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HARiCi EKONOMiK 
HABERLER 

Yugosla vyada iktisadi ( aaliyet 

----- ----
l'(jl'ON ZİRAA Tİ 1 sucat, yai' ve boya sanayıı 
L Seı d 

4 
ı~ 1 y için mühim bir ham madde 

~ gra ey u .- ugos-
~~ 1 h' l M"d" . t' olmuştur. 

' o ıaar ar u urıye ı- . 
tıe ı ·~. b' 1 Yugoslavya harıçten ke-

~t•ı:ı Şyrettıgıl ır drap
8
o
7
r
9
a n~l- nevir ithal etmezsede külli-

)~ ' ugos ayya a mı · 1. k Ub 
~il "d ... .. .. f'd d'k'ld' yet ı eten mensucat m ayaa 
~ " el tutun ı anı ı ı ı. . 

4-t (B ) t k d eder, g~çen sene 2Q.5 mılyon 
•t tll bu ourksak mm a ~sın51; 1 dinar kıymetinde ithal etmiş-
~il Y ısını yanı B d b k 28 5 'l ~ ~orı d t f'd \Y d 1 t i. un an aş a • mı yon 
'Ilı a e ı an w ar ar - . . 
ll•ltd d'k'l · t' dinar kıymetınde kenevır to-

" a ı ı mış ır. k d. ~ . . . 
'~~E humunu en ı yag ıaneyıı ıçın 

VfR ZİRAATI hariçten celbine mecbur ol-

~ Zirıat Nezareti kenevir ~uştur. Z~raat Nezareti kete

~k·~~- bir müşavere yap- n.ın vo. yag~ı. tohumların .h~
'~ •çın memleketin ziraat rıçten ıthalını azaltmak ıçın 
~~ltıtaaillerile keten sanayi muntazam bir surette kene

~ ltıtsailerini davet etmi,tir. vir zer'ine karar eermiştir. 
~'\tir Yuioslavyanın men- ( 100 dinar 284 kuruştur . 

Iranda ipek ticareti için yeni 
bir şirket 

\ ~.llhr•n 2 eyluJ.- Tahranda üç milyon rial sermaye· 
•, li 1••eli bir tirket teıekkül etti. Şirket ipea"in istihsal 

~l'ttle meşgul olacaktır. 

Sudanın harici ticareti 

~ ı~'rtuın 1 Eyhil.- Re•ml neşriyata göre Sudanın ha· 
h~~t ~~l'eti bu senenin ilk altı ayları zarfında 600 milyar 
.~t •tasına baliğ olmuştur. Sudanın umum ithalatının 
~~ıt,45 inci ve ihracatım yüzde 2~ ini İngilte~e ile yap
~~ll Japonya ise 625.260 Mısır lırası kıymetınde eşya 

ttı~ ••toııı, ve· buna mukabil yalnız 10.424 Mısır lira· 
•atın almıştır. 

Y ugoslavyada istikraz teklifleri 

\!~12l'ad 4 Eylul.- İngiliz • e fransız maliye grupları 
}atl a .. Y•ya cesim meblağlar ikraz etmek teklifinde bulu
~, .,:r. Bu külliyetli paralar Yugoslavyada demiryolu in· 

t,k•anayiini terakkisi ıçin elzem olan yerlere hasr 
'y . 

~ :ıoslavya Ba~vekili ve Hariciye Nazırı M. Stoyadi
~~ ~tt:k bu istikraz meseleıi ve gerekse siyaıi bir ta· 
~d-.'i.tlcr için lilzım olan izahatı almak üzere bu ay 

ondraya gidecektir. 

Yunanistan'da buğday satışı 
~~ ~--~~ 

~~t'~ı:ıa 4, tylul.- Köylünün buğdayı muntazam suret-
i~ ~t b . da b l\tn arlara nakl olunup toplanıyor, ve bu ay 
1 t,d: toplanma i~i hitam bulacaktır. Merciin ittihar 
t' •at 1derle bu sene köylü buvğdayını ucuz fiatlarla 

t~ ~lllıyacaktır. Haaıl olan bugdayın merkez ambar· 
'-i • 1111 edilmeıi ve köylüye lazım olan avansın da 
•at hakkında vaz' olunan kanun köylüyü buğdayını 

bak mecburiyetinden kurtarmııtır. Ambarlarda 
Uiday peyderpey piya1aya i•tİrmektedir. 

ffiEffilı ~ET 
HABERlıERI 

----··---
Balık pıyasası 

" 
" 

Tarak 
Toka 
Plastik eşya ,, 
Baston ye şemsiye ,, 
Tutkal ,, 
Kola 

" Sırma kılaptan, 

,, 

" 
" ,, 

" 
" 

jelin teli ,, ,, 
Numarası yuka:-da yazılı umumi yazının (6) ımmaralı 

fıkrasında da izah o dildiği ilzere toptan yıllık muamele 
Balık işleri henüz başlamadı, mevsim palamutla baş· vergisi ancak muharrik kuvveti beş beygirin ve işçisi gftn

layacak pa'.amutlar şimdi çıkıyor, fakat daha küçüktürler. cle ona kadar olan mi\easeseler hakkında tatbik 'edilebile
biraz büyümelidirler. Balıkçılar derler ki yağmur besler ceğinden daha fazla muharrik kuvvet ve işçi kullanan ••· 
balığı, bir yaimur yağarşa palamutlar büyürler. Sonra ha- nai müesseselerin yukarıda yazılı işlerle meşgul olsalar 
Yalar biraz soğumalı, sıcak havada balık eyi tuzlanmaz. bilo toptan yıllık vergi uıulti ile teklif edilmelerine imk4n 

Balık ihraç etmek için bir İtalya vapuru geldi fa ket yoktur. 
daha iş yoktur, bir iki haftaya kadar işler anc•k başlar. il) Toptan yıllık vergi, 3535 numaralı kanunun mer'i
Bahk bol ve işler müıait olduğu sene yüz kadar vapur, yete girdiği 16/7/ 1938 tarihinden itibaren tatbik olunacak
motOr, ~kserisi İtalyan olmak üzere limanımıza gelir, bir tır. Yani yeniden mükellefiyet mevzuuna girmiş olan ııaal 
vapur on bin çift balık alır, on beş bin çift alanlarıda nıüe!seselerden nevileri yukarıki fıkrada yazılı olanların 
vardır, piyasamızda iki üç tüccar balığın ihracile meşgul· 1938 mali yılı vergileri maktu olarak ve 16/7/1938· 
durlar, bunlar İtıılyan, Yunan vapurlarının aldıklara balık· 3 l /5/193U müddetine göre hesaplanacaktır. Ancak maktui· 
ları tedarik ederler, balıkların fiatlara balıkhanenin puı· yet usulünün tatbikına başlanıncaya kadar temmuz 1938 
lalarile kararlaştırılır, tüccar 30-40 para kar alır. ayına aid beyannamenin verilmesi ve verginin ödenmeıi 

İhraç olunan ~alığın bedeli Merkez Bankası vas1tasile müddeti geçmiş ve bu müddet içinde sınai müesseaeler 
tahsil olunur, eyelleri Uç ay kadar beklenirdi, şimdi bir \ beyannamelerini 15 ağustos 1938 akşamına kadar Termiı 
aydan balığın bedeli tahsil olunuyor. Bu.lgarist~n henüz 

1 
old.u~larından bu .b~yannamelerin ve ?urlara ~üsteniden 

işo başlamamı~tır. Bulgarla.r ca çokça torık. balıgı çeker- ı ta~sıl ol~~an vergının de ~a~uln za~urı bulun~~g~ndan. bu 
ler. Torik işi için daha bn· ay beklemek ıcap eder. Bu muddet ıçınde beyannameıını vermış ve vergısını de öde
.ene Bulgaristanda bazı hububat iyi mahsul vermediği için 1 miş veya bir satışı olmadığını bildirmiş olan müe11eıeler 
bize yolladıkları kömUrOn bedelini almak için hububat ve 

1 hakkında maktuiyet usulü 1/8/l938-31/5/1939 devresi için 
zeytin almaktadırlar. tatbik olunacak ve temmuı ayına aid beyannameler mute-

• .......... $ .... , ..._, .... 
Kanunlar, .. ~ ararnameler, 

Ticaret muahedeleri 
DGnkü nüıhadao devam) 

Gıda Sanayiinden 

ber addedilecektir. Toptan yıllık vergiye bağlanacak olan 
"' sınai müesseselerden beyanname vermemiı ve defter tut

mamış alanların maktu vergileri 16/7/1938 tarihinden tat
bik olunacak ve bunlar hakkında resen takdir yolile ceza
lı vergi tarhına gidilmiyecektir. 

ili) 23/7/ 1938 ve 23221.42/23041 .4ft numaralı umumi 
tebligatta : 

Toptan yıllık verginin matrahını tesbite memur heyet· 
lence müesseselerin senelik satışlarını takdir için ne gibi 

Hardal, karabiber vesair baharat yapan müesseseler 
hususatın tcdkik edileceği umumi surette izah edilmiı ve 
verilecek kararların esbabı mucibeye dayanması 14zım gel· 
diği , takdir heyetlerince tayin olunan senelik satıı kıymet• 
lerine göre verginin tarhı varidat dairelerine aid bulundu· 
ğu bildirilmiştir. 

Bisküvi 
Makarna, şehriye 
Tahan 

• " " 
" " 
" 

,, 
Sucuk, salam ve benzerlerini ,, ,, 
Balık konservesi ,, ,, 
Pirinç, mercimek vesair hububat unu (buğday ve 

dar unu öğüten değirmenler hariç) 

Konfesiyon 
Fotin bağı 

Mensucat Sanayiinden 
yapan müesseseler 

F otin şeridi 
DantelA 
Vatka 
Üstübü 
Paspas 
Lamba fitili 
Kolan 
Kordon 

" 

" 
" 
" ,. 

" 
" 
" Tire eldiven " 

Kll tela ,, 

" 
" 

" 
" ,, 
" ,, 
,, 

" 
" 
" 
" Kaytan ,, " 

Müteferrik Sanayiiden 
Çeltik imallthaneleri 
MukaTva kutu yapan müesseseler 
Duvar klğıdı ,, ,, 
Karbon kağıdı ,, ,, 
Kese kağıdı ,, ,, 
Ayna ve kıristal 

Tesviyesi 
Buzlu cam 
Fırça 

" 
" 
" Kadın çantaaı ,, 

Mum 
Ağızlık 

Dilime 

" 
" 
" 

" 
" ,, 
,, 
" ,, 

" 

Bu teblia-ata aşağıki husuutın ilAvesi muyafık görlil· 
, müştür. 

çav• I I) Heyetlerin vazifesi maktuiyete bağlanması icah e-
den müesseselerden boyahanelerle tamirhanelerin lıh· ıe· 
nede yapacakları iş mukabili alacakları ücreti, diğer sınai 
nıüesıeselcrin bir senede yapacakları satış befielini teıbit 
etmekten ibarettir. 

"2430,, numaralı kanunun "5,, inci maddesi mucibince 
vergi matrahını bulmak için bazı sınai müesseselere aid 
bedelinden ibtidai madde tenzilatının düşülmesi lazım gel
mekte ise de bu tenzilatın icrası yul<:arıda tarih ve numa• 
ruı yazılı tebligatta da beyan edildiği üzere maktu ver
ginin tı?rhı sırasında varidat dairelerine terettnb etmekte 
olup takdir heyetlerini alakadar etmiyeceğinden heyetlerce 
yapılacak takdir sırasında bu nokta üzerinde tavakkufa 
mahal yoktur. 

2) ·Heyetlerce takdir esnasında aıaiıdaki hususat be-
hemehal araştır ılacak ve bu malumat kararlarda mü11deriç 
olacaktır. 

A- Müessesenin ticari defteri mevcud olup olmadığı, 
varsa geçen seneye aid defterde görülen salış bedeli (Bo• 
)'&hanelerle tamirhaneler için ücret miktarı) 

B- "3535,, numaralı kanunun neşrini takib eden ilk 
rı.y içinde beyanname vermiş iıe bu beyannamede yazılı 
tatış miktarı. 

C Müessesenin kullıindığı motörün beygir kuvveti 
(Motör kuvvetinin iwtigal mevzuu olan işde oynadığı rol 
nazara alınacaktır. işin icabına göre büyök kuvvette mo
tör kullanması zaruri olup olmadığı ve büyük kuvvetle 
motör kullanmanın, işin zaruri icabından mı, yoksa emsaline 
göre daha fazla iş yapabilmek maksadile mi olduiu· ted
kik edilecektir.) 

(Bitmedi) 
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Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

Cinıi Şekli Muham.betl. Teminat 

A) MÜNAKASALAR 

ln,aat, Tamirat, Nafia ı,ıerl, Malzeme, Harita 

lla:ıah HUkumet Konatı intaah (8 üncü kıımı} 
(Sar ~ L.) (Temd.) 

Balıke1ir-Bıındırma yolunun aranada yap. ıoıe 
tamiri (temd.) 

Adana ismet İoöoö Kız Enıtitüsü çamaşırhane, 
mutbab H ütü dairesi iotaatı (temd.) 

Gaziantep barııt deposunda yap. bekçi .evi in
taatı ve depo arazisinin tel öraü ile çevril-
meıi (Şart l l kr.) (temd.) 

Beşiktaş Maliye Şubeıi binesınan tamiri 
Çubuklu gaz deposunda istinat duvarı yap. 
İst. !Hrinci Yatı Okulunda yap. tamirat 
Zincirlikuyu meıarlığın iç yollarının bir kıı-

mile mezarlığa Wirecek fOSeden ayrılan 
yolun katranlı •ose yap. 

Ank. Orman fidaDlığıuda betonarme havuz inşa11 
Keskin Okulları tamiri (temd.) 
Talas cad. yap. parke inşaatı 

Elektrik .. liavagazı .. Kaloriler 

Paz. 

Paz. 

Paı . 

Açık ekı. 

,, ,, 
Açık eks. 
Kapalı z. 

Paz. 
,, 

22651 23 

13277 89 

3770 79 

2113 22 

947 55 
1748 25 
4174 08 

13864 -

442~ -
3465 70 

996-

158 49 

71 05 
131 12 
313 l l 

ll•39 80 

(Tesisat ve malzemesi) 
-------------------------------------------------------

Müracaat yeri Gün Saat 

Antalya Vilayeti 26-9-38 11 - -

Balıkesir Vilayeti Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi 

Seyhan Vilayeti 

inhisarlar lJ. Müd. 

lıt. Beled. 

" " . ,, ,, 
lıt. Beled. 

Ankara Orman Fidanlık Müd. 
Ankara Valiliıti 
Kayseri Beled. 

15-9-38 

24-9-38 

26-9-38 
26-9-38 
26-9-38 
26-9-38 

t l 

11 

14 30 
14 30 
14 30 
15 -

12-9~ 15 e kdr. 
Paıartcı ve perşembe 

14-9-38 10 -

Do:ıanma elektrik malzemesi Karaataç M\leı· Açik ek. 
ıeıatı içia: 23 kalem 

816 50 61 24 İs'. Belediyui 26-9--3~ l.t -

Diyarbakır tayyare alayında yap. elektrik te• Kapalı z. 
ıiaah (temd.) 

Mensucat 

Eıbiıe iaıali: 1()00 takım 
Palto imali: 425 ad. 

664S - 498 40 M. M. V. SAK 

beh 9 
Beb 6 

673 -
191 25 

İat. Sıhhi M11e.ne•eler SAK 
,, ,, ,, ,, 

26-9--lS 15 -

28-9-18 
28-9-38 

PodlSsuet: 5 0) m2-Parlak kayı~h1< deri: 4000 
m2-Parlak zırhlı deriıi: 9000 m2 Çadır 
beıi: li508 m2-Urıan: 400 k. 

Kapalı z, 
Açık ekı. 
Kapalı z. Türkiye Kızılay Cemiyeti İıt. Yeni 15-9-3:1 

Posta•e, Kızılay Han 

15 -
14 30 
l ı 16 

Tahta, kereste ve saire 

Ambalaj tahtuı: 80 m3 3680 - !76 - Tophane Lvz. SAK 

Nakliyat-Boşaltma .. YUkletme 

Kömür tahmil ve tahiyesi: 35000 t. 
Kere.le nakli: 3000 m3 Kapalı z. Beh m 3 2 -

Mobilya ve bUro efyası, Mu9amba .. Hah v. s. 

Kanape: 200 ad. 
Abtap dolap yap ı 6 ad. 

Açık ekı. 3200 -
Beh 115 -

Mahrukat, Benzin , Makine veeelre 

S<Smıkok: 350-450 t. 
Mete ve gürgen odunu (temd.) 

MUteferrlk 

Tuala: 4GOOO ad.-Kireç: 10 t -Çimento Yunuı 
marka: 2.5 t.-Kiremid: 4000 ıd.-Ta9: 200 
m3 (temd.) 

Kapalı z, Beb. t. 26 
Açık ekı. - -

Paz. 

1050 -
450 -

240-
690-

435 -

O. D.Y. İı:mir 
Akyazı Askeri Kere.te Fahri"•" 

Müd. 

Ank. Beled. 
Tapu ve Kadaıtro U. Mild. Ank. 

• 

Ank. Valiliği 
lıt. Üniverıite.i SAK 

lzmir Lııe Orta Okulları SAK 

Yemek kaşığı: 5000 adet.-Çay katığı: 1000 
ad. -Tevzi kepçesi: 50 ad.-Bıçak: 50 ad. -
Çatal: 50 ad.-Katık: 50 ad. 

Açık ekı. 2522 50 1893 18 Tophane Lvz. SAK 

Muıamba yağlattmlmuı: 270 ad. 
Dizel motörü (temd.) 
Yazlık Jelatin: ~00 k.-Kışlak jclitin200 k. 
Çivi: 401ık 2 t. (temd.) 

Açık ekı. 

Paı. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Bulgur: 50850 k. (temd.) 
Sadeyat: 2• 610 k. (temd.) 
Yulaf: 160 t. 
Un: 450 t. 
Un: 200 t. 
Sadeyağ : 5 ton 
Tereyat: 2625 k. 
Soğan : 1 O ton 

MUzayedeler 

Muhtelif oinı e9ya: 446 kalem 
Kösele kırı ıntısı: 11 t. - Dcrı kırpıDlııı: 

le. (temd.) 

Paz. 
Paı:. 

Kapalı r, 
,, 
,, 

,, 
1 ,, 

Açık ek. 

• 

Aç. art. 
1118 Aç. art, 

314 16 
301 -

630.) 40 
20610 -
8640 -

58500 -
28000 -

23 57 
2t 67 

472 90 
1545 75 
648 -

4175 -
2100 -

Denizbank İıt. Şubesi Müd. 
,, 

nhisarl.r U. Müd. 

., " " 

İzmir Ln. SAK . ,, ,, 
Bornova Atk. SAK 
Karı Aık. SAK 
• n n n 
lat. Komut. SAK 

,, 

K. 1.25 246 10 iıt. Belediyeıi 

141 93 
298 26 

% 15 Bahklı Rum Haıt. Balıklı Han N. 69 

- - D. o. Y. İzmir 
74 4! Tophane Lvı. SAK 

17-9 38 ı ı -

26.9-38 
20.9-38 

2.1-9-38 
24-9-38 

26-9-38 
15-9-38 

17 -
15 -

ıa ::ıo 

ıo -

15 -
15 -

1 ııy içinde 

23·9-38 15 -

20-9-38 e kadar 
15 10-38 e kadar 

26-9-38 11 
26-9-3 1 l -

10-9-38 
10-9-38 
23-9-38 
26-9-38 
26--9 38 

12-9-38 
26-9-38 
12-9-38 

11 -
11 -
10 -
il -
il -
14 30 
14 30 

15 -, 

15 -
15 -

Hamur makinesi, motör v. ı. (temd,) Açık art. l.t. 2 inci İfliı Mem. Balıkpaıan lıta~ •ı 12-9-38 12 -

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
~---- ... .. . . . .... . .... ...... .. . .. .. . ~ 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürd yeri! blok 

,, ,, 

" 
,, 

,, ,, 

krible 
marinlavc 
tuvenan 

Kok kömürü (fabrikada 
Sömükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

ErzaK 

Pirinç Tosya 
,, yerli Bombey 
,, Hnebi (Hindiye) 

Saban birinei 

" ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
,, ,, küp 

Yumurta iri 
Limon ltalya 

,, Tarablus 
Patat.. Ada pazar 1 oi 

" ,, 2ei 
Zeytin tanesi duble (~o mahıul 

" " ,, (937 ,, 
,, ,, lci " ,, 
,, ,, 2ci " ,, 
" ,, 3cü ,, ,, 

Sade yai Urfa (birinci) 
,, ,, (ikinci) 
,, Kars (erimiş) 
,, ,, (erimemit) 
,, Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve ltl•nmit 

Tudu kuru keçi 
,, ,, koyun 
,, ,, manda 
,, ,, aı;ır 

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

Tula keçi 
,. koyun 

Salamura kuzu 
,, manda 
" ııaır 

KöHle ,, lci 
,, manda lci 

Metin elvan lci 
,, beyaz lci 

Sahtiyan elvan lci 
,, beyaz lci 

Pamuk lpllği 

Vater yerli .t Adana 
" ,, ti ,, 
,, ,,8,, 
,, ,, 10 ,, 
" ,, 12 ,, 
,, ,, 14 ,, 
,, ,, 20 Y cdikule 

24 ,, ,, 6 
Ekıtra 

" 8 ,, ,, 
,, " 10 
" " 12 ,, ,, 14 

Vater ecnebi 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
" ,, ,, 

• Ekstra Yerli 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
n ,, 
,, 
n 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

4 Hindiye 
6 ,, 
8 ,, 
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a) M Ü N A < A SA LA R · talip çıkmadığı~~an yeniden kapalı z~rna eks.iltmeye konuımuştur.

1
ago liranın % 1,5 pey akçesiyle mezkur gün ve 

l 
'7 . •v w 

1 
1 . 2 - He~srnın muhammen bedeh 6645 lıra olup ilk teminat levazım müdürlüğilnde teşekkül eden satın alma 

tlşa T . . . . . ı mıktan 493 lıra 40 kuruştur. yonuna müracaatlar:. 
~t- amırat-N afıa ışlen ~e malzemesı Harı ta 1 3 - Eksil~mesi 26, 9 ~38 ~azarte~ i ~ünü. saat 15 de yapılacakt· r. 

saatte 
Komia· 

B 1 k · y·ı D . - E .. . d 4 - Fennı ıartnamesı. plan ve pro1elerı her gün Vekalet Sa-a ı esır ı Ayet aımı .ncumenın en: .. 
1 B l k · 8 d 1 8h_ı_500 93+600.. Ü tınalma Komisyonunda görülebılır. 

Ankara Belediye3inden 
~il - ı ı esır· an ırm11 yo unun ....- - unc 
it 6~etreleri arasında ve kapalı Zdrf usulile ihalesi yapıl&cak 
llatlıırata talip çıkmadığından bir ay zarfında ihale edilmek üzP.re 
zarıı~a bn akılmı~tır· 1 

ttı:ıı· 2 - Bu işin keşif bedeli 13277 lira 89 kuruş mu vak.kat 
ınıtı 996 liradır. 

111 3 - Buna ait keşihıarue, keıif hüla~ası, fiat bordrosu, 
ııı:~tıj cetvelleri ve malzeme grafikleri, hususi ve fenni şartoa
lt er, eksiltme ıartnamesi ve mukavele örneğinden ibarettir. İö· 
~!~ııl~r bu evrakı Balıkesir Vildyet Daimi Encümeninde vr.ya 

ıa Müdürlüğiinde görebilirler. 

1stnnbul Bdediyesindcn 

Karaağaç müesı:.esatı için lüzumu olan ve lıep::ıine 816 lira 
50 kuruş bedel tahmin edilen 23 kalem donanma elelc.trik mal
ıeınesi açık ekslltn1eye konulmuştur. Li::ıtc~i) r;} şaı tııamesi Le· 
vnzım Müdürlüğiinde görülebilir. 

lı,teklıler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 61 lira 
24 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber26.9.938 
pazartesi güı:ü ,saat 14 buçukta daimi encümende bulunma
lıdırlar. 

1 - Bahçelere konulmak üzere yaptırılacak 200 adet ka· 
nape on bt-ş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ke§if hedeJi 3200 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 240 liradır. 
4 - Keşifnameyi görmek istiyenlerin au ıün yazı itleri 

kalemine ve isteklilerin de ~3.9.938 cuma günil @aat on buçuk· 
ta Belediye encümenine müracaatları. 

Arşıv dolabı, gardırop v. s. maranioz işleri. Bak : 
Güzel Sanatlar Akademisi SAK. ilanlarına. 

Per 4. -1 hale Encümenin ruutaı toplantı güoleri olan pa2artesi 
ıe~:.crnbe ve cumartesi günl·~ ri sııat 10 <la yapıla..:ağından is- Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v.s 
'lı ılerin on bin liralık iş yaptığınu dair Nafıa Müdürlüğünden 
bylltnış ehliyet ve~ikasile birlikte mütat toplantı günlerinde Vi
ı!t et lvtakamında müteşekkil Encümen Daimiye meracaatları 

Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 

11 olunur. 

. Antalya Nafıa Müdürlüğünden: 
~il ~ksiltme işinde talibi zuhur etmey<·n Elmalı Hükumet Ko-

111çüncü kısım inşaatı bu defa pazarlığa çıkarılmıştır. 
lı\eeit bedeli 22651 lira 23 kuruşluk k.ı~mın in§aalı. 
llu İ§e ait şartnameler ve evraklar şunlardır: 
: - Eksiltme şartnameei. 

- Mukavele projesi. 
~ - Bayındırlık işleri şartnamesi. 

- Husu~i tenni şartnameler. 
e - Ke§if cedveJi. 
g - Proje· 

ttıj ~ tckliler bu evrakı 5 lira mukabilinde Antalya Nafıa Dai· 
il len aldırabilirlerr Bu evrak bil4bedel Dairede görülehilir. 
~1 hale günü 26-9-38 pazartesi günü saat llde de Antalya 
}c~~- Dairesinde kurulu Komisyonda yapılacaktır. Taliplerin 
}\Jıı 1 ihaleden sekiz gün evvel Nafıa Vekaletine müracaatla 
~~ 11 

bu i§e girebilecdderine dair usulünde alınmış vesikayı 
01nıatarı ~arttır. 

a. Seyhan VilAyeti Nafıa Dirnkıö lüüünden: 
'~ıı 

3 
8.38 tarihinde ihale edilmek üzere eksiltmeye konulmuş 

~Sti _!7~0 lira 79 kuru§ keşif bedelli Adana lsm~t lrıönü Kız 
~!tkı~Usu çamaşırhane ve matbah ve ütü dairesi ikmal inşaatına 
~~nu 1 Çıknıadığından 15 eylfıl 938 laıihine müsadif perşembe 
~ıı . ~•a.t on birde ihale edilmek üzere müddeti 5.9.33 tarihin-

llıb I aren on gün uzatılmıştır. 
~lu1111 steklilerio bu tarihte Nofıa Müdürlüğüne müracaatları ilAn 

r, 

\ lıtanbul Belediyesinden 

ı~u,~"oii bedeli 1~864 lira olan Ziccirlikuyu mezarlığının iç 

1 
'ltat'~ın bir k11mile mezarlığa gire~ek şo3eden ayrılan yolun 

~~ ~ose yapılması kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 
~tııde 811tnıe 26.9.938 pazartesi giinü ~aat 15-te daimi encü· 
~~'~il Yapılacaktır. lıtekliler 2490 numaralı kanunda yazılı ve
~~ tb~ başka bu it için fen işleri müdürlüğünden alaoakları 
1
th ~Yet vesikasite 1039 lira BO kuruş ilk teminat makbuz 
~1ıı1 Ytı~ktubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarfla
trll'lelia~rıda yazılı günde saat 14 de kadar daimi encümene 

lrler. Bu saatten sonra vcrilecP.k zarflar kabul olunmaz. 

A._ k An kartı OrOJan Fid<ınlık Mü<l ür lüğünden: 
~ite~ ara orrnan fidanlığında iki metre derinliğinde yirmi 
~lıtıd lltrunda beton erme bir havuz pazarlık auretile yaptın· 
~tt 1;n talip olanların şeraiti öğrenmek ve planı görmek 
~ -rij9/ 938 pazartesi günü saat 15 e kadar Tophane civa• 

anlık Müdüriyetine nıüracnatları 

~· l ......._ Ankara Valiliğinden : 
1 tattı· Bedeli keşfi 4428 liradan ibaret lıuluuan Keskin oku

~~~~t i 1.r•tına ait münakasa 2490 sayılı ~aııunun 43 üncü 
'lı dı.~i ~~ l ~nci fıkrasına tevfıkan on giin nıü~<letle temdit 

~Cı fık de I.!ilekJi çıkmaJığırıdım dol..;yı nıt: zkur maddı:nm 
'~ ~ ......._ryına tevfikan bir ay daha temdit edilmiştir. 
~ b11,

11 
• Steklilerin nıuhamınen bedelin Ya 7 ,5 teminat akçe 

~tıt,i ~ı nıı.ıha~ebe müdürlüğü v<:zne:ıine yatırarak. her hafta 
tır llıerı,d Peı§embe günleıi saat 9 da villiyeı konağında daimi 

itle~ ti e Yapılacak pazarlığl i~tiı ak etmt'leri ve şartnameyi 
~ere her gün Kültür Direktörlüğüne müracaatları. 

1. c 
~~~. llıia • • • 
t1tltlnjll tıtcp barut deposunda yar. bekçi evi inşaatl ile depo 

ij~ · tel örgü ile çevrilmesi işi. Bak:lnshisarlar U. Müd.ilin· 

~~lar :--.------------
~ 1~ ' l<hnik ve ispençiyari alat 
~ toiı 
~ ftt-ik .. tuıruha ile 5 ton dikistrin alınacaktır. Bak: 
~~l 'k •utununda, Devl~t Demiryolları ilanlarına. 

ti ' llava gazi, Kalorifer Tesisat ve Malz. 
~ ' l(, M. M. Veklleti Satınalma Komiayonuntian: 

)\~~nf'lı ıarfla ekıiltmeye konulan Diyarbakır Tayyare Ala· 

•~•k elektrik teıiıatıaa ihale ,OnQ olaa 8/9/938 dı lı· 

Türkiye Kızılay Cemiyetinden . 

Cemiyetimizce aşağıda yazılı beş kalem eşya sıtın alınacaktır. 

'f aliplerio hizalarında yazılı tarihlere kadar i~tanbulda Yeni postane 

civaaında Kızılay hanındaki satış deposu direktörlüğüne kapalı 

zaafla tekliflerini ycıpmaları ve fazla izahat almak ;;e tartname ile 

nüaıuneleri jÖrmek üzere mezkur direktörliıte müracaat etmeleri 

ilin olunur •• 

Mık.tarı 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: 
Alınacağı ilan edilen 2357,50 lira muhammen bedelli 115 

ton sömikok için talip çıkmadığından uzatılan eksiltmP-si 12-9-938 
pazartesi saat 14 de yapılacaktır. isteklilerin Müdüriyetimizdeld 
Komisyona o gü .1 ve saatte müracaatları. 

Aokara Vililitinden: 

5000 m2 Podösüet 
4000 m2 Parlak kayışlık deri 

9000 m2 Parlak zırhlı derisi 

15, 9 938 ıaat ı 1 e kadar 1 - Ankara merkez ilk okullarına asgari 350, azami 450 ton 

l~ı9, 93i saat 11 e kadar ıömikok kömürii kapalı zarf suretiyle alınacaktır. Beher tonunun 

17500 m2 Çadır bezi 

400 ki. Urgan 

15 9,938 saat J J e kadar 
15, 91938 aaat 15 e k ~dar 

1~ 9 938 saat 16 ya kadar 

Kereste Tahta v .s. 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyocnndan 

Ordu sı hbiyesl için SO me're mikabı ambalaj tahtası 17-9-938 
cumartesi günü saat 11 de Tophanede Levazım AmirliQ'i Satınalwa 
Komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Hep)inin tahmin bedeli 
3680 lira, ilk teminab 276 liradır. Şartnamesi Komisyoııda görüle· 
bilir 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Devlet Demiryollarından: 
Als.ıncak ve Hal~apınar dPpolarına vogon içerisinde bir 

senede gelecek takriben (35000) ton kömüriin vagonlardan 
yere tahliye ve iHif nıahaJJınden azan.i 15 metre me· 
saieye nakil ve lokomotiften derlerine verilmesi işinin eksiltme
si jşinin 26/9/938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 17 de 
Al~ancakta 8 inci hletme binasında 8 inci İşletme Komisyo· 
nunca kapalı zarf usulile yapılacaktır. Bu i~ için tahmin edi· 
len bedel a~ağıda yazılıdır. Hu eksiltmeye girmek isti yenlerin 
1050 liralık muvakkat tt~mfııat vermeleri ve kanunun ta1 in e.t· 
tiği vesikalarla aynı kanunun dördüncü maddesi mul!ihince i~e 
girmeğe manii kanuni bir halleri bulunmadığına dair beyanna
me ve teklitl~riııi havi mektupların aynı gün saat 16 ya kadar 
Komisyon Reh,liğine vermeleri lazımdır. 

Bu i~e ait ait şartnameler İzınirde Sekizinci l~letıne Ko ınis· 
yonunda parasız olarak dağıtılmaktadır. 

İıjin nev,i 
Beher ton için 

tahmin edilen 
bedel 
Kuru~ 

Kömürün vagonlardan yere tahliye· 17,5 
si ve istifi 
Kömürün istif mahallinden (l5J met· 22•5 
re nıesaft.:ye nakil ve lokomotif ten-
der !erine verilmesi. 

Tutarı 

Kuruş 
6125 00 

7875 00 

Akyazı Aıkeri Kereste Fabr;ka11 Müdürlüfıünden: 

Akyazı Askeri Kereste Fabrikası anbarlar,ndan Adapazarı istıaa• 

yonuna nakledilecek Oç bin metre mikab keresteyi kapalı zarfla 

eksiltmeye koymuştur. 
1 - 20 Eylul 938 sah iÜnüode saat 15 de Adapazannda park 

karşı ı r. da Kereste Fabrikuı Yollama dairesinde ihalesi yapıla-

caktır. "" 
2 - Ber cins kerestenin behu metre mikabı . a iki )'Üz kuruş 

ücreti nakliye takdir edilmiştir. Muvakkat teminat dört yüz el i 

liradır. 

rııubammen bedeli (:26) liradır. 

~ - Müoakaaaya ıireceklerin muhammen bedelin yüzde 7,5 
niıbetindeki muvakkat akçesioi h1111usi muhasebe veı:aeaioe yatır

maları ve makbuıunu kanuni tarifata göre tanıim edecekleri tek· 
lif mektubunun içine koymaları lizımdır. 

3 - ihale 26-9-938 pazuleıi gftntl saat ( 15) de Yillyet kona· 

A-ında daimi encilme.ıinde yapılacaktır. İıteklilerın fartnameyi l'ar

mt k Ü!Crc her gün Kültür Direktörlüjüne müracaatları. 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 
5/9/9~8 tarihinde Üuiversiteye alınacak meşe ve gür· 

gen odunları için verilen fiatlar yüksek görüldüğünden 
ayni şartlarla tekrar açık eksiltmeye konulmuştur. İstekli· 
lerin 435 liralık teminat makbuzlarile 15/9/938 perşembe 
günü saat 15 te Rektörlüğe gelmeleri. 

• • • 
700 ton odun alınacaktır. Bak: Erzak sütununda Ma· 

meki Seyyar Jand. Piyade Alayı SAK. ilAnına. 

Müteferrik 

AskeriFabrikalar Umum Müdürlü~ü Sabnalma Komiıyoaundan 

Tah.nin edilen bedeli 2383;84 lira olan 7762 kilo yataklık pa· 
muk Kırıkkale Askeri fabrikalar grup MüdürlüQ'ünde mütetekkil 
Satın Alına Komisyonunca 26-9-938 pazartesi güoü saat 15 de açık 
eksiltme surebyle ihale edilecektir. Şartnamesi parasız olarak An
karada Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü ve Kınkkalede Aıkeri 

Fabrikalar Gurup Müdürlüğii Satın Alma Komiıyo ;ı lanodan nrilir. 
Muvakkat teminat 178 lira 79 kuruıtur. 

Ankara Belediyesinden 

- Bahçeler idaresi için alınacak (5000) adet kavak fidanı on bet 

iÜn müddetle eksiltır.eye konulmuttur. 
2 - Mubamm~n bedeli (3750) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (281;25) liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenlerio her pn Yazı İtleri 
lemine ve istekliler;n do 23, 91 93S cuma g'ÜnÜ aut on buçukta 

lediye EncÜm•nİoe müracaatları. 

Ankara Belediyesinden: 

Ka-

Bı· 

- Bahçeler idaresi için alınacak a~atıda ciıu ve miktarları 

yazılı ııtaç vetaire on beş gün müddetle kapalı zarfla ekıiltmey• 

konulmu~tur. 

2 - Muhommen bedeli 212.50 liradır. 
3 - ı~uvakkat teminatı 1593,75 liradır. 

4 - Ş ~ rtnamesini görmek iıteyenlerin her gün yazı itleri 

kalemine müracaatları ve ihale 23 Eylul 1938 cuma günü Belediye 

Eı:cüweniııde saat on birde yapılacııfıından iltek.lilerin teminatlarile 
birlikte teklif mektuplarını saat ona kadar Belediye Encümenin 

' 3 - İıtekliler teminatlarını Maliye Veznelerine yatırıp alacak-
vermeleri. lan makbuz veya banka mektuplarını ve Ticaret Odalanoda kayıtlı 

bulundularına dair belgelerini havi kııpalı zarflarını saat on beşe ADET 

kadar Komh.yona vermclı:ri, şartnamesini görmek istiyt'nlerin Fahri· 6 900 
ka Müdüriyetine müracaattan ilin olunur. 
--------~~~-~-~------_....,.... ________ .._. __ _ 
Mobilya, ve büro eşyası -muşamba, Hah vs. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğfinden: 

21 oro 
11 501) 

500 

5 500 

Muhte'if yol ataçlan 

Ufak fidanlar 

Muhtelif çiçekler 

Çam 

Gül 

-
Samsun VilAyetinden ! 

1 - Umum Müdürlük zat işleri dairesi içın altı adet 
ahşap dolap yaptırılacaktır. 

2 - Resim, şartname ve evsafı sairesi hakkında ma• t - Nafıa silindirleri için dört kalem malzeme açık 
himat levazım Müdürlüğünden ahnır. eksiltme usulile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 549 

3 - Beherinin muhammen bedeli 115 liradır. lira 20 kuruştur. 
4 - Eksiltme 24 eylul 938 cumartesi günü saat on· 2 - Mukavelenamesini, fenni ve eksiltme ıartnameai-

dadır. 1 ni, malzeme listesini görmek isteyenler Daimi Enctımeıa 
5 - isteklilerin tamamının muhammen bedeli olan J Kalemine müracaat etmelidirler, 
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3 - ihale 19/9/938 pazartesi günü saat 12 de Viliyet 
Daimi Encümeni dairesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat 
miktarı 41 lira 20 kuruıtur. Taliplerin muvakkat teminat 
belgesilc birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte Vilayet Da
imi Encümeninde hazır bulunmaları lazımdır. 
• • * 1 - Nafıa garajı için kırk kalem al At ve Malr:eme a
çık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
843 lira 82 kuruitur. 

2 - Mubavelenamesini, fenni ve eksiltme şartnamesi
ni, malzeme ve alil listesini ve vahit fiatlar cetvelini gör
mek istiycnler Daimi Encümen Kalemine müracaat etmeli 
dirler. 

3 - İhale 19/gj938 pazartesi günü saat 12 de Villyet 
Daimi Encümeni daireıinde yapılacaktır. Muvakkat teminat 
miktarı 63 lira 29 kuruıtur. Taliplerin muvakkat teminat 
belgesil• birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte VilAyet Da· 
imi Encümeninde bulunmaları liıımdır. 

İıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
Ordu sıhbiye:ıi için 5000 yemek kaşığı, 1000 çay ka

şığı, 50şer tevzi kepçesi, bıçağı, çatalı, kaşığı, 23-9-38 cu· 
ma günü saat 15te Tophanede Levazım Amirliği Satınal
ma Komisyonunda açık eksiltmeyle alınacaktır. HepsiDİn 
tahmin bedeli 2522 buçuk liradır. İlk teminatı 189 lira 19 
kuruftur. Şartname ve nümuneleri Komisyonda görülebilir 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Komis
yona a-elmeleri. 

latanbul Grupu Tapu Sicil Müdürlüj'ünden: 
Fen Heyetimiz için l / l(JO bezi ve destekleri şemsiye

sile Küstav Hayde fabrikası mamulatından 2236 No.lı dört 
adet takeometrenin arttırma ve eksiltme kanununun 42nci 
maddesinin ( C) fıkrasına tevfikan açık eksiltme suretile 
mubayaası lazım geldiğinden 22 eylül 938 perşembe gilnü 
ıaat l 4 te Sultanahmette Tapu Grup Sicil Müdürlüğüne 
müracaat olunması ilin olunur. 

İzmir Lise Orta okullar Satı~ı.lma Komiıyonu Batkaohtından: 
16, 8, 938 ~e 31/8, 93') tarihinde komi~yonumuzda açık e~ui,t

mesi yapılan l:ı:mir Kmlçulu öğretmen okulu eiitmenler kurıu için 

alınacak olan 40,000 aded iyi cioı tuğla I0,000 kilo taısı.ı kırc:ç, 2,5 

ton Yunus marka çiıı enlo, 4000 marsilya ben:ı.eri kiremit ile 200 

metre mikabı yapı taşını "Jermeğe istekli çıkmadıtından bu ihti

yaçlar 2490 sayı kanunun 43üncü maddesine tevfıkan bir ay içinde 

pazarlık suretile temin edil~cetinden her •alı günü saat 12 de 

KGltür OirektörlO~ünde toplanacak olan Komiıyona müracaatları 

ilin olunur. 

Denizbank İitanbul Şubesi Müdürlüğünden 
Bankamıza aid deniz vesaitinde kullanılan muıamba 

örtülerden 270 adedi yağlattırılacaktır. 
İşin şartnamesi Materyel dairesinden alınabilir. Tek· 

lifler en geç 20-9·938 tarihine gadar mezkur daireye ve
rilmiş bulunmalıdırlar. 

Denizbank İstanbul Şubeıi Müdüılüğünden 
Mubayaa edilectğini 4, 5. 7 eyliil 938 tarihli mııhtolıf ga· 

zttelerle ilan ettiğimiz Dieıel nıotörtine aid teklitin kabul mtid
dati 15 Lidnciteşrin 938 tarihine kadar temdit edilmi~tir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Cümrük Muhafaza Örgüdü için muhtelif eb'adda 
750 tane şah bayrağın 24·9·938 cumartesi günü saat 1 l 
de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 1520 lira ve ilk teminatı 114 
liradır. 

D. Demiryolları ve İşletmeleri U. İdaroşiaden 
Muhımmen bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 4 

grap malzeme her grup ayrı ayrı ve hizalarında yazılı gün ve saat· 

lerde ihale edılmek şartile Haydarpa,.ıda Gar binasında Komısyon 

tarafından a~ık eksiltme ile utın alınacakbr. 

Bu i'e airmek istiyenlerin kanunun tayio ettiki vuaik ve hiza· 
larında yazılı muvakkat temiaatlarile birlikte eksiltme günü saatıaa 

kadar Komiıyona müracaatlan lbımdır. 

Bu işe ait ,artoamtler Haydarpaşada Gar binuındaki Komis / on 
tarafından parasız olarak da~ıblınaktadır. 

1 - 1350 Kg. 0.50 m, ın lik b .. kır levha ınuhaınmeıı bed.li 

1147 lira 50 kurut muv11kkat teminatı 86 lira 7 kuruş olup ıaçık ek
siltmeıi 33 9/1938 cuma günü saat 10,30 da yapılacaktır, 

Yazlık ve k.şhk jelatin ile çini alınacaktır. Bak: İnhisarlar U· 
Lüdürlüğü ilanlanr.a. 

===-===o=c=x=~>~==•<=====-~========~===-=-::aı::=== ====--r='"'T:ıc==x·=-====-=-= 

Erzak, Zahire, Et ve sebze v .s. 

Mamekide Seyyar Jandarma Piyade Alay SAK Komısyonundan 

Miktan Muhammen Muvakkat 

bedeli teminab 
Kilo L. K. L. K. Cinıi İltale günü ve saati ---- --
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Yukanda cins ve miktarlan ile muhammen bedel ve muvAk· 

kat teminatları yazılı yedi kalem erzak ve yem aeyyar Jandarma a
layımn bir yıllık ihtiyacına karşı 'ık olarak kapalı zarfla ekı.iltmeye 

konulmuştur. 

İsteklılerin : 

1 - Kanuni şartları haiz. bulunmaları. 
2 - lhsle gününden evvel muvakkat teminat par_ lar,nı Pertek 

Maliyesine yahrarak vezne makbuz.lannı zarflanoa koymaları. 

3 - Şıutnameleri · Komisyonden her zaman alabilecekleı i. 
4 - Mu .. yyen gün ve sJatte "Mameki,, kışlasınde Alay Satın 

Alma Komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Vize Tümen Satınalma Komisyonundan 

Vize tümenine bağlı Demirköy ve Vize garnizonları 
bulgur ihtiyacı eksillmeyP. konulmuştnr. Eksiltmeler 21·9· 
938 çarşamba günü saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin bii
dirilen gün ve saatte Vizede Satınalma Komisyonuna mü
racaatları. Evsaf ve şartnamesini görmek istiyenlerin her 
gün Komisyona gelmeleri. 
Garnizonu M. Bedel 
Vize 7470 
Demirköy 11350 

Mu. Te. 
560 
777 

Saat 
11 
16 

Cins 
Bulgur 
Bulgur 

**•Vize garnizonu yağ ihtiyacı açık eksiltmeye konulmut• 
tur. Eksiltmesi ı0-9-9JM sah günü saat 16 da yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 5,400 liradır. Muvakkat teminatı 705 
ıira. Taliplerin gösterilen gün ve saatte Vizede tüm satı· 
nalma Komisyonunda hazır bulunmaları. 

• (; • Demirköy Hd. Alayının ı ~ ton sadeyağı kapalı 
z:arf!a eksiltmeye konulmuJtur. Muhammen bedeli l2,ö00 
tiradır. ilK teminat 945 liradır. Uıalesı 27 ·9·9.18 güniı saat 
17 de yapılacaktır. Taliplerin gösterilen gün ve saatte 
V ızede Komisyona müracaatları. 

* * * Vize piyade alayının 2,600 kilo şehriyesi açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 27-9·938 saat 1 l de 
yapılacaktır. Muhammen bedeli tiaO lira ilk temiaatı 49 
ura. 'fa1ip1erin gösterilen gün ve saatte Vizede askeri sa
bnalma Komisyonunda hazır bulunmaları. 

Gireso11 Askeri ::idınalma Komisyenundan ; 
40.uOO .k.ılo ::ıığıruti ::;atın almacaktır. Kapalı iartıa tk::ıilt

mesi i:>. lU.9J8 pazar lt:si günü ~aal 15,30 yapılacak Ur. ı\-1ulıMw

wen tulan 8U0U 1ıradır. 11k teuunatı 6UO lıradır. :;>artnuınt::ıı Ko
misyonda görültbılir. 

İstanbul Komutanl •ğı Satınalma Koınisyoııundan 
Komutanlık Bır,ikieıi içın ba;lı eva;ıf ve tartoamesi d.ıhiliude 

5000 kilo sade yağı aaun aiınacağuıdan pazarlığı 12 eylul 9.J8 pa

.zartuı günü ıaat 14,3U da Fıadıklıd• Kom.utanlak Satıııalaıa Komi• 

syonunda yapılacaktır. İıtoklileıin belli. aüo ve saatte komisyona 
a-elmderi. 

İ,taııbul Komutanlıtı Satınalma Komisyen•ındao: 
İhal~ ıı-üoü talibi çıkmıyan 3a. tüme.o birlikleri hayvanatı ıçın 

234.000 kilo saınau bir ay içiııde pazarlıkfa satın alın:ıcaku.ıdaıı ilk 

paıarlı'ı 17 eylUl U38 cumartesi ~üoü saat 10,30da yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 46-"0 liradır. İik teminata 351 liradır. 

• • • İhal~ ııiınü talibi çıkmayan Karasleniz BoA"azındaki birliit
lcr hayvaııatı için satın alıaac k 52j00 ililo uman lm ay içiode 
puarlıkla aatın alınacaktır. 

ilk paıarlıtı 17 eylül 938 cumıırtesi ıünG saal l ld~ yapılacak
tır. Muhammen tutarı 1307 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 93 lıradır, 
Ş.ırtıaameıi Komisyonda ırörülebilir. 

İstanbul Komutanlığt Sabnaima Komiıyonundan 
2 - 30 metre 4 puıluk galvanize gaz boruıu ile 1300 metre 

muhtelif puslarda çekme demir gaz boruıu muhammen bedeli 2500 

lira muvakkat teminatı 187 lira 50 kuruş olup açık eksiltmesi 
23 9 938 cumn günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

3 - 1200:) kilo Tuzruhu muhammen bedeli 1260 lira muvllkkat 

teminatı 94 lira 50 kuruş olup açık eksiltmesi 26 9 1938 pazartesi 
günü aaat ır,30 da yapılacaktır. 

Makamca pahalı a-örülen Çatalc!l Mustahkem Mevki K•mutan• 
hğı birliklerı ihtiyacı olan 48500 kilo sığır veya keçi ellerinden 
fiatı müsait olan &ahu alınacaktır. 

4 - 5000 kilo Dekistrin muhammen bedeli 1000 lira muvakkat 

teminatı 75 lıra olup açık eksiltmesi 26, 9/1938 pazartesi günü saat 

10,30 da yapılacaklar. 

Pazarlıkla ihale>i 12 Eyliil 93S pazarlesi güııü saat il l de ya

pılacakhr. Muhammen tutarları sıtır elinin 13337 lira 50 kuruş ve 
keçi elinin 7760 liradır. 

İlk teminatları sı~ır etinin 1001 ve keçi etinin 582 hradır. Şart 
namesi her a-üıı Komisyonda iÖrülebilir., 

Balıklı Rum Hastanesinden 

Satın alınaeak 10.000 kilo kış'ık ıoğaıı açık eksiltmesiııio ız; e 
938 tar; hine müsadif salı günü seat 15te yapılacağndan isteyeni~ t r 
Biiyük Bahkli Han ındn 69 sayılı büroya % 15 temir at akçeıi!e s·· 
meltri. ı· 'lr 

a 
htanbul Belediyesinden ~· 

Belediye lıaslanclerile müesseselerine lüzumu olun ~ 
kilo tereyağı açık eksiltmeye konulmuştur. Bir kilo terey•l1 11lle 
125 kuruş bed~l tahmin edilmiştir. ~ 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğiinde görülebilir. 
2:190 numaralı kanuııda yazılı vesika ve 246 lira 10 kurıJf 
ilk teminat makbuz veya ınektubile beraber 26.9.938 pazart 
günü ıaat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırJar. 

İstanlıul Emniyet Müdürlüğünden: 
Poli.; ha}\ an lr.n için alınması kapalı zarfla eksiltmeye~ 

nulan 101375 kilo yulafın b~her kilosuna verilen 5 kuro: 
santim v"' ](,9500 kilo olun hf'her kilosuna Es kuruş ve 73 
kilo sap eamanııı beher kilosuna verilen 2 kuruş 50 santiııı 6 
larm Vekfiletçe hadcli layık görülıned •ğin<len arttırma ek.illi 
ve ilıale kanununun 40 ncı madde3İD'! tevfilrnn pazuhkla •· 
ması takarrür etmiştir. 

f;,tekJiJeriu 13 eyiul 938 ~ l'llı güoü !!aat 14 te 893 
teminat mnkbuıile Defıerdarlık Muhııııebesi Müdürlüğü 
sinde kurulu Komisyona müracaaıleri. 

Sclimiye Aske.ıj Satınalma Komiıyooıı ilanları 

- Selimiye tümen birlikleri hayvanıth için askeri e\fsıf 
bilinde .>OOOO kilo kuru otun 5-9-933 günil yapılan paz .. rlıtıııd• f 
rilen fiaat pahalı a-örüldüğünden me.ıkiir otun ahomasi için y•""1 

pazarlık yapılmanna kadar verilıniftir. 

2 - P.-ı:ıarlık 12 eyliH 93S puarteıi günü ıaat 14 de Sefiııl 
tümtn askeriik dairesi binasındaki tilm ıa~ıoalma konıisyonuod• 
pılacakhr. 

3 - Pazarlık sonunda takarrür edecek fiyat üzerinden f 
15 te ninat derhal tümen muba.ebe vezne1ioe yahnlacaktır. 

4 - Yukarda yazılı miktar kuru ot dcfaten alınacaktır• 
ota ait evsaf komisyonuınuzda görülebilir. 

Deniz L~vazım Satınalma Komisyonundan : 
1 ---- Tahmin edilen bedeli 8760 lira olan 876()0 

ekmek 24 eylul 938 tarihine rastlıyan cumartesi güoÖ 1 

ı 2,30 da kapalı zarfla alınmak üzere münakasaya ıcol' 
muştur. . ~ Sı 

2 - Muvakkat teminatı 657 lira olup şartnanıesı 
gün Komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dııbil~ 
tanzim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geÇ ~ 
gün ve saatten bir saat evveline kadar Komisyon B•f ~U 
lığına uermeleri. \ > 

• • • 1 - Tahmin edilen bedeli 2242 lira olan zO~ 
kilo süt 24 eylül 938 tarihine rastlıyan cumartesi O 

saat l 1,30 da açık eksiltme suretile alınmak üzere ı1' 
kasaya konulmuştur. ~ 

2 Muvakkat teminatı 168 iira 15 kuruş oluP ~· 
namesi her gü~ ~omisyondan karasız olarak alınac•lı!b' 

3 - İsteklıl :rın 2490 sayılı kanunun tarifatı d• f 
deki vesikaları hAmil olarak belli gün ve saatte 1'' 
paşada bulunan Komisyon Başkanlığına müracaat1•'1' 

: ..................... ~ 
ı A. Tevfik tercüme evi , .. 
ı Galata, Sigorta Han Tel, 41634 J : ....................... , 

İslihiyede bulunan kıtaatın ihtiyacı ıçın 15870 kilo .'11d~ 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Şartnamesi fst 

1
,, 

Lvz. A. ve islahiyede Tuğay Sa. Al. Ko. larındadır. istebl· li'' 
şartnameleri Ko. larda görebilirler. Muhammen tutarı ı58?0 ıf •'J 
teminatı 1190 lir.t 25 kuruştur. Kap lı zarfla c:ksUtınesı ı'~ 
pe ztr~esi saat ı :, dedir: İsteklıler mektuplannı 12;9 93! J':ıef 
günü sabt 14 e ka far ı.lahiyede Sa. Al. Ko. Rı. gönJerecı 1 
ya vereceklerdir. @06) (5706) . . . , . ~~~ ~ 

lslahiyedeki kıtaatın ih tiyscı o' an 501600 kilo un l;ıır f.l, ı 
usu!ile eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi İst. ;\ nkar.ı L''ıı' 
ve lslabiyede Tuğ. Sa. Al. Ko. dadır. istekliler ve şartnaıı>~;11J( 
sayılı kar.unun 5 ci madd~sine tevfikan 339 kuru' muk~ ı '* 
rilebilir. Muhammen tutıın l6nl6) 1 ıı: dır. İlk teminalı ~~ 
kur!Jşlur. Kapah zarfla eksiltır.esi 12-9 9~" Pa7.arlesi ı~rı~,~ıo ~ 
de lslibiye S a. Al. Ko.da yapılacaktır. isteklilerin teldıf $'',/,/ 
rını 12 9-938 Pazartesi günü saat 13 de lslihiyede Tut•~ ("

1 

Ko.ııa a-önder cekler veya vereceklerdir. (311 



Münakasa Gazeteıi 5 

Adana Tüm Satınalma Komisyonundan: LU5§ı $# = 1. İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
•• FA - fi* 

l - Aşa~ıda cin:ıi ve miktarları yazılı iki kalem erzak 
tkıiltnıe ile 16/9/938 Cuma günü saat 15 te ihalesi yapıla
~ 1'utarlarile muvakkat teminatları hiıalarında yazılıdır. 

ı. - Şartnamesi Satınalrna Koruisyonıında her gün göıü
lt, 

~ - Eksiltme A.danada Tümen kaıarga.hındıı Satınalma 
~Yonu. odasında yapılacaktır. 

1 - İdaremizin Yavşan ve Çamaitı tuzlaları için me 

mur, amele ve lüzumunda hafif yük naklinde kullanıl 'T"ak 1 B h t . t h . d'l f. t 52 k l 3ooooo t c er me resme a mın e ı en ıa uruş o an me re 
üzere birer . tonluk ik~ adet kamyonet şartnamesi mucibin· ı yazlık elbiselik bez kapalı zarf usulile. münakasaya k:mulmuştur. İha-

l ~ Lteklilcr tayin olunan saatten evvel ttmıinatlarını 
trıni ve Ticaret OJasıııda mukayyıl olduklarına dair ve

ce açık eksıltme usulıle satın alınacaktır. lesi 13-9-938 sah günii saat 11 dedir. ilk teminatı 9050 liradır.Evsaf 
il - Muhamrnen bedeli beheri 2400 lira hesabile 4800 ve ~artnamesi 780 kuru~ mukabilinde 1\1 • .M. V. Satın Al~a komisyo-

lira ve muvakkat teminatı 360 liradır. nundan \.erilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 

. ti.Ilı beraLer getirmeleri lAıırndır. 
III _ Eksiltme 17.9.938 tarihine rastlayan cumarıeıi maddelerinde g(isterileıı \'esniklc birlikte teminat ve teklif mektupla-

.. ·· l I d K b t t L 1\1 b t Ş b · rım ihnle saatinden en az bir saat evvel M. l\I. V. Satın Alma komis-
Miktarı Muvakkat kminatı Tuıarı 

gunu saat e a a aş a evazım ve ıv u a yaa u esın• 
1 

. (
308

) (
57 

.. 
6

) 
4

_
4 yomma verme erı. .. 

deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
Lira Kr • • • 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Lira Kr. 

26000 Kilo 
26000 Kilo 

97 50 
136 50 

1300 o 
1820 o 

Şubeden alınabilir. Bedeli keşfı 7688~ lira 76 kuruştur Yetmiş alb bin sekiz yüz 
V Ek •ıt · f k t k · l l · 1 t l k dört lira yetmiş beş kuru,taa ibaret olan Konyada üç adet garajın 

- sı meye ış ıra e me ıs eyen erı~ c~ a o - i yapılmuı kapalı zarf uıuli ile ınünal.taaaya konmu,tur. Talipler 
~arile k~roseri . şekli ve .. dah~li taksi~atını. gös~e.rır. hır pl~n j % 1,5 temİ1Ja tı muvakkntası olan 5766 lira 36 kuruşu vezne makbuzu 

Lüleburgaz Tümen Sııtın Alma Komiıyonundau: ı!e benzın sarfıyatını gosterır fennı teklıflerını ıhale gu- ı veya banka mektubile teklif mektupl rımn kapalı zarf alma 
'atı· nünden 5 gün evveline kadar İnhisarlar tuz fen şubesine j saatindt> n evvel makbuz mukabilinde Konyada Lv. A. Binasmda V 
ı. ı~ Cinıi Mikdar M. İ. Temi- Ek. Ek. Saat vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika Kor Sa AJ. Ko.da vermeleri. Eksiltme 15-9-38 per~embe günü saat 

illa Bedeli minah Şekli Tarihi l l l4 d 1 lded.ir. Teklif mektuplarının alma saati 10 dadır. Şartname ve keşif, 
~ T L. L· a ma arı azım ır. A S Al K d d T ı· ' kA k f" . • K r..L:~-- on_ ıra _ıra·-------- VI İ krl . k 'it . . t . d'l .. planı Kor a. . o. a ır. a ıp ermez ur eş ı farlnamesım or 

·S•.A. Yulaf 7l0 38'80 36~8 kapalı 22-9-938 in 
0 

- __ ste .. ı erın e 81 me. ıçı~ . ayın e ı en gun ve Sa. Al. Komisyonunda görebllirler veya btş lira mukabilinde iste· 
360 t72i0 133ô,5 \ ,, 22-9-933 15,30 saatte % 7 ,::> guvenme paralarıle bırlıkte yukarJa adı ge- ye bilirler. Taliplerin Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vuikıı· 

'rıa~ " çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (6013) 3-4 farını ihale aününden eıı az ıekiz o-ün evvel Komisyona vC'rıaeleri lrıda yazılı Tümen birliklerinin ihale günü talip çıl.tmadı· b • 

t • • • vesika almak is'eyenlerin Nafıa Vekale1'ne hemen mlracaatları 2490 . tkru kapalı zarfla ihale yapılacaktır. Şartnamesi her gün 
Y 1 - İdaremizin Paşabahçe F abrikasıo.da inşa edilecek ta yılı 1\ an unun 2 - 3 üncü maddelerinde yaıılı veıikalar beraber 0

nda fÖrülebilir. isteklilerin 2490 sayılı kanunua 2, 3 beti l İ h ı " " b ıı· tt S Al K · l · (33rı) (~961) 
1 ot kılıf ambarı için şartnamesi ve nhisarlar nşaat Şube- 1 a e i'unu e 1 1aa e a. • omısyona verme erı. " a 
'rinde yauh vcıikalarBe ihale güoü ihale saatinden bir saat 3-4 

kadar teklıf mel.ttuplannı Lüleburgaz Süvari Tftmen Sa. since intihap edilecek nümunesi mucibince 80000 adet tuğla 
' 1( · 1 • pazarlık usuliyle ıatın alınacaktır. 

011>ııyonuna verme erı. il - Muhammen bedeli beher bin adedi 16-17 li. a mu-

l 8cslgo Sanat Okulu Artırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

t\.,i Miktan Fiyata Ek. T. G. S. İlk te. Şekli 
kş. ı. LirA kş 

vakkat teminatı 102 liradır, 
III - Pazarlık 10-IX-938 tarihine rasllıyan Cumarksi 

gllnü saat 9.30 da Kabataş Levazım ve Mubayaat Şubesinde
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

26 400 l.tg. iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
1300 ,, 4 50 Şubeden alınabilir. 
4500 ,, 6 50 21/9;9.18 182 9.1 açık V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin teklif ede-

30000 adet 1 80 ça11amba cekleri tuğladan 3-4 adedini tetkik edilmek üzere İnhisarlar 
6000 kg. 1 ıaat 14 İnşaat Şubesine vermeleri lazımdır. İntihap edilecek nümu-

1800 ,, 42 1 ne mübayaya esas olacaktı r. 
____ 400 _ _...,, __ 67 ___________ .._..._ l VI - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sn-

1800 ,, 34 ! atte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen 

200J ,, 47 ,, 156 90 ,, ·Komisyona gelmeleri ilan olunur. (6130) 4-4 

::---'-500-~";..._-30------------ I Ş · ~ • • 'b' G · b t d 2300 " 12 1 1 - artname ve proıesı muci ınce azıantep aru e· 
2000 ,, 20 50 ,, 54 45 ,, t posunda yaptırılacak h kçi evi inş:ıatı ve depo arazisinin tel örgii 

800 adet 5 ----------- ile çeui1mesi işi 25-Vlll·38 tarihinde ihale ecti]emediğinıierı ye· 
~-------29 108 75 niden ve pazarlık usulile eksiltme}C konmuştur. 
____ 5000 __ k~•;;..·-------!!.-..-------"- I ıı - Keşif bedrli bekçi evinin 1864,96 lira tel örgü işinin 

12450 ,, 40 " 373 60 " 248,26 lira ki cem'an 2113,22 lira ve muvakkat teminatı 158,49 
------~--------------- 1 liradır. 

yazılı 15 kalem er- HI - Eksiltme ?.4-IX-938 tarihine rastlıyan cumartesi günü 
lıt ltrneye konulmuştur. Çoğalotlunda Yül.tıel.t Mek· saat llde K::ıbataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi Alım Komiı 
"lı•ıebeciliti binuında toplanan komiıyoounda yapılacal.ttır. yonunda yapılacaktır. 

~a~'• airecel.tl~r 2490 No.h ka~unun 2 ve 3-üncG maddelerin~ ı IV - Şartname ve projela 1 L ~uru~ b.edd mukabi.lin_~e 
'-ta t-rtları haız olmalara ve Tıcaret Odaımıa 938 yılı belge İnh isarlar Levazım ve Mubayaal Şulıcsıle Gazıantep Başmüdur-
~ .._alan li:ıumdır. lügünden alıoahilir. 
·lit.ltrııeye jirecek~er belli gü~ 

0

ve ıaatte sö.z~ ıeçen Muha· 
1 

V - İsteklilerin ~azur.lı~ i~in tayin f'<lileıı gün ve . ~aa tte 
' "e ıartnameyı görmek ııı.eyenler okula bat vurmaları %7,5 gü,·enıne paralarıle bırlıkt~ yukarda ıı<lı gPçen Komıs;oua 

'"'· lst~rnbula gelemİ)ecek taliplerin de Gaziantep flaşmüc!ürlüğün· 
1 de müteşekkil Komisyona müracaatları illa olunur (6246) 1-1 

1 ...._ Adana T6m Satanalma K. Batkaclıtından: 1 • • • 
~:. A.tanadaki Bir lil.tlerin senelik ihtıyacı için üç yü.z altmış E l 
~ eL ı Muhamen Lıedel Mu vak. ksı tmenin !it •rııeklik un mukaveleye bağlanacakbr. Muhammen tutarı 
~ 'dır. 

~.lJrııuaı şarlnameai ber gün Tümen Saboalma komisyonun· 
f~~•bilir. 

"~ ~lltme 28, 9 938 cuma günü ıaat 16 da kapalı zarfla 
i ...._ 'lrgihındaki Sa!ınalma komiıyononda yapılacal.t\ır, 
~ ...._ t.iu"akkat temioab 3290 liradır. 
'11( l'alipler tel.tlif mektuplannı en az ihale saatinden bir sa .. t 
6 ...._0~iıyona vermiş bulunacaklardır. 

a111 l'alipleri Ticaret Oduıoda mukayyet olduklarıon dair ve· 
t.klif ınel.ttuplannın iıeriıine koymaları lazımdır. 

____ 3 

Marangoz işleri 
(l ·· Uzel Sanatlar Akademisi Arttırma ve 

1 Eksiltme Komisyo!lundan: 
~...._ Gtızel Sanatlar Akademisi Mimari Şubeıi için yaptırılacak 
• b~Y dolabı ile bir merdiven, aardropta bir adet ayna ve 

~lıt, ar •dtt ıardrop maıaaı ve bir adet te yerli dolap yaptın• 
...... 

~'fiy dolaplanndan 1, 2 ve 3 ünc6 tipin beherinin mu
a ı~ edeli 120, 4 üncü tipin 130, meıdivenin 9, gardrop maaa

....... '81•~rop aynuımo 65, yerli dolabın 45 liradır. 
~ h ' 1f'er• ait reaim Ye tarlnameler Güzel San'atlar Akade• 

i ...._ t' ~aınan görülüp bedebiz alınabilir. 
~ y kaiıtıne 29 Eylul 938 perşembe günü saat 14 de Catal· 
' ' ~~•ek Mektepler Muhascbecilitinde yapılacaktır. 
l' M r "Açıl.t Ekailtme,, ~ulıle ihale edilecektir. 

' l~~•ldcat teminat 53, 18 liradır. 
- ll •~ibneye wırecekluin 938 yılına ait Ticaret Odası kayıt 

1( t ~ır ıııarangoa fabrikaaı aabibi olduklarına dair olan bel-
o11ıaı7ona ibraz etmeleri tarttır. (6198) 1-4 

Cinsi Miktarı 

Yazlık jelatin 200 kilo 
Kışlık jelatin 200 ,, 
40·1ık çivi 2000 ,, 

beheri 
K. S. 

15 os 

tutarı 

L. kş . 

314 16 

301 -

ttminatı şekli saati 
L. kş. 

2.~ 57 

22 57 

açık eks 
saat 11 de 

pazarlı~ 

saat 11 de 
l - Şartnameleri ve nuınuneei mucibince !'atın alınacak 

400 kilo jdatin açık eksiltnleye ve ~OCO kilo çivi 2 .lX.938 
tarilıinde ihale edilı:mcdiğirıden y~ııidcn ve pazarlıkla eksiltmeye 
konınu~tur. 

lI - Mubaınnıtn bc<lellerile rnuvakkııt te;ninatları hizala
rında gö ~terilmi~tir. 

111 - Eksi1lme 26/IX/938 tarihine rastlayan pazartesi günü 
hizalarında yazılı saatlerd~ Kab:ıtaşıa Levazım VA Mubaynat Şu 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olaruk hn giin sözli geçen Şu
beden A.lınabileceği gibi jelatin numuneltri de görülebilir. 

V - İsleklileriu eksiltme için tayin e<lilcn giiıı ve saat· 
lerde %7,5 güvt!nme paralarilc birlikte yukanh adı geçen K()· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (6247) l-4 

Bakırköy Malmüdürlüğünden 
Bakırköy kazasının Osmaniye mahallesinde müflis kurt çimen· 

to Türk Anoınm Şirketine aid olup müstahdem kaıaaç, buhran, 
muvazene, muamele ve istihlak vergilerile cezalanndan külliyetli 
miktardaki haı.ine alacatma kar,.ı tahsilat Komisyonu kararile ha
ciz albna alınn· ış olan fabrika civarındaki 1200 m3 da Kilernik yani 
çimento hamuru 60 ton çimento taşı ve 450 ton maden l.tömürünün 
:!0-9-938 Salı günü saat 15 te açık arttırma ile ıatılacatından talip
lerin yillde 7,5 pey a"çeaile Bakırköy Malmildürlütüne müracaat-
,e" illn olunur. (6078) 3--4 

• • • 
3800takım dikilmiş kışlık elbise kapalı zarna eksiltmeye konul

muştur. Tahmin edilen bedel 49400 lira olup ilk teminatı 3705 liradır. 
Şartnamesi 247 kuruş mukabilinde Ko. dan alınabilir. Eksiltmesi 
16-9-938 cuma günii saat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2-3 cü maddelerindeki belgelerle teminat ve teklif mcktup
laı ını en geç ihale saatinden bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (325) (5919) 3-4 

• • • 
Beher metresine tahmin edilen fiat 55 kuruş olan 800.000 metre 

yazlık elbiselik bez kapalı zari usulile nıünakasaya konulmuştur. İha· 
lesi 12-9-938 pazartesi ~nü saat 11 dedir. İlk teminatı 21350 liradır. 
Evsaf \'e şartnamesi 24 lira mukabilinde 1\1. 1\1. V. Satın Alına Ko:.~ 
misyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 satıh kanunun 2, 
3 Ün<'Ü maddelerinde gösterilen ,·esaikla teminat ve teklif mektupla
rını ihale saatinde gösterilen vesaikle teminat mektupları ihale 
saatinden en az bir saat evvel M. M. V. Satın alma komisyonuna ver
meleri. (310) (5748) 4-4 

• • • 
Tümen birliklerinin ihtiyacı olan aşağıda miktarı, fiatları, tutar

ları ve ilk inancaları ~·azılı 324000 kilo s:ğır etinin knpalı zarfla ek
silhnesi 12-9-938 pazartesi günü saat 15 de İzmitte tümen satın Al. 
Ko. da yapılacaktır. Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı .müteahhitlere 
ihale edilebilecektir. Şartnamesi İst. Ankara, Eskişehir. LV. A. Sa. Al. 
Ko. larında ve İzmitte Tümen Sa. Al. Ko. da her gün görillebilir. İs
teklilerin belli ı;in ve saatte teklif mektuplarını İzmitt~ Tüm Sa. AL 
Ko. na vermeleri. (295) (5689) 4-4 

1 • . ...• •· ·'. A • 

lsta~bul ~~Y~?:ım A~i~li~i ilanları 

640 metre arka çantalığa bez 10 eyhil 938 Cumartesi günü saat 
11 de Tophanede İstanbul Lv. amirliği satın alma ko. da açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli 649 lira 20 kuruştur. İlk teminatı 48 lira 
69 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. (163) (5814) 

4-4 

, .................................... ~ 
KIŞ GELiYOR 

Sayın müşterilerimize müjde 
ıae Oı G~ e •• • 

Ankara 1937 Enternasiyonal Kömür Sergisinde jfiri 
Hey'etince ALTIN madalya verilen yerli 

EKONO, iK ve ŞIK 
markah sobalarımızı her yerde arayınız 

Fiatlar EL ViRİŞ LİDİR· 

En son model Avrupa Kromeli 

ve Emayeli sobalarımız da ielmiştir. 

TEMINA TLI ve suyu çabuk ısıtan 
Termosifon Hamam kazanlarımızı 

markamızla her yerde arayınız. 

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

ları ve sıhhl levaziminizi mağaza

mızdan satın alınız. 

ŞIK SOBA MAÖAZASI 

M. ŞIRAKYAN 
I.tanbul, Büyük Postllne l.tıırtmnda, Törbe sok. No. 6 
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ABONNEMENTS 
Ville et Province 

MOIS 450 

v~ndredi 

AdmamsıraUon 

Quotidien des Adjudications Y oghourtchou Han 
3 
6 

12 
• 
lf 

850 
1500 

Etranger : 12 moiı Ptrı 2700 

Le No. Pir• 5 
A~HSR GAZETESi 

1 er Etage, N. 3-4 
Galata, Perşembe Bazar 

Telephone : 49442 
BoitP. Postal N. 1261 

Pour la Publicite ı'adre11er 
a l' Adminiıtration 

Journal Professionnel des fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Adresse Telfgrapbique 
İstanbul - Münakasa 

Tableau Synoptique deş Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix 
Objet de l' Adjudication d'adjudicat atimatif 

Caution 
provisoire 

Lieu d•o.djudicatıoo et du 
Calıier dzı Cbargea Joun Heure 

Conetruallon-Reparatlon -Trav. Publlce-Maub-lel de Con•tructlon-C...tographte 

Constr. Konak Oouverncmental a Elmalı 
(3 eme parti '!) (cah. eh. L. 5) (aj ) 

R6p. chauıde •froute Balıkeıir Bandır· 
ma (aj.) 

Coastr. Buanderie ala Sat. de j~unes Fille1 
ismet lnönü (aJ.). 

Rep. Bat. l~re Ecole İıt. 
Conıtr. mur de ıoutainemtnt au depôt 

petrole Çub•klu. 
Rep. Bat. Bureau fıscal Be,iktaş 
Conatr. guerlte pr gwrdien au depôt de 

poudrc de Gaziantep et clalure en fil 
do fer du terrain de ce d6p6t (aj.) 

Conilr. cha•Sl~e reudronnee ıur route 
cimetl•re Zincirli Kuyu. 

Conıtr. ba11in eil beton arme a la pepi
ni~re f6ret d' Ank. 

Repar. ecoles Keskin (aj.) 
Conıtr. pave en parquetı sur roul• Talu 

Gre a gro 

" 

Publique 

" 
lf 

Gre a rre 

Pli c:ula. 

Gr~ a ıre 

" 

22651 23 

13277 89 

3770 79 

4173 8~ 
1748 u 

SU7 15 
2113 22 

13864 -

4428 -
3465 70 

186 -

313 11 
131 12 

71 05 
158 49 

1039 80 

Dir. Trav. Pub. Antalya 26-9-38 l 1 -

Vil. Balıkesir lundi jeudi et Samecli 

Dlr. Trav. Pub. Seyhaa lfı-9 38 

Coın. Perm. Mudcip. İıtaDbul 
,, 

" 

14 30 
14 30 

• ,, 20-9-3~ 14 30 
Com. Ach. Econ Mooop. Kabalaf 2~-9-38 11 -

Com. PHın. Municipalit~ İıt. 2'!-9-38 15 -

Dir. Pepin. fer.ut . d'Ank. juıqu'au 12-9-38 16 -

VH. Ank. lundi et jeudi 9 -
Munlcip K•yuri 14-9-38 10 -

E16ctriclt6·G•~-Chautfage Centraı (lnstallatlon et Mat6rlel) 

Articleı electr. pr illumination etabliase- Publique 816 50 61 24 Com. Perm. MunicipaHte İ.t. 28 9 38 14 -
me -. ts KaraaQ-aç 23 lots. 

laıtall. electr. au R~itiment d'aviation Pli cach. 664~ - 488 40 Com. Ach. Mio. Def Nat. Ank. 26-9--38 15 -
de Diyarbakır (aj.) 

M•hlll•m•nt - Chausaur•• - Tlesue - Culr• 

Confection de coıtumea: 1000 oompletı Pli aach. lap. 9 -

la p.:e -

675 - Oom. Ach. Dir Hyıı'. A11:at. Soe. 2i·9-38 15 -
Caıaloilu 

Confection paletots : 452 p. 
" 

191 25 ,, ., 2a-9-3I ı4 ao 
Peau de Suede: iOOO m2: peau bri1lante 

pr courroie : 401 O m2, peau cuirassee 
Comit~ CroiHant Rouıe de Turquio 15-9-38 13 18 

brillante : 9000 m2J toile pr tente : 
17500 m~ cordeı : 400 k. 

Bol• de ConatrucUen • Plaftche, Cherpente •t•. 
Planche pr emballaıe : 80 m3 Publique 

'freneport - Chargement - D6cıh•ra•m•nt 

Cbarıement et decbaraemcnt houill.-: 
MOOO t. 

3610 -

a Kızılay Haa 

~76 - Com. Aela. lnt. Mil. Tophane: 

1050 - Seme ixpl. Ch. de fer Etat lzmir 

'f raHpert de ehatpente 1000 m3 Pli each. le m3 2 - 450 - Dir. Scie-rie. Milit. d'Akyaıı 

IJ.Q.aS 

t8 9-38 

!0-9..38 

Ameublament pour Habttation et Bur .. ux - Tap•sarıo ete. 

Caaapeı : 200 p. Pultlique 320,) - 240 - Munloip. Ank. !3-9-38 
M-1-38 Fabrication armoireı en boiı : 6 P• la P• 115 - 690 - Dir, Gea. Cadutrea Aok. 

Combu•tlble - Carburant - Hullle• 

Publique Boiı de chbc et d'orme (aj.) 
Semi-aoke : 350-450 t. Pli caeh. la t. 21 -

Dlver11 : 

Tuilu: 40000p. chaux: 10 t. Cbıeht marque 
"Yunuı,, : 2,5 t. tuileı : 4000 P• pier
reı : 200 m3 (aj.) 

Cuillera : 5000 P• id. pr thc 1000 p. ıuil
lera : 50 p. fourebettu : 50 p. couteaux 
50 ete . 

Gelatino d'ete: 200 k. id. d 'biver: 200 k. 
Clouı : 2000 k. (aj.) 
Cirare bicbe1 dH moyenı de traanıport 

marit. : 270 p. 
Motc:ur Die1el (aj.) 

Provlatone 

Broyai• ble : ftOO t. 
Sucre: 40 t. 
Avoine: 170 t. 
Huilu d'olivea : 11 t. 
Vermicelleı: 3100 k. 
Viaade de breuf, avolne et paille. 
Lf ıumea : b leta. 
Foin: 5 lota. 
Polı-chlche: 3 lota 
Avoloe : 3 lota. 
Bllı concaase : a lota. 
Paia: 140 t · 
Or.-e: 225 t. 
Viande de breuf ou de chhre 
Pouleb ~ 1825 P· poules: 3650 p. 
PoulH : 4500 P• poulot. : 1500 p. 

Publique 

" Grlı ıi rre 

Pli cach. 

" 
lf 

Publlque 

" 
" ,, 
• 

,, 
P•blique 

• 
8) Adjudications a la surenchere 

Demolitlon de dinueı bltiuu. 
Rute1 de pıin et dı meli. 

Pli caab. 

2522 50 

314 16 
301 -

7500 -
t 1000 -

4620 -
60l 50 

21000 -
18001) -

--

304 -

435 - Com. Ach. Univer1ite İst. 15-9--38 
26-9 38 VU. Ank. 

Com. Acla. Ecoleı secon
daire el lycee İa:mir. 

dan• i ıınois 

119 19 Com Aeh. Int. İst. TepLaa.e 

23 57 Co01. Acb. icon. MonO'p'. Kabataı 26-9-3S 
12 57 " ,, 26-9-18 

Denizbank Suc. İst. juıqu'au 20-9·38 

,, juıqu'au 15-10-38 

562 60 Com. Ach. fat. Ank ~7-9-38 
815 - " • 26-9 38 
670 - Com. Acb. Mil. Polatlı 21-9-38 
3~6 50 Com Ach. Cend. Çanaltlt.I. 14-9-30 
45 34 ,, 17..9-'8 ,, 

,, .,, J2-9-~8 

236 50 CemAch.PlaoeforteÇanak.. jaıqu'au 

1575 -
1850 -

228 -
261-

,, • 
• • ,, ,, 
" ,, -

Batail!. Aaıbulantc Ceadr. d'ÔY"ı•cılıl 16-9-38 
• ,. 16-9 38 

Co •• Acb. Com .. . Mu. lıt. FindikU 12-9-38 
,, ,, 26-9-38 
,, ,. 21-9-31 

, 

- - İ>efttrdarat Ad~. ~undi et Jeudl 
4~ 60 Coaa. Acb. L1afı Galat•ı•ira; ' 21·9·18 

il -

11 -

15 -

10 ao 
10-

15-
11 -

15 -

11 -
il -

15 -
us -
ı~ -
15 -
11 -
15 -

10 lT 

15 -
15 -
1: -
11 -
10 30 

10 -

. "'- MÜTE~~Hİ~LERİH .T_AK'VİMİ ) 
. ·~ . Memento des Fournısseurs . . - . .... . . . . 

Cumartui 10·9·938 

Demir kclprüsü inşaatı (D. D. Y.) No. 766 
Dizel Hava kompresörü (M. M. V.) No. 769 
Ekmek (Deniz Lvz.) No. 796 
K. Soğan, patates ve arpa (Niğde Tüm•n SAK) No. 1'dl 
Sıhhiye arka çantası (M. M. V.) No. 798 
Pirinç (Diyarbakır Lvz. SAK) No. 799 
Ambar i n ,aatı (İohiurlar U. Müd.) No. 799 
Kuru ot (Ank. Mrk. Haf. Müeı. SAK) No. 799 
Memleket Hast. intaah (Antalya Vil.) No. 801 
Universitesi binaH t,adana ve tamir işi (İıtaabul Univeraitesi /. 

No. 801 
Süt, koyun eti, Sömikok (lzmir Emrazı Sariye. Has.) No. SOi 
Arka çantalıtı bez (Tophane Lvz.) No. 801 
Ambalajlak bet: (Tophane Lvz.) No. 801 
Gazyağı (İnhisarlar U. Müd.) No. 801 
Flüspat (Ask. Fabrikalar U. Müd.) No. 801 
Makarna ve şehriye (Çanak. Mıt. Mvk. SAK) Ne. 802 
Dükkin inşaatı (Akşehir Beled.) No. 802 
Hangar inşaatı (Eskişehir Lvı:.) No. 802 
Cephanelik inşaata (Kütahya Aık. SAK) No. SM 
Boı.dotao kaıaba11nm hail hazır haritası tanzimi ( Bozdotan 8' 

No. 803 
Belediye bina!ı tamiri (Bayramiç Beled.) No. 805 
Sadeyağ (Edremit Ask. SAK) No. 807 
Haugar inşaatı (Manisa Tümen SAK) No. 807 gj 
• Kcrestelık çam ağacı (Kemalpaşa köyü İhtizar Heyeti) No· 
Bölme dıYAtlan tadilatı ile tretuvar ve drenaj inşaatı (Aok· ~ 

vi Başken.) No. 811 
TuQ-la (İoh a.ırlar U. Möd.) No. 812 
Kö~rü inşıtah (Malatya İlbay.) No. 813 
Okul tamiri (İıt Bele.t.) No. 814 
Kopça (Tophane Lvz.) No. 811 
Çakıl, kum, çimeato •e zift (İst. K..>mut. SAK) No. 814 

..... t ·----------------..... ___ _,,_ 

Samedi 10-9-938 

Coıııtr. pont. metallique (Chemins dt Fer Etat) No. 7t>6. 
Compre11eur aerıen (Miolı. Def. Nat.) No. 769. \ 
Pain (lot. Mari time) No. 798. ~ ~, 
OiınoDI, pommes de terre et ori'• (Com. Aob. Milit. Nltde'ır'0' -~ 
Havre••c• ıanitaireı (Minlı. Def. Nat.) No. 798. 
Riz : (lnt. Diyarbakır) No. 798. 
Conıtr. Depôt (Dir. Gen. MQnopolH) No. 799. 
f oin (Oir. HYi'• et Assia Soc. Ank.) No. 799. 
Co .. tr. Hopital r~ı· (Vil. Arıtatya) No. 801. lf 
Rep. et Badii•OD a la Bat. UniYersite (Com. Aeh. Uniyetıiti· 

No: 801. 
Toile pr amballaıe (lnt. Topbane) No. 801. 
Petrole (Dir. Geo. Monopoles) No. 801. 
Fluspate (Dir. Geo. f abriqueı Milit.) No. 801. 
Macaronie et vermicelle (Coıu. Acb. Place Forte Çanak.) 
Co .. tr. Boutique (\1unicip. Aktthir) No. 802. 
Conatr. Haniar (lut. Eakifeh·.r) No. 80J. ;, 
Constr. depôt de munition (Com. Ach. Milit. Kutahy.ı) No• ~ol'' 
Dreaaemenl carte etat actuel bouri l:lo.ıdoğan (Manicip. l:Joj 

No. 803. 
R6p. Bat. Muııiclpale (Municip. Bayr .ımlç) No. 805. 
Beurre (Com. Acb. Miiit. Edremit) No. 807. t I• 
Conatr. ınıu trotloir (Presid. Mai•on du Peuple Ank.) No· ıo; 
Briqueıı (Dir. G~n. Monopol~•) No. 812. 
Conıtr. Poot (Vil. Malatya) No. 813. 
Rep cliv. bat. ~coles primaires (Municip. Is .. ) No. 814. 
A~rafes (Iııt. Tophane) No. 814. 
Cailloux, ıab\e, eimenl et polx (Command. lat.) No. 814. 
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A. Tevfik-traductions 
Galata, Sjgorta Han. Tel. 41634 

• •••••••••••••••• B. Müzayedeler 
fstanbul ikinci İllaı M1murlufuodan: 'Jıf~/ 

Müflis Lefte re aid ve birinci arttlrmada takdir edil•ll 1,.J'~ 
• ••' r aazaran yilzde yetmiı beşini bulamıyaa lstanbul BalıkP11 .,,,i ı' 
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mah"llinde hazır bulunmalArı il&n olunur, 


