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Harici E onomi~ Ha~erler 
Türk-Yunan ticareti 

tlıtkiye ·1 Y · t d k" t" ~ • "t "k · k" b ı e unanıs an ara ın a ı acarı v<'lzıyet gı tı çe ın ı-

•t Şlarnaktadır. Yunanistandan yurdumuza ithal edilen mallar 
Ilı ~e 2218 tondur. Bu malların kıymetı 28,886,000 drahmlyl 

4 
tadır. Geçen sene oynı müddet zarfında gelen Yunan 

:t~ 2126 ton ve 23,593,000 drahmi idi. ithal edilen malların 
brtd l ız Kolofan, Cam, Pamuk ipliği, fahmi nebati, kirnyevi 

ır. 

Yunan deniz nakliyatı 
\' lııı rı l" 1 k. d . . • ımnn arına se ız ay a gıren vapurların mıktarı 237 dir. 

ı \'PUrlnr 462,255 tonluk mal getirmişlerdir. Bunlardan 63 da
~ Unan bandıralıdır. Bu gemiler en ziyade Balkan hükumetleri 

tından gelmişt"r 

F'ransaya yağ satacaklar 
b, 

''ıı, cat tacirlerinin müracnntı üzerine Yunan İktisat nezareti 
'c il}'~ Zeytin yağı ihracı için tedbır almıştır. Bu sene Fransaya 

tdılecek miktar 300,000 kiloyu bulacaktır. 

Yunan pamuk~arı 
~il 
~~ :~k en titüsünün bir raporına göre bütün Yunanistanda bu 
~.~en .p.amuk tarlaaı 747,269 dönüm l.adardır. Bu araziden 

b O kılo pamuk "lınacağı tllhmin dilınektedir. Bu mikd:ırın 
ı \' n kilo u Trakya, 12, 150,000 Makedonya ve 23, 100,000 kilosu 
UO(J Urı~nıstan, 5,400,000 Tesalya, 640,000 kilo Peloponez ve 

kılosu Adal.ır mıntnknsından istihsal edilecektir. 

ij Bahk ahyorlar 
~ ~"alar - "t · · - · K d · d b ~ı~t ın çok ı usaı gıtmcsı uzerıne ı:ırıı enız en oğaza ve 
~ 11 ~ bır çok b hk sürüleri girmiştir. Bol Lüfer tutulmakta ve 

' Ilı l-40 h:uruşa ı;atılmakt dır. Ayrıca hergün motörler dolusu 
'ı tlJ.d tutulduğu için limımımızn sekiz italyan ve altı Yunan ge

t \1ı1:!1biştir. Bu gemilere çifti 5-7,5 kuruş arasında binlerce çift 
•it satılmaktadır. H valar guzel olarıık devam ederse gelen 

t tarnamile doldurulmuş ve ihrnc edilmiş olacaktır. 

Esnaf toplar tıları 
başhyor 

t~4•f Ce • l . ~ h 
"'ttı rnıyet erı unıumı e-

'\\ı,t toplı:ınblnrına başlaya
~~. 8u dcfaki toplantılar da 

~'ıırn"'e seyyar esnaf için bir 
l Yurdu kurulması ka· 

1 
ı bı.ı~ılacakbr. Esnııf bastn

l 't\ Unan binanın 17 bin 
'~ •atı \ t 2o rı lınmı:ısı ve bahçesi· 

•ı Yataklı yeni bir pavyon 
1•ıc, ~arrür etmiş gibididir. 
\l lt~ eşılköyde satın alınan 
ıı11,c ~-a Yeni bir senatoryum 

•tttır. 

ltaı -
ı~1 Yan malları çıktı 
ı b l'arıı 
'il llçUk •r~n Klering heısabları 

tı · . rtıılyondan üç milyona 

\(t11~~1:: bır müddettenberi 
t,1 

1rnize gelmiş ve mua-
~'tıtı }' ~ılrnamış kışlık men · • 
\ Runıruk işleri tamamla· 

• Uıt. ~~karılmalarına başlan-
uı . 

it 1 llıu R'er ltalynn mnllarının 
~ ali l arneiclerı bitirilmekte

tı:ı.ı 1 fta içinde piyasalara 
Çıkmış bulunacaktır. 

Yumarta ihracı arttı 
Son g-ünlerde İtalya, yunan 

ve Alman ticaret evleri piya1&· 
mızdan yumurta satın almışlar
dır. Geçen sene bu ayda daha 
az satış olmuştu . Şehrimize 

getirilen yumurtalar Standart ize 
edi lerelc gönderildiği için dış 
piyasalarda Türk yumurtalarına 
rağbet artmıştır. Kontrolün sa
yesinde 3 yumurta tüccarının 

hii lesi görüldüğünden cezalan
dırılmışlardır. Büyük yumurta
ların sandığı 18,50 liradan ve
rilmektedir. 

Almanya zahire alacak 
Almanya ile ticaret işlerinde 

hıs olunur derecede bir inkişaf 
başlamı~tır. Alman firmaları pi· 
yasamızdan her nevi zahire ve 
ham madde almak için alaka
dar tüccarlarla muhabereye gi
rişmişlerdir. Teklif olunan fiat
lar muvafık görüldügü takdirde, 
bu sene bir çok Türk malı eyi 
fia tlnrla yine Almanyaya ihrac 
edilecektir. Şimdiden yeni 

0

an
gnjmanlar yapılmaktadır. 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

TAMIM 
28.9.38 tarih ve 4023 No. lı Reımi Gazeteden: 

Maliye Vekaletinden: (devamı} 

Bu izahata göre 1929 mali senesi sonuna kadar tahakkuk ettiri i

miş olan veraset ve intikal vergisınden 12 7 1929 tarihinden evvel 
kat'iyet kubetmiş olanlar bu tarihe kadar beş ıenelik müruru zaman 

mü~etini doldurmuş olacağından bunların tecil ile bittabi alakaaı 
yoktur. 1929 mali seneıi ıonuna kadar tahakkuk etiirildı~i halde 
12 7 1929 tarihinden sonra kat'iyet kesbetmiş olanlar ise 2566 nu
maralı kanunun neşredildiği tarihte beş senelik müruru zaman müd· 

detini doldurmamış ve tahsilleri 1935 mali yılı sonuna kadar tecil 
edilmiş bulandu~undan 12 7/ 1934 tarihinde geri kalan mfiddetleri l 

haziran 1936 tarihinden iti bar en tekrar cereyana başlar Mesela: 3 
haziran 1929 tarihinde tahakkuk ettirilmiş bir vergi 7 10 '1929 tari· 
hinde kat'iyet keabetmiş bulunsa bu vergi 7 10 1934 tarihinde beı 
ıenelik müruru zaman mdddetini doldurmuş olur. Bu müddet henüz 

mürur etmeden 2566 numaralı kanunun 9 uncu maddesile 1934 ve 
1935 mali yıllarında tahsili kabul edilmiş oldu~una sröre ~ u lcan unun 
neşredil:liği 12 7 1934 tarihinde kalan ve bilhesab (7 10'1934-1217 1934) 
iki ay 25 günden ibaret bulunan müddet tecil müddetinin hitam bul-

duğu tarihi takib eden 1 huiran 1936 tarihinden itibaren cereyana 
başlar ve bu suretle mt:zkür vergi, müruru umanı kesecek kanuni 

bir sebeb mevcud olmadığı taktirde (1 6 1936) 2' 8, 936 tarihinde 
müruru zamana uframış olur. 

25 2 o 
26 8 1936 

Müruru zamanın kesme sebeplerini de tayin eden 2656 numaralı 
kanunun neşredildiği 1 1 1935 tarihinden itibaren verginin müruru 
zamaaa uğrayacağı 26 8 1936 tarihi arasında yine bu kanun ile buna 
aid umumi tebliğler hükümleri dairesinde müruru zaman ke .. ilmiş bu· 
lunursa mezkur vergideki beş l!!enelik müruru zaman müddeti ke
•ildıği tarihten itibaren yeniden cereyana başlar. 

1929 senesi sonuna kadar tahakkuk ettirilmiş veraset ve intikal 
verri'erinin tahsil müruru zaman müddetlerinin tayin ve hesabında 
yukarıdaki esasata göre muamele ifası ve keyfiyetin merkez ve mül
hak kazalar Maliye memurlarına tebli~i rica olunur. 

Maliye Vekili N. 

(Bitti) 

a) ÜNAK SAL 

in ·aat_- ram ırat - ~a ld ,~ıeri ve lhatze nesı -iianıa 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan: 
30.9.938 cuma günü aaat 11 de kapalı zarf usuliyle ihale edi

leceii ilan edilen O. Bakır' da tayyare defi taburu içia iki han
garla obüs bataryası için iki garaj inşaatına muayyen gün ve 
saalte talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunua 40 ıncı maddesi 
mucibince bir ay zarfında pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Keşif bedelleri tutarı 25579 lira 12 kuruı, 12528 lira 96 kuruş
tur. 

13000 lirası 938 mali yılı bütçesinden kor muhaıebeciliğindelti 
mevcut tahsiuttan verilecek geri kalanı 93g aene11inde ödenecek 
bonolara bağlanacaktır. 

Keşif ve fartnamelerini iÖrmek iıtiyenler istekliler her iÜn 
mesai aaatlerinde 7 inci kor inşaat şubesinde ve O. Bakır leva
zım amirliği satınalma komisyonunds görebilirler. 

İstekliler keşif ve projeleri 11 lira 28 kuruş mukabilinde M. M. 
Veka!eti emakin inşaat şubesinden alabilirler. 

Eıkişehir Levazım Amirliği Satınalma Kernisyonundan: 
Gebzede yeniden yaphnlacak bir puyon ile bir hangarın ik

mali ve yeniden iki hangar inıaatı ayrı ayrı kapıah zarfla ekıilt

meye konmuştur. 
Ekıiltmeleri 26.10.93~ çarşamba günü nat 16 da Eskitehir le

vazım amirliğinde satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Pavyonun keşif bedeli 15500 lira, muvakkat terninatı 1162 li. 

ro 50 kuruştur. 
inşaatı ikmal edilecek hanıarın keşif bedeli 24329 lira 02 ku· 

ruş muvakkat teminatı 1825 liradır. 
Y cniden yaptırılacak bir hangarın keşfi 24526 lira 83 kuruş 

her iki hnngar n keşif bede!i 49053 lira 66 kuruş olup muvakkat 
teminatı 3679 lira 02 kuruştur. 

Bu inşaata ait keşif ve şartnameler Ankara, fstanbul ve Eski
şehir levazım i:nirlikleri satınalma komisyonlarında ve İzmitte 
tümen satınalma komisyonunda görülelJilir. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan 
111. ncü kor mıntakasmda Babaeskide noksan kalan ikişer bö

lüklük iki pavyonun münakaso!lı kapalı zarf uıulile 24.X 938 pa
zarteıi günü saat 11 de Çorluda kor ıatınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

ilk pey parou 2864 liradır. 
Şartname ve projeleri l lira 90 kurut mukllbilinde Çorluda aatın

alma komisyonundan alınabilir. 
• • * Askeri fabrikalar urnum müdürlüğü namına Çorluda inta 

edilecek tamir ha ne binası münak saaı kapblı zarf usulile 24. 10.38 
pazarteıi günü saat on altıda Çorlu kor satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

İlk pey parası 4033 liradır 
Şartname ve projeler 2 lira 78 kuru' muk11bilinde Çorlu kor 

utmalma komisyonundan alınabilir. 

Konya Kültür Direktörlüiünden: 
Eksiltmeye konulan iş: Konyada İ;1likçi camii tamiri, 
Keşif bedeli 24232 lira 49 kuruştur. 
Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
Eksiltme müddeti 3.10.938 tarihinden 27.10.938 tarihine kadar 

yirmi dört gündür. 
Muvakkat teminatı 1817 lira 50 kuruştur. 
İhale 27.10.938 perşembe günü saat 10 da Konya Hükumet 

dairesinde kültür dir~ktörlüğü makamında yapılacaktır. 
İsteklilerin teklif mektublarını ve 2490 aayılı kanun mucibince 

Ticaret odası vesikasını ve bu iş için nafıa vekaletinden alınmış 
ehliyet vesikasını haiz o'ması ve isteklinin diplomalı yüksek mü
hendis veya yüksek mimar bulunması veyahud bir yüksek mü
hendis veya yüksek mimarin müştereken mukavele aktedeceğine 
dair noterden alınmış taabhundame ile birlikte 1817 lira 5!) ku
ruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubunu yuka
rıda yazızılı günde ihale saatinden en az bir saat evvel Konya 
Kültür direktörlüğünde müteşekkil ihale komisyonu riyasetine 
vermiş olmaları şarttır. Posta ile gönderilecek mektubların ihale 
saatine kadar kültür direktörlüğüne gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumile iyice kap nrnış bulunması lazımdır. Postada vaki 
olacak teahhur kabul olunmaz. 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden 

Eskişehir istasyonu karşında yapılacak 52289.0~ lira keşif be
delli 1 O dersaneli ilk okul inşaatı 1 O. l0.93K tarihinden Jl. l 0.938 
tarihine musııdif pazartesi günü saat 15 e kadar kapalı zarf usu
lile eksiltmiye konulmuştur. 

Eksiltme Vilayet Daimi Encümeninde yapılaktır. 
Muvakkat teminat: 2490 sayılı kanunun 16 ncı maddeaintn B, 

A fıkralarına tevfikan 3864,45 liradır. 

Bu işe aid evrak: Proje, keşif tafsilat ve hulasa keşfi umu· 
mi ve hususi, fenni şartn1lme genel şartname, ekailtme şartname
si, mukavele projesi ve vaziyet planından ibaret olup 262 kurut 
mukabilinde Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 

lstiyenler İstnnbul ve Ankara Nafıa Müdürlüklerinde proje, 
keşif hulasası, husu i, fenni sartname ve mukavele projesini göre

bôlirler. 
İsteklilerin en az otuz bin 1 iralık bina işi yaptığına dair bon

servislerine istin ıdeıı ihale tarihinden en az ıel..iz gün evvel Es
kişehir Vilayetine müracaatle alacakları ehliyet vesikasını 9.l8 
ıeoesi için Tic&r-t Odası vesikasını ve bir mühendis veya mima· 
rın mes'uliyeti fenniyeyi deruhde eylediğine dair noterden mu
saddak taahüdn ınesini 2490 sayılı kanunun tasdiki veçhil~ tek
lif mektublnrıoa eklemeleri lizımdır. 

Seyhan Nafia Müdiirlüğlinden: 

\dana tayvnr<' meynaııı tP ... viye aınclıyatı kPşif tut m olan 
J 7 l 16 lira 48 kuru~la kapalı zarf u.:ulii ile eksiltmeye ko· 
nulmu~tur: 

fü;.siltıne 24. 10.938 tnrıhiııe ınüsadif paznrte i günü a.ıt 

l 1 de nafıa dairesinde ihal~ cdılecektır. 
İ::;leyenler keşif evrakını görmeı>. için nafıa daire ine mü

racaat ede ilirler. 
1 teklilerin 1283 lıra 75 kurıışluk muvakkat teminat ver

mec.i ve bu i~i yapabileceğine dair nafıa dairesiııderı alııımı~ 
ehliyet ve i~a;.ı göc:terır.cye mecburdur. 

Balıkesir Kor Satınalmn Komisyonundan 

Keşif bedeli 107501 lira 45 kuruştan ibaret olan Kütayada 
inta edilecek iki top hangarı ile üç cephaneliğe 3.10.1938 ta-
rihinde talip zuhur etmediğinden tekrar kapalı zarf 
uıuliyle ihaleai l. 11.1938 sah günü saat l l e bıra-

kılmıştır. 

İhale Balıkesir kor u+ınalına komisyonunda yapılacaktır. Mu
vakkat teminatı: 6625 lira 8 kuruştur. Bu işe ait plan, keşif, 

fenni ve umumi şartname ile eki, ve temel hafriyatı tafsilat reı
mi Ankara, İzmir ve İstanbul levazım amirlikleriyl~ Balıkesir 
kor satın alma komiıyonunda görülebilir. 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Bu gün Han oluna Münakasaıar ve Müzayedeler Lisetsi 

Cinsi Şeklı Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOn kasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Konya iplikçi camii tamiri 
Okul binası inş . (şart. 2tı2 :tr) 
Gelibolu-Keşan yolunun arasında yap. şose tamiri 
Eceabad-Gelibolu • ,, • ,, inş. : 

4209 m. 

kapalı z. 

" 

24232 49 
52289 01 
20069 06 
12586 68 

1817 50 
3864 45 
1505 18 
944 -

Konya Kültür Dir. 
Eskişehir Nafıa Möd. 
Çanakkale Villyeti 

,, ,, 

27-10-38 10 
31-10-38 15 
24-10-38 15 
24-ı0-38 ıs 

O. Bakırda tayyare defı taburu için ıki han
garla obüa bataryası ıçin iki ıaraj inş. (şart. 
11,28 L) (temd) 

paz. 25579, 12- 12528,96 M. M. V. SAK 1 ay zarfanda 

Çorluda inşa edilecek tamirhane binası (şart. 
2,78 L) 

k palı ı.. 4033 - Çorlu Kor :n 24-10-38 16 -

Kütahyada inşa edılecek iki top hangarı ile üç 
cephanelik (temd) 

ikişer bölüklük ıki pavyon inş. (şart. 190 kr) 
Gebzede yap. pavyon inş. 
Hangar ikmali inş . 

,, inş : 2 ad. 
Adana tayyare meydanı tesviye meliyıılı 

n 

n 
,, 
n 

,, 
" 

107501 45 

15500 -
24329 02 
49053 66 
17116 48 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari aliit, Hastane Lev. 

Röntgen malzemesi (Havdarpaşa hast. için): 
8 kalem 

Haydarpaşa haııt. y p . isterlizasyon te11isatı 
ile cihaz: 11 çeşit 

Veteriner Bakteryoloji malzemesı: 35 kalem 

açık eka. 3900 -

kapalı z. 13400 -

açık eks. 2700 -

Elektrik -Hava~ Kalorifer (tesisat ve ~mesi) 

Elelctrık santralı için 250-350 beygirlık Dizel 
motörü alternatörile komple ve santrala montajı 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Elbise: 212 tak. 
Palto: 121 ad. 
iskarpin: 212 çift 
Elbiselik lacivert kumaş (temd 
Siyah saten {temd) 
Hademe için elbise ve palto 

paz. 15000 -

kıp la z.beh.25 SO 
~ç. eks. ,, 17 25 

çıfti 5 -

paz 

Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Defatır ve evrakı matbua: 40 kal. (temd) 
Muhtelif renklerde karton: 36000 ad. 
İdare mecmuasının baı:ıtırılmııııı: 9 aylık 

paz.. 
aç. ek11. 

1050 
2340 -
3500 -

Mobilya ve büro eşyası, Muşamba-Hah v. s. 

Dersınıe ııırnsı (terad) 

Kereste - Tahta v.s. 

Kayın ağaç: 1600 ad . 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Kriple kömurü: 3 t . 

Müteferrik 

Motopomp: 3 ad. 
Font boru ve teferruatı: 11 kal. (şart . 241 kr) 
Malzeme: 26 çeşit 
Balast: 9000 m3 (temd 
Beden terbi)e Jetleri 
Çıft Ö ü:r.ü: 28 ad. (şart. S L) 
Pamuk atılması: 6000 k. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Y nmurta: 53000 a d.-soğan: 5,2 t -patcıtes : 10 t. 
Bulgur 
Arpa: 60 t. 
Kuru ot: 25 t. 
Saman: 15 t. 
Yem tuzu: 250 k. 
Bulgur: 10 t. 
Bulgur: 30 t. 

• 17 n 

n 17 ,, 
Sadeyağ: 11 t. 
Un: 550 t. (tcmd 
Çorbalık pir nç: 30 t. (temd) 
Un: 450 t. (temd) 

• 200 " 
n 430 n 

,, 

Fabrıka unu: 200 t . (temd) 
Yulaf: 300 t. 

b üzayedeler 

Mecra borusu: 1200 ad.-plnnya makinesi: 1 ad. 

Kok kömurü tozu: 30 t. 

kapalı z.. beh. 3 20 

paz. 

paz. 
kapalı z. 48209 20 
paz. 

• 
aç. eks. 

" 
pu:. 

açık eks. 
açık eks. 
paz. 

,, 
,, 
r • 

., 
aç. eks. 

,, 
• 
n 

paz. 
kapalı z.. 
paz.. 

n 

kapalı z. 

" paz. 

paz.. 

9900 -
3000 -
2320 -

1000 -
3000 -
875 -
300 -

14 -

3900 -
2'.ı!20 -
2220 -
9900 -

45500 
k.. o 18 

58500 -
28000 -
53750 -

16500 -

Çanakkale Encümeni Dairesinden : 
Eksiltmeye konulan iş: Gelibolu-Eceabad yolunun O f- 000 -

4 232 kilometreleri arasınd 4209 metre tulündc şo e inşaatı 
keşif bedeli 12586 lira 68 kuruştur. 

İs iyenl r şartnameleri ve evrakı Ç nakkale Nafıa Müdürlüğün· 
de bede lsiz olarak görebilirler. 

İhale 24.l0.9jS tarihine müsadıf pazartesi günü aaat 15 te Vi· 

6625 08 

2864 -
1162 50 
1825 -
3679 02 
1283 75 

292 50 

ıou5 -

202 50 

1125 -

406 -
157 -
80 

78 i5 
251 -
146 60 

384 -

3616 -

742 50 
225 -

167 
75 -

225 -
65 63 
22 50 

1 05 

292 50 
166 50 
166 50 
742 50 

S412 50 
405 

4175 -
2100 -

3937 56 

1237 50 

Balıkesir Kor SAK 

Çorlu ,, n 

Eıkişehir Lv.:ı. SAK 

" ,, . 
,, ,, n 

Seybaa Nafıa Müd. 

M. M. V. SAK 

n 

,, 

Kütahya Belediyesi 

Yiiks. Muh. Mek. Müd. 

n n 

" n 
lıt. Kız Öğretmen Ok. SAK . ,, " 

1-11-38 11 

24-10-38 11 
26-10-38 16 
26-10-38 16 -
26-10-38 16 
24-10-38 11 -

28-11-38 10 

28-11-38 11 

29-11-38 10 --

26-10-38 15 -

27·10-38 
27-10-38 
27-10-38 
13-10-38 
13-10·38 

15 -
15 30 
16 
11 

Türk Hava Kurumu GeD. Mrk. Ank. 12-10-38 
11 15 
ıs -

lst. Vakıflar Dir. 
O. O. Y. Haydarpaşa 
lst. Vilayeti Daire Müd. 

lıt. Kız Öğretmen Ok. SAK 

O. D. Y. Ank. Haydarpaşa 
lzmir ve E11kiş ehir 

lst. Komut. SAK 

Denizbank Müd. 
lst. Telefon Dir. 
lst. Komut. SAK 
D.D.Y. Malatya 
Siyasal Bilgiler Ok:. 'SAK Ank. 
Elmalı Kazası Hükümet Tabip. 
Ank. Lvz. SAK 

Yükıek Mühendis Mek. SAK 
Harta Gen. Oir. Ank. 

,, 
,, 
n 

• 
Ank. Lvz.. SAK 
Vıze Tüm. SAK 

" n ,, . 
,, ,, 

Samıua Ask. SAK 
Kırklareli Tüm. ,, 
Karı Ask. SAK 

n ,, " 
Kayıeri Kor SAK 
Birecik Hudut Taburu SAK 
Tophane Lvı.. SAK 

14 10-38 15 -
14-10-38 10 30 
31-10 38 11 -

13-10-38 11 30 

27-10-38 15 45 

12-10-38 15 -

8-11-38 15 -
24·11-38 16 -
12 10-38 15 :w 
15-10-38 10 -
26-10:-38 14 -
20-10-3Ş 14 -
12·10-!38 15 -

27-10-38 
24-10-38 
22-10-38 
22-10-38 
22-10-3i 
22-10-38 
12-10-38 
20-10-38 

20-10-38 
20-10-38 
19-10-38 
15-10-38 
22-10-38 
20-10-38 
20-10-38 
26-10-38 
25-10-38 
25·10·38 

16 30 
10 
10 -
10 
10 -
10 -
15 30 
ıs -
15 30 
16 -
15 
10 -
11 -
10 
11 -
16 -
15 -
15 30 

Feriköy Maliye Şub. Şişli Hanı· 11-10-38 10 
mog-lu sok. No 2'4 

PTT Lvz. Müd. Ank. 20-10-38 15 -

layet makamında toplanacak Daimi Encümende yApılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için iateklilerin 944 liralık muvakkat te

minat vermeleri ve ihale gününden nihayet 8 gün evveline kadar 
Vilayet makamına müracaatle alacakları ehliyeti fenniye vesikası
nı ibraz etmeleri ve 938 yılına aid Ticaret Odası veıikaaını ibraz 
etmeleri lazımdır. 

10 Birinciteşrin 1~ 

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük V~ 
,.,.....,......,......,....,.,,,vv~vvvv...,.,....,.,.rv.,,rv-.,,-.,,-...,.~ o~ 

1 Eoaz·E•I 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

,, ,, krible 

" 
,, marinlave 

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

Erzak 

Pirinç Tosya 
., yerli Bombey 
n ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Limon İtalya 

n Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

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

,, ,, " (937 ,, 
,, ,, 1 ci ., n 

n 

,, 
Sade 

,, 
.. 
" ,, 

,, 2 ci ,, 

., 3 cü " 
yağ Urfa (birinci) 

• (ikinci) 
Kars (erimiş) 

,, (erimemiş) 

Trabzon 
., Vejetalin~ 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

,, 
,, 

Deri ham ve işlenmiş 

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

" ,, 
kuzu 
koyun 
oğlak 

keçi 
koyun 
kuzu 

" ,, 
Tula 

,, 
t;alamura 

,, ınanda 

,, sığır 

Kösele sığır 1 ci 
,, man~a 1 ci 

Me.şin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Pamuk ipliği 

Vater yerli 4 Adana 

n 

,, 
,, 
,, 
" 

n 6 
8 

10 
12 

,, 14 

,, 
,, 

,, 
,, 
., 
,, 

" 
n ,, 20 Yedikule 

,, .. 
Ekıtra ,, 

,, " ,, n 

,, ,, 

24 
6 
8 

10 
12 

n 

,, 
" ,, 
n 

,, " 14 ,, 
Va ter ecnebi 4 Hindiye 

" 
" ,, 

,, 6 
n 8 
" 10 

n 
,, 
,, 

12 ",, ·" 
Ekstra yerli 14 lngiliz 

" ,, 15 " 
" ., 18 ,, 

" " 20 " 
., ,, 22 ,, 
,, 
,, 
., 
,, 
,, 

" 

" 24 .. 
,, 15 İtalya 
" 18 
,, 20 
,, 22 
,, 24 

,, 
" ,, 
,, 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

,, 

" ., 

" 
" ,, 

kilosu 
,, 
,, 
,, 
,, 
n 

" ,, 
sandığı 

b. sandığı 

" kilosu 
,, 
,, 
,, 
,. 

" ,, 

" .. 
,, 
,, 

" 
" ,, 

" ,, 
., 

çifti 
kilosu 

,, 
" 

çifii 
kilosu 
çifti 

,, 
,, 
,, 

kilosu 
,, 
,. 
,, 

tanesi 
,, 
., .. 

paketi 
,, 
,, 
,, 
., 

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

" ,, 
,, 

" 
" ,, 
,, 
,, 

" 
" 
" ,, 

_,4,75 
_ı5,z0 
_1 

16.oO - - ()() 
14.50-15· 
12.00-12·~ 
11.00-ı ı.5 

_J6.50 
zı,50 

_26,oO 

24 
21.50- 26 
25--52 
-. - 31 
30.00-· ~ 
28.00-· zO 

19- ~5 - 2s -
20--21 

_goO 

-

160- I~ 
40 55 
50- fı(l 
55 - 55 

ı ıo- ~) 
48 130 
ı25 110 
105 

/ 

/ 

- sS 
34- 4Z 
40- ,~ 

155- JO 
125- ~zO 
ıoo- rfJ 
so- J5 
ıoo- 1 z0 
90-

1 
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~O Birinci teşrin 1938 

İnhisarlar Kocaeli Başmüdürlügüıaden : 

Ilı 8•şrnüdüriyet bakım ve işleme evinde yaptırılacak boya işi 
~ıl tıın nıüdürlü2"ümü:ı:ce musaddak keşifname ve bu hususta tanzim 
bt:it'IJ Şartname ahkamına uygun şekilde ve 1292,94 kuruş kesif 
deu elı Üzerinden 5. 10.1938 gününden itibaren on beş gün müd -
E a~ık eksiltmeye konulmuştur. . 

llıijd~~tme ve ihale 20. 10.938 ııününde inhisarlar Kocaeli baş
l'Ur!uğüde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

lt.r ~lıpler bu ife ait şartnameyi adı geçen komisyonda ve An· 
ilıG;"da" inhisarlar başmüdürlüğünde ve Adapazarında inhisarlar 

f: Url~ğünde tetkik edebilirler. 
oı~ kııltıneye iştirak edeceklerin keşif bedelinin yüzde 7,5 ğu 
~lıı 96,98 kuruşu ihale gününden evvel nakden veya milli ban· 
ltl~rıını:zdan birinin teminat mektubu ~larak Koc&eli başmüdüri
~ntı ."eznesine veya herhangi bir inhisar idaresine yatırarak mak· 

ıhraz etmeleri icap eder. 

Çanakkale Encümeni Daimisinden: 

~k.·1 
~ılo 1 trneye konulan iş: Gelibou\u-Keşan yolunun 12+000 - 48+04n 
lldltıetreleri araslnda üç parçadan müleşek kil ve 7340 metre tu
l ı:ı. Şoıe tamirntı es iyeaidir. Keşif bedeli 20069 lira 6 kuruştur. 

dt b tıyenler şartname! eri ve evrakı Çanakkale nafıa müdürlüğün
İ tdelsiz olarak gÖtt!bilirler. 

~, bale 24.10.938 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te Vi· 
~it ~nknmında toplanacak Daimi enc

1

ümende yapılacaktır. 
t •~itme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

'~ kııltmeye girebilmek için isteklilerin 1505 lira 18 kuru,luk 
~ ~aktcat teminat vermeleri ve gününden nihayet 8 gün evveli
t•i~adar vilayet makamına mür:ıcaatle ı\lacakları ehliyet fenniye 

'ı 10 aaını ibraz etmeleri ve 9 ~s yılına aid Ticaret odan vesikası 
raı etmeleri Jiizımdır. 

ve ispençiyari alat: 

~d· Edirne Vilayetinden: 
'\td k~ne Sıhhat ve İçtimllİ Muavenet Müdürlüğü tarafından köy· 
tt~~· 1 sıtmalı halkıı meccanen verilmek üzere 20 kilo klorümai
'•ııı 1~1n açık eksiltme suretile aatın alınacaktır. İsteklilerin şart
~llı.~Yı görmek ve açık eksiltmeye iştirak etmek üzere 60 liralık 
~ıt~llat rnakbuzlarile birlikte 14. I0.938 Cuma günü saat 15 de 

Yet Daimi encümenine gelmeleri. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

MÔNAKASA GAZETESi 

gün uzatılarak yukarıda miktar ve tahmin heddlcrile ilk te
minatı )azılı t•;;yamu ihal ,,j Çapada i ... tanbul Kız Öğretmen 
okulu hina ında toplnnan ot uJ komisyonunda yJpılacaktır. 

İstekliler şartnnmf'ıie •azılı vesika ile Ticaret Odasınm 
yeııi y:l V• :,İlrn"ı ve ilk ltminatlarını be1Ji gün ve saatten e\'· 
vcl Li~eler l\1uha ... eueciliği vezne:::in•! yatırmaları. 

hff'klil.,riıı şnrtııam~leri ve nümııncleri görnıt k ve iiğren
ınek iizere okula ınüral'antleri ilan olunur. 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden: 
Münakasaya Muham. Pey Eksiltme 
konan eşy. cinıi miktarı bedeli okçe•İ taribi 

Elbise 212 T. 25 50 406 27.10.938 
Palto 121 A. 17 25 157 • 
İskarpin 212 Ç. 5 80 ,, 

Yumurta 
Soğan 

Patates 

53000 A. 
5200 K. 

10000 K. 

1.75 
9.50 
8.-

167 
" 

Eksiltme. 
saatı fekli 

15 kapalı 

15 30 açık 

16 n 

16.30 ,, 

Mektebin ~38 mali senesi zarfındaki yiyecek ve giyecek ihti
yacları eksiltmeye konulmuştur. 

Bu ihtiyacların cins ve miktarlarile muhammen bedelleri ve 
ilk teminatları eksiltmenin tarih ve ıekilleri hizalarında göıteril
miştir. 

Kapalı zarf usulile yapılacak eksiltmeler için isteklilerin teklif 
mektublarını 2490 sayılı kanunun emrettiği diğer vesikalarla be
rabes muayyen saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko
misyon Reisliğine vermeleri muktezidir. 

İsteklile• 938 mali senesine aid Ticaret Odası vesikalarını göı
tereceklerdir. 

Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden : 

Türk Haya Kurumu Merkez hademeleri için açık pazarlıkla 
elbise ve palto yaptırlacaktır. Talip o1anlnrın teşrinievelin 12 inci 

1 günü saat 15 te Hava Kurumu merkez binasındaki satınalma 
1 komisyonuna müraca"tları. 
1 

'-~!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!~~~~ ı- -
1 

1 Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli ilk teminat 

Kalem 
Defatır va evrakı matbua 40 

Lira 
1050 

Lira K. 
71 75 ~ ~~Pıine tahmin edilen fiyatı 3900 lira olan Haydarpaşa has

ta i~~nın sekiz ke.lem Rontgen malzemesi açık eksiltme suretiyle 
1t İ)iıııci teşrin 938 pazartesi günü saat 1 O da açık eksiltme su-

I e satın almncaklır. . 
lıılll it terninnt 292 lire 50 kuruş olup şartnamesi her gün ögleden 1 

it ~.M. V. sntınalma Ko. da görülür. 

Gureba hastanesine lüzume olan yukarıda yazılı defatir ve 
evraki matbuanın yapılan eksiltmesinde teklif edilen fi otlar haddi 
layıkında görülmediğinden eksiltmesi ongün uzatılmıştır. 

İhalesi 14. 10.938 tarihine musadif cuma günü aaat 15 te Va
kıflar Başmüdürlüğu binasında toplanan Komisyonda yapılacak

lar Şartname ve nümuneleri hergün Levazım Kaleminde görüle· 
bilir. ' ~tk; •. Hepsine tahmin edilen fiatı 2700 lira olan 35 kalem veteriner 

t ıı~Crıyoloji malzemesi açık eksiltme suretivle ve 29.11.938 salı 
"\kl 111lat tO da Ankara'da M.M.V. satınalma Ko. da satın alına-

t· 
\tik terninatı 202 lira 50 kuruş olup şartnamesi hergün öğleden 

it kornisyonda görülebilir. 

'* H l' ine tahmin edıleıı fıatı 13400 liıa ulan ve ls-
uı ld Havd rpa~n ha tan ... inde vnptırılaeak i terliza cırı 
~<llıle 1 l çeşıt cilı.ız kapalı zarfla ekeiltmeye koııulmu~tur. 
k ıltnw 28 ıkılll:ı te!'irin 4)::38 pazıırte~i güniı saat l 1 de 

l~r:ı<Ja '\1.M. \. 8atına nıa konıi::.yonunda yapılncaktır. 
k t'mİn<1t 1005 lıra olup ~artııarne::ıi bedelsiı olarok lıer 

~•11 sonra \U!. V. satınalınu konıi•yoııırnda giirüliir. 

tkt "k rı , Havagazı, (Kalorifer Tesisat \ e Malzem.) 
~wwwwww -

Kütahya Belediyesinden : 
~ 

t b·I diye elektrik santralı için 250 ili 350 beygir kuv.etinde 
~•~el nıotörü al ternatörü ile komple ve santralda monte edi· 
~t lealirn edilmek şartile pazarlıkla alınacaktır. 

'ı ı ~!~r ve teferruatının bedeli muhammeni 15000 lira ve tl'min-
1> ~ liradır. 

\ııi:~arlık 26. I0.938 çarşamba günü saat >5 te Belediye Encü · 
Ş t Yapılııcnktır. 

\ til 'tnarne elektrik santralında gö.·ülebilir. İstiyenlere m ccanen 

~ili .. 
~~n ~~-------------
~-Elbise·l(undura-Çamaşır v .s. 
1 -

r,but Kız Öğretmen Okulu atınalına KomİS)Olllır daıı: 

f' MualliınK. 
•ltı . 

ıır>) I M.A. 
Tutarı PansiyonK. 

Lira M.A 
1206 150 

Reher mrlro 
Tutarı ve ade lin 
Lira tahmin bed. 
402 268 k ık laciverd 450 

lıkllnıaş 
ıq leıninatı 120.60 lira olup ıhalc:si l~t 10.938 per~erıılıf' 
h Uat l 1 de ) apılacaktır. 
lık ett-11 1000 560 

lerninatı 50.40 1 irn olup 
j ~ ant 

t 11,15 te yapılacaktır. 
~<ıııe 

200 112 56 
ihalcsı 13 10 938 perşemlıe 

1100 ı k ıra--ı 40 440 
it lı·rninatı 3:1 Jıra olup ihalesi 1~~. 10.938 perşembe gii· 
l at 11,30 da yapılacaktır. 

'tı t~nhul K1z Oğrrtmen okulunun muallim kısmile pan- . 
~~tıd 1 nıı talebeleri içın. yuka.n<la ~a~ılı. e~yanın :u 0.9:m 

e ) apılan açık eksıltıncsınde ı:st~Jdı çıkınadığıııdan on 

Devlet Demir Yolları ve Limanları İşletmesi Umum 
İdaresinden : 

~lulıammen bedeli 2340 lira olan 36 bin adet muhtelif 
renklerde ve 58-59X72-73 e/ın ebadında karton 14.10.938 
cuma giiııü ::-:ıat 1 o,:~o da Haydarpa~ada gar binaı.:ı içindeki 
koıııi~yon tarafından pazarlıkla ::-atın alınacaktır. 

Bu i~e ~İrnıck Ü;teyeııleriıı kanunun ta) in ettiği vesaik 
ve 2SI liralık yüzde J5 ni ·betimle teminallarile birlikte pa
zarlık günü saatin·· kadar komisyona müraraetları lazımdır. 

Bu işe ait şaı tnauwlı·r Ilaydarpa~ada gar uina:;ıııdaki ko
misyon tarafından para.ız olarak dağıtılmaktadır. 

İstanbul Vilayeti Daire Müdürlüpünden : 
İdare mecmuasının ağustos, eylil aylarından itibaren teşrini· 

evvel ayı haric olmak üzere 9 aylık nüshasının şartnamesine gö· 
re basımı 10.10.938 tarihinden itibaren 21 gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Mecmua en aşağı altı, en fazla 15 forma olacaktır. Lüzumu ha
linde ek olarak 40 formaya kadar ayrı kitab halinde ilavesi yapı· 
lacaktar. Ek formaların bedelleri de mecmua formaları gibi tediye 
edilecektir. 

BP-her nüshamun baskı adedi Jj0.) olacaktır. 
İhaale s;ünü 31.10·938 tarihina musadif pazartesi günüdür. 
Talihler yüzde 7.5 hesabile 146 lira 60 kuruş, muvakkat temi· 

nat akçesini Malııandığına yatıracaktır. 
Taliplerin ihale günü saat l: de Vilayet binasındaki Alım Sa

tım Komisyonunda ve şartnameyi öğrenmek için de hergün Vila· 
yet Daire Müdürlüğüne müracaat eylemeleri, 

~---
.. " 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Çorum Daimi Encümeninden : 

İlk mekteplere ait beheri S lira muhammen bedelli 45 sıraya 
alıcı çıkn:a~ığından teşrinievvelin 13 üncü perşembe günü saat 15 
de ihale edilmek üıere eksiltme muddeti on gün uzatılmıştır. 

Alıcı olanların encümen kalemine müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Topçu o.<ulu için 100 adet gardırop ve 53 adet ders sı
rası 15.10.938 cumarteıi rünü saat 11 de Tophanede levazım 
amirliği aatınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 1571 lira, ilk teminatı 117 lira 82 ku· 
ruştur. Gardırop ve sıraların nümuneleri Halıcıoğlunda Topçu 
okulu binasında görülebilir. 

• • • 
Dersane aıruı alınacaktır. Bak: mensucat sütununda ist. Kız 

Öğretmen Okulu SAK ilanına. 

.-=: -·._..;--.- .. __ -- _...,e:- __ - - -

Sayfa 3 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demıryolları ve Limanlars işletme Umum İdaresinden: 

Beherinin muhammen bedeli 320 kuruş olan 1600 adet kayın 
aa-acı 27. I0.938 perşeınbc günü saat 15,45 te kapalı zarf uşulile 
Ankarada idare binasında sntın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 384 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin etliği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,45e 
kadar komisyon reialigine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daireıinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden, İzmir ve Eskişehir 
mağazalarından dağıtılacaktır. 

l hrukat Benzin-Makine yağları v :..!=. 
Çorum Daimi Eneümenindeo 

Jık mekteblere ait azı 22000 çoğu 25000 kilo ve beher kilosu 
bir kuruş 25 santim muhammen bedeli\ oduna haddi layıkında 

alıcı çıkmadığından teşrinit!vvelin 13 üncü perşembe günu saat 
15 de ihalesi yapılmak üzere ekıiltme müddeti 10 gün uzatılmış· 
tır. Alıcıların Encümen kalemine müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Çatalca müstahkem mevki komutanlığı için 3 ton krible kö
mürü aatın alınacaktır. Pazarlığı 12 birinçiteşrin 938 çarşamba 

günü saat 15 te Fındıklıda l·omutanlık satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Edirne Vilayet Daimi encümeninden: 

Eeirne memleket hastanesinin 938 yılı ihtiyacı için 25 ton Türk 
antrasit kömürü açık eksillmeve konulmuştur. isteklilerin 25.10.38 
aah günü saat 11 de 69 lira 50 kuruşluk teminat makbuzlarile 
birlikte Vilayet D imi Encümenine relmeleri. 

ütef erri: 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

53250 ndct büyük parlak düğmenin müteahhit nam ve hesabı

na açık eksiltmesi 26. 10.938 çarşamba günü saat 14 de Topha
nede levazım amirliği satınnlma komisyonunda y1pılacaktır. Tah
min bedeli 10.18 lira 37 kuruş, ilk teminatı 77 lira 88 kuruştur. 
Şartname ve nümıınesi komisyonda görülebilir. 

htanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Çatalca müstahkem mevki komutanlığı için lüzumu olan 26 
çeşit malzeme satın nlınacağından pazarlığı 12 birinciteşrin 938 
çarşamba günü saat 15,30 da, Fındıklıda komutanlık aatınalma 
komiıyonunda yapılacaktır. 

Ankara Levazım Amirliğı Satınalma Komisyonundan : 

Harp okulu okur yataklarının 5000 kilo pamuğunun atılması 
pazarlığı 12. 10.938 saat I:> de Ankara Lv. amirliği satınalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

Yatakları görmek istiyenlerin okula pazarlı~a gireceklerin 
belli vakitte komisyona müracaatları 

. Denizbank Müdürlüğünden 
Bankamıza mensup Müessesat ihtiyncı ıçıo Pazarlıkla 3 adet 

Motopomp Satın alınacaktır. Pazarlık 8.11.38 günü saat 15 de 

Bankamız Materyel Dairesinde yapılacaktır. Şartname almak is 
tiyenler her gün ve pazarlığa gırmek istiyenler yukarda yazılı 
gün ve saatte mezkur Daireye müracaat etmelidirler. 

İstanbul Telt-fon Direktörlüğünden: 
İdare ihtiyacı için muhtelif eb'lldda 10 kalem font boru ve te

ferruatı kapalı zarfla cksiltmij e çıkarılmıştır. 
Muhammen bedel 48209.20 li:-adır. Muvakkat teminat 3616 li· 

ra olup eksiltmesi 24.11 9:lS perşembe günü saat 16 da Telt'fon 
Müdürlüğü binasındaki satınalma komisvonunda yapılacaktır. 

Talihler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile ka
nuni yeaaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e kadar 
mezkur komiııyona vereceklerdir. 

Şartnamesi 241 kuruş mukabilinde her gün Levazım Amirli· 
ğimideo alınabilir. 

Devlet Demiryollnrı beşinci işletme Müdürlüğü:ıden: 

Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan kilometre 440-455 ara
aındnki 9000 m3 balast; gün ve saatinde talib zuhur etmemesinden 
2490 No. lu kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan eksiltme pazar
lıkla yapılacaktır. Muhammen bedeli 9900 liradır. 

Eksiltme 15. 10.9 cumartesi günü saat 10 da Malatyn işlet· 
me binasında yapılac ktır. 

Muvakkat teminat 742 lira 50 kuruştur. 
Bu işe girmek istiyenlerin kanunun 4 üncü maddesi mucibin

ce işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına, kanunun tayin etti
ği vesaik ve muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile 
gün ve saatinde komisyon reisliğine müracaatları. 

Bu işe aid şartname ve mukavele projesi Malatya, Ankara, 
Haydarpaşa işletme kalemlerinde, Diyarbakır, Elazığ istasyonların· 
da iıteklilere bedelsiz verilmektedir. 



Sayfa 4 

Siyaaal Bilgiler Okulu Sahnalma Komisyonundan 

Siyasal Bilgiler Okulu için satın alınacak beden terbiye i a
letleri açık ekıiltmeye konulmuştur. Eksiltme 26.10.938 çarşamba 
günü aaat 14 te Ankara Mektebler Muhasebeciliği binasmda ya
pılacaktır. Bu aletlerin tahmin edilen bedeli 3000 liradır. 

Muvakkat teminat 225 İiradır. Fenni ve idari şartnamelerle 

resim ve pllnlar her gün Siyasal Bılgiler Okulunda görülebilir. 

Elmalı Kazası Hükümet Tabipliğinden 

Elmalı kazası dahilinde yerleştirilen 29 aile göçmene yerilmek 
üzere yerli malından sakat olmamak ve her türlü hastalıktan iri 
sağlam ve beş ili ıekiz yaşı arasmda çift sürmeye alışkın ve iki 
bin üç yüz yirmi Jira muhammen bedeli 28 adet öküz artırma 

eksiltme, ihale kanunu hükümleri dairesinde açık eksiltme sure
tile satın alınacağı ve eksiltme müddeti I0.9 938 tarihinden iti
baren 20 gün olup ihale 30.9.938 cuma günü saat 14 de Elmalı 

hükümet tababetinde müteşekkil komisyon huzuriyle yapılacağı 

hakkındaki ilan işi ihale günü 30.9.938 tarihine kadar tekemmül 
etmediği anlaşılmış olduğundan işbu ilin hükümsüz addedilerek 
1.10.38 tarihinden itibaren 20 gün müddetle yeniden ilanına ve 
ihale gü'nünüo 20.10.38 perşembe günü saat on dört olarak kabul 
edildiğinden talipler şartnameyi okumak üzere hükümet taba beti
ne müracaat edebilecekleri gibi suretini almak istiycnler de bet 
lira mal•andığıoa yatu dıktan •onra alabilecekleri ilan olunur. 

• • • 
700 adet tabta kar küreği alınacaktır. Bak: Nafıa Vekaleti 

ilinlarına. 

)Ji--,7 O Ô Gi1r 

Erzak, Zahire, t:t 1e Sf~bze: 

İltanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Harp akademiııi hayvanoiı için 300 ton yulafın kapalı zarfla 
eksiltmesi 25.10.938 salı günü sant 15,30 da Tophanede İst. Lv. 

Amirliği ıatınalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli on altı 
bin beş yüz lira Hlc teminatı 1237 lira 50 kuruştur . Şartname ve 
nümunesi Ko, da ıorülür. 

Kastamonu Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Aşağıda cins ve miktarları ve ihale günleri ve muvakkat te
minat miktarları yazılı sığır eti, odun kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. 

İ.teklilerin şartnameleri komisyondan bedelsiz alabilirler is· 
tekliler belli gün ve saatten bir 1aat evvel teminat mektublarını 
olbabdaki kanunun tarifi dahilinde kışlada müteşekkil komisyona 
teslim ve müracaatları ilin olunur. 

Cinıi Miktarı MuYak. teminat Tahmin edilen bedeli 
12600 lira Sığır eti 63000 945 lira 

Odun 730000 821-25 10950 ,, 
ihale1i 19.10.938 çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. 

Çorum Daimi Encümenden 

Hastanenin pirinç nohut, salça, saman, kuru üzüm, ıoda, sa
bun, zeytinyağı, un, sadeyag, tuz, seker, bulgur, arpa, kuru 
ııoğan, kuru fasulya, mercimek, Makarnıı, şehriye yazlık sebze, 
patetes, gaz yağma alıcı çıkmamış olınnsından teşrinievvelin 24 
üncü pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere yeniden 20 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Alıcı olanlnrın en-

cümen kalemine müracaatları ilan olunur. 

Kırklareli Tümen Satınıılma Komiayonundnn : 

Kırklareli tüm birlikleri ihtiyacı için 30000 kilo çorbahlc pırınç 
yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen fiatı 18 ku
ruş olup ilk teminatı 405 liradır. ihalesi 22-10-938 cumartesi günü 
saat 11 dedir. Talipler şartnamesini her giin tüm satın ima komisyo
nunda görebilirler. 

Birecik Hudut Taburu Sııtınalma Komisyonundan : 

Birecik hudut taburu için 200000 kilo fabrika ununa verilen fiat 
pek pahalı görüldüğünden 25-10-938 salı günü saat 15 de ihalesi ya · 
pılmnlc üzere tekr11r kııpıılı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. istek
lilerin şutnarrıe ve evurını görmek her glin kışlada satın1lma komis
yonunda görebilirler. 

Kırklareli Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Kırklareli Türnen birlikleri için 40 ton sadeyağı yeniden kapa
lı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. Beher kilosunun mu· 
hamen fintı 111 kuruş olup ilk teminatı 3330 liradır. f halesi 27 
teşrinievvel 938 perşf'mbe günü aant 16 dadır. isteklilerin şartna
mesini her rün tümen satınalma komisyonunda görebilirler. 

Erzincan Askeri Satınalma Komisyonundan: 

600,000 kilo fabrika unu kapalı urfla aatın alınacakt;;::-i\fu:' 
ham men bedeli 87.' 00 liradır. İlk teminatı 5600 liradır. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 24.10.938 pazartesi günü saat t 5 te Erzincan tüm 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartna .., esi 434 kuruşa alı-
nır. 

• • • 130,000 kilo fabrika unu kapalı zarf usulile satın alına
caktır. Muhammen bıedeli 20,450 liradır. Teminatı 1608 lira 75 
kuruştur. Eksiltmeıi 24.10.938 pazartesi günü saat 16 da Erzincan 
tüm satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 
Ankara garnizonu için 10000 kilo bulgur şartname evsafı ve 

nfimunesine göre pazarlıkla 12.10.938 saat 15,30 da Ankara leva
zım amirliği ıahnalma komisyonunda mübayaa edilecektir. 

Harta Genel DirekUSrlüğünden: 

Harta kıtaaı eratı için bin liralık bulgur defaten ve açık eksilt
me ıuretiyle alınacaktır. 

Açık eksiltme 24.10.938 pa:ıarteıi günü saat 10 Cebeci'de 
Harta Gn. Drk. binasında Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Muhammen tutarı bin lira olan bulgurun muvakkat teminatı 

75 lira olup banka mektubu veya vezne makbuzu kabul olunur. 

• • • Harta kıtaııı hayvanatı için 60000 kilo arpa, 25000 kilo 
kuru ot, 15000 kilo nman, 200 kilo yem tuzu. pazarlıkla ve de
faten alınacaktır. 

Pazarlık Cebeci'de Harta Gn. Drl<. binasında Sa. Al. Ko. da 
22.10.938 cumartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

Arpanın muhammen tutarı üç bin lira, muvakkat teminatı iki 
yüz yirmi beş lira, kuru otun muhammen tutarı ıekiz yüz yetmiş 
beş lira, muvakkat teminatı 65 lira 63 kuruş, samanın muham
men tutarı 300 lira muvakkat teminatı 22 lira 50 kuruş, yem 
tuzunun muhammen tutarı 14 lira, muvakkat teminatı I05 kuruş 

olup banka mektubu veya vezne makbuzu kabul olunur. 

Erzurum Askeri Satın Alma Komiıyonandan : 

26000 kilo 1ade yağ satın alınacaktır. Tahmin bedeli 19240 lira 
ilk teminatı 1443 liradır Şartname Erıurumda Sa. Al. Ko. da gö· 
rülebilir. Veya istenir. Eksiltme kapalı zarf u.sulile olur. 2R 10.938 
cuma günü 1&at 11 de Erzurumda Lv. lım. Sa. Al. Ko. da yapı · 
lacaktır. 

• • • 28000 kilo sade yağ alınacaktır. Tahmin bedeli 21000 lira 
ilk teminatı 1575 liradır. Şnrtname Erzurumda Sa. Al. Ko. da gö
rülür. Veya istenir. Ekıiltme kapalı zarf usulile ve 27.10.938 per
şembe günü 1aat 11 de Erzurumda Lv. Am. Sa. Al. Ko.da yapı
lacaktır. 

İst ı:ıbul Komutanlığı Stıtınalma Komisyonundan : 

İhale günü talibi çıkmıyan İıtanbul komutanlığına bağlı bir· 
likler hayvanatı için 844.000 kilo kuru ot satın alınacağından 

tekrar kapalı zarfla ihalesı 26 birinciteşrin 938 çarşamba günü 
saat 11 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 21944 liradır. İlk te· 
minat 1646 liradır. Şartnameai her gün komisyonda görülebilir. 

Vize Tümeni Satınalıııa Komisyonundan: 

Tümene bağlı birlilderın bulgur ihtiyacı acık eluıltme}e konul
muştur. Eksilımesi 20.10.38 cuma günü yapılacaktır. Miktar. teminat, 
Hat aşagıdı yazılıdır. Taliplerin o gün Viu Ko. na mürac a 1lan. 

Miktar M. bedel M. teminatı Saati 
30000 3900 292,50 15 Pınarhisar 
17000 2220 166,50 15,30 Vize 
17000 2220 166,50 16 Babaeski 

iıtanbul C. Müddeiumumiliğinden 

İstanbul Ceza ve Tevkifcvleri ihtiyacı için 31.5.RW akşamına 
kadar satın alınacak 300,000 kilo ikinci nevi ekmek kapalı zarf 
usulile cksiltmiye konmu,tur. Muhammen bedeli 28.500 liradır. 

Muvakkat temimıtı 2137 lira 50 kuruştur. 
İstekliler şartnameyi tatil gününden manda her gün saat 9 dan 

12 ye kadar ve 13 ten 17 ye kadar Sirkecide Aşirefendi sokağın· 
da 13 numarada Adliye Levaıım dairesinde görebilirler. 

Eksiltme 24 IO 938 paznrteıi ıünü ıaat 15 te Yenipoıtane ar· 
kasında Aşirefendi sokağında 13 numarada Adliye Levazım daire
sinde yapılacaktır. 

Lüleburgaz Tümen Satırı Alma Komiıyonundan 

Tümen birliklerinin senelik ihtiyacı olan 72000 kilo kuru fa
ıulye Hhn alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 20. I0.938 Perşem b < 

ıünü saat 15 dedir. Muhammen bedeli 8640 lira ilk teminatı 644 
liradır. 

Şartnameyi okumak isteyenlerin her gün ekslltmeve iştirak 
edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı vcsi
kalarile birlikte belli gün ve saattn Lüleburgaz Tüm. Satın alma 
l<omisyounna mürecanlnaı ilan olurur. 

• • • Birlik Cinsi Mık tarı M. bedeli İlk temınat Ek. ~ekli 
ismi kilo lira lira 

45 Sv. A. kuru ot 210000 5250 393, 75 
45 Sv. A. Sı~ır eti 150001) 4250 318,25 

Tüm. anbarı odun 175000 2187,50 164,10 
ihaleleri 14.10.38 1ant 15· 15,30-16 da yapılacaktır. 

kapalı z. 
ııçık 

açık 

Yukarıdıı karşılarında yazılı birliklere ait erıak ve ıaşe maddelcrı 

ayrı ayrı ihale edileceklerdir. 
Şartnameler hergün komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk teminat 

makbuzlarile 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncii maddesındc yazılı vesi
kalarile beraber muayyen saatta Lüleburgaz Tüm. satınalma komis
yonuna müracaatlan ilan olunur. 

Karı A•keri Satınalma KomisytJnundıın: 

Kars garnizonu ile Ardahan A. için kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulan unlarına ihale günü talip çıkmadığından bir ay zarfında pazar
lıkla alınacaktır. Birinci pa:ıarlığında talip çıkmadığından ikinci pa

zarlığa konulmuştur. ihalesi Karsta As . Sa. Ko. dn yapılacaktır 
Mevkii cinai miktarı Mu. Be. ihale Ta. tik T. Snt. Şekil 

Karı un 

Ardakan,, 

Kilo Li. Kr. L. K. 

450,000 58500 20·10 38 4175 10 Pn7.aılık 

200,000 28000 2{)-10-938 2100 11 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: ııı· 
Harp okulu hayvanat ihtiyacı olan 270 ton samanın pazarlıt' İli 

da talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla eksiltmesi 15 l . ci teşrd• 
938 saat 11 de Ankara levazım amirliği satınalma koınisyoııuO 
yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 4725 lira, ilk teminatı 354 liradır. 

Giresun Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
tııı 

Giresun garnizonu ihtiyacı için 140,000 kilo ekmeklik un •• 15 
alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 28.10.938 cuma günü saat 575 
de yapılacaktır. Muhammen tutarı 21.000 lira, ilk teminatı 1 

liraJır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

Kayıcri Kor Sahntılma Komisyonundan : 
l satııı 

Kayseri garnizonu kıtatının 430000 kilo unu kapalı zarf. 1 e 56 kil 
alınııcaktır. Muhammen bedeli 53750 lira ilk teminatı 3937 lıra , 11• 

ruştur. Ş•ulnamcsi lstnnbul, Ankara Lv. AmirliR"i Sabnalın• Ko: d' 
yooundıı görülebilir. Eksiltmesi 26-10-938 pazarfesi günü saat l 
Kayseri kor szıtınalma ko. da yapılncııktır. 

Samaun Askeri Satınalma Komisyonundan : ~ 

Samsun garnizonunda bulunan Birlikerin ihtiyacı olan 55(\,11 
kilo un kapalı zarfa eksıltmeye konulmuş ve verilen fıat pıt 5(ı 
görülmüştür. Bedeli 45,500 liradır . iık teminatı 3412 lira ,r 
kuruş olup bir ey içinde puarlıkln sabn alınacaktır. İlk paı 
liğı 15.10.938 cumartesi saat 10 da yopılacnktır • 

Vize Tümen Satınnlmn Komisyonundan: t t5 
Babaeıki garnizonunun 11 ton sade yağı 19. I0.938 de Si\ il~ 

de açık eksiltme ile salınacaktır Muhammen bedeli 9900 lira tı1' 
teminatı 742 lira 50 kuruştur. Taliplerin o gün Vize askeri '' 
alma komisyonuna müracaatları. 

* * • 
Yumurta, soğan ve patate alınacaktıı. Bnk: 

sütununda Yiiksek Mühendis Mekt bi :Miıd. ilanın 

~~~~~~~~~----~~--~/ 

----------~~-----_§! 
Feriköy Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden : 

Ş b · b 1 b 1 d k • · · · n t&ı),~ u emıze orç u u un uğu RUlDÇ vergısını rızae do~ow 

etmiyen Şişlide Hanı-noğlu sokağında 2t numaralı mahalde bir 
fabrikası sahibleri Dapey biraderluin fobrikuında haczed~"eb'' 
aded demir rendelemeğe mahsuı planya makinesile 108 X 1 OO ,dt~ 
dında 600 ve 94 X 100 ebadında 300 ve 81 X 100 ebadında 3 dl'' 
mecra borusu 11.10.938 tarihine musadif salı günü saat 10 da tllle 
hallinde ıntılacaktır. isteklilerin mezkur mahaldt> atış heye 
müracaat etmeleri iliın olunur. 

Ankara PTT Müdürlüğfieden: 
~6' 

İdarcmi:r:e ait kömür anbımnda m vcut olan 30 ton kol<bil'' 
mürü tozu 20-10-938 perşembe günü sa-tt 15 te müdürlülc il' D 

sında toplanacak komisvonda pazarlıkla satılacaktır. Tatibtet 
gün komisyona mGracaatları. 

lstanbııl Levazım Amirliği Satınalmn Komisyonundan: 1' ~ 
Tophanede iki No.lu dikimevinde birikmiş olan 11 b;rı ,1i' 

kösele lmpıntısı 14.10.938 salı günü saat 14 de Tophan~ded~· 
lıklıı satılacaktır. Tahmin bedeli 220 lira, teminatı 3J lırR 1 

İstanbul komutanlığı Satınalma Komisyonundan· i" .~ 
Tayyare deffi topçu taburunda birikilmiş 1200 boş be"~ıı ıv; 

nekesi ıatılacaktır. A ~ık arttırma ile ibnleııi 24 birincit~şrıtı tzl 
pazarteııi günü saat 10.30 da yapılacaktır. Muhammen f11• 
liradır. ilk teminatı 9 liradır. 

Bursa Yenişehir Belediye Riyasetinden: . .10 ~~ 
Yenişehir Belediyesinde mevcut tahminen 150-200 bın ":e '(. 

ra kılçık çeltiği 1. 10.938 gününden itibaren 21 gün müdde~ 1' 
· - -dor· 

arttırmıya konulmu,tur. ihale günü 21.10.938 cuma gunu 
lib olanların Belediye Encümenine müracaatları. 

İzmir Memleket Hastanesi Başhekimliğinden : 1,· 

İzmir memleket hastanesinin 1.4.938 tarihinden 30.6.938 
1 

rihine kadar vefat eden eshasın eşyalan 6. I0.938 tarihinde:l<,r1 

10.938 tarihine kadar yirmi gün müddetle açık artırmaya ç f.~ 
mıştır. Artırma günü 26.10.938 tarihine rn lıyan çarşa111b11t ~( 
ıaat dokuzdan on ikiye kadar memleket hastanesinde beY~1"r'' 
zurunda satılacaktır. isteklilerin mezkür gün ve snatta bas 
müracaatları ilan olunur. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan ·f e'-' 
Akköprüde nakliye deposunda köhneye ayrılan muhtel• 1ıı~ 

ve miktarda nakliye, marangoz ve saraç malzemesi arttır~'e ~ 
tile 13 10.938 perşembe günü saat 14 de Akköprüde nalchY 
posunda peşin para ile satılacaktır. / 
r.==================~ 
l[ D.D.YOLLArıı işLETME u. MUoUıuU6~ 

"t! ~ 
Muhammen bedeli 22220 lira olan 79 kalem lastik freCJ 11 ıı ı' 

faj hortumları 17.11.1938 perşembe günü sant 15 te knP .ı . ~ 
usulile Ankarada idare binasında sntın alınacııktır. tt.1'11 

1 
Bu işe girmek isteyenlerin 1666.50 liralık muvakkat ii" •' 

ile kanunun tayin ettiği veıik ları ve tekliflerini aynı g ~,~ 
14 e kadar Komisyou Reisliğine vermeleri lazımdır. . si" 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme d•1
'' 

Haydarpaşnda Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağılılacakt1~..) 
(7064) 

ı, 

,, 
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inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
20, l- Ayrı ayrı kapah zarf usuliie eksiltmeye konulup 
t~ Vl,938 tarihinde ihale edilemeyen İzmirde yaptırılacak 
b~lün bakım ve i~leme evi inşaatiyle temel kazıkları ışı 
&jlt kül halinde yeniden ihzar edil n şartname ve proje-

rtlucibince kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

~ 11- Heyeti umumiyesinio keşif bedeli 764426 lira 33 
lltuş ve muvakkat teminatı 34827 lira 5 kuruştur. 

lq IU Eksiltme 1.Xl.938 tarihine rastlayan sah gunu 
hat 11 de Kabataşta Leva'Zım ve Mubayaat şubesindeki a 
lll Komisyonunda yapılacaktır. 
~ iV- Şartname ve projeler 38,22 lira bedel mukabi
~ dİ İnhisarlar Levazım ve M1.1bayaat şubesile Ankara 
t Znıir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

tııa v _ F cnni şartnamesinde izah edilen esaslar daire
St de yapılacak temel kazıkları işi Franki, Rodiç, Stern, 
~~Ples, Brec tel, Abalorenz, Miharlis Most vesair fir
lt arın usul ve sistemlerine veya bunlara mümasil sistem· 
te göre yapılacaktır. 

1\lı İsteklilerin diplomalı mühendis veya mımar ol
a arı, olmadıkları takdirde ayni evsafı haiz bir müte· 

~~Sısı inşaatırı sonuna kadar daimi olarak iş başında 
t d U~duracaldarını noterlikten musaddak bir taahhüt ki· 

~ ıle temin etmeleri ve bundan başka asgari 500 bin 
al ık bu gibi mşaat yapmış oldu~larını gösterir vesik.ısHc 
:d: gününden 8 gün evveline kadar inhisarlar . umum 

1 - İdaremizin Karaağaç barut deposu tapa, saçma, fişek 
anbarlarında şartname ve projesi mucibince yaptırıla· 
cak kerevet inşası. pencere tecdit ve tadili ve tamir 
işleri heyeti unıumiyesi birden açık eksiltmeye kon· 
muştur. 

Jl- Keşif bedeli 2941.30 lira ve muvakkat teminatı 220.60 
liradır. 

111- Ekşiltme 18 X.938 tarihine rastlayan salı günü saat 
14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Şartname ve projeler 15 kuruş bcd<!l mukabilinde 
sözü geçen şubeden alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7.5 güvenme paralarilc birlikte yukarıda adı 

geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (7070) 3-4 

1-

il-

• • • 

Listesinde cins ve miktarı yazılı l 19 kalem tesviyeci 
aletleri açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 754.93 lira ve muvakkat teminatı 

56.12 liradır. 

Hl- Eksiltme 13.X 938 tarihine rastlayan perşenbe günü 
saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Ahın Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Listeler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden 
alına bilir. 

Sayfa 5 

~--~-------~-----, 
GELİYOR KIŞ 

Sayın müşterilerimize müjde 

Ankara 1937 Enternasiyonal Kömür Sergisinde 

Jüri Hey'etince ALTJN madalya verilen yerli 

EKONOMİK ve ŞIK 
markalı sobalarımızı her yerde arayınız 

Fiatlar EL VE R İŞ L t D İ R 

Enson model Avrupa Kromeli ve 
Emayeli sobalarımız da gelmiştir. 

Teminat:ll ve uyu çabuk 

ısıtan Termosifon Hamam kazao
larımızı markamızla her yerde 

arayınız 

Her nev'i BANYO, LAVABO, Muı· 

luki Hava Gazı ocakları ve sıhhi le· 

vazımımzı mağazamuıdan satın alınız. 

ŞIK soba mağazası 

M. Şirakyan 
İstanbul Büyük Postane karşı.unda, Türbe ıokak. No.6 

'--illMm~El!!Dllli ....................... , 

- . Urlüğü inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca münakasa 
'Ştirak ve ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

~1 Vıı_ Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 6 
~ S tnaddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve yüzde 

guvenme parası makbuz veya banka teminat mektu-

V - İsteklilerin eksi ltnı e için tay in edil en gün ve saatte ıc .. ;;;:;:;;;::::;;=r;m=:;;;:;;;...;;;;;;;;;;;;:;:.:;;:;;;;:;;.;;;;:;;:.;;;;;;.=;;;;:; ........ :;;;;:;...,.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

yüzde 7,5 güvenme paralariıe birlikte yukarda adı IJ M üte ah h it 1 e r i n T ak v i mi ~ 
geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (7197) 3-4 ~=---~~-=~~=........,=========~======-

~ ~ ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme gunu 
~ i<!ç saat lO a kadar yukarda adı geçen alım komis
t u başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazım-
. (6492) 3 4 

••• 
ı..... . 
~ıl .lzmir-Bornova banliyö şömendöfer hatlı üzerindeki 
~ 1 ısta yonundan idaremizin Çamalh Tuzlasına sartna
p ~t projesi mucibince yapılacak su isale i ameliyesi 
ıtlı Zarf usulu ile eksiltmeye konmuştur. 
" Keşif bedeli 20325 lira ı 3 kun ş ve muvakkat le· 

ıtta 1524.39 liradır. 
ll....._ Eksiltme 14/X 938 tarihine rasllıyan cuma günü 
~ 15 tc Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

Komisyonunda yapılacaktır. 

1/" - Şartname ve projeler 102 kuruş bedel mukabi· 
h: ~nhisarlar Umu~ Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat 
'vsıle Ankara ve lzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

t \' Eksıltmeyc iştirak etmek i.,teyenlerin fenni evrak 
~t~Saikini biıhassa onbin liralık bu gibi işler muvaffa
~ 

3
e. ~.apmış olduklarmı ~österir ve~ikayı ihale günün

~ gun evveline kadar inhisarlar inşaat Şubesine ib-
-ıderek ayrıca ehliyet ve eksiltmeye iştirak vesikası 
\tarı lazımdır. 
qdl Muhürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci 
til ede yazılı İnşaat Şubemizden alınacak eksiltmeye 
a b Vesik sı ve muvakkat güvenme parası makbuzu 

ttfı anka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
~arın eltsiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarda 
~eçen Alım Komisyonu Başkanlığma makbuz mukabi-

\rerilmesi lazımdır. (6893) 4 - 4 

* * 

Muhammen Be. 

*** 

l- İdararemizin Kabataş şarap imlihanesi ile anbar 
arası geçidinin şartnamesi mucibince demir çatı ve ca
mekanla örtülmesi işi pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

il- Keşif bedeli 1043 90 lira muvakkat teminatı 78.30 
liradır. 

lll- Eksiltme l 2.X.938 tarihine rastlayan çarşamba gü
nü saat 14 de Kabataşta Levazımve Mubayaat şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ye sa
ate yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri Han olunur. (6885) 4-4 

... * 

1 - İdaremizin Cibali depolar gurubuna bağlı bahariye 
deposu için satın alınacak listesinde cins ve mikdarı 
yazılı 78 kalem eczayı tıbbıye açık eksiltmeye ko
nulmuştu r. 

il - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 430.45 lira 
ve muvakkat teminatı J2.28 liradır. 

ili - Eksiltme 17 /X 9.i8 tarihine rastlayan pazartesi günü 
sDat 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube

sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
l V - Listeler parasız olarak her gün ~özü geçen şubeden 

alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve snatte 
0 

o 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (7069) :~-4 

1---=-----

Miktarı 
Beheri Tutarı 

K. S. Lira K. 

0ıo 15 
teminatı 

Lira K. 
Bulunduğu 

mahal 
Eksıltmenin 

Şekli saat 

İstnnbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

1385 Kg. 
lı lp 6124 " 

kınnap 1713 ,, 

Qlır 9222 
b~: dö kar-
t~ • 170 ,, 

Şışe 190 
~it ,, 

'tt ''t"tı 200000 adet 

13 

80 
10 

1198 86 

136 
19 

179 83 

20 40 
2 85 

Ahır kapı açık art. 

Cibali fab. Pazarlık 
Paşabahçe F. ,, 

14 

14 30 
15 

Bu akşam 

ıaat 21,30 da 

KOMEDİ KIS M 

Yanlışlıklar Komedisi 

Yazan: 
V. Şekspir 

3 perde 

Türkçesi 
Avni Givd 

il ip 3839 kilo 20 50 787 l 18 - Şemsipaşa D. açık art. 15 15 
•, Sul 716 

k " •ı lll\aviçe292 I ,, 
kınnap 1228 ,, 

4tct Yukarda cins ve 
ıı "thr. 

13 93 08 13 96 ,, Pazarlık l 5 30 
15 50 452 76 67 92 ,, açık art. 15 45 
18 - 221 - 33 15 Şark dep. Pazarlık 16 

miktarı yazılı 7 kalem malzeme hizalarında yazılı usullerle 

ltı ~uhammen bedellerile yüzde 15 teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
~4ı. (rttırma 21.X.938 tarihine rastlayan cuma 2'Ünü hizalarında yazılı saatlarda Ka
ly, N ev azım ve Mubayaat şubesindeki satış komis onunda yapılacaktır. 

M.mtiyu i ve 11121 ~ 

Direktörü: t . Giri 

V I urnuneler malzemenin bulunduğu mahallerde görülebHir. 

tj ,
1 
~steklilerin yüzde 15 teminatlarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gel· 
itn olunur. (7 161) 2-4 -

r. 1 t .. Bili " aolaü o ı 

_.., 

Salı 11-10·938 

• Çuval, ip vı. isknrta eşya (lnhis. U. Müd.) ~\: 829 
Yazlık ve kışlık elbise {İst. Limanı Sahil Sıh. Mrk.) .\~ 829 
Hamule motörü (Tophane Lvz.) .\! 830 
Gözlük (MMV) .\; 830 
Yüıa kazak (Tophııne Lvz.) .\~ 830 
Tekne (lnhia. U. Müd.) .\~ 830 
Salça, tuz, soğan, yumurta, patates. peynir, şeker v.s. (Sultanahmed 

Erkek Sanat Okulu) .'\~ 830 
Sığır veya keçi eti (Bergama Ask.) .\' 831 
Deri palto (DDY) .\: 831 
Lavemıırin kömürü (İı.mir Liıe ve Ortaok.) X· 83 \ 
Zeytin \Ank. Lvz.) .\:. 832 
* Mustamel eşya (DDY) .;\':. 832 
Arnavutköy PTT binası tamiri (İst. PTT Müd.) .\" 832 
Bulgur ve kırmızı mercimek (Balıkesir Ask.) .'\~ 833 
Taş (1 t Deniz Ticareti Müd.) .Y• 833 
Demir boru ve flanş {fst. Aık. Fabr.) ~\! 833 
Soba ve malzeme (lst. Beled.) .~! 833 
Bayr.ık (lst. Beled.) .~! 833 
Koy n gübresi nakli (lıt. Beled.) ,,; 833 
Saman (Vize Tüm.) .;\~ 835 
Su tesis.ıh ( onya Su işleri Bürosu) :\~ 837 
* Mühtelif preı, zeytin taşı vs. (Manisa Beled.) .:\! 840 
Bahçe davarı inş. (Diyarbakır Nafın Müd.) ~\'! 840 
Pir:nç (Tophane Lvz.) :\~ 842 
Maçkada fen tatbikat okulundıı yap. tamirat (lst. Komut.) .\ 843 
Elbise ve muşamba ,Samsun Emniyet Müd.) .\! 843 
Kelvin marke ınnkıne yedek parçaları (Gümr. Muh. G . K.) .\! 844 

Çanakkale Vilayeti Daimi Encümeninden 
Alınacak eşyanın cinsi Muhammen bedeli 

lira 
97 kalem eczayı tat.biye 3000 
28 ,, Ameliyathane malzem. 

113 ,, Laboratuvar ,, 

Muvakkat tem. 
lira 
225 

Çanakkale memleket hastanesinin 938 yıh ihtiyacı olan Ye 
muhammen bedeli 3000 liradan ;baret bulunan cem'an 238 kalem 
eczayı tıbbiye ile ameliyathane ve laboratuvar malzemesi 13.10.938 
perşembe günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 22.9.938 tari· 
hinden itibaren 21 gün müddetle .-çık eksiltmeye konulmuştur. 

isteklilerin gösterilen gün ve saatte teminllt makbuzlarını hamilen 
Çanakkale Vilayeti Daimi Encümenine ve şartnameyi ve ilaç ve 
malzemenin evsafını görmek isteyenlerin de her gün Daimi En· 
cümcm kalemine ve Vilayet Sıhhat Müdürlüğüne müracıııttları i· 
lan olunur. (6702) 4-4 

25 Teşrinievvel 938 salı günü saat 15 te Ankarada Nafıa Ve
kaleti Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme 
Komisyonunda ceman ,1820 lira muhammen bedelli Haydarpaşa· 
da vinç altında teslim şartiyle kuru gürgen ağacından yapılmış 

700 adel tahta kar küreğinin açık ekıiltmesi yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 136,50 liradır. 

Ek iltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Vekaleti 
Malzeme Müdürlüğünden paraaız olarak alınabilir. 

isteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazalı vesika· 
larla birlikte aynı gün aat 15 te mezkur Komisyonda hazır bu· 
lunmaları lazımdır. (4207) (7265) 1 4 

• 
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ABONNEMEN'fS : 
Ville et Province 

3 MCllS Ptrı. 450 
6 850 

12 1500 

F.trarıger : 12 ımoiı Ptre. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

Q otidien des Adıu icatim 
f 

T 

ADMINISTRA1 U 

Y ogbourtchou H 
1 er Etage, N. 3-4 

lat~, P rochemhe B z 

feMphone: 49442 

Boite Poıılale N 1261 

Pour 1 Puhlicit~ r 'rıdreııu~r 
iı r Administr tion Journal Professioıınel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adreııse 1 clegraphiquc: 
ıtaubul ONA~ASA 

Tableau Synoptique es ications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode Prix 
d' adjudical estimatif 

Caution. 
provisoire 

Lieu d'adjudication et dll 
Cahier des CbarJ?eı -

Jours Heure 

~o~uction-Reparation-Trav. Publ ics-Materiol de Construction-Cartographie 

Rep. de chauısee s route Gelibolu-Keşan : 
7349 m. 

Constr. de chaussee s route Gelibolu·E.ceabad: 
4209 m. 

Constr. bat. ecole primaire :ı la station d'E.s· 
kişehir {cah. eh. P. 262) 

Reparation moıquee "iplikçi" 
Constr. deux hangars pour bataillon aviation 

iı Oiyarbakir el deux garageı pour batte
ries d'obus (cah. eh. L. 11,28) (aj.) 

Constr. bafüıse d'atelıer de repar. a Çorlu 
(cah. eh. L. 2,78) 

Conıtr . deux hangars d'nrtillerie et trois de· 
pôts de munitions iı Küt bya (aj.) 

Constr. deux pavillous a Babneski (cah. eh. 
P. 190) 

Constructioo pavıllon iı Gebze 
Acheve:nent construction hangar 
Construction hangars : 2 p. 
Trav. de terı·asscment de la place d'aviat on 

iı Adana 

Pli cach 

,, 
Grc a grc 

Pli cach. 

" 

" 
" 
" 
" 

20069 06 1505 18 

12586 68 944 -

52289 04 3864 45 

24232 49 1817 50 
25579 12 et 
12528 96 

4033 

107501 45 6625 8 

15500 -
24329 02 
49053 66 
17116 48 

2864 -

1162 -
1825 -
3679 02 
1283 75 

Vilayet Çanak kale 24-10·38 ı 5 

" 
24-10-38 15 

Dır. Trav. Pub. Eskişehir 31-10·38 15 

Dir. Culture Konyn ::!7-10-38 10 -
Com. Acb. Minist. Def. Nat. Anlc. Danc; un moiı 

Com. Adı. Corps Armee Çorlu 24-10-38 16 

,, Balıkesir 1·11-38 11 

" 
Çorlu 24-10-38 11 

Com. Ach. lntend. Eskişehir 26-10-38 16 -
26 10-38 16 
26·10-38 16 -
24-10·38 11 

" 
" Dir. Trav. Publ. Seyhan 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hôpitaux 

Articlcs de roentgen pr. hôp. Haydarpaşa: 8 Publique 3900 -
lota 

lnatall. de aterlisation iı l'hôp. Haydarpaşa et Pli ~eh. 13400 
11 appareila 

Articles de vetcrinaireı et efe bacteriologie: Publique 2700 
35 lots 

ElectricitC-Gaz·Chauffage Central (lnstallation at Materiol) 

Moteur Dıesel de 250-350 CW. pr. central 
electrique, a vec alternateur complet y com· 
pria le montage 

Grc a gre 15000 -

Habillement - Chaussuros - Tissus - Cuira 

Coıtumes: 212 co111plet11 
Paletots : 121 p. 
Eıcarpinı : 212 paires 
E.toffe bleue pour uniformes (aj.) 
Satin noir (aj) 
Habits et paletots pour subalternc 

Travaux d'lmprimerie-Papete':.!! 

lmpression de reginrcs : 40 lots lnj.) 
Cartons div. couleur• : 36000 p. 
lmpression recueils dı.:rant 9 mois 

Plı cach la p. 25 50 
Publique " 17 25 

" ,, 5 -

Grc a grc 

Gr iı gre 
Publique 

1050 -
2340 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapissorie ete. 

Bancs pour classe : 40 p. (aj.) 

• 
Bois do Construction, Planches Poteaux ate 

Bois de hetre : 1600 p. 

Combustiblo Carburant-Huiles 

Houille criblee : 3 t. 

Divers 

Motopompes : 3 p. 
Tuyaux en fonte et accessoiree: JO lots (cah. 

eh. P 241) 
Divers articleı pour la Place F ortc Çatalc:s : 

26 lots 
Articles de sporta 
Boeufs de labour : 28 p. (cah. eh. L. 5) 
Ballast : 9000 m3 (aj.) 

Provisions 

AvoiDe : 300 t . 
Oeufs : 53000 p. - Oignons : 5,2 t - Pommes 

de terre : 10 t. 
Ble concııısc 
Orge: 60 t. 
Foin: 25 t. 
Pa ille: 15 t. 
Sel: 250 k. 
Ble concaue: 10 t. , 

B) Adjudicatıons a la surenchere 
Poussiere de coke : 30 t. 
Tuyaux de canalisation varlopc ete. 

• 

Plı cach la p. 3 20 

Gre a rre 

Grc iı 2rc 
Pli cııch 

Gre a gre 

Publique 

n 

Gr<' a gre 

Pli cach 
Publique 

Publique 
Publique 

" 
" 
" Pli cach 

Gre a grc 

48209 20 

3000 -
23W 
9900 

16500 -

1000 -
3000 -

875 
300 -

14 -

292 50 

1005 -

202 -

1125 

406 -
157 -
80 

78 75 
251 
146 60 

384 

3616 -

225 -

742 50 

1237 50 
167 -

75 -
225 
65 63 
22 -

1 05 

Com. Ach. Mın. Def. Nat. Ank. 28-11-38 10 -

" 
28-11-38 11 -

,, 29-11-38 lO -

Municipalitc Kütahya 26·1\,•38 15 -

Com. Ach. Ecole lngen. G.suyu 27-10-38 15 -
,, 21-10-38 ıs 30 

" 27-10-38 16 -
Com.Adı.E.c.Norm. de Je ncs rilles 13·10·38 11 -

n 13-10·38 11 15 
Comite Central Lıgue Avıation 12-10-38 15 

Turque Ant. 

Dir. Vakoufe lslanbul 14·10-38 15 -
l ere Expl. Ch. de Fer Etat H pach 14-10-38 10 30 
Vilayet lstanbul 31-10-38 11 

Com. Ach. Ec. Normale de Jeunes 13·10·38 11 30 
Fillea a lstanbul 

Adm. G~n. Ch. de fer Etat Ank. 27 10·38 15 45 
Bur. Exp. H.paşa Magaeine lzmir et E şenir 

Com. Ach. Command. lst. Findikli 12-10-38 15 -

Dir. Deniz.bank Sue. lstanbul 
Dir. Telephones Ist. 

8-11-38 15 
24·11-38 16 

Com.Ach. Comm11nd. lst. Fmdıklı 12-10-38 15 30 

Com. Ach. Ec. Sciences Politiques 26·10-38 14 
Medecin A.utorites Kaza Elmalı 20-10-38 14 
5 eme Exploit. Ch. Fer Etat Malatia 15-Hl 38 10 -

Com. Ach lutend. l!lt. Tophane '.25·10-38 15 30 
Com. Ach Ec. lngenicur G.suyu 27-10-38 16 30 

Dir. Gen. Cartographie Ank. 

" 
" ., 
" 

Com. Ach. lntend. Ank. 

Dir. P. T. T. Ankaıa 
Bureau Fıscal Ferikeuy-Chıchlı 

Rue Hanımotlu No 24 

24-10-38 10 -
22-10-38 10 -
22-10-38 ıo -
22-10-38 10 
22-10·38 10 -
12-10.38 15 30 

20-10-38 15 -
11 10-38 10 -

Du Mini avau1' 

La dat et l'beure de l'adjudication des ponts de J{ıı: 
ruçay, Salat et Batman, a construire sur la ligne fert?s 
viaire Diyarbakir-Cizre, qui ont ete fixees dans fes ıtf\ 
parus et iı paraitre dans les No . du 27 Septembre, 8 e 
18 Octobre et du 2 No~embr~ 938 des journaux "LJJıı5"' 
"Kurun" "Sontelgraf,, "Münakasa,, en Franç is et "fll~ 
kische Post,, en allemand, ainsi que dam. les Nos. du de 
Septcmbre, 8 et t 8 Octobre et du 2 Novembre ~38 ıe 
l'Officiel "Resmi Gazete" comme devnnt avoir JıeU te 
l 1.11.938 a 15 lıeurs Oot ete modifiees, VU la necİ551 

et portees a Samedi, ı 2.1 1.938 iı 1 1 heures. 'iı 
Les plis contenant les offres serout acceptes jusqıı 

une heure avant ı'heure fixee pour l'adjudication. 5 
(7012) (4027) 2 ..... 

De la Direction Generale des Chemins 
de Fer de l'Etat 

de 
41080 kg. d'nı ier de dıverscs e pece-; et 800 pice,. ,, 

e· 
dıampignons pour tourner les bandagcs, d'une vafeur 00 
mative de 24905 Ltqs. eront achctes par voie d'adjudic l ıı 
sous pli cachetc le lundi 19 decembre 938 a 15 h. 3, 
Jocal de l' Administration Ge faale a Ankara. ' 1 

Ceux qui desirent v prendre part doivent remett r ~ır 
P esidence de la Coımni .. :sı ın Je jou de l'arljudicatıo0 1 
qu'a 14 h. 30 leurs offı .. , une garantıe pro\isoire de ıBb ' 
Lt<r. et les certificats cxige::; par la loı. 1 

Lf's cahiers deıs dıarge sont dıı:.tr hue gı atuıterrıe•~ 
Ankara par le ervıce de Approvi::;iorııwm ııl ... t1 .\ H9' 1 
paıııa par le Bureaıı de Receptioıı. (7n5) 1,........ 

• • • .,r 
90.000 pieces de douilles de tirefonds en bois de chcııe ~ııt 

ef 
traver es en beton d'une valeur estimative de 13.500 LtqS• 'ı; 0<' 
achetees par voie d'adjudicntion sous pli cachete le mardi 

1 ıe ı .,, 
tobre IU38 a 15 h •• iO au local de l' Administration Gcııe 

Ankara. f' 
Ceux qui dC.irent y prendre part doivent remettre iı .~' 1 ~ ~ 

sıdence de la Commission e jour de l'adjudication jusqu ti et ıe1 

30 leurs offres, une garantie provisoire de 1012,50 LtqS· 

certificats exiges par la loi. ~,r' 
Les cahiers des charges sont distribues gratuitcment . ;..ıı p' 

par le Service des Approvisionncments el a Ha.} darP11~ ~) 
le Bureau de Reception. (7065) 

il Memento des Fournisseur 5 

Mardi 11-10 938 
ı9 

• Corde, ficelle, canevas ete. (Dir. G n. Monopoles) ·No rJO 
Uııiformes d'etc et hiver (Com. Acb. Offıce Sanıt. Port Ist.) 
Moteur de transport (lntend. Tophane) No 830 
Lunettes (Min. Def. N q No 830 
Blouses en laine (lnt. Tophane) No 830 
Coque d'un moteur 1Dir. Gen. Monopoles) No 830 ND 
Diverses provisions (Dır. Ecole des Arts a Sultanahmed) 
Vıande de mouton ('Com. Ach. Milıt Bergama) No 831 
Paletots en peau (Ch. de Fer E.tat) No 831 8.,ı 
Houille (Com. Acb. Lycees et Ecoles Sccond. lzmir.) No 
Olives (lntend. Ankara) No 832 
* Artıcles camelote (Ch. de Fer Etat) No 832 C'o ~ 
Rep. batiment P. P. T a Arnavutköy (Dir. P T. T. lst.). ) ~ 

<Bles concasscs et lentilles rougcs (Com Ach. Milit. BııliH51' 
Pıerres (Oir. Commerce Maritıme lst.) No 833 
Tuyaux et flanche (Dir. Fabr. Milit. lst) No 833 
Poeles et materiel pour poele (Mun. lstıınbul) No 831 
Drapeaux (Mun. lstanbul) No 833 
Transport de fumier (Mun. lstnnbul) No 833 
Paille (Div. Vize) No 835 
lnstal. d'eau (Dir. Bur. Af. Hydrauliqueı Konya) N' 837 
Conıtr. mur {Dir. Trav. Puh. Dıyarbnlcir) No 840 l N' 
Rep. bat. ecole npplicatıon science a Maçka (Command. ıst ~ 
Coslumes et imperm "ables (Dır. Sfirete Samsun) No 843 " 
Picces de rechanges machine marque Kelvin (Comı and 

Douan. lıst.) No 844 

f' 

l 
i 

1 
i 
i 


