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Umum Tüccarların ve M üte~a hhitlle r in Mcsle ki Organıdır 

lllİCİ EKONOMİK HABERLER 
Yunanistan 

11 • 1 1 

uzum pıyasası 
Üzüm ticareti ile alakadar tüccarlarımızın 

nazarı dikkatine 

Cekoslavakya Yunanistandan 
tütün satın ahyor 

~ ~e 
lht • Yllnan salahiyettar ma"...._, ııc· 

~ I 1 memleket arasında 
'~ ita, bilhassa tütün ihraç 

'-i ~ '11
• hız vermek üzere 

r a 1 11 •trnaya varmı4lardır. 

Atina 13 Ağustos 938 (Husuıi) 

t~re Ç k e oılavakya Yuna-

Başka mallar için henuz kon

tenjan tesbit olunmmamıştır, ma

mafi iki memleket oldukca fazla 
mal mübadelesi için mütekalbil 
teahhüdatta bulunmuşlardır. 

Çekoslovakyıı. yunanistandan 
tütünden başka mal ithal ede-. ~u ıene nihayetine ka

lt bır le kilo tütün alacağına 
0 ntenj an ayırmıthr. 

cej ini bildirmiştir. 

'--------------~~~-
1 r an ' ve Suriye beyninde 

müzakereler 
~ '-. ~ Beyrut 12 Ağustos 938 (Hususi) 

>t ııı, h:ndao beri iktisadi bir hükümeti Suriye hükümeti tara-
~ ~~in~us.unda İran ve Su- fından bila kaid ve şart i ki 
~~ ta.rıtk~tra _olunan müza- memleket arasında mal müba-
~r •lı d edıyor. delesinde bulunmak teklifini ka-

n 1t ·· l ıoa i'Ore ran bule hazır olduğunu bildirmiştir. 

"------------~~~-
Mısırın pamuk ziraatı 

~llıt b Kahire 12 Ağustos 938 (Hususi) 
• ~İtıj '-Ynelmilel ziraat mü- 1 ibaret olacatını tesbit etmiştir. 

ıılit ıı tebr .ıı• M l{Gııı • 1aıne nazaran ı- \ Bu miktar geçen sene ekilen 
:~~i:~ ~38-39 zira! va- sahaya nisbeten yüzde 10 nok· 

tı -.. .. .: •• ;•ırda ekıll!cek san iıe de son beş senenin va-
~utao ıafüioden yüzdell fazlad.,. 

~ısırda mali bir mesele 

~-
Kahire 12 Ağustos 938 {Hususi) 

"' 6'-ler b ' •leeek 
1 ~n,knot tedavüle 

ttra nııllı bir banka te-
~t L>4.1,~'d"errniftir. Şimdiye 
t~· J • •" N . 

nib halli Mııır ve Sudan müı· 

takbel münascbatı üzerine bü
yük ve kati'i bir tesiri olacak. 

Mısır hukümeti "National-t 1 QD·ı· aaıonalbank,, is-
, t.ı_ .ı ıı -
~~\oılle ınuessesesi bank-

\' 1~di çıkarınak aalıihiye-
bank,,ın tüccarlara kredi açmak 
hususunda çok muhafazakar ve 
ihtiyatlı olduğu nazarı itibara a
larak böyle bir Milli banka teıi
sine teşebbüs etmiş bulunuyor. 
Hükumet sanayinin inkişafı için 
memlekette projeler hazırla
makda ise de Nationalbank on
ların tatbikine mani olmaktadır. 

~i • 

~t ~lı:•nkıtnın tesisi ile bir 
Q'I\'- t ed· 

~·~ "• S •yor. Yeni tesis 
i .. · '-tabu '-dan içinde bank· 
,ııı b ecele ·~ 
~ "tlc rnır yoksa bu· 
~ı~ 11 tertibat ele al-

ftlecelc, Bu mesele-

~------
~l)j~ Maden 

ctti ; Atu. 
ıw. ttı\t tos. - Bu sene-

t.ı " 11t •trıel 't '°' ~"Gnd • ın durgunlu-
.ııt.~ ehi e .tutulursa İngil· 
ı 'Ilı ~tın· ı )tt· b Jc:ı •n a tı mühim 

1 ... "tnGa t• 11i11 '1cib ıcareti mem-
~t 11lc alt derecededir. Bu 
) \>e 'h ı •yl ~ n 1 ta •rı zarfında 

~so catıo 
11r, Q •OOo t nıecmuu 12 
tt~tıa '1 hlilctona baliğj ol-
~tfı lene ... •r her ı:ıe ka-

llıd ... Q 
S.ı il ""ku b aynı altı ay-

•t .. •Ooo t ulan muame-f .. e,· on 
1 '~1-ct 'lldeJcin °0kıansada, 
)~ ır • " den 1 554 000 
ı. 191 ı •lnı . ' ' 
~ t ·~ t ~ ıhracat JO 
~ :Çelt •en on .olnauıtur. Bu 
L ... OL enınk· 
ııı:ı i~ "lıtn 1 •nden 550 
t, '•catta: UJ>, 1936 sene

f)iy .. •«I. 1,316,000 ton 
' >wrupadaki 

kömürü 
başka memleketlerin yapıığı re
kabete bakarak, bu senenin ge· 
çen seneden noksan olmasını ma
kul görünmektedir. 

İngiliz madencileri bu harici 
rekabete mukavemet etmek için 
bir plan tertip ettiler. Madenci
lir beher ton kömür için 3 pena 
(7 kurut) verecek ve teaakküm 
eden meblağla kömür ihracına 
yardım için bir fond tetkil ede
ceklerdir. 

İngiliz-Fransız müzakereleri de
vam ediyor. Fransız Demiryolla
rı İdaresi için ekemmiyctli mik
tarda kömür ıiparit edildi. Va
purlar geçen senekinden pek az 
noksan olarak kömür tahmil e
diyerlar. Fiatlarda tebeddül yok
tur. 

Atinada neşrolunan ticari bir 
gazeted~ şu satırlar okunmuş
tur: 

Yıınanistan Üzüm Ofisi yunan 
üzümlerinin 1938-1939 seneleri 
ihracına dair bazı talimat hazır
lamış ve üzüm ihracile meşğul 

olanlara gün evvel tebliğ etmiş
tir. 

Üzüm istihsal ve ihracile ali· 
kadar olanlar lazım olan terti
batı icra için müsait vakıt bul
duklarından alınan tedabirden 
çok memnun kalmışlardır. 

Verilen talimat mucibince fi
atlar yeni vazolunan esaslar 
(base) üzerine tesbit olunacaktır. 
Saniyen; üzümün yeni mahsulü 
hesaplanacak ve ona göre mal 
arzolunacak. Bundan mada ma
lın ilk vapura tah~il olunmasını 
temin edebilmek için Ağustosun 
son beş günlerinde piyuaya çı
karılacaktır. 

Bu tedbirler üzüm sataoların 
ve ihraç edenlerin üzerine çok 
iyi tesir yapmıştır. Zira bu su· 
retle yunan üzümlerinin y11bancı 
piyasalara arzı kolaylaşır ve ü
züm ihraç eden başka memle
ketlerle kuvvetli bir rekabet et
meğe imkan hasılolur. Corinthe 
üzümlerinin her cihetce başka 
mahallerin üzümlerine faik ol
dukları bu ciheti büsbütün kol•y
la4tıracaktır. 

Hükumet bu sene ihraçtan ar
tan birinci nevi üzümün 100 lit
r~i 200 drahıni (227 kuruş) ve 
ikinci nevini 150 drahmiye (170 
kuruş) satın alacak, zira bu yı
lın üzü ,n mahsulü geçen yılı n 
mahıulünden yüzde 15 fazla gö-

/ 

rünüyor. Bundan maada geçen 
seneden başka memleketlerin 
pek düşük fiatlar auedip reka· 
betin neticesi elde çok mal kal
mıştır. HükClmet Üzüm Ofisile 
beraber bu mevcudun. sarfına 
gayret edecektir. 

Üzümün tenzil olunan yeni 
fiatlıırı İngiltere piyasasına bir 
tesir etmedi. Üzüm ithal edenler 
yeni tenzilat yapılmasını bekli
yorlar. Yeni bir tenzilatın vuku 
bulmayacağına kaviyen kani ol
dukları ande piyasa canlanacak
tır. Bundan başka İngiliz itha
latcıların fU korkusu da varki 
Avuıturyalı üzümcülerYunanista
nın fiat kırdığını görürlerse, yu
nan üzümlerile rekabet etmek 
için kendileri daha fazla düşgün 

1 fiatlarla mal tatacaklar. Maha-

l 
za bu rekabet imkan11zdır, zira 
Corinthe üzümleri kıyas kabul 

j etmez derecede nefisdirler ve 

ı on~~ı~a:e~:::tp~aa~i~sı~~~ı:~:k-
1 

aladc bir hareket görünüyor. 
f Kontenjanao miktarı arttığı se. 

beble piyasada kuru üzüm he· 

1 
man hiç kalmamıştır. Almanya
nın bn yıl 3-4 milyon kilo üzüm 

ı ithal edecegi tahmin olunmakta-
dır. "Sültanin,, nevi için konten
janda gclsterilen miktar kadar 
mal bulunmayacak. Patraıta ve 

Corintbede mevcut "Sültaain,,ler 
eridi. Külliyetli miktarda üzüm 

Giritten mubayaa olundu. Mal sa-l bipleri çok nazlıdırlar, Alman
yada olan rağbeti ve vuku bu
lacak talepleri hesaplayarak (No. 
1) için 44-46 tilin (13 liradan 
bir az fazla) Ü.Zerinde i1rar edi
yorlar. 

Macaristanın buğday mahsulü 
Macaristanın hasad işleri bi- \ 

tam buldu. Bu senenin buğday 

mahsülü 28 milyon kental tah
min ve takdir olunmaktadır ki, 
1933 senenin mahsülü istisna e· 

dilirse buğday mahsulü son en 
senedenberi en feyzliıi olmuştur. 

Macaristan bu sene 1 O milyon 
kental buğday ikraç edebilecek
tir. 

Pamuk yağı istihlakı 
Amerika ticaret nezaretinin 

neşrettiği bir rapora nazaran, 
bil senenin ikinci üç aylarında 
pamuk yağının istihlakı birinci 
üç aylarda istihlak olunan mik
tardan 127 milyon libra nok
ıandır. İstihlak geçen üç aylar
daki 455 milyon )ibraya muka
bil IOn üç ay zarfında 328 mil
yon libra olmuştur. (Bir libra 
453 gramdır). 

Buna mukabil taafiye olunmuş 
coco yahud copra yağların uhşı 

artmış ve bu senenin birinci üç 
aylarında istihlak olunan 63.400 
bin !ibraya mukabil son üç ay
lar zarfında 72.900.000 libra yat 
sarfol mufbr. 

Bunun sebebi b;,ı yağların fi
yatı pamuk yağı fiyatından 

librada bir sent ( 50 para) daha) 
ucuz olmasıdır. Soja yağından 
külliyetli istok var. Bu yağların 
pamuk yağıile rekabet edecekle
lerini anlaşılıyor. 

Amerika ile ticaret müzakereleri 

inkkıtaa uğradı 
İngiltere ile Birlefik Amerika 

Devletleri arasında uzun· bir za
mandanberi cereyan eden tica

ret anlatmaları yine inkıtaa otra-

mıştır. Anlatmanın parlamc:n
tonun tekrar açılışından evvel 
imzalanmasına imkan görülme
mektedir. 

Piyasa havadisle • 
1 

Kayseride 
Pastlrma ve sucuk 

Kayıeri belediyesi, Kayseri-

nin meşhur pastırma ve sucuk

larının gelişi güzel tartlar altın

da yapılmasını önlemek için mo
dern bir mezbaha yaptırmaA-a 

karar vermiştir. Mezbaha 200 

bin ı:raya çıkacak, bunun 100 

bin lirası Belediyeler Bankasın· 
dan istikraz ıuretiyle temin o-

fabrikası kurulacak 
lunacaktır. Mezbaha pastırma 

ve sucuk imalitıaa mahıuı mo
dern tesisatı cami bulunacaktır. 
Mezbahanın projeleri Ankara

ya gelmiş ve Bayındırlık Bakan
lıtınca tastik edilmittir. s~le

diyeler bankuından yapılacak 

100 bin liralık istikraz muame
lesi iç Bakanlıkça tetkik olun
maktadır. 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 216 
numarasında değişiklik yapılmasına dair kanun 

Kanun No. 2506 Kabul tarihi 27.6.938 
Neşir tarihi: 9.7.938 

Madde 1-1499 sayılı 1-6-1929 
tarihlı Gümrük Tarifesi Kanu
nuna bağlı ithalat umumi tari
feıinin 26ı nci numarası a.sağı

da yazıldığı gibi degiştirilıniştir: 

215 inci numarasına afatıdaki 

ihtar eklenmiştir. 

İhtar : (Elma şarabı "Cidre" 
armud 4arabı "Poire,. Tesair mey
va şarapları bu numaraya dahil
dir.) 

Madde 3 -- Bu kanun neşri 
tarihinden müteberdir). 

Madde 4 - Bu . kJlnunun hü· 

216 - Köpürür şaraplar (mün· 
hasıran taze üzümlerin veya 1a

ze üzüm u~aresinden tahaınmü

ründen hasıl olan şampanya ve 
benzerleri). 

K. S. 100 kilosundan 48 lira. 
Madde 2 - Mezkur kanunun 1 

kümlerini icraya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. . ~ . 

15 günlük kontenjan miiddetinin 30 güne çıkarıl
ması hakkında Gümrük ve inhisarlar Vekaleti 

tamimi 
19426 

Sayı: 

2'l17 

Kontejan mahsubunun güm
rüklerce ilanı tanhinden itibaren 
15 a-ün içinde muamelelerini bi· 
tirerek gümrük reımini ödeme- 1 

yenlerin beyannamelerine verilmiş 
olan kontejanların geri nlınaca

ıı mefsuh konlejan kararname
lerinde sarahaten zikredilmiştir. 

Halen mer'i 2 7005 sayılı ge
nel ithalat Rejimi kararında bu 
busuıa dair bir hüküm mevcut 

olmamakla beraber bir teamül 
haline girmit olan ve verilen 
kontejanın uzuu müddet bir şah
ıa inhisar et~emesini temin ey
lemekte bulunan bu uıulün 
gümrükle.re~ tatbikinde devam 
olun:naktadır. 

Son zamanlarda Uiccarlar ta
rafından vaki müracaatlar üzeri
ne yapılan ineelemede bahsi ge
çen 15 günlük kontejan müdde
tinin kifayetsizliği anlaşılmıf 
bulunduğundan bu müddetin 30 
güne çıkarılması uygun görül
müştür. 

Berut limanında İr~n 
serbest mıntaka 

1 1 

ıçın 

Haber alındığına göre İran 
Hükumetinin bir murahhası Be· 
rutu ziyareti esnasında Berut li· 
manında İrana tahıis olunacak 
bir serbest mıntaka hakkında 

Ali Komiserlikle temasa gelmiş· 
tir. Bu husustaki müzakerelere 
devam etmek üzere yakında bir 
İran heyetinin Beruta gelmesi 
beklenmektedir. 

b %& • --·- - "" 
o 

Paris Kıymetli Maden Piyasası 
Alım fintı 

1 
Satış fiatı 

Frank Lira Frank Lira 
AltUi:>j kilosu 40'200 1407 

ı 
40800 1428 

Platin 
" 

35000 1225 41000 1435 
Gümüş 

" 
475 17 545 19.50 

-



16 Ataatoa l~ 

a) M 
inşaat. Tamirat-Nafıa işleri ve Malzen tsı- iar fa 

~------------~--------~----~~~~~~~-~ 

İsmetpaşa Kız Enstitü·ü Direktörlüğünden. 

İhale :\luvakkat teminat Keşif miktarı 
Ssatı ve gün Lira kuruş Lire kuı uş 

10 30.8.19~8 188 00 2503 50 
lsmetpa a Kız En~titüsü dahilinde yapılacak muhtelif 

tamirat 

l - Yukarıda yaz1lı tamirat 30.8. l 93R 5alı gııııu uat 
onda Ankara OkuJlıır Sa~ı~manlı~ında toplanacak Okııllar 

Satırı Alma Komisyonu tarafından açık e1'.~iltme suretde 
tahbine ihale edilıcektir. 

2 -- Muvakkat teminat ihale ::::anlından e\ vel ic;mi ı?e~en 
Sağı:ımanlık vezne_ine yatırılmalıdır. 

3 - Talipler hu nevi işJeri yapmağa sclahıyr.ttar olduk· 
}Arına dair belgelerle birlikte komi yona gelmelidirler. 

4 - İşbu tamirata ait keşif ve ~artnamej'İ görmek 
yenler her gün lsmetpa:.a Kız En~ tltüc;ii Direktörliiğüne 
vurabilirler. 

Kırklareli Daimi Encümeninden: 
Yolun ismi Kilometre mevkii Keşif B. Teminatı 

lira kr lira 
l'ınarhiaar·Burgax 26+3511-27+560 9996 95 750 
Kırklareli-Hasköy 7+587 - 24+462 2022 43 152 

lhaleai 6.9.938 salı günü saat 15 Ye 15,30 da yapılacaktır 
Kırklareli -Vize 0+522-40+577 4961 79 3·73 
Kırklareli-Babaeaki 15+077-35+363 1214 37 92 

lhaleai 6 .9,938 sah gün6 saat 16 ve 16, 15 te yapılacaktır 
Babaeaki-Burgaz 61+200-71+460 3918 22 29.t 

İhaleai 6.9.938 sah günü saat 16,30 da yapılacaktır 
Villyetin muntelif yollarında yapılacak şose tamiratı esasiycai 

hizalarınd .. göıterilen tarihlerde ihaleleri yapılmak üzere ayrı 
apı açık ekailtmeye konmuştur. isteklilerin keşif ve şartnamele 
rlni l'Örmek ve ekailtmeye girmek üzere ilk teminat makbuz ve· 
ya mektubları Ye 938 aenesi için Nafıa Veklleti veya nafıa mü
dürlGtünden alınmış müteahhitlik veaikasile birlikte Kırklareli 

Daimi Encümenine müracaatları llan olunur. 

(Devawıı 6 ıncı uyfada) 
________________________ ,,__ __ .... ______ ._...., ...... __ ._. ... ..,,, ..... _... ...... 

Malatya birlikleri ıçm 209875 kilo sığıreti Elazıt Satınalma Ko· 
misyonuncıt 2 Eylül 938 cumıı günü saıtt 11 de kapnlı zarfla eksilt
meıti ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 37777 lira, ilk teminatı 
2833 lira. 32 kuruştuT. Sartnamesi Komisvondn '!?'Örülebilir. İstekli
lerin eksiltme ~nü saat 10 a kadar kanun ve şartMmesine göre 
haıırlayacaklım teklif mektuplarını makbuz muka ilinde Komisvo· 
na vermeleri. 

Elazığ merkezi için 282875 kilo 51~1reti Elazığ Satın11lm11 Ko
misvonunea 2 Evlul 9,R ctıma !!'Ünü saat 9 da kapalı zarf eksiltme· 
sile uhn 111ın11cakhr. Muhammen bedeli 50917 lira 50 kuru~, ilk 
teminah 381'l lira 13 kurmıtur. Sartnamesi Komisvonda crörülebi
llr. f .. teklilerin ,.ksiltme günü o;aat Re kadın knnun ve şartnl!me~i
ne göre hazırlay11caklım teklif mektuolarını makbuz mukabilinde 
Komisyona vermderi. 

Hozat ~arnizonu birlikleri :çin 1460M kilo sıq.ıreti Elımğ Satın 

alma komiııvonunca 2 Evliil 9~" cums ~nü saat 10 da kapalı 7.arf 
eluiltmesUe alınacaktır. Muhammen bedeli 27740 lira, ilk tt>minatı 

2~ lira 50 kuruştur. Sartnameııi J<o'llisvonda crörülebilir. istekli
lerin ek'liltme ~linü s:ıat 9 a kadu kıınurı ve ~:utna•n.-sine t?"Öre 
h11zırlav8cakları tekllf mektuplarını makbıız mukabilinde Komisvona .. 

:nrmeleri. (264\ (5457) (1-4) 

* * • 
fzmir Tay\•are ktta11hnın ihtivacı olan 198000 kilo ekmek kapa· 

1ı Zllrfla münakasllva konulrnmıhır. fhıılesi 2/Q'93R cumıı ~nü .. aat 
12 de fzmirde Kısl11d:ı mii..tahkem mevki Satınalma komisvonıında 
npılacaktır. Tahmin edilf'n tutan 217Rn tiradı... hk teminatı JR:U 
lıra !)0 kuruştur . S11rlnamesi ht:r ~ün"Komisvonda ~örülebilir. İstek
liler Ticaret Odasınrla kavıtlı oldukltı.rına dair vesika ('f'östermf"lt 
mecburivf"tindedirler. F.1ui!tmeve iştir1tk t-decek!erin 2490 ~avılı ka
nunun 2, il iincil maddelerindt> ve şartnl'lmesinde vazıh vesikalarile 
ve teminat ve teklif mektuplarını ihale•ttaatinden en 87. bir saat ev· 
vel Komiayona vermeleri. ('273\ (S466) 1-4 

"' .. 
60000 kilo koyun, sığır, keçi eti kapalı zarfla eksiltmeve kon-

muştur. Tahmin bedeli kovun etinin ~4000, keçi etinin 21000, sığl1' 
etinin 1500G linldır . hk teminat koyun etinin 1800, keçi etinin 1575 
aığır etinin 1125 liradır. Eksiltmesi 5 9/938 pazınteııi ~ünü saat 11-
de yapılacaktır. Şartnametti her ~n komisyondn isteklilere j?'Österi
lir. fsteklilerin verecekleri teklif mektupları 5 9 931' pazartesi ~ünü 
saat 10,30 a kadar komisyon başkanlığına verilmiş olacaktır. istek
lilerin belli ~ün ve saatta Komisyon başkanlığımı Ticaret Odasında 
kayıtlı olduklarma dair yeni sene vesikalarını göstnmeğe mecbur
durlar. Kapalı zarflar Trabxonda Askeri Satınalma komisyonuna 
verilecektir. (275) (5468) 1 4 

* • * 

r UNAKASA GAZETESİ 

Kıl ası Cinsi Miktarı Muh. B. İlk. T. İhale T. 

Edirne Hd.A koyun eli 
Keçi veya 

kilo L. K. L. K. 
83000 33200 2720 19 938 

sığır eti 83000 24900 1867,50 ,, 
Süloğlu Hd. koyun eti 100100 40040 3003 

" A. , Sığır veya 
keçi eti 

Uzunköprü Koyun eti 
Hd. Tb. Sı~ır veya 

100100 30030 225~.2.i .. 
28000 11200 840 2 9)938 

Sa. 

10,30 

,, 
15 te 

,, 
11 

şekli 

kapalı 1 
zarf l 

,, 
,, 

,, 
,, 

keçi eti 28000 8400 630 ,, ,, ,, 
Garp hudut Tuğay birliklerinin koyun veya sıtır veya keçi eti 

ihtiyaçları yukarda yazıldığı gibi kapalı zarf hükümlerine ıröre ek
ailtmeye konulmuştur. Eksiltmeye konulan bu üç cins etten yalnı:.ı: 
en ucuz fiat teklif edilen el ihalt. olunacaktır. Şartnamelerini gör
mek istiyenler Edirnede Tuğay Satınalma Komisyonuna müracaat 
edebilirler. İsteklilerin belli gün ve saatından bir saat evvel kanu· 
ni vesaik ve teminatlarile birlikte Komisyona müracaatları. 

(266) (5459) 1-4 

ıt •• 

Demirköy alayı ihtiyacı için 192 ton yulaf kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 13440 lira ilk teminatı 1 t\08 
liradır. Eksiltmesi 9 EylUI 938 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 
Taliplerin bildirilen gün ve tayin edilen saattan bir saat evvel te
minat ve teklif mektublarile icabeden sair vesaikin Viı:ede Komis· 
yona tevdii. (268) (5461) 

* * • 

Kapalı zarfla eksiltmesinin 11-8-938 perşembe günü yapılacağı 

ilin edilen Gebzede yeniden yaptırılacak iki hangar için isteklisi 
tnrafından _şatrname harici teklif edilen fiatlar muvafık görülmedi· 
~inden 11-8-938 gününden itibaren bir ay pazarlığa bırakılmıştı!. 

llk pazarlığı 19.8.938 cuma günü suat 15 de Eskİfehir Levazım A· 
mirliği Sahnalma Komisyonunda yapılacaktır. Bir hangarın keşif 

bedeli 24526 lira 83 kuruş olup her iki hangarın keşif bedeli 
49053 lira 66 kuruş:ur. Muvakkat teminatı 3679 lira 2 kuruş· 
tur. Bu inşaata ait keşif ve şartnameler Ankara, İstanbul ve Eski
şehir Levazım Amirliği Satmalma komisyonlarında görülebilir. Bu 
işe girecekler 2490 sayılı kanunda yazılı vesaiki ve bu miktarlarea 
bu ~ibi işlere benzer iş yaptıklarına dair vesikalarını ve Nafıa Ve
kaletinin 938 yılı ehliyet Tesikalarını ve teminat makbuz veya Ban
k mektublarile birlikte pazarlık sıuıtiııde mt-zkıir komisyona g el· 
meleri. (269) (5462) 

* • • 
Diyarıbakır birliklerinin ihtiyacı olan 84000 kilo pirinç kapalı 

zarfla eksiltme\'C konulmuıtur. Ek:.iltme:ııi 9.9.38 cuma günü !'la c:ıt 
11 de Diyarbakır Levazım Aıniı·liği Sntınalma ~oınisyonunda yapı
lrıcaktır. Muhammen bedeli 16800 ve muvakkat temi na!ı 12600 li· 
rndır. İstekliler ş<ırlna:nesini komisyonda görebilirler v. ihale gün 
ve snalindcn bir saat evvel usuli dairesinde zarflarını komisyona 
vermeleri. (276) (5469) 1-4 

••• 

* • • 
Edremit garnizonu için 20.8.938 tarihinde kapalı 

cak 1090 ton odundan sarfınazar edildiği. ~259) 

* • * 

zarfla 
(5439) 

Hepsine tahmin edilen fiat 303573 lira 42 kuruş olnn 4473 ~ 
lavamarin kömürü 7488 ton sömikok ve 2790 ton linyit 1<0111

1 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. ihalesi 7 9 938 f 
şamba günü on birdedir. Evsaf ve şartnamesi 15 lira 18 kurıJŞ 
kabilinde Satınalma Komisyonundan alınır. İlk teminatı 15891

3 92 kuruştur. Eksiltmeye girecekleri• 2490 sayılı kanunun 2 · 
maddelerinde gösterilen vesikalarla teminat ve teklif mektub1\ 
ihale saatinden en az bir saat cvval Ankarada Milli Müdafsa 1 
kaleti Satınalma Komisyonuna vermeleri. (269) (5442) 

• • • 
Bursa garnizonu için 480 ton yulaf kapalı zarf ile 2.1 •f~ 

938 salı günü aaat 11 de eksiltmeye konacaktır. ilk tutarı 2 f 
lira ilk teminatı 19 )8 liradır. Şartnameyi 128 kuru'a Bur•11

1
, 

keri Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girece\ 
kanunun 2 ve 3 üncü mnddf'lerinde iatenilen vesikalarla bir 1~ 
teminat ve teklif mektublarını belli aaatten bir saat evveline 
dıa Bursa Askeri Sahnalma Komisyonuna vermeleri. 

(178) (4973) A ..... 
Tümen birliklerinin ihtiyacı için 33 ton sadeyağı kapalı ~' 

ihale edilecektir. İhalesi 18.".9.38 perşembe günü saat 15 30 • 
Muhammen bedeli 313;)0 lira ilk teminatı 2352 lira 25 J<ıır~, 
Şartnamesi hergün Komiıyonda görüle.bilir. isteklilerinin 24 f 
yılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla ihale J, 
ihale ııaatinden bir .saat evvelin~ katlar teklif mektubları111 

burga7<?a Tiimen Satınalma Komisyonuna vermeleri. 
(5005) ( 189) 

J 

ıt •• 

Mersin garnizonunda\..~ kıtaatın ihtiyacı olan 145 bin ıcı~ 
ğır etiııin kapalı zorf usul ile eksiltmeye konuldu. Eksiltme 11· 

1
, 

çarşamba günü saat 16 da Mersin A. Satınalma Komiayoıı~ 
fından yapıl~caktır. Zarflar avni günde açılış Hatinden bır' 
evveline kadar k~bul edilir. Muhammen bdeli 21750 lira ~tJ 
vakkat teminntı 1632 liradır. Fazla bilgi edinmek iateye" 

1
• 

liler A. Satınalma Komisyonunda mevcut olan şartnanıele'r 
zaman görebilirler. (5007) (187) 

* • • 
Mnoisada Tümen kıtnatiyle hariç garnizonlardaki kit•11~, 

yacı için 214'00 kilo sadeyağı kapalı zarf uaulile mün•.,, 
19.8.938 cuma günü ıaat 17 dedir. Tahmin bedeli 21400 it t 
teminatı 1605 liradır Sadeyağ' şartnamesi hergün Tümen S•, 
ma Komisyc.nunda görüleltilir. İstekliler artırma ve eksilt~ 
nununun 2 ve 3 cü maddelerinde istenilen vesaiki haiz 0 

teklif mektublarını kanunun tarifııtı daireaiode haı:ırlayarıtlc 
saatinden bir saat evvel Maniı;ada Tümen Satınlllma KorııifA 
na vermeleri. (5010) ( 192) 

• • • 

Diyarbakır defi tayyare balar) alım için iki ve öbüs 
için iki ceman dört pııviyon inşaatı kapalı zart usulilc 
~onulmuştur. Eksiltme ayr. ayrı ve toptan yapılacaktır. 

Çanakkale M .. t. Mevki birlikleri ıçın kapalı zarf ımılil\ 
balıı ryaları ' kilo sığ'ı r eti satın alınacaktır. Sığır etinin b her kilosu 25 

eksiltı ıeye tan. İhalesi 18.8.938 perşembe günü nnt 17 de Çanakk111', 

Mevki Satınalma Komisyonunda yapılacakbr. İateklileril1 ~I 
den bir aat evvel teminat akçaları olan 1487 lira 50 l<"~, 

' ihale kanununun 2, 3 üncü maddel..!rindeki vesaik ile ı,ı J 

Eksiltme 12 Eyliil 938 pazartesi günü saat 12 de Diyarıbakır Le
vazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır . Defi tayyare 
batarya hangarıntn birinin keşfi 75688 lira 08 kuru' ve ikisinin 
keşif bedeli 151376 lira 16 kuruş ve ilk teminatı 8818 lira 80 ku· 
ruştur. Öbüs bataryalarının beherinin keşfi b~deli 36789 lira 70 
kuruş ve ikisinin cemt-n 73500 lira 40 kuruştur. İlk teminatı 4929 
liradır. Defi tayyare batarya hangarlarının ihale bedelenin on bin 
lirası 938 mali senesinde ve kor muhasebesindt>ki tahsisattan ve 
mütebaki kısmıda 939 mali senesinde ödenecek bonolara rapt edi
lec~ktir. Öbüı: batarya hangarlarının da beş bin liransı 938 mali 
yılında ve kor muhasebesindeki tahsisattan ve mülebakisi 939 se- ı 
nesinde ödenecek bonolara rapt edilecektir. Keşif ve projeleri on ' 
bir lira 45 kurnş mu~abilinde kor insaat şubesind«"n alınabilir. 

İstekliler keşifname ve şartnameleri Diyarıbakır Levazım Amirliği 
Sııtınalmn Komisyonunda görebilirler. İstekliler belli gün ve saatta 
usuli dairesinde hazırlanmış teklif meklublarını l-e bu işleri yapa· 
bileceklerine dnir Nafıa Vekaletinin talimatnamesine uygun vesai
kile ihale ualinden bir saat evvel Koınisyona vermeleri. 

(267 (5460) 1-4 ..... 
1890 ton linya kömürü l<apalı zarf usulile münakasaya konmuş· 

tur. Beh<>r tona tahmin edilen bedel 8 lira 25 kuruştur. İhalesi 
7 9'938 çarşamba günü saat 10 dadır. !lk teıninat 1160 lira 4.t ku· 
ruşlur. Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak Milli Müdafaa Vekaleti 
S:ıtınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye gir ceklerin 2490 sa· 
yı lı kanunun 2 -3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mekhıblnrını ihale snatinden en az bir saat evvel Ankarada 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

(260) ( 5440) 1- 4 

• * • 
Hepsine tahmin edilen fial 211932 lirn 50 kuruş olan 1000-t ton 

lavamı:ıriıı kö;nürü ve 2529 ton sömikok kömürü kapalı zarf usulile. 
münakasa} a konulmuştm. ihalesi 7 9 '93S çarşamba günü saat 13 
dedir. İlk teıninnt 11849 lira 03 kuruştur· Evsaf ve şartnamesi 10 
lira 60 kuruş mukabilinde Milli Müdafaa Vekaleli Satınalma Ko
misyonundan alınır. Eksiltmeye girt-ceklenn 2490 sayılı kanunun 
'l - 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektub
lnrını ihale santıııden en az bir sant evvel Anltarada Milli Müdafaa 
Vekaleti Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

(263) (5443) 1 - 4 .... . 
B ... her !onuna tahmin edilen fiat on bir lira sn kuıuş o'an 4230 

ton linyit kö nürü kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

İhalesi 7 9 938 çarşamba günii saat 12 dedir. İlk teminniı 3648 lira 
38 kuruştur. Evsaf ve şartn3mesi ı.t5 kuruş mukabilinde Milli Mü
dnfoa Vekaleti Satınalmn Komisyonundan alınır. Eksiltmeye gire-
cckleriıı 2490 aıayı!ı kanunun 2-3 cü maddcleriudc gösterilen ve· 
ı;aikle lt:minat ve teklif mek:ub1aı ını ihale saahnd'1n en aı; bir saat 
evvel Aııkarada Milli Müdafaa Vekaleti Sntınalma Ko•nısyonun :ı 

evveı Komi .. yonıa mürauat etmeleri. (5011) (t93) 
• •• 

Ankara Garnizon birlikleri ve müesseseleri ihtiyacı ol•" (. 
• kilo gürgen odunu kapalı zarfla eksiltmui 22.8.938 saııt / 
Ankarıt Levazım Amirliği Satınalma Komiayonunda yap11Ş, 

1 Muhammen bedeli 19,800 lira, ilk teminatı 1485 liradır· J . o• 
meı;i Kom ayonda görülür. Isteelilerin kanuni veaikaları ıJİ 
nan teklif mektublarını saat 11 e kadar Komiayona veroı) j 

(5065 
••• 

Beher takımma tahmin edilen 500 kuruş olan 5000 tat;ııl' 
Jıl' 

biye teskeresi palaskası kapalı zarfla eksiltmeye kotııl \ 
E!tsiltme 2.l8 938 aalı RÜnü saat 11 ~e Ankarada M. l\~İit' 
hnalma Komiayonunda yapılacaktır. ilk teminat 1175 ~-
şartnameai 125 kuruşa M. M. V. Satınalma Komiayonu0Jt,
nır. Ekailtmeye 1rirecekler kanuni teminat ve 2490 .. ayıl• lif 
iki ve üç aayıh maddelerin.le yazılı belrelerle birlikte tele • 
tublarını eksiltme saatinden behemehal bir saat evveliııe 
Ankarada M. M. V. Sahnalma Komisyonuna vermeler~} 

(202) (5lP" 

••• bl' 
Beher tanesine tahmin edilen fiat 25 kuruf olan yii\l 

aş kabı kapalı zarfla ekailtmeye konulmuştur. lık te"'~e' 
liradır. ihalesi 24 ağuı.toa 938 çarşamba günü saat 12 e 3 
caktır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ~ıctıl 
maddelerinde göıterilen vesaikle teminat Te teklif 111V· S'J 
ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada M. M· 1~ı ma Komisyonuna vermeleri lauındır. (206) (51 

• • • 

Muhafoz Aliy• hayvanat• için 576000 kilo a•p•••• ~·1~ 
la eksiltmesi 5 eylül 938 saat 12 cie Ankarada Levaıı~i3 
Satına ima _Komisyonu~ıda yapılacaktır. ~ubammen be d~tc') 
ra ilk temınatı 2376 lıradır. Şartoameııı 158 kuruş pı·f ~ı 
Komiayondan alınır. Kanuni vesika~arda bulunan tel<~1ıı 
luının saat 11 e kadar Komil'yona vermeleri . (236) (5 

* • • 

I~ 
Milas, Küllük, Bodrum garnizonlarının ihtiyacı ol•11 t• 

Milli Müdafaa Vekaleti ihtiyaci için Diyarıbakı: Kor anbarınn 
teslim edilmek ve parası Kor muhasebettinden' verilmek üzere 45000 
kilo SAde yağı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. fhaie 
günü 1 9 938 perşembe günü saat 11 dedir. Muhammen bede li 
38250 lira, muvakkat teminatı 2868 lira 75 kuruştur. Eksiltme Di· 
yarıbakır Lv. Amirliği binasında Snhnalma komisyonunda yapıla- ' 
caklır. İatekliler komiayona müracaatla şartnamesini görebilirler. 
ihale günü ve saatten bir saat evvel 2490 sayılı kanunun tarifatı 

' vermeleri. (261) (5441) 1 - 4 dahilinde xarflarını komisyona vermeleri. (277) (5470) l 4 

sat!ty:-ğı Jenıdtn hpalı ıarfla ekıiltmf'ye konnıuf~' 
28.tU138 l:Ül u ~zat 16 drdır. Muhammen bedeli 14• 

11
,e· 

Muv. kkat teminatı 120\) lira 80 kuruştur. İstekliler ti' *'f 
kalarını Komi,.yona ibraz edeceklerdir. lateklileria ih01~rı'' 
bir saat evvel teklif mektuplarını Milasta Alay Satııı0 

11
Jt 

yonuna vermiş olacaklardır. Milas Küllük ve BodruO: ~~· 6 
ayrı ayrı bir şart'laıne ile ihale edilebileceği gibi !VJıl deııl 
sade yağları bir i!'itekliye ihale edilebilecektir. Arzll ;30~"' 
misyondan paraıız şartnarne alabilırlcr. (H:>) ( 
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il ~ fframlıktan bin gramlığa kadar yüz bin adet ilaç şi,esinin 
4 •tuatoa 9:-1" perşembı> günü saat 11,30 da Tophanf'de fstıtnbul 
Ilı •~ııın Amirliği Stttınalma Komisvonunda kapalı zarfla eksilt
'-tı~ Yapılacaktır. Hepsinin hhmin bedeli 8232 lira 50 kuruş 'ilk 
r:•11atı 467 lira 44 kuruştur. Şartname ve numuneai Komisyonda 
l"ı Glehilir. İstek1ilf'rİn kırnuni vesikRlınile herab~r teklif mektub· 

111 ihale saatından bir saat ~vvel Komisyona vermeleri. 

(95) (4163) 4-4 'T: 

* * * 

~'f edek suhav okulu kilerinde mevcut ve bozuk olan 170 kilo 
' VaJın pazarlıkla satışı 17.8.938 çarşamba !"ÜnÜ saat 15 te Top
'~" fstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapı· 
8ıo le ~r. Beher kilosunun muhRmmen fiatı 20 kuruştur. Teminatı;\ 

Uruştur. fsteklilerin belli saatta Komisyona gelmeleri. 
(130) (5386) 2-2 

• • • 
~'İ~Cfterbahçe Harbiye aktarmA ambArına ait Evüpte Cizlıwed fa· 
tıti ••nda mevcut 797 parça 812 ldlo Vikres topları eski taban las
"t 8-tılacaktır. Pazl"rhkla eksiltmesi 17 ağustos 938 çarşamba gü
~ ~llt ~4.30 da Tophanede lstanbul Levazım Arnirliği Satınalmıt 
'-~;'to~undft yanılacaktır. Tahmin bedeli beher kilosu beş .kuruş
~ti etnınatı altı liradır. Lastikleri fabrikada görebilirler. Istekli-

ıı b~lli saatta Komisyona gelmeleri.' (133) (5389) 2-2 

* • * 

aıt "altepc Piyade Atış Okulunda elektrik tcnviratında kullanılım 
~e 7 hevgir kuvvetinde iki motör teferrüatile beraber 17.8.938 
8-tı'tııba günü saat 15 te Tophanede fstanbul Levazım Amirliği 
~ııl~lrrıa Komisl·onunda ıtazarlıkla satılacaktır . Hepsinin tahmin 
)~ 1 l 164 lira te:niırntı 174 füa 60 kuruştur. Şartnamesi Komis
llafa)' ~c motörlar Okulda görülebilir. isteklilerin belli saatta Ko-

oııl\ gelmeleri. (134) (5390) 2-2 

"' • * 

-.,~•lteri Okullar için onbir adet bakır sern3varı 125 adet ha
~btd t•aı, 4flO çift nalın '' R',38 Cuma günü saat 10,30 da Top· 
~t\r)e fıtanbul Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonunda pıt· 
lı,, li a alınacaktır. Semaverin n11m11nesi Komisyonda g6rülebi · 
lı~ tt"~aın tası ve nalınların numunesi talipler tarafından pazar· 
''h) d "u. Komiııyona get!rilec-ektir. işbu üç kalem malzeme Ayn 
'ı ... ' ıh•le edilebilir. isteklilerin belli saatte Komiayona gel · 

~ (137) (5436) -~~~-

12?~)~ınlupmar Şehir yatı okulunda bulunan ve hepsine 
"'·ıb lıra 20 kuruş bedel tahmin edileD ~66.kalem eski ay
~~ --~ttaniye,rısu küpü, pul1uk,~ mintan. caket, pantolon 
korııaı'" gibi köhne eşva satılmak iizere açık arttırmaya 
._.,,6?1uştur. Eşvaların listesile şartnamesi Levazım Mü
~'-ik Rllnde P.Örülebilir. istekliler 2490 N.lı kanunda yazıh 
'-t~~b~e 95 lira 86 kuruşluk· ilk teminat makbuz veya 
b,i • ıle beraber 2!t.8.938 paurtesi rünü saat 11 de 

"»ı ~ncüm d bulunmalıdırlar. (İ) (5406) ~ ene 

b.D.YOLLARI İSLETME u. MtloURLUGÜNDEN 
• 

~~~"'en bedeli lo.15 lira olan b;, adet arabalı merd;ven 
'-~. '"t salı günü saat 10,30 da Havdarpıı,ada gar binası için

teı1tt.;.'"•lnıa komiayonu taufından açık ekıiltme ile satın ah-

la. ~-- .. 
., '9,} 1~· trirnıek isteyenlerin kanunun tavin ettiti veuik ve n 
'ti"' 1r11

" 11•1uk muvakkat teminatlarile birlikte ekıil tme günü 
"!'-,, i~ad~r komisyona müracaatlıuı lazımdır. 

tarafı •ıt •artnameler H:tydarpaşada gar binuın~aki komia· 
"dan parasız olarak dağıtılmaktadır. (5472) 

• * * il,~, 
"~'"tıd et Derniryolları 9 uncu işletme MOdilrlO(jOnden 
'-~~li h al mevkii, miktarı, muvakkat teminRt• ve muhammen 
~1 ıld, te1\~ ~alastlar avrı ayrı ve hat kf'nnrında kabili mesaha 

'tlttıe ı/ 11111 şartile 30.8.938 sah giinü aaat 15 te Sirkecide 9 
•t '""• d '-ı..· elcıu . ın a kapalı ı:ıuf usulile satın alınacaktır. 

,, "e•ikrın tenıinat ve tf'klif mektublarile Nafıa ve diğer ni· 
"--. l.ir '" •ları ihtivR ~decek olan kapalı zarflarını ihale aaatin· 

•I,, I> •t evveline kadar Komisyona vermeleri la$mdır. Şart
~~'!!! ••aaıı olarak Komisyondan verilmf'ktedir. (5296) 2- 4 

~--"tla fet Miktım Teminat Muhammen bedeli 

'-.° ?ı _'''!onu 10000 M3 12.17.5 Hu 165 ku••ı 
~ 4000 M3 300. lirıı 1&1 kurut 

it \r edikule Ermeni Hastanesinden: 
''-tan~ ... · 
.... ~ lln... "•it~ ı · 

•ttıı ..,...._, Çek· azım olftcnk yarıaı gürgen, yarısı meşe olmak 
~,~ ~ '"'etil 

1 
odun ve 200 ton tuvenan Zonguldak kimürü ek· 

""• t~"'• (IQ~ sat •n alınacağından talihlerin kapalı zarfla gele · 
O. :i() b •tuatoı) gilnüne kadar Çakmakçılar Büyük Yeni 

• ••tane idare Heyetine müracaatları. 
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~l .................................. ııımı ..................... P.Onwr ............. a ..... ~NW•a&a&1RIU1J01Al~~ ----------------------------... 
inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1- Şartname ve keşif mucibince yaptırılacak M;dtepe 
enstitü motör binası tavanının kapatılması duş ve elek
trik tesisatı işi pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 566.83 lira ve muvakkat teminat 42.51 
liradır. 

llr- Eksiltme 31.VllJ 938 tarihine rastlıvan çarşamba 
günü saat 13 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve u· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilan oluriur. (5475) 1-4 . .. . 

1 - İdaremizin kutu fabrikasındaki 
dem ve işcilere şartnamesi mucibince 
pazarlık usulile ek!ıiltmeye konmuştur. 

memur, müsdah
yemek hazırlayıp 

il- Eksiltme 31.Vlll.938 tarihine rastlayan çarşanba 
günli saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapıbcakbr. 

lll Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
.Şubeden alınabilir. 

iV- İsteklilerin ekı;iltmf! ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile hirlikte yukarda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5473) 1-4 

••• 
1 - Sartname ve numunesi mucibince 500 metre tek 

katlı i-ce çivili kayıs açık eksiltme usuliyle satın alına
c a ktır. 

il- Muhammen bedeli sif İstanbul beher metresi t 49 
kuruş hesabi le 7 45 lira ve muvakkat teminat 55.87 liradır. 

ili - Eksiltme 3 l .VUl.938 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat IO da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu
bed "" n almabi1ir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde. 7,5 güvenme paralariıle birlikte yakarıda adı 
geçer: Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5281) 2-4 

• '* * 
! -İdaremi zin Çamaltı Tuzlası ihtiyacı ıçin cins ve mik· 

t uı ıı ~ t e<> irde yaııh 8') kalem ecnyi tıbbiye açıkeksilt· 
me usulile satın almacaktır. 

il Muhammen bedeli 758 lira ve muvakkat teminatı 
<16.85 l" ra dır. 

ili - F.k~iltm"' 27.Vlll.9.18 tarihine rastlıyan cumartesi 
günü saat O da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacakhr. 

iV-Listeler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden &hnabilir. 

V ısteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5356) 2-4 

• • • 
Muham1nen bedeli 
Beheri Tutuı Muvakkat 

Cinsi Miktarı L. Kr. S. Teminat 

1 - Şartnamesi mucibince 5000 kilo soda pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli beher kilosu 5,45 kuruş hesabile 
272,50 lira, muvakkat teminatı 20.43 liradır. 

3- Eksiltme t 8.8.938 tarihine rastlayan perşembe gü
nü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden ahnabilir. 

5- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
ta yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda ac:lı ge· 
çen Ko;nisyona gelmeleri ilin olunur. (5043) 4-4 

* • • 

1- Şartname ve projesi mucibince Eskiıehir Batmü
dürlük binasında yaptırılacak kalorifer tesisah iti açık 
eksiltmeye Konmuştur. 

2- Muhammen bedeli 2833 lira 49 kuruş ve muvakkat 
teminatı 213 liradır. 

3- Eksiltme 22.8.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günii saat 13 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartname ve projeler 14 !rnruş bedel mukabilinde 
inhisarlar U. Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şubesile 
Eskişehir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

5- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve yüzde 7 ,5 güvenme paral~rile birlikte eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Kemisyo· 
na gelrneleri ilan olunur. (5181) 3-4 

Cinsi 

Motorin 
Makine yağı 

40 lak çivi 

* •• 

Muhammen bedeli Muvakk Jt 
Miktarı Beheri Tutarı teminat 

kilo K. S. Lira L. K. 

6000 
250 

7 
16 

15 05 

420 ) 
40) -

460) 
301 

34 50 

22 57 

Eksilt
menin 
Saati 

1 1 

13 

l - Yukarda cins ve miktarı yazılı 6250 kilo yaila
ma yağı ile 2000 kilo çivi şartnameleri mucibince ayrı 
ayrı açık eksiltme usuliyle sahn alınacakhr. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 
larmda gist~rilmiştir. 

111 - Eksiltme, 23. Vlll. 931 tarihine rastlıyan salı gü
nü yukarıda yazıh saatlerde Kabataşta Levazım ve Muba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - isteklilerin eksiltme için ta vin edilen gii• ve saat· 
lerde yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (5183) 3-4 

Zarfların ve- Eksiltmenin 
rileceği saat saati 

.. 
ERZAK 

İstanbul Komutanlığı 

Satinalma komisyonundan: 

Sigara Mak. kolası 25000 kilo 20.70 5175 388.12 tO. · 10.30 Çatalca müstahkem mev· 
ki komutanlığı birlikleri ih· 
tiyacı olan 7500 kilo kuru 

Sigarapaket,, 25000,, 20.705175 388.12 10.30 11. -
1 - Şartnameleri mucibince satın alınacak yukarda yazıh-25000 kilo sigara makine 

ve 25000 kilo sigara paket kolası ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
il -- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir . 

soianın açık eksiltme ile 
ihalesi 29 ağustos 938 pa-

ili- Eksiltme 5-IX-938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizalarmda yazılı saat· 
terde Kabataşta Levazim ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

zartesi günü saat 11 de ya· 

pılacaktır. Muhammen tu
tan 525 liradır. llk temi
natı 40 liradır. Şartnamesi 

lV- Şartnameler parasız olarak her gün sizü geçen Şubeden alınabilir. . 
V Mühürlü teklif mektubunun kanuı1i ve3aik ve yüzde 7,5 güvenme parası mak· 

buzu veya banka mektubunu ihtiva edecek o~an kapalı zarfların eksiltme saatlerinden 
yarını saat evveline kadar adı geçen Komisyon başkanhğıua verilmeıi lazımdır. 

(5474) 1-4 

her gün komisyonda görü· 

' lebilir. 

1 - . ' . 
Deniz.· .. ~eyazım Sa. A\.· ilanları 1 

1- Tahmin edilen bedeli 30481 lira 75 kurut olan 107900 ki
lo sabun l eylul 938 tarihine raatlayan perşembe günü saat 
14,30 da kapah zarf usulile ahnmak üzere münakaaaya konul
mu,tur. 

2 Muvakkat teminatı 2286 lira 13 lruruf olup tarlnameai 
Komiayoodan hergün 153 kurut bedel mukabilinde alınabilir. 

3- İsteklilerin 2490 aayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektublarını belli rün ve aaatten bir 
aaat evveline kadar Kaaımpafada bulun.,ı Komiayon Batkanh· 
ğına makbuz mukabilinde nrmeleri. (5387} 1-4 

\ 

• • • 
1- Tahmin edilen bedeli 29!rll lira 50 kuru' olan 119.000 

kilo pirinç 1 eylul 938 tarihıne rastlayan perşembe günü saat 
11,30 da alınmak üzere kapalı zarf uaulile münakasaya konul

muftur. 
2- Muvakkat temiaatı 2244 lira 64 kurut olup tartaame1i 

150 kuruş bedel mukabilinde hergün Komisyondan alınabilir . 
3- İste~lilerin 2490 cayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 

edecekleri kapalı teklif mektublarını belli gün ve aaatten bir 
saat evv .!line kadaı Kasımpaıada bulunan Komiıyon Ba,kanlıtı-
na makbuz mukabilinde Yermeleri. (5365) l-4 

•• * 

Beher lriloıunun 
tahmin edilen Munkkal teminab 

Cinai Kileıu l:.ecleli lira kuruı 

Slt 40.000 10.17 kurut 

Yoturt 20.000 15.35 kurut 535.35 

1- Yukarıda cinı ye miktarları ile belaer kiloıuna talunia etli
len bedeli ve muvakkat teminatı yaı.ılı olan iki kalem yiyecek 
27.8.938 tarihine rutbyaa cumarteıi ıünii saat 11,30 da kapalı 
zarfla alınmak üzere münakaaaya konulm11ıtur. 

2- Şartaameıi Komiıyonclan hergün paraaı:ıı olarak alınabilir • 
3 - lateklilerin 2490 aayılı kanunun tarifah dahilindıe tanzim 

edecekleri kapalı teklif mektublarıDı belli pn ye aaatten bir ıaat 
evv•lia• kadar Komiayon Bıışkanhtına naakbuz mukabilinde Y•r-
meleri. (5294) 2-4 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Bu gün olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

--------'ı Cioıi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a) MOnakasaıar 

inşaat, Taınirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

s.,·nlcilet arşivdaireıi yanıadaki tuni f heyeti ta· 
lıt•a binasının ikmali İnfaah 

Ambar tamiri 
Kaaıl açılması 

• 
Gebsede yap. hanrar inş. 2 ad {temd.) 
Bakırköy kaymakamlık binuı tamiri 
Aalı:.ara Cebeci hastabarıeainde yap. su deposu po· 

liklinik kanalizHyon ve kömürlUk inş. (fut. 3 L.) 
(temd.) 

Pavyon inş. 4 ad. (şart. 11,45 L.) 
Maltepe E.natitll•Ü motör binası tavanımn kapatıl

malı duj ve elektrik iti 

Ank. tayyare meydanında yap. hafriyat 
Malatyada yap. meyvacılık i.stasyoou binalara inşaah 

açık elı:ı. 1'401 96 

• 
• 
• 

14081 21 
13538 08 

paz. - -
açık ekı. 10'9 28 
kapalı z. 60030 22 

.. 
paz. 

"kapalı z 

" 

566 83 

22005 -
46232 23 

ilaçlar, Klinik •e ispençiyari alit, Ha1tane Lev. 

Laboratuvar malzemeıi 107 kalem 
ilaç ve ııhhi malzeme 54 kalem 
lliç ve 11bhi mal&eme: 167 kalem 

açık ekı . 
kapalı ır. 

açık oka. 

1'221 15 
5400 -
2237 50 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (teıisat ve malzem~si) 

Lokomobil ve mentajı: 1 ad. • 

Elektrik te.siıatı için makine ve malzeme 
Ank. Cazi f.astitüıü müzik pavyonu kalorifer teı. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çam~şır v.s. 

Deri palto: 1000 ad. 
Elbise ve şapka: 19 tak. 
Kışlık elbi•elik kuma1 5-,000 m. 
Yazlık elbiıe 3000 takım 
Elbise: 147 takım - Pıılto So ad. 

, 
' Mahrukat, Benzin, Makine yagları v. s. 

Odun: 800 çeki ·Zonruldalc kömürü 200 t. 
Linyit kömürü 1890 t. 

,, 4230 t. (fart. 245 kr.) 
Lavemarin kömürü: 4473 t. sömikok: 7488 ton lin· 

yit: 2790 (şart. 15,18 L.) 
Lavemarin: 1000-l ıömikolc kömürü 2529 t. (şut. 10.60L.) 

20.8.38 de alınacağı ilin edilen 1090 t. odunun 
alınma ı aadınazar edildi 

Türk antrasit ~Öırürü: 450 t . 
Benzia: 17500 litre ·mobiloil A: 650 k. • mobiloil 

C: 300 k. petrol: 45 büyük teneke {temd ) 

Milteferrik 

Arabalı merdiven 1 ad. 
Sigara makine kolan 25 t. 
Sifara paket koları 25 t. 
lnh. idaresi kutu hbrika~ına memur müıtahdem ve 
işçilere yemek hazırlayıp utmak işi 

Motupomp 25-30 ben·ir kuvvetinde: 1 ad. 
Kamyon için !istik, arkası için: 4 ad. - Önü için 

2 ad. 

Bala .. çekici: 3000 ad . • demirci varyozıı: 100 ad. 
Terazi 20-40 kiloluk: 448 adet 

,, 10 kiloluk: 484 ad. 
• 2·3 ,, 600 ad. 

Hurda pik dökme demir: 60000 k. 
Harp pakett torbası: 5000 ad . 
Binek melı:kira v. ı . koşumu 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. ~. 

Sadeyaf: 1500 k. 
• 13650 k. (temd) 

Nolaut: 10 t . 
Yofurt: 8 t. -ıüt: 8 t. -koyun eti: 7 t . 
Kuru üzüm: 10 t. 
Bulırur: 90 t. 
Arpa: 22 t. ·ııaman: 10 t . • yulaf: 2 t . (temd) 
Yu'.af: 192 t. 
Pirinç 84 t. 
Arpa: 666140 k. 

Sığır eti: 209875 k. 
Sığır eti: 282.875 k. 
Sıfır ctı: 146 t. 
Koyun, keçi veya ııığır eti: 
Koyurı, aıfır veya keçi eti: 
Ekmek: 198 t . 
Koyun, sığır keçi eti: 60 t. 
Sadeyağ: 45 t. 
Yulaf: 230 t. 
Arpa: 619.5 t . (şart. 139 kr.) 
Soğan: 600 le .- .lkız kabafı: 480 k.- ayşekadın fa· 

ıulya: 1260 k.- pa\atea: 600 le- domates: 810 k.
lahana: 270 k.· bamya: 810 k.· patlıcan: 1800 ad.· 
prua: 810 k.- ı.spanak: 270 le.· semizotu: 480 le. 

b Müzayedeler 

Ev enkaZ1: 3 ad. 
Hızmct oto•obili 

kapalı z. 14500 -

" 8380 
5686 76 

lcapalı z. 21950 
açık elcs. 342 
kApalı Z . 21000 

,, 18450 -
açık cks. b . 13 67 ve 

11 30 

lcapalı z. 
kapalı :r.. b. 8 25 

b. t. 11 50 

" 
303573 42 

" 
211992 50 

kapalı z. 11587 50 
4990 -

açık eb. 
kapalı z. 

" 
paz. 

açık eks. 

açık elcı. 

kapalı z. 

" 
" 

kapalı &. 

paz. 

1035 -
5175 -
5175 -

2000 

1342 50 
7685 -
5808 -
5400 -
2400 -
b. 2 

p.az. 1800 -
kapalı z. 14824 -
açık ekı. 1250 -

,, 
,, 

kapalı z. 
açılc eks. 
kapalı z. 

2900 -
9900 -

13440 -
1680(1 -• 

kapalı z. 

" 
" 

kapalı z. 

,, 
" 
" ,, 
,, 
,, 

açık ek•. 

açık art. 

" 

le. o 05 25 

37777 -
50917 50 
27740 -

21780 -

38250 -
18400 -
27877 50 

866 55 

377 94 
600 -

106 -

1056 -
1015 36 

82 45 
4251 52 

42 51 

1650 38 
3467 41 

91 50 
405 -
167 82 

1087 50 

627 -
426 50 

1646 25 
25 65 

1575 -
1383 75 

193 10 

1169 414 
3648 38 

15892 99 

11849 63 

869 
374 25 

73 63 
388 12 
388 12 

100 69 
576 38 
435 60 
485 -
180 -
750 -

135 -
1200 80 

93 75 

217 50 
742 50 

1008 -
1260 -
2634 74 

2833 32 
3818 13 
2080 50 

1633 50 

2868 75 
1380 -
2090 81 

66 -

25C8 
45 -

lıt. Naha Müd. 2-9-38 

Diyarbakır Vil. 20-8·38 
Pınarhiaar Su lş. 7cl Şub Müh. 26-8--38 

,, 
Eskişehir Lvı. SAK 
lstanbul Belediyeai 
M. M. V. SAK 

Diyarbakır Lv:ı:. SAK 
lnhiurlar Umum Müd. 

26-8--38 
19-8-38 
31-8-38 

5-9-38 

12-8--38 
31-8--38 

Devlet H· yolları U. Müd. 29-8-31 
Malatya Mayvacıhk lıt. 1 >irk. 31-8-38 

lst. Sıhhi MüH. SAK 

,, 

31-8-38 
31-8-38 
31-8-38 

Çankırı Beled. lat. Zandan- 9-9-38 
kapı Kevork Manukyan 
.\; 62 (tel 21323) 

" 
Kültür Baka.nlıkı Ank. 

O.O.Yolları Ank. ve H.p. 
Samsun Belediyesi 
M. M. V. SAK 

,, 
lat. Sıhhi Müu. SAK 

Yedi~ule Ermeni Hait 
M. M. V. SAK 

.. 
" 

,, 
Edremit A•k. SAK 

Dahiliye Vekaleti 
M. M. V. SAK 

D.D.Y. H. paşa 
inhisarlar Umum Müdür. 

,, 
l1thiaarlar Um. Müd. 

Balıkesir Belediyesı 

Diyarbalcır ,, 

D. O. Yolları H. paşa 
P. T. T. Umum Müd. 

,, 

" O. D. Y. Ank. 
M. M. V. SAK 
Kayseri Kor SAK 

lımir Mst. Mvk. SAK 
,, 

Kara Aık. SAK 

• 
Sarıkamış Tümen SAK 

,, 
Kastamonu Zır.::ı.at Müd . 
Vize Aık. SAK ' 
Diyarbakır Lvz. SAK 
lıtanbul BelediyHİ 
Elazıt Ask. SAK 

" 
" 

Edırne Tok•Y SAK 
,, 

lzmir Lvz. SAK 
Trabzon Aılc:. SAK 
Diyarbakır Lvz. SAK 
Ankara Lvz. SAK 

.. 
lst. Aık. Fabrik. SAK 

lzmir Belediyeai 
Diyarbakır Beled. 

9.9.35 
31-8-38 

31·8·38 
22-8-38 
2-9-38 
3-9-39 

31-8-38 

19-8--38 
7-9-38 
7-9·38 
7-9-38 

7-9-38 

1-9-38 
22-8-38 

?3-8·31 
5-,·38 
5-9-38 

31-8-38 

26-8 38 
20-8-38 

2-9-38 
1-10-38 
1-10-38 
1-10-38 

1-9-38 
3-9-38 

27-8-38 
28-8-38 
12-9 38 
26·8·38 
25-8-38 
20-8-38 

22-8-38 
9 9-38 
9 9-38 

31-8-38 
2-9-38 
2-9-38 
2-9-98 
2-9·38 
1 9-38 
2-9-38 
5-9-38 
l-9-3R 

8-9-38 
12·9-38 
30-8-38 

23-8-38 
25-8-38 

15 -

11 -
10 -
10 -
11 -
11 -
11 -

11 -
14 -

15 -
H 
14 -

16 30 

16 30 
11 -

11 -
11 -
12 -
10 15 
14 30 

e icada' 
10 
12 -
11 

13 -

11 
15 

10 30 
10 -
10 30 
11 

16 
11 -

10 30 
12 
12 -
12 -
11 -
10 -

11 -
16 -
15 -
lJ -
10 -
11 -
11 

16 
11 
11 

11 
9 

10 -
11 -
10 30 
12 
11 -
11 -
12 -
12 
14 -

13 -
10 -
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Toptan Satış Fiatları 

.. İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Beoıi11 

Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

" " 
krible 

,, ,, marinlave 
,, ,, tuvönan 

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

Erzak 

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

Sabun birinci 

" 
ikinci 

,, Pirina 
Şeker yerli toz. 

" ,, küp 
Yumurta iri 
Limon ltalya 

,, Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

,, ,, 2 ci 
Zeytin tanesi dubie (936 mahsul) 

" " ,, (937 " 
,, ,, 1 ci ,, ,, 
,, ,, 2 ci ,, 

" ,, 3 cü " 
Sade yağ Urfa {birinci) 

,, ,. (ikinci) 
,, Kara (erimiş) 
,, ,, (erimemiş) 

,, Trabzon 
• Vejetalin' 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

,, 

" 

Deri ham ve l•lenmif 

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

" 
Hava 

,, aığır 

kurusu kuzu 

" 
,, koyun 

" 
,, oğlak 

Tula keçi 

" Salamura 
koyun 
kuzu 

,, manda 
,, sığır 

Kösele ıığır 1 ci 
,, manda 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Pamuk iplli:ll 

Vatcr yerli 4 Adana 

• " 6 ,, 
,, 

" 
" " 
" 

,, 
,, 
,, 

,, 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tona 

" ,, 

" 
" 

" 

kilosu 

" 
" 
" 
" 
" 
n 
,, 

sandığı 

b. sandığı 

" kilosu 
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Farine (Com. Ach. Oiv. Sarıkamış) No 768 
Dre11ement carte Hat actuel bourg Kemalpaşıa (Miftiıt. de L'lnte• 

rieur) No 764 
Fabrication table (Vil. Kütahya) No 768 
Constr. canalisation (Mun. Kütahya) N" 768 
MatP.rif'I de d"sain (Dir. Gen. Fabr. Milit.) No 769 
Con.tr. bafüıse Coınmand. regiment aviation et troiı pavillons (Min. 

Def. Nat) No 772 
Chau .. !lettes en lainf' et f'!n coton, mouchnirs, e11tıi•ınainı, draps de 

lits (Dir. G~n. Fabr. Milit.) No 774. 
.A.chevement con .. tr. dasıeı et atelier Necatibey (lnıtitut Jeunea Fil

leı a 9rou11t! <Dir. Trav. Puh. Brousıe) No 776 
Constr. deux d;gue.s au pont "Namnam,, sur route Mutla-Köyce~iz, 

repar. chaus!lee <Oir. Trav. Pub. Muğla) No 776 
Viande de boeuf (Com. Ach. Mil. Mersin) No 777 
Avoine (Com. Ach. Mil. Maniıta) No 777 
DreuemeRt carte etat actuel hourg Severek (Miniatere lnterieur) 

No 777 
Dre .. aem~nt carte etat actuel hour~ Birecik (Min. lnterieur) No 777 
lnstal. eıııı au'I( depôtl aanitııires d' Akköprft (Com. Ach. Min. Def. 

Nat.) No 777 
Vlırnde de mouton et pııin (Oir. Hy~. et Astist. Soc. lzmir) N. 777 

,, ,. boeuf lCoın. Ach. Place Forte Çanakkale) No 777 
011 de chevrt- fCom. Act.. Command. lat.) N. 777 

CoMtr. depôt (Com. Ach. Corpı d' Armce Afyon) No 778 
l.it'I pnıır m11lıııies, chaises mHalliques (Etabl. Hyriene l.t.) No 778 
Prodnits chimiqueıı pour photo• (Dir. r.t-n. Cartogr. Anlc.) No 778 
R cvlindrf'S et pieces rechange marque Berliet (Com. Ach. Com. Gen. 

Surv. O. lcıt.\ No 779 
Paillf'! (nır. Gı'n. Carto~r. Anlt.\ Ne 779 
Sulfate- d"ahımiM, ıı-u chlor. (Municip Mersin) No 780 
Machine ırntomııtiq11e a concu~er dea p1erres (Oir. Tru" Pub. Nitde) 

No 781 
Decomhrea de maison (Mun. Anhra) No 783 
Coutr. pwe (Mun. Konya) No 783 
Bottes (Mun. RaliHsirl No 783 
Broyage plerreı entre Nighde et Nevchehir (Dir. Trav. Pub. Nirbde) 

No 785 
Coaslr. chaunee entre Bor·Alcearay (Dir. Trav. Pub. Nigbde) N. 78~ 
Viande (Coın. Ach. Place Forte Tchanalck.ale) No 785 
Constr. chauHee Htre Niğde et Nevtehir (Dir. Trav. Pub. Nısr .. de) 

No 785 
Bottineı (Oir, Gen. Cartogr. A11k.) No 785 
Ben%ine (Oir. Gen. Fabr. Milit.) No 787 
Tentes coniques pour ouvriers (Dir. Trav. Pub. Nitde) No 787 
Charbon lignite (Com. Ach. Milit. Tekirdagh) No 788 
Constr. c1asaeı (Com. Ach. Etabl. Hyg. lst.) No 788 
• Beurre, caoutc .. ouc, •oteur electrique (Co•. Ach . lnt. TopaHe) 

No 788 
Paille (lntend. lzmir) No 789 
Mazoute, benzine, huile pour machine ete. (Man. Menemea) N. 789 
Foin (lntend. lzmir) No 790 

• Leı aateriaque1 iadiqueat uae •ente par "YOİ• dHvrenebere. 

Çarşamba l 7 .8.938 

Un (Sarıkam•i Tüm. Sak) ·'~ 768 
Kemalpafa kasahasnun halihazır harita11ntD taazimi (Dahiliye V •k.) 

-'~ 764 
Maaa imal\ ( ( ütahya Vil.) .,! 768 

Utım İDşaah (Kitabya Beled.) •'! 768 
Resim mabeaeai (Ask Fab. U. Müd.) ;Y~ 769 
İzmir tayyare alayı komutanlık binHı ne ilç pavyonvtı inıaatı (MMV) 

~! 772 
Yün Ye pamuk çorap, mendil, bulu, yatak ve yasta~ kılıtı (Aak. Fab. 

U. Mtıd.) •'! 774 
Bursa Necatibey kız Enstitftlti derabane n atölye ikmali inşaatı «Bar· 

sa Nafıa Mlid.) ,;'~ 776 
Mu~la· Köyceğiz yolu üurinde "Vamman. köprüsü ~ikiröz aedde tn-

şa11, aoae imli ve hafriyat işi (Muğla Nafıa Müd.) ~'! 776 
Sığır eti (Menin A~lc. Sak) .\:. 777 
Yulaf ( Manisa ., ,, ) X! 777 
Severek ltaaabaaı hali haıır haritaaının alımı (Dahiliye Vek.) .\! 777 
Birecik ,, ,, ,, ,, • ( ,, ) ~\! 777 
Akköprü aıhbiye depolarında •u teaisatı (MMV Sak) ~'! 777 
Koyun eti ve ekıHlc (lzmir Sıh. ve lçt. Muav. M6~.) .~! 777 

Sıfır eti (Çanakkale Mıt. Mevki Sak) .\~ 777 
SıR-ır veya keçi eti (lst. Komut. Sak} ~-. 777 
Depo inşaatı (Afyon Kor Sak) .\! 778 
Hasta karyola11, madeni sandalye (lıt. SıJ.ıbi Mües. ) .:\! 778 
Fotorrafhane euası (Harta Gea Dirk. Ank.) .\! 778 
Berliye marka 8 silindir ve parçaları (Gil•. Müh. Gen. Kom. lat. 

Sak) .I\"~ 779 
Sulfat d'alümiD, klor razı (Merein Beled.) .\! 780 

(D namı 6 ancı aayfada) 
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Sayfa 6 

Menemen Urbaylığından: 
Belediyece gösterilecek mevkide ve 903 metre murab

baı sahada 2899 lira 20 kuruş keşifli parke taşı ile kal· 
dırım inşaası işi 8.8·938 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 22.8.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü ıaat 
11 de belediye daireıinde icra kılınacaktır. 

Talip olanların tayin edilen gün ve saatta belediyeye 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

Adlive Vekaletinden: 
J 

Yeııi "hir'de vektt letler mahallesinde Temyiz rnahkeme~ı 
çatı nda yapılacak tamirat ile dahilen yapılacak badana ış
ler:i pazarlıkla isteklisine ihale ~dilecektir. 

Pazarlık 29. 8 938 pazartesi günü saat 1 O da Temyiz bi
nasmda vekalet levazım ve daire müdürlüğü odasında topla
nan komi:;youca yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 77 1\r.adır. 1 tekliler şartnam9 ve keşif 
cetvelini görmek için her gün Jevezım ve daire mii<liirlü
ğüne ve pazarlık günü ve saatında beş lira 78 kuruş mu
vakkat leminatlariyle birlikte komisyona müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

* * • 
Hangar ve pavyon inşaah: Bak: f:larici Ask. kıtaatı 

ilan\arma 
• . .. 

Maltepe Enstitü motör binası tavanın kapat.iması 

duş ve elektrik tesisat işi. Bak: İnhisarlar U. Müd. 
ilanlarına. 

j ! 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
~...-:~· • azı;:ua Q 4il:;;wt ~ SW!S ____ _ 

Kültür Bakanlığından: 

~ksiltmeye konulan iş: Ankarada Gazi Terbiye Ensti
tüsü yananda yaP.ılmakta olan Müzik pavyonunun kalori
fer tesisatıdır. Keşif bedeli 5686 lira 76 kuruştur. 

Bu işe ait şartnamoler ve evr:ak şunlardır: 
a) Eksiltm4 şnrhramesi 
b) Mukavele projesi 
c) Sulu kalorifer tesisatı iznh rapor~ı. 
d) Sıcak sulu kalorifer tesisal malzeme listesi keşif 

hülasası 

e) Sıcak sulu kalorifer tesisatı malzeme listesi 
f) Projeler 
lıtiyenler bu şartnameleri ve evrakı paraaıs olarak 

Aokara'da Kültür Bakanlıiı yüksek ögretim dairesinden 
alabilirler. 

Eksiltme 31·8·1938 çarşamba günü saat 11 ele Kültftr 
Bakanlağı yülcsek 6ğretim dairesinde yapılacaktır. 

Eksiltme açJk olarak yapılacaktir. 
Eksiltmeye girel>ilmek için 426 lira 50 kuruş muvak

kat teminat vermek ve bu nevi iş Y.aphğını tevsili: etmek 
arttır. 

Çankırı Bel diye Hiyasetinden: 

Çankırı Belediyesinin 14500 lira bedeli keşifli elektrik 
te~i:3atından bir aded lokomobil ve montaj kısmı kadalı zarf 
mmlile münakasaya konulmu tur. 

1- İhalesi 9 eylul 938 cuma günü ~aat 16.30 da Çan
lcı;. Belediye Enciimeni huzuriJe yapılacaktır. 

2- İsteklilerin keşif bedelinin yüzde yedi buçuğu olaa 
1087 lira 50 kuru teminatı mu vakkate akçesinin ve 2490 
sayılı kanunun LO uncu maddesinde yazılı olduğu üzere la
zım olan v~ vesaiki ve teklif mektuolarını ihale saatinden 
evvel Encüme rı ı> vermelerı laz1mdır. 

3 - Proje ve şartnameler Çankırı Belediyesinden ve 1s
tanhıılda Zmdankapırla 62 No. «Telefon 21323» İstanbul 
Alçı mağaza sahibi Kivork Manukyandan meccanen ahnahilir. 

Measucat-Elbise· ndur.a-Çamaşır v.s. 

Gümrük Muahıza Genel Komutanlığı İstanbul Sabnalma 
Komisyonundan 

333 çift kolcu fotini ile 15 çift kolcu kadın iıkarpinine is
tekli çıkmadığından 16 8.938 Salı günü s~at 10 da ekıilt
mesi yapılacaktır. Tasıolanan tutarı 1465 lira 50 kuruş ve 
ilk teminatı 110 liradır. Şartname evsafı komisyondadır. 

Görülebilir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
İdaresinden 

Muhammen bedeli 21 ,950 lira olan 1000 adet deri 
palto 31 8 938 ç.ar:şamba gü ü saat 11 de kapalı zarf u· 
sulile Ankarada İdare binasında satın alınacakbr. 

Bu işe girmek i teyenlerin 1646,25 liralık mu•akkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları •e Nafia mü
teahhitlik vesikası ve tekiiflerini ayni gün saat 10 a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire· 
sinden, Haydarpaşada tesellüm •e aevk ıeflijinden da~ı
b)acaktır. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

J 
Kırklareli Daimi Encümeninden: 

Kırklareli hususi İdare, Mearif~ Nafıa, Baytar daire
lerile Memleket hastanesinin cins ve miktarı şartnamesin
de yazılı evrakı matbua ve defatiri 8 eylôl 938 sah gü
nü saat 16.45 te ihale edilmek üzere açık eksiltmeye 
konmuştur. Muhammen bedeli 1677 lira 50 kuruş Ye ilk 
teminah 126 liradır. İsteklilerin şartname ve nümuneleri· 
ni görmek ve eksiltmeye g-irmek üzere ilk teminat mak
buz veya mektubile birlikte Kırklareli Daimi encümenine 
müracaatleri ilan olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v. ~. 

Kütahya Garnizonu Sa. Alma Komisyonundan: 

·- Topçu taburu için aşagıda cinsi 
malzeme alınacaktır. Muhammen bedeli 
kuru~tur. 

2 · Ekiiltıne açık olacaktır. 

ve miktarı yazıla 

(3971) lira (10) 
! 

3 - Eksiltme 31 Ağustos q38 çarşamba günü saat 
13 de Kütahya merkez komutanlı~mdaki komisyonumuz
da yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı (297) lira (84) kuruştur . 
5 - Şartnamesini görmek isteyenler herglin. eksiltmeve 

girecek olanlnrda (2490) sayılı kanunun icap ettirdiği 

belge ve muvakkat teminat mektuplarile ekıiltme günü 
. muayyen saatte komisyonumuzda bulunmaları. 

Malzemenin cinsi 
Benzin 
Mobiloil B yağı 
Mobiloil 8 B yağı 
Mobiloil C yaiı 
Valvalin va~ı 

Miktarı Muhammen 
Kilo Lira 

9360 2433 
1300 650 

'110 585 
80 40 

758 262 

bedeli 
Kuruş 

60 
00 

()() 

00 
50 

* • • Topçu tab,· ru için aşı.ğıda cinsi ve miktarı yazılı 
malzeme a)m:)cnktır, Muhammen bedeli t316lir.ı 40 kuruştur. 

Eksiltme aç1l< ohcnktır. EkgiJtme 1 - Eyliil 938 per
şembP. günü ~aat ı ~ d~ Kütahva merkez komutanlığındaki 
komiqyonumuzda olac~ktır. Muvak1<at teminat 91lira7.l ku· 
ruştur Şıırtnameyi görmek isteyenler hergün eksiltmeye 
girecek olanlnrda 2490 sayılı kanunun icap ettirdiği bel· 

ge ve muvakk:ıt. teminat mektublarile eksiltme gii~ü mu· 
ayyen saatte komisyonumuz:da bulunmaları. 

Miktarı Muhammen hedeH 
Malzemenin cinsi 
Benzin 
Mobilail 
Mobiloil 

B yağı 
BB yağı 

Kilo Lira 
4140 1076 

240 120 
250 120 

• * • 

Kuruş 

40 
()() 

00 

800 çeki odun ve 200 ton tüvenan Zonguldak kömüril alına
eakt11. Bak: Yedikule Ermeni Hası. ilinına. 

• • • 
50 ton türk antraaiti alınacaktır. Bak: Erzak ıiltununda Adli 

Tıb İşleri Gen. Direk. ilanına. 

• • • 
Linyit ve lavamarin kömürü alınacaktı. Bak: Harici 

Ask. kıtaah jJanlarma. 

Müteferrik 

Gümriik ~1uhafaza Genel Komutanlığı f .. tanh rıl 

Satınalma Komisyonundan 

ı · Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı deniz vasıta· 
lan iı.;in satın a iınacak 91 kalem mukannen malzemenin 
1-9-938 Per~embe günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evssf komisyondadır Görnlebilir. 
3 - Tahmini tutarı 11198 lira ve ilk teminatı 840 

liradır. 

Kayseri kor Sahnalma Komisyonu Başkanlığından: 

Kor kıtaatı için l:i zumu kadar binek, sahra top 
kofu!llu, dağ top koşumu, makineli tüfek koşumu, nakliye 
koşumu ve mekkari hayvanları pazarlıkla satın alma· 
cakhr. 

2- Satın alınacak hayvanlar evvela kor hayvan has· 
tanesince muayene edilecek ve bilahara pazarlığı yapıla
caktır . Hayvan sahipleri, hayvanlarını muayene için her 
gün öğleden evve l hayvan hastanesine göturebilirler ye 
hastahanece ilk muayanesi yapıldıktan sonra pazarlık için 
komisyona sevk edileceklerdir. Hayvanların kati kabullerı 
aynı malların teamülünün göstereceği neticeye bağlıdır. 

3 - Alınacak hayvanlar ıçın hayvan ı:oahiplerinden 
kendir başlık ve zincir yular sapindan maada timar ve 
mutabiye takımları aranmıyacaktır. 

-4 - lsteltlilerin yukarda göıterilen şekilde her gun 
müracaatları ilin olu11ur. 

16 Ağuıtoı 1938 ~ 

Milli Müdafa Vekaleti Satınalma K 1misyonundnn: 

1- Beher tanesine tahmin t' di!cn fiyatı ık i lirıı olııJl 
beş bin taııe harp paketı torba~ı k.tpalı "zarf usu liyle sııtııı 
alınacaktır. 

:!- Eksiltme"i 3 eylul 1938 pazartesi giirıii saat 10 d• 
ı\nkara rla M. M. V. ~atınalma Ko. da yapılacaktır ~ 

3- İlk teminat 750 lira olup şartname~i hed r. lsiz 0Jar3 

Ko dan alın_ır. . . . 
11 1- Eksıltmey~ gırecekler kanum temınat ve 2190 saf1 

kanunun iki ve 3. cü maddı~IP.rin<le yazıh belgelerle bırliklf 
teklif rııcktudlarını t!ksiltme ~aatındım hehernelrnl hir sııııl 
evveline kadar M. l\1. V. ~atinalma Ko. na vermP.leri. 

DevlP. t Demiryolları ve Limarıları İşletme U. Müdürluğündeıı' 
.\luhammen bedeli 1342 lira 50 kuruş olan 3600 8.~:: 

0,800 ve 1 kiloluk balast çekici ile 100 aded 5 ve IÜ k• d' 
hık d~mirci varyozu 2-9-1938 cuma günü saat l0,30 

8
, 

Haydnrpaşarfa gar hinaM içindeki Satınalma Komisyonu { 
rafından açık eksiltme usulile satın alıııacaktır. -~ 

B . . •- l k . t ' ğ ' v"ssı u ışe gırme~ İ:i;tiyen erin anunun tayın et ı ı .., ~· 

ve 100 lira 69 kuruşluk muvakkat teminatlarile hirlikte e 
siltmc günü saatine kacl ı r Komisyona müracaatleri lazırod~; 

Bu işe a!d şartnameler Haydarpaşacla gar hinasıtıdB 
Komis) on tarafından parasız olarak dağıtılmakdad!r. 

• • • 
1 adet arabalı merdiven alınacaktır. Bak: DDY 

larına. 
• •• 

Sıgara mak. ko l ası sigara paket 
hazırlayıp satmak işi. Bak: inhisarlar U. Müd. 

-
. Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
1 

Adli Tıb !,teri Genel Oirektörlütilnden: 
. .,,11 

Miktarı Muham. fiatı Munk. tent1 

.ır. k lı'ra kr· azı çol!'u r. ı. 

Ekmek 5000 7000 10 53 86 

_7~ ~·~----~~~-----~.../ 
.,_s ... a"""d..,.."y._a...,,t __ ___ 3!"'~~ .. ~5(} 100 33 !2-/ ~ 
Dağlıç ,!!.~ ~·- •• __ 12!!2_~_ .. 4.Q 60 ..../ 1 
SCit 300 500 12 50 5 11 , 
Kilo )'.otur~u __ _ _ 50 21.. _ __ 20 ____ ~ ~ 

~murt~~ .. - 550 900 1 50 ~ ·~ 
Kuru fuulya 350 450 15 
Nohud 200 300 16 
Pirinç 1000 1200 27 35 51 

Yetil mercimek 75 100 14 
Kuru ıojtan __ ,_300 400 5 
Zeytin yatı 40 70 46 
Sabun 180 250 30 ~ 
Keım~e-,-e-k~e-r,,,_ _____ 200..-.-...3•50-------2~9~--~~- 7 fil../' 
lıpanak 50 120 7 
Pırasa 50 100 4 
Kabak 350 550 8 
Ayşekadın F. 250 350 11 il 2S 
Semizotu 100 250 4 
Bamya 115 150 17 
Domates l7a 250 8 ~ ~ 
Türk antrasit 50 55 ton 2250 9~ . Si ef t 

Adli Tıb işleri Genel Direktörlü4'ü mltahedehaneıının ,l 
938 batından mayıs 939 senuna kadar olan ihtiyaçlarından '/6~t ~ 
rıda yazılı 22 kalem yiyecek maddeaile müe11esenin kıtlık lı 
rü tartnameleri veçbile açık eksiltmeye konmuttur. ,_J 

A;:ık ekıiltme 29 ajuıtoı 938 pazarteai rünü ıaat 11 de 
Tıb İşleri Genel Direktörlütil binasında yapıl•caktır. . . . ·' 

. • ~ 11,ıv t 
SAltun ve pirinç alınacaktır. Bak: Denız Lvz. SAK ılart 

• • • S'~ 
Et, ekmek, sadeyağ, yulaf ve pirinç ahnac~k tır· 

Harici Ask. kıtaatı ilanlanna. ~ ı' 
~~ • 

b) M Ü Z A V E D E ~/ ı ___...;;;,_ ________ - · ---

(5 iaci sayfadan dnam) 
Zatülhareke taş kıran makinesi ( Niğde Nafıa Miid.) ,,! 781 
• Sina enku:ı (Ank. Belediyesi) .\~ 78~ 

Kaldırım inşaıa (Konya Beled.) .\! 783 
Çizme (Balıkesir Beled.) .\~ 783 
Nifde- Nevşehir arasında ta, lmılmaı11 \Nıg-de Nafıa Möd.) 
Bor-Aksaray arasında şoae iaş. (Nitde Nafıa M6d.) .,! 785 

E.t Çanakkale Mst. Mvk. Sak) .• \! 78~ , ~ 
85 NiQ"de·Ncv,ehir aruında şoae ınş . (Nıtde Nafıa M6d.) .\. 1 

Fotin (Harta Gen. Dır. Ank.) .~! 785 
Benin (Ask. Fab. U. Müd.) ,\; 787 
Mahruti anıele çadıra (Nitde Nafıa Mild.) ·'~ 787 
Linyit kömürü (Teldrdaf Aık. Sak) ~\!: 788 
Derıhıne inşaatı (lıt. Sıhhi Mües. Sak ) .\~ 788 ) 
• Sadeyaf, taban liatifi , elektrik motöri (Tophane Lvz . Sak 

Saman (İzmit Lvz. Sak) .\:: 789 . 89 
Muot, makine yafı, benzin v . ı . (Menemen Urbaylıfı) ,\ • 1 

Kuru ot (lımir Lvz. Sak) .\! 790 

Önlerinde yıldtz itareti olanlar müzayedeye aittır. 


