılacaktır. . 0~ 
Şartnamesi parasız Tüm Satın Alma Koıı>1"111 t 

görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin muayyen ıaatt: ~ 
temiuatlariyle birlikte Bursa Askeri Salın Alma ~o 
nuna gelmeleri gerektir. 

Polatlı Askeri Satınanlma Komiıyonıından: ıo# 

1 - Garnizon K\taatı ihtiyacı içia senelik olarak 170 
kapalı yarf usuliyle ihale edilecektir, ./ \ 

"' fr 
2 - Beher kilo yulaf bedeli muhammen 5 kuruş 2J b' 

Muvakkat teminatı 670 liradır. İhalesi 21 Eylül 938 Çarş11"'1ı ~ 
saat 15 de Polatlı Aıkeri Sat.nılma Komisyonunda yııP f P 

istekliler Şartname ve mukavelenameyi görmek üıere be'. f 
• ıttl 

leden sonra Komisyona müracaatlan ve teminat akçeler•• ı 
. s~.ıı 

sandığ'.na yatırılması ve teklif mektuplarının oradan bır 

Komisyona tc .. Iim e.iilmesi 

1 İstanbul Belediyesinden: 
.. knM'' Keşif bedeli 248 lira 94 kuruş olan Us şif 1 

inci Mektebia tamiri pazarlığa konulmuştur. ~~jt
rakile şartnamesi Encümen kaleminde görülebı ı ~ 
tekliler 18 lira 6Q kuruş ilk teminat makbll rJ" 
mektubile beraber 9·9-38 cuma günü saat 1 1 de 
Encilmende bulunmalıdırlar. 

~ .. , 
- -- - - -

o 


