
--- - - - -_ - - = - -
... _-, - _____ a_ ~- • 

- - -

ÔÇÜNCO SENE No. 850 

~44&&&&A.A.A.&&&44A• 
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TGrkiye içi c Kuruş 

3 AYLIGl 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylığı 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz mukabili olma

n tediyat makbQl değildir . 
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~ ...................... ~ 
~ İDAREHANE : 
~ Y oğurtcu ban, l ci kat 
~ No. 3 ve 4 ~ 
~ Galata, Perşembe paıarı 

~ . İLAN ŞARTLARI 
~ ldarehanemizde görüşülür 

~ 
~ 
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Telgr.: ist. MÜNAKASA 
Telefon.: 49442 

Posta kutusu N. 1261 .. ............................................... ....... 
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Harici Etonomit Ha~erler 
~iman ·ı t. · · ya ı e ıcaretım ız 
~lııı . 

' •nya iktisat nazırı Bay 
:dile İktiaat Veklletimiz a-

l, il Yapılmış olan prensip 
ttııaıına göre Almanyadan 

t:ilr.on marklık yani 72 
'•t~ lıralık kredinin ne suret-
llj 

1tııal edilecej'ine dair bir 
t ha:urJanacaktır. Almanya· 

11 tıı~nıleketi mizden alacağı 
Ilı tvı hububat ile zahire ve 
•ttt maddelerimizin bedelini 
'lıt olarak kendi bankalarına 
it •cak ve Türkiyeden ihrac 

Ctk il ''ll rna arın paraları bu 
'dut temin edileceği gibi, 
'" llluza ithal edilecek Al· 
'ı~"l\lları nı n d11,hi bedelleri 
ı~/:ı: bnnkaıma tediye edile

ır. 

~alt ticareti artıyor 
•~ 11 

bir ay içinde ticareti ha
·"'>•ttı· •zde Türk halıları üze

t .. 
~ Q 0 nemli işler yapılmakta-
1 j~ '•ta Almanya olmak üze· 

1 

1Ya ve Amerikaya yün ha· 

i:l•lrnıştır. Hah ticaretinin 
~fa. başlanması piyasamız· 

ı1 'tJ:ınuniyet uyandırmıştır. c, . 
a. • 1nce ıecc adelerden dahi 
~ 1. 
~, Çın talepler olmaktadır. 

• 
11hınn piyasamızdan daha 

1 'll:l ~, hıiktarda halı alacatı 
t •eritmektedir. 

' 

Janr · ~1• ınrn pamuk rekoltesi 
\ı!'~tinin bu seneki pamuk 
~t'•ı takriben 45.000 ton o
\ i,

1
1
'·. Kat'i rakamlar ayıklaM 

~11 'rı bittikten sonra yan; 
c,ıtı~ başlangıcında verile

"tır. 

lo -·-~ 
~ ndra kurk satışları 

11dt 
il .. • Hudson Bay kompa-
'~ 011iiınüzdeki mevsimlerde 
.ttı kürk aatışlaranıo ta
\~ '~•iıya alınmııtır: 

lılki: 22/ il. teşrin /938 
12/ 1. kanun 938 
91 11. kanun 1939 

20 mart 939 
15 mayıs /939 
19 eylul /939 

eylul /938 
2411. teıria ı938 

9/ iL kin un 839 
301 il. kAnun 939 
24 nisan 939 

25 temmuz 939 

yeni mensucat 
\1Q. fabrikası 

1 ~~.da bir' menıucat fab· 
• • •• 'ti oldu, Fabrikanın 
~tı,.~'kında 6000 e çıka· 

Macaristanın çavdar 
satışları 

Macar çavdarının büyük bir 
kısmı evvelce Avuıturyaya git· 
mekte idi. Ancak, ilhak tan be
ri Avusturya arpa ihtiyacını 

Almanyadan temin etmektedir. 
Şimdi bilhassa lskandinavya 
memleketlerinde mfthreç bula
bilmek üzere müzakerelere baş

lanacaktır. Çekoslovakya herne 
kadar Macar çavdarını ithal et
mek arzusunda iıe de muka~i
linde sınai mamulat için kont«!n
jan istemektedir. 

Mısırın EmlaK Bankası 
(Land Bank of Egypt) 

Mısırın Emlak bankHı 1937 
ıenesi nihayetindeki kendi va
ziyetini neşr' etti. Bu netriyala 
nazaran Banka rehin mukabi· 
linde 4.223.670 Mııır lirası ik
razda bulunmuş ve istikraz e· 
denlerin kısmı azamı köylü ve 
zürra olup şehirli pek azdır, zira 
bu!mebliğıo 3.906.291 Mısır )iraıı 
köylü ve zürraa ikraz olunmuş
tur, Banka zirai buhran senesi 
olan 1 !)29 dan beri borçlu köy
lülerle anlaşmalar yapmakta ve 
onlarla müsaadeli davranmakta
dır. 

İkraz olunan paraların faizi
ni yüzde 763 den tedricen yüz· 

de 5.15 e indirdi ki dünyanın 

hiç bir tarafında uzun vadeli 
rehin ile iıtikrazlarda bu kadar 
ucuz faiz göriilmemi,tir. 

Borçlarmı ödeyen terir.ı 

rehin etti ti araz inin satışları 

da gittikçe azalmaktadır. 
1935 de satış miktarı 248.718 

M11ır lirası iken, 1937 seneıi 

nihayetinde 208.360 liraya in
miştir . Zaten hükumetle 1937 
mart ayında akd olunan muka
vele mucibince bu gibi rehinle
rin satışı çok güçleşmiştir. 

Faizlerin inmeıi neticeıi o
larak, bankanın temettüü azal
mıştır. 1935 seneainde temettüü 
124.973 Mııır lırası iken 1937 
senesinde 27.741 liraya inmiştir. 

Yunanistandan zeytinyağı 
ihracı 

Yunaniıtand an Fransa ya 300 
ton zeytinyağı ihracı için ilci 
memleket arası oda bir anlaşma 
yapılmış olduğu ve bedelinin 
husuıi takas ile ödeneceği ha
ber alınmışlar. 

Fas zeytin mahsulü 

Atuatoı bidayetlorinde zey· 
tinliklerin iyi vaziyette olduğu 

görülm üştür. Fakat tesemmü
rün kuv-.etli olması dolayı11ile 

vuatın dununda bir mahsul 
elde edileceti anlaşılmaktadır. 

Geçen ıene rekoltesi: 9,000 
ton, son on ıene vautiıi 9,810 
ton. 

Memleket Haberleri I· 
Deri satısları canlı • 

İSTANBUL 

Yerli derilerimiz üzerine Al· 
manyadan talepler artmıştır. 

Almanlar permi vermeye lü
zum görmeden deri ithal et· 
mektedir. Son günlerde Ame
rikan takasının yükıelmeıi deri 
piyasamız için idareli hir vazi
yet huıule getirmiş olduğun· 
dan Amerikaya dahi derileri
mizden ihrac etmek müm· 
kün olabilelektir. Takas yolu 
ile bu günlerde Amerikadan ıi
parişlerin gelmesi ümid edil· 
mektedir 

l' TlCARET ve ZAHiRE BORSASİ 
13.10.938 

Fındık ve ceviz satısları • 
Son hafta içinde piyasamız-

da 335000 kilo kabuklu ceviz 
kiloau \~16 kuruş arasında u
tılmıştır. İç tombul fındıkları o
dan 108600 kilo satılmış ve ki
loıu 71,10-74,10 kuru~tan veril
miştir. Şehrimiıte 891 kilo iç 
ceviz, 16.002 kilo iç tombul fın

dık, 1400 kabuklu ıivri fındık 

gelmişt i r. İhrac edilen fındık· 
lardan 5040 kilo Newyorka, 
10400 kilo Sidneyc, 5o40 kilo 
Viyanaya, 1040 kilo Beyruta, 
19750 kilo kabuklu sivri fındık 
Almanyaya ıı önderilmittir. Pi
yasamızda 10,000 kilo iç fındık 
ve 50000 kilo kabuklu fındık 

stoku mevcuttur. 

Hayvan mahsulleri satışı 
Tiftik, muamele olmamıştır. 
Yapak Trakya malı 17.3 balya 

61-63,1 4 kuruştan, İzmir naatı 
70 balya 52 kuruştan, Kırtehir 
malı 34 balya 48 kuruştan ve 
Güz yünü yıkanmıı Trakya 
malı 'l1 balya 76 kuruştan sa
tılmıştır. 

Keçi kıla 14 balya 50-51,5 
kuruş Kırkım malları (marma
ra ıevabili menşeli) 

Keçi deriıi çifti 150-170 kuruş 
nor:ııal mallar sıkletlerine gö
redir. 
Oğlak derisi çifti 105- 120 ku

ruş normal mallar ııkletlerine 

göredir. 
Kuzu deriıi çıfti 120-150 ku

ruş normal mallar sıkletlerine 

göredir. 
Koyun derisi (hava kurusu) 

kilosu 50-53 kuruştur. 
Koyun derisi (tuzlu kuru) ki 

loıu 40-44 kuruştur. 
Kuru ıığır derisi kilosu 57·68 
kuruştur. 

Salamura ıığır derisi kilosu 
40-46 kuruftur. 

MefİD ve Sahtiyan (yarım iş

lenmiş) kilosu 90-100 kuruttur. 

Fi atlar 
CiNSi Aşağı Yukarı 

Kr. Pa . Kr.Pa. 

-----
Buğdayyumutak 5 10, 5 29 

,. sert 4 37,5 5 5 

" 
kızılca 5 5 22 

Arpa yemlik 4 2- 4 3 

" 
Anadol 3 33 3 39 

Bakla 4 7 
İç badem acı 63 66 

iç ceTiZ 41 

iç fındık krible 78 -

Kuşyemi çuvallı 5 21 

Kuşyemi dökme 4 22 

Susıtm 16 30 18 30 

Gelen Ton 

Butday 695 

Arpa 30 
Çavdar 30 

Un 45 
Mııır 42 
Ynpak 7 
susam 84 
Bulıur 10,5 
Mercimek 7,5 

Giden Ton 

Susam 30 
Kutyemi lJ 

K. fındık 20 

Dış Fiatlar 

Buğday Linrpul 

" 
Şikago 

,, Vinipek 
Arpa Anvera 

Mııır Londra 
Keten T. : 

" 
Fındık G.: Hamburıı 

" 
L.: 

" 

Bir haftahk ihracat 
Birinci teşrinin ilk haftaıı içinde ihrac eititimiz Türk malları 

şunlardır: 

Tuzlu kalamut Yunanistana 3967 liralık 

Ham afyon İniçreye 95576 it 

" 
Fransa ya 12401 

" Yaprak tütün ,, 4084 ,, 
Kitre Romanya 437 ,, 
Yün halı italya 1091 

" 
Yumurta " 

lgsB ,, 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

3339 numaralı kannoun sureti tatbikını mübeyyin talimatname 
lktısad Vekaletinden: 

1- 3339 numaralı kanuna istinaden hariçten getirilecek: 
A - Kuvvei sevkiyeleri buhar makinesi, elektrik veya dahili ihti-

rak motörlB veya kombine olan alelumum gemiler. 
B - Tekne malzemeıi ve teçhizatı 
C · Her nevi ana ve yardımcı makineler ve kazanlar 
D - Her nevi ana ve yardımcı ıı;akine ve kazanların her türlü ak

sam, malzeme ve teçhizatı 
E - Sair her nevi gemi alat ve edevatı ve gemi demirbaş eşva ve mef
ruşatını muafen soka'-ilmek için alakadarların aipariştenevvel lıtanbul 
Deniz Ticareti Müdürlüğüne müracaat ederek bunlara olan lüzum ve 
ihtiyacı ve yerli malı olarak fenni evsafda temin olunmalarının aüm· 
ltün bulunmadı~ınt teabit ettirirler ve sözü edilen müdürlükten bir si
pariş izni alırlar. 

Bu sipariş iznine getirilecek olan nesnelerin müfredatını gösteren 
bir liste ve sırasına göre plan ve krokiler eklenir. 

2- Bu suretle sipariş izni almış bulunanlar, bu nesneleri doğru· 
dan doğruya kendileri getirtebilecekleri ribi, bu ı;iparişleri başka 

tüccar veya ticaret komi ıyoncuıu vaıntasile yaptırabilirler. Ancak id
hal muamelesinin namına sipariş izni verilmiş olanlar tarafından ya
pılmuı ve 2'elmiş bulunan nesnelere aid fatura ve menşe şehadetna

melerinin de kendine ciro edilmiş bulunması ıarttır. 
3- İdhal muamelesinin yapılabilmesi için, alalc:adarlarıft, gümrüğe 

mü acaatlarında, ibrazı usulden olan fatura ve şehadetname gibi ev· 
raktan başka, Deniz Ticareti Müdüriyetinden verilmiş bulunan ıipariş 
izin kağıdı ve eklerini de gümrü~e vermeleri lazımdır. 

Gümrük idaresi, bunlara müsteniden gerekli muamele ve muayene
lerini ynparalc:, bunların tahakkuk ettirildiğ-i gümrük ve sair resim ve 
vergilerini azami bir sene içinde bll eşyaya aid lktisad Vekaletinden 
tasdikli faturalarının ibrar;ı şartile depozito olarak nakden veya bank 
ıoelc:tubile temin eyler. 

4- Memlekete idhal olunan eşyanın (iktiz11ına göre pl.inlarile) ve· 
sika mucibince mahalline vaz veya tesis edilciig-i Deniz Ticareti Fen 
Heyeti veya mahalli Liman Reisleri tarafından görülüp faturuındaki 

evsafta olduğuna kanaııt hasıl edildikten sonra keyfiyet bir rapor ile 
tevsik edilir. 

5- Yukarıda yazılı şartlar dairesinde yapılan ve tekemmül ettiri
len siparişlerin bir oriiinnl fatura ve iki kopyası ve üç Türkçe tercii· 
meıine aid tasdik ve tevsik muamelesi Deniz Ticareti Müdürlüğünce 

ihzar edilerek berayı tuclik lktiııad Vekaletine gönderilir. 
6 - 1 ktisad V ekiiletince Gümrü le ve inhisarlar Vekaletine gönde

rilecek musaddak faturalar dördüncü maddede yazılı rapor, alakadar 
gümrük idare.sine yollanır ve burada da bunlarla, ikinci nüsha beyan· 
name ve buna ba~lanarak saklanmış bulunan sipariş izin ki2'ıdı ve 
ekleri karşılaştırılıı.nk, işin uygunluğu ve idhal edilmiş bulunan nes
nelerin muafiyet tasdikinin tekemmül ettirilmiş bulunduğu anlaşıldık
tan ıonra, depozito veya bank mektubu geri verilir ve bu vesaik 
mahıub evrakile merkeze yollanır. 

7- Resim vererek usulü dairesinde idhal muamelesi gören eşya 

hiç bir suretle 3339 sayıh kanunun derpiş etti~i muafiyetten iıtifade 

edemez. 
ldhal muamelesi ikind maddedeki hüküm hilafında , başkuı tara

fından yapılan eşyada bu muafiyetten istifade edemez. 
8 - Gümrük ve lktisad Vekiletlerince tanzim ve tertib edilip 

mer'iyet mevlciine konulan işbu talimatname Reımi Gazete ile neşri 
tarıbinden muteberdir. 

yumurta Yunanistana 815 • 
Findı içi Franıa 12423 ,, 
Kuşyemi fngiltere 12~~ " 
Pastırma Mısır 1155 ,, 

,, Yunan 571 
" 

Kitre Belçika 923 " 
Ham afyon " 96323 " 
Zırnık Tunuı 769 " 
Yün halı Almanya 7404 " 
Kabuklu fındık ,, 5238 " İç mahlep Irak 670 ,, 

,, Sudan ll05 • 
Yaprak tütün Romanya 3686 " ,, İıviçre 2298 • 
Tuzlu palamut Filiııtine 745 ,, 

" 
Suriyeye 118 • 

,, Mısıra 159 
" 

Kestane Romanya 162 ,, 
Tuzlu zeytin ,, 2848 ,, 
Kuru keçi deriıi Almanya 33844 ,, 
Yukar.da yazılmış olan mallar yalnız İstanbul gümrüklerinden 

a-eçmiş olanlardır. 



• 

Sayfa 2 MÔNAKASA GAZETESi -
Bu gün iian olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Lisetsi 

Cinsı Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a ünakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

lzmir tayyare komut. gÖf:tcrecefi yerde yap. 
bir bina tadil ve islabı 

Nazillide yap. yatakhane inş. ve teııisah işi 

Kayseri-Talas ve Knyseri-Bunyan yollarının bo
zuk kısımlarının malzemesi noksanını tamam
lamak ve silindirajı yap. 

Kayseride yeniden yap. mezbaha inş. (~art. 5 
L) (temd) 

Kuzguncuk temizlik amele koğuşunun tamiri 
Matbaa binasında yap. tamirat 
Ankarada lojman binası inş . (~art. 285 kr) 
Fen tatbikat okulunun demir parmaklık tamiri 
THK binası inş. (temd) 
Ank Amerika asma fidanlığı amele bina. tamir. 

,, ,, ,, ,, müd. binasının 

dıvar temellerinin tahkimatı ve illi.ve işi 

Etimesguttaki radyo civarındaki memnu saha 
kafes telle çevrilecek 

aç. eks. 

kapah z. 
aç. eks. 

2826 59 

9937 -
9900 -

kapalı z. 100471 43 

paz. 

" 
kapalı z. 
aç. ek•. 
paz. 

" aç. ekı. 

pız. 

355 65 
117 72 

56903 -
541 80 

559 50 
2984 93 

749 55 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

Kukürt: 10 t . 
Tayyare imdadı sıhhi paketi büyük: 100 tane

küçüfı.: 150 tane (temd) 

açık eks. 1296 70 
3150 -

Elektrik- Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

iki batlı ve adi tekerrürlü orta müşeddideıi: 
6 ad. 

Sıvı isteııyonu kurbindeki transformatörden 
itibaren çimento fabrikısına kadar çekilecek 
yüksek tevettür havai hattının inş. 

24.10.38 de alınacağı ilin edilen imla jenera
törün alınması sarfına:ı.ar edildi 

ipekli bobin teli muhtelif kuturda: 350 le, 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Temizlik işleri amele muşambalarının tamiri: 
900 m. 

Tayyare bezi: 3000 m. - dolama bezi: 1000 m.
yapıştırma şeridi: 4000 m -kenarı tırtıllı şe

rit: 6500 m. 

kapalı z. 9000 -

" 13500 -

lı:apalı z. 5950 -

paz. 360 -

Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Sigara kağıdı: 15000 bobin 
Evrakı matbua tabı: 159 kalem 
Nurmblatt kitabı: 7169 ad. - formadin ki

tabı: 26S ad. (temd) 

kapalı z. 8347 50 
açık eks . 3300 

" 
3284 

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

Yemek masası: 137 ad.·iskemle: 548 ad. 
Derınce gümrük binası için yağlı boyalı sabit 

banko Y"P· 
Linolyon kaplı bir kişilik masa: 4 ad.-kristallı 

şef masası: 1 ıd .-camlı dosya dolabı: 2 ad. 
Başmüd. bina ının zemin katındaki 124 m. ka

reli~ banko ve camlı bölmelerin iyice raspa 
edildıkten sonra istenilen renkte alııroz cila yap. 

Başmüd. binasının zemin katındaki beton ko· 
!onlar üzerine karaağaç lambiri yap. 

Balıkesir, Edirne, Yalova, lzmir v.s. müd. için 
tefriş eşyası: 1348 parça (şart. 153 kr) (temd) 

Mobilya yap. : 17 parç 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Mangal kömürü: 25 t. 
Marin lave: 250-350 t.- kok: 35 t. 
Sömikok kömürü: 250 [. 

MOteferrik 

Yarıı:-ın aöndürmc aleti: 3 ad. 
Şehir tiyatrosu sahne dekorlımnın boyanması 

için boya malzemesi 
Bahçeler Müd için muhtelif malzeme: 12 kal. 

,, ,, ,, • ,, 23 ,, 
Mezbaha hat havai kançalı arabalıırile mezkur 

arabalara ait çengellerin tamiri 
Gres. grafik ve asıtfenik temizlik işleri i\!in 
Tükürük hokkası: 1 ad.- cam dolabı: 1 ad. 
Y emekbane levazımı 
Beygir veya katır 
Otobüs: 1 ad. 
Bisiklet 
Malzeme Çatalc Mst. Mvk. için: 26 kalem 
Araba malzemesi: 28 çeşit 
Bakır hat teli: 2841 k.- tavlnnmış tel: 18 k.

paratöner teli: 34 k.- rabıt borusu: 10: ad. 

Yataklık pamuk: 776'2 k. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Arpa: 3000 k. 
Ot: 2500 le. 
Saman: 2500 k. 
Yulaf: 210 t . 
Kuru fasulya: 54 t . (temd) 
Arpa: 27,6 t.•saman: 27 ,6 t. 
Şehriye: 10 t.·makarna: lS t. (temd) 
Un: 200 t. (şart. 150 ltr) 
Ayva rcçelı: 2 t.·zcytın: 1 t .-beyaz peynir: 5l O 

k.-makarna: 10 t .-aadoyağ: 2,5 t. 

kapalı z:. 
paz. 

.. 

" 

" 

6147 19 
132 20 

280 -

248 -

192 -

kapalı z, 30776 61 

paz. 734 47 

aç. cks. 1250 -
kapalı z. 5600 
pu:. 

paz. 

" 

" 
" 
" 
.. 
" 
• 

paz. 

paz. 
,, 
açık eks. 

,, 

aç. e\.:a. 

" ,, 
kapalı z:. 
pız. 

açık eks. 

" 

42 
253 86 

437 80 
354 50 
351 

275 
195 -
237 96 

3500 -

259~ 39 

2483 84 

lOS 
7S -
37 50 

5400 -

- -
aç. eks. 30000 -
paz:. 

212 -

746 -
750 -

6273 50 

26 67 
8 83 

4096 -
41 -

49 so 
223 93 

66 -

236 25 

675 -

1012 50 

446 25 

27 -

626 07 
263 -
246 30 

462 -

2308 25 

55 10 

94 -
420 

o 32 
19 04 

32 84 
26 60 
26 32 

20 63 
14 64 
17 85 

525 -

195 -

189 29 

7 87 
6 62 
2 ~fj 

866 -
405 

394 -
2250 -

lzmir Lvz. SAK 

D.D.Y. lzmir 
Kayıeri Vilayeti 

" 
Belediyesi 

lıtanbul Belediyeıi 

" PTT Lvz. Mud. Ank. 
lst. Komut. SAK 
THK Bolu Şabesi 
Ankara Valiliği 

,, " 

Ankara PTT Müd. 

İçel Ziraat Müd. 
M. M. V. SAK 

PTT Lvz. Müd. Ank. ve 1st. 

27-10-38 15 -

27-10-38 16 -
27-10-38 16 -

24-10-38 14 -

17-10-38 14 30 
17-10·38 14 30 
4-11-38 15 -

31-10 38 10 -
26-9-38 itib. 1 ay 
18-10-38 ıs -
18-10-38 15 -

17-10-38 15 -

26-10-38 15 
17-10-38 11 

28-10-38 15 -

Sıvas Bcled. Elektrik İşleri Müd. 20-10-38 15 -

M. M. V. Deniz Mrk. SAK 

PTT Lvz. Müd. Ank. ve lst. 

lıtan bul Belediyesi 

THK Genel Mrk. Ank. ve lst. 

inhisarlar U. Müd. 
lıt. Tele fon Müd. 
M. M. V. SAK 

Yüks. Müh. Mek. SAK 
İst. Gümrükleri Başmüd. 

" 
,, 

" 

" 
,, ,, 

,, • " 

inhisarlar U. Müd. 

" " 

Gümr. Muh. Gen. K. lııt. SAK 
lst. Telefon Müd. 
Ankara Belediyes} 

lstanbul Belediyesi 

,, " 

.. " 
,, " 

" " 

,, " 
" . 
" ,, 

Balıkesir Aık. SAK 
Tophane Lv:ı.. SAK 
M. M. V. SAK 
lıt. Kemut. SAK 

• ,, 

Ask. Fabrik. U. Müd. Kırıkkale 

Nığde Vilayeti 

" " 
" " Balıkesir Ask. SAK 

lzmir Lvz. 
" Sıvaı Belediyesi 

Balıkesir Ask. SAK 
Karaköse ,, 
Kırklareli Tüm. " 

" 

( Devamı üçüncü sayf ııda ) 

30-11-38 ıs -

17-10-38 14 30 

26-10·38 e kadar 

28·11-38 15 -
31-10-38 15 30 
18-10-38 11 -

:.H-10·38 15 
17-10-38 10 

17-10-38 10 

17-10-38 10 

17-10-38 10 

1-11-38 15 

1-11-38 15 30 

31-10-38 11 
31-10-38 15 

cuma ve sah 

17-10-38 14 30 
17-10-38 14 30 

17-10-38 14 30 
17-10-38 14 30 
17-10-38 14 30 

17-10-38 14 30 
17-10-38 14 30 
17-10-38 14 30 

18-ı 0-38 15 30 
10-11-38 e kııdar 

24-10-38 11 30 
24-10-38 l l 30 
31-10-38 11 -

17-10-38 15 -

19·10-38 15 
19-10-38 15 
19-10-38 ıs 

26-10-38 11 
15-10-38 12 -
17-10-38 14 -
27-10-38 11 -
28-10 38 12 -
17-10-38 16 -
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Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
~rvv.vv-.--..~~fVVVV-.'VVV'.A.,,._IVV~~~ 

En az-En ço 

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 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
,, ,, küp 

Yumurta iri 
Limon İtalya 

,, Tarablus 
Patates Adapaznr 1 ci 

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

" ,, " (937 " 
,, ,, 1 ci ,, " 
,, ,, 2 ci " ,, 
,, n 3 CÜ n " Sade yağ Urfa (birinci) 

,, • (ikinci) 
,, Kars (erimiş) 
,, ,, (erimemiş) 

,, Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve işlenmiş 

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

" 
Hava 

" 
" 

Tula 

" 

,, sığır 

kurusu kuzu 
,, koyun 
,. oğlak 

keçi 

~nlamura 

koyun 
ku:ı.u 

manda •• 
,, sığır 

Kösele sığır 1 ci 
,, man~a 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz l ci 

Pamuk ipliği 

Vater yerli 4 Adana 
,, 
,, 
,, 

" 
" 

" 6 
" 8 
,, ıo 

" 12 

" ,, 
" ,, 

" 14 ,, 
,, 20 Yedikulc 

" ",,24" 
Ekıtra ,, 6 " 

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

Vat er ecnebi 4 Hindiye 

" ,, 6 " 
" ,, 8 " 
,, ,, 10 ,, 

,, " 12 ,, 
Ekstra yerli 14 İngiliz 

" 
" 
" .. 
" 
" .. 
" 
" 
" 

" 15 
,, 18 ,, 

" 20 " 
" 22 " 
" 24 " 
" 

15 ftalya 

" 18 
.. 20 
" 22 
" 24 

" .. 
" 
" 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

,, 
,, 

" 
" 
" 
" 

kilosu 
,, 
" ,, 
,, 
,, . 
" 
" sandığı 

b. sandığı 

.. 
kilosu 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
•• 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" ., 

" kilosu 

" 
" 
" tanesi 

" ., .. 

paketi 

" 
" 
" ., 

" 
" ,, 

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

-14,75 
-15,20 
-1 

- -J6.00 
14.50 -15·()(1 
ız.00-12.50 
ıı.oo-ıı.5° 

t6.50 
- 21,50 
-26,00 

21.50 -
24 

25 - ;; 

1

-. - sı 
30.00-· ~ 
28.00-· 

19 20 
.. 5 
28 

20- 21 
_900 

8 50 9."' 
- 5.50 

45- 4S 
32- J6 
22 - 26 
ıs- zı 
- ıs 
_ı05ı"' .... 

100 
- sS so-

~ 
-77,r,D 
- 46 -

295- ~ 
300 5oO 

360 
295- 25 

ıoı.25· 1oz. 

165 
160- 41 
40 55 
50- 60 
55- 55 

ı ıo- ~ 
48- ısO 

125 , ,o 
105 

/ 

/ 

- s5 
34- 4Z 
40- .~ 

155- ı3!1 
125- 1 ıO 
ıoo- 911 

80- ıJS 
ıoo- ,ıo 
90-
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~ Birinciteşrin 1838 M0NAKASA GAZETE.Si 

1-ı· 68 . 710 k.-ot: 54 168 k. 
r \r •-" cya ıı;cçi eti: ı:ıo t . 

- - Ankara Belediyesi cuma ve salı 
21600 - 1620 lslnbiye Tuğay SAK 2-11-38 15 -

ı•t h • 
(it .-eynır: 4750 k. ·kaşar peyniri: 

llıdJ 
1800 k. 

paz. 
kapalı z. 
aç cks. k. 0,50 ·0,70 272 63 İstanbul Belediyesi 24-10-38 14 30 

'ıck: 34 t. 

~üzayedeler 
Qrda • • 
011 ' 1 ncır, arpa , buğ'day, bakla ve zıılıi r e 
tt11ıı otonıobil 
14 ·~•cı: '404 m3 

•nkazı 
Uıı· 10 · 235 kental 

" 
3400 - 255 

aç. art. 24 31 

n 800 -

n 152 02 

" 
l 137 50 - -

n 70 -

Ask. Fabr. SAK lst. Salı pazar 1-11 ·38 14 -

D. D. Y. lzmir 9-11-38 15 
lzmir Defterdarlığı 27-10-38 15 

D Or roan Başmühendis. 21-10 38 14 -
,, Vil. Mubas. Hu!lus. Mfid. 20-10-38 11 

Kırklareli Orman Dairesi 22-10-38 12 

ııı.ırm ..- • •••• wwww~...-

talzehıtsi-H ı a 
-ı 

1\ İzmir Devlet Demiryollarından: 
1t !}s~llıis~onumuzda mevcut proje Ye fenni şartnamelerine (Öre 
tt.1th 7 lıra muhammen bedeHle Nazillide yaptırılacak (dortuar) 'b •ne inşaat ve tesisatı işi 27.10.938 tarihine ınüsadif per
~i e günü aaat 16 da Alsancakta sekizinci ifletme itinuandaki 

& 'Yonca kapalı zarf usulile ihale edilecektir. 
~it~ ite girmek isteyenlerin 746 liralık munkkat teminatı ver· 
ı, )~~Ve 2490 sııyıh kanunun to uncu maddesinin F fıkrasına 
~1~ •ek başvekiletio 6.2.938 tarih ve 6/488 No. lu tamimine 
~Otr 1111 Nafıa vekaletine 8 gün evvel bir istida ile müracaat 
~d4 e~ bu iş için alınmış ehliyet vesikuını ve kanunun 4 neü 
~ :

1
• mucibince işe rirmeğe manii kanuni halleri bulunınadı

~.t llır beya nn me ve teklif mektublarile ayni gün ve ıaat 15c 
~lt korniıyon reisliğine vermeleri lazımdır. Ehliyet vesikası 
Ş renıiyenler eksiltmeye giremezler. 
ııı-~~nameler üçer lira mukabilinde Alsancak vezn~sinden ıatın ' 

Qılir. 

I~ ~tınir Müstahkem Muki Satınalma Komisyonuadao: 

Ankara Valiliğinden: 

Bedeli keşfi 559 lira 50 kuruttan ibaret bulunan An ltara 
Amerika asma fidanlığı amele binasının tamiri 18. I0.938 sah gü
nü saat 15 le Vilayet binasında Nafıa müdürlüğü odasında topla
nan komieyonu mahsusunda ihalesi }apılmak üzere pazarlığa ko· 
nulmuştur. Muvakkat teminatı 49 lir 50 kuruştur. Kati teminat 
ihale bedelinin yüzde 15 idir. İstekliler teminat mektubu ve ba
husus ticaret odası vesikaaile birlikte sözü geçen gün ve sutte 
komiıyona gelmeleri. Bu işe ait keşif Ye tartname her gün or· 
man çiftliğinde Amerika uma fidanlığı müdüriyetinde ıörebilirler. 

• •.. Bedeli keşfi 2984 lira 93 kuruştan ibaret bulunan Anka
ra Amerika asma fidanlığı müdüriyet binasının duvar temelleri· 
nin tahkimat ve ilave işi 18.10.938 sah günü saat 15 te Vilayet 
binasında Nafıa müdürlüğü odasında toplanan komisyonu mah
susunda ihalesi yapılmak üzere pazarlığa konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 223 lira 93 kuruştur. 
İsteklilerin teminat mektubu ve bahusus Ticaret Odası veıi· 

kuiyle birlikte ıözü geçen gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
Bu işe ait keşif ve şartname her gün Orman Çiftliğinde A· 

merika uma fidanlığı müdüriyetinde görebilirler. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonund2n : 
Fen tatbikat okulunun Maçkada itgal ~ttiği binanın bir tarafında

iti noksar. demir parmaklıklar tamir ettirileceğinden açık ekıill· 
me ile ihalesi 31. 10.938 pazartesi günü saat 10 da yapılacak 
muhammen ketifte bedeli 541 lira 80 kuruştur. İlk teminat 41 Ji-

- S~ır Tayyare alayı Komutanlığının rösterileceği yerde 2826 
~rt•·ı kuruş bedel ke ,ifli bir bina tadil ve islibı açık eksiltme 

ıı c " k 
l~,1 ~una asaya konmuıtur. 

, radır. Şarhıamesi ait olduğ•• inşaat şubesinden görülebilir. 

~~ hkaı 27.I0.938 perşembe günü saat 15 de kıılada İzmir 
•ııı a kern Mevki Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

lıoit:.atı uauvakkata akçeıi 212 liradır. Şartname ke,ifo&nıe ve 
1 her gün komiıyonda görülebilir. 

Kayseri Belediyesinden 

Çk•iltrneye konulacak olan İf Kayseride yeniden yapılacak 
J
4 
llıeıbaha ınşaatıdır. Keşif bedeli 100471 lira 43 kuruştur. 

& Vahit fiyat üzerinden verilecektir. 
Aı. tı. işe ait şartnameler ve evrak vesair aşajıdakı yazılıdır. 
Q' Eksiltme şartnamesi (!:: Eksiltme şarhıamesine ek ıartname 
l) Mukavele projesi 
t ...... Bayındırlık işleri renel şartnamesi 
t ' Fenni fartname 
~ ... l<eşif ve ailsilei fiyat cetvelleri ve metraj cetvelleri. 
tıf' Proje vesair evrak 

"'- "
11akaaaya iştirak edebilmek için yukarıda yazılı proje, şart· 

~~ lreşifname veaair evrakı belediyeden almaları mecburi 
~ edeli beş liradır. 
~~~akkat teminat miktarı 273 lira 50 kuruştur. 

1-~ı_ 1bler şimdiye kadar elli bin liralık bir bina işi yapmış ol· 
~'-ı tına dair bnyındırlık vekaletinden ehliyet vesikası ve ticaret 
·~:dan senei cari vesikası almış olanları ve ibraz etmeleri ve 

f1: ın devamı müddetince bir mübendıs veya mimar veyahut 
't ~ rnernuru kullanmaları mecburidir. 

\ı ~ lif mektupları yukarda yazılı günde ve ihale saatinden li
\ ıaat evvel belediye encümen riyasetine makbuz mukabi · 
t, \>er' ) ı ç ~ l 1 ra ş olacaktır. Postada sreçecek vakıt ziyaından dolayı-

12.~ tn rnektuplar encümence nazarı itibara alınmaz. 
'oı ·938 tarihinden ihaie edilmek üzere mün•kasaya vaz edil
~' bi aıı Kayseride yıspılacak olan fenni rnezbahıı inşaatı 24.10.938 
it ile :-astlayan pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf usulile 

~~.edilmek üzer~ tekrar münnkasaya vez edilmiştir. Taliplerin 
1ı il~daki şartları nazarı itibarı>. alarak belediyemize müracaat 

n olunnr. 

ı\ P. T. T. Levazım Müdürlüğündan: 

~tl~kllr~da Etimesgut civarında inşa edilecek 56903 lira keşif 
~~Ilı 10Jınan binası inşaat ve teaisatı kupalı zarfla eksiltmeye 
~ lıştur. 
~ıı~lllckrt teminat 4096 liradır. 

~~•,1'~1l_ıne 4.11.938 cuma günü saat 15 te P. T . T U. Müdürlüğü 
~lır. •çınde toplanacak arttırma eksiltme komisyonunca yapıla-

~. ş~ttn 
't. l' •rne ve pliinlar 285 kuruş bedel mukabilinde Ankarnda 
~ltk·· Levazım Müdürlüğünden alınacaktır. 

1 
'\ lılerin: 
'tı:ıı l<anuni vesaikten maada Ndıa Vekaletinden bu iş için 'a ' ehliyet vesikası. 
1~- d ~il az bir kalemde 50 bin liralık bu işe benzer bir iş yap
~ llır işi yaptıran daireden alınmıs vesika ibraz etmeleri. 

~ \oe)' Şantiyede inşaatın devamı müddetince bir yüksek mübe:ı· 
\~ti ~ Yüksek mimar bulundurulmasını evvelden taahhüt eyle · 1 

aıundar. 

\ ~t' Ankarn P. T. T. Müdürlüğünden: 1 

l, \>~ltı~stut'taki radyo diffüzyon cİYarındaki memnu •aba pazar· 
lı\ttif af es ~elle ç~vrilttirilecektir. ı 
I\~, bedelı 749 hra 55 kuruş muvakkat teminat 66 liradır. 
tı4d tlık 17. I0.938 pazartui günü saat 15 te müdürlük komis· 
~-ı.\ Yapılacalctır. 

S> erin on gün teminatlarını yatırmış olarak müracaatları. 

~ ~l 
1
. Türk Hava Kurumu Bolu Şubesinden: 

\ııı.,__t ıra 57 keşif bedeli olan ve eksiltmeye konan şuhe bina-
1tıı b,'tıa talip çıkmadığından inşaatın 26.9.938 tarihinden iti· 

ır ay içinde pazarlıkla ihale edileceği ilin oluaur. 

• •• 
Çankırı tuzlasında yaptırılacak üç memur evinin inşaatı . Bak: 

1 ııbiurlar U. Müdürlüğü ilanlarına. 

İl Açlar, (linik ve ispençiyari alat: 

İçel Ziraat Müdürlüğündeu : 
Ku !< ürt 10 ton 
Muhammen bedeli 1298 lira 70 kuruş. 
Narlı iıta&yonunda teslim edilmek şartile on ton keçi borlu 

toz kükürdü mübnyaa edilecektir. 
İl.I0.9.18 tarihinden itibareu 15 gün müddetle açık eksiltmeye 

konulmuştur. 26.10.938 tarihinde saat 15 de ihalesi icra kılınaca· 
ğından talip olanların yüzde 7 ,5 teminat akçelerini yatırarak zi· 
raat müdürlütünden milteı;ekkil mül.oyaa komisyonuna müracaat
ları ilin olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
100 tane büyük, 150 tane küçük tayyare irndadı sıhi paketi 

eksiltmesine 7. l0.938 gününde istekli çıkmadığından yeniden ek· 
siltmeye konulmuştur. İhalesi 17 .10.938 pa:ı:arteai günü saat 1 J de 
Vekalet s:ıtmalme komisyonunda yapılacaktır. 

Elektrik, Havagazı, (l(alorifer Tesisat v alzem.) 

P. T. T. Levazım Miidürlüğünden: 

İdare ihtiyacı için 6 tane iki batlı ve adi tekerrürlü orta 
müşeddideıi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedel 9000 muvakket teminat b75 lira olup 
eksiltmesi 28. l 1.38 pazartui günü saat 15 df! An karada PTT U. 
müdürlük binasındaki aabnnlma komisyonunda yapılacaktır. 

3- İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu· 
nu ve kanuni vesaikle beraber teklif mektubunu muhtevi kapalı 
zarflarını o gün saat 14 e kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

Şartname ler Ankarn P.T.T. levazım müdürlüğünden ve İstau · 
bulda PTT levazım Ayaiyat şubesinden parasız verilir. 

Sn•a:; Bdı•diyc Elektrik İşler i Müdürlüğünde ıı: 

Sı.,·as istasyonun kur hindeki t raıı~formatördrn itibaren çi· 
ın ento fa lı riknsma kndar çekı lecek y üksek tevetiir havai hat
tm i nşası kııp"lı zarfl a ve 15 g ün ııı uddetlc münaka aya ko
nulınuştıır. 

Bu ji'in keşif beddi 13500 li n muvakkat teminat 1012 
lira 50 kuru~tur 

Talipler ehlivct ve :;ıka ln rile hirliktc kanunen muktaıi ve· 
saiki ibraza mecburdurla r. 

lhalt• BirirıcitP~rin 20 inci pe ı şf'ırı bt günü ı:mu t 15 de Be
lediye encümeninde yapılJcaktır 

Teklif mektubları ihale günü saJt 14 e ka ~ar encümeı e 
tevdi edilmiş bulunmalıdır. l3u saatten sonra tevdi edilecek 
veya postsdan çıkacak teklifler nazım itibarr alınmaz. 

Bu i~e ait kcşifname ve projeler bilil hedel f'lektı ik ida
rcsıııde n alınabilir. 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalcna Komisyonundan: 

24. 10 938 tarihinde kapalı zarflc! münakasasmın icra 
edileceği ilin edilen imla c ene reytörünüu alınmasından 

şimdil ik sarfınazar edilmiştir. 

Sayfa 3 , 
İstanbul Belediyesinden : 

Muhammen 
bedeli 

Şehir tiyatrosu komedi k11mı için 3 tane 
j angın söndürme aleti 

,, 

Bahçeler 

n 

,, sahne dekorlarının bo· 
yanması için boya le-
vaz:ımı 

Müdürlüğii için 12 kalem 
muhtelif malzeme 

,, için 23 kalem mal-

42 

253 86 

437 80 

zeme 354 50 
Kuzı-uncnk temizlik amele koğuşunun 

tamiri 355 65 
Mezbaha hat havai kancalı arabalarile 

mezkür arabalara ait çengellerın 

tamiri 

Temizlik işlerine gres, grafik, aaitfinik 
Cerehpaşa hastanuine bir tükürük hok

kası ve bir tane cam dolap 
Temizlik işleri amele muşambalarının 

tamiri 900 muşamba 
Matbaa binasında yaptırılacak tamirat 
lstnnbul 1 inci yatı okuluna yemek

hane levazımı 

351 
275 

195 

360 
ı 17 72 

2.17 96 

ilk 
teminat 

o 32 

19 o• 

32 84 

26 60 

26 67 

2& 32 

20 63 

14 64 

27 
8 S3 

17 85 

1 

Yukarda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı pazar· 
lığa konulmuştur. Evrakları Encümen kaleminde görülebilir. 
İstekliler h izalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 17. 10 938 pazartesi günü saat 14 buçukta 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

"'.alm-----------------------------~ 
P. T. T. Levazım Mtıdürlüğiinden: 

Muhtelif kuturda 350 kilo ipekli bobin teli kapalı zarf usulile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedel 5950 lira muvakkat teminat 446.25 liradır. 
Eksiltme 30.11.938 tarihine müsadif çarşamba güoii saat 15 te 

Ankarada P. T. T. Umumi Müdürlüğü binasında satınalma ko
miıyonunda yapılacaktır. 

isteklilerin muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu 
ve kanuni vesaikle beraber teklif mektubunu havi kapalı zarfları· 
nı meı:kür srün saat 14 e kadar o komisyona vereceklerdir. 

Şartnameler An karada P· T. T. Levazım ve İatanbulda Kına· 
_ciyan hanında P. T . T. Levazım Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinde 
parasız Yerilir. 

.... 
Muhtelif telefon malzemesi alınacaktır. Bak ist. Telefen Direk· 

törlüğü ilanlarına. 

.~ensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Türkuşu Genel Direktörlüğünden: 

Şartnamesi mucibince 3000 metre tayyare bezi, 10000 metre 
dolama bezi, 4000 metre yapıştırma şeridi ve 6500 metre kenarı 

tırtırlı şerit alınacaktır. 
Şartnamesi her gün Ankarada Törkkuşu Levazım bürosunda 

ve fstnnbulda T. H. K. şubesinde görülebilir. 
isteklilerin tekliflerini nihayet 26.10.938 gününe kadar Anka· 

rada Türkkuşu Genel Direktörlüğüne vermeleri ilan olunur. . 

Matbaa işleri, (ırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

İstanbl Telefon Müdürlügünden: 
İdare ihtiyacı için 159 kalem evrakı ma' buanın tab'ı açık ek· 

siltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 3500 lira, muvakkat teminatı 263 lira olup 

~ksiltmeıi 31. 10.938 pazartesi günü saat 15,30 da müdürlük bina· 
sandaki Sntınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Eksiltmeye konulan 7169adet Nurmbalat ile 265adet Formadin 

kitaplarına 5.10.938 günü verilen fiat pahalı görüldüğünden yeni· 
den açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 3284 lira ve 
ilk teminat mikta ra 246 lira 30 kuruştnr. 

Eksiltmesi 18.10.93S salı günü saat l I de Vekalet sahnalma 
komisyonunda yapılacaktır. Mezkur formaların listesi hergün ko· 
misyonda görülebilir. 

• • • 
15 bin bobin s gara kağıdı alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. 

ilanlarına. 

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

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan : 

Yüksek mühendis mektebi için resim ve şartnam~i mucibince 
137 edet yemek masası ile 543 adet iskemle bir tartname ile ka
palı zarf ,eklile eksiltmeye konulmuştur. 

Beher masanın muhammen bedeli 18,67 lira olup beher adet 
iskemlenin muhammen bedeli ise 6,55 lira ve ilk teminatı 462 ve 
mecmuu bedeli 6147,19 liradır. 

Kapalı zarf usulile yapılacak işbu eksiltme için isteklilerin tek· 
lif mektupları 2490 sayılı kanunun emrettiği vesikalarla beraber 
4 üncü 01addede yazdı saatten bir saat evvel zarflarını komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Eksiltme 31-10-938 tarihine rastlayan pazartesi ıilnü saat 15 de 
Gümüşsuyunda Yükıoek ınfihendis mektebi binası içinde toplanan 
aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 



Sayfa 4 

t~tanbul Gümrükler Bllşmüdürlüğünden: 

Aşağıdaki işler 17 pazartesi günü saat t O ela pazarlıkla 
ihalt! edileceğinden isteklilerin başmiidürlükteki komisyona 
~elmeleri ilan olunur. 

Başmüdürliik. binasının zemin katındaki beton kolonlar 
üzerine Karaağaç lambiri yapılmas!. Lira 192. 

Derince gümrük binası için beyaz çam ağacındau ve 

yağlı boyalı 3,00X2, 10 eb'adında sabit banko yapılması. 

Lira 132.20 
Derince ~iimrüğü içiı~ 4 adet iizeri Linolyom kaplı 1 

kişilik masa ile 1 aded ü:t.eri kristalli şef masası ve 2 adet 
125Xl80 eb'admda camlı dosya <lolalıı. Lira 280. 

Haşmüdürlük binasının zemin kallndaki 124 metre kare
lık banko ve camlı bölmelerin iyice raspa edildikten sonra 
istenilen rt"nkte alaroz cila yapılması. Lira 248. 

Mahrukat Benzin-Makine ya~ları v:.!: 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma 
Komiıyonundan: 

25,000 kilo manıal kömürünün 31.10.938 pazartesi günü saat 
l 1 de açık eluiltmeai yapılacaktır. 

Taıınlana'n tutarı 1250 lira ve ilk teminatı 94 liradır. 
Enaf ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 

İsianbul Telefon Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için satan alınacak 250-350 ton marin

lave ile 35 ton kok kömürü kapah zarfla eksiltmeye çı· 
karılmıştır. 

Muhammen bedeli 5i00 muvakkat teminatı 420 lira 
olup eksiltmesi 3 t. I 0.938 pazartesi günü saat 15 te mü
dürlük binasmdaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mek· 
tubu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarmı o gün 
saat t 4 e kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

Şartname hergün levazım dairemizde görülebilir. 

Ankara BelediyesinJen: 
Belediye ve tubeleri için ahnacak 250 ton ıömikok kömürü 

bir ay içinde pazarlıkla alınacatından talihlerin her cuma ve sa
h ıünleri saat on lıtuçukta Belediye encümenine müracaatlara. 

Müteferrik 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
938 seneıinde vekaletçe satın alınacak bisiklet eksilt· 

mesine bisiklet satan firmaların iştirak edebilmeleri için 
mezkür firmaların M.M. V. fen Ye sanat umu• müdürlii
gün~ müracaat ederek l 0.1 1.938 tarihine kadar tecrübe
lerini yaptırarak fenni şartlarım te11bit ettirmeleri ve ltu 
tarihten sonra vaki olacak müracaatlarınan kabul e~ilmi
yeceği. 

Balıkesir Askeri Sa tınalma Komisyonundan: 

Kor birlikleri için binek, dağ top koşumu, nakliye 
koşumu ve makineli tüfek için beygir veya katır satan 
alınacaktır. 

Satın alınacak hayvanlar evsaf ve şartları ve bedeni 
ölçüler kor satınalma komisyonunda hergün görülebilir. 

Almacak hayvanlar 3,5 yaşından aşağı ve 7 yaşından 
yukarı olmıyacaktır. 

Yukarıda yazılı vasıflara elverişli satılık hayvanı 
olanların hergün saat dokuzdan itibaren Balıkesir satı
nalma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Süvari binicilik okulu için bir adet otobüs 18. l 0.938 

salı rünü saat t 5,30 da Tophanede İst. levazım amirliği 
sahnalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacak
tır. Tahmin bedeli 3500 lira teminatı 525 liradır. Şartna· 
mesi komiıyonda girülebilir. 

istanbul Ke>mutanhğı Satınalma Komisyenundan: 

Çatalca müatabkem mevki komutanlığı için 28-l 1 kilo bakır 
hat teli 18 kilo tavlanmış tel, 34 kilo paratöncr teli ve lO adet 
rabıt boruıu satın ahnacağından açık eksiltme ile ihalesi 31 10.38 
p•zartesi günü aaat l l de yapılacaktır. Muhammen fiyatı 2592 li· 
ra 39 kuruftur. İlk teminat 195 liradır. Şartnamesi ihale günün
den maada hergün komisyonda görülebilir. 

• • • Çatalca müıtahkem mevki icia 26 çefit malzeme satın 
ahnacağından pazarlıtı 24 biriacitefrin 938 pazartesi günü aaat 
11,30 da Fındıklıda komutanlıkta satınalma komiayonunda yapı
lacaktır. 

• * • Komutanlık nakliye taburu için 28 çeşit araba malzemesi 
satın alınacatından pazarlığı 24 birinciteçrin 938 pazartes\ günü 
saat 11,30 da Fındıklıda komutanlık sabaalma komiıyonunda ya · 
pılacaktar. 

Askeri Fabrikalar Umum Mütiürlüğü Kırıkkale Satın'alma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 2483 lira 84 kuruş olan 7762 kilo yatak
lık pamuk askeri fabrikalar Kırıkkale grup müdürlüğündeki satı· 
na ima komisyonunca ı7. I0.38 pazartesi günü saa!: 15 de açık ek-
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ıiltme ile ihaleı edilecektir. Şartaamesi Ankarada askeri fabrika
lar umum m6d6rl6Jünde merkez satınalma ve Kırıkkaletie grup 
müdürlüğündeki ubnalma komisyonlarnıca para11z olarak Yeri
lir. 

Munkkat teminat 186 lira 29 kuruttur. 

Erzak, Zahire, ft ve Sebze: 
l.tanbül Kom•tanlığı Satınalma komisyonundan : 

ihale ıünü talibi ııkmayan Gümüfıuyu ha1tahanesinin ih
tiyacı olan 14iü kilo tereyatının pazarhkla ihale 18.10 938 çar· 
famba günü saat 10 da yapalacaktır. Muhammen tutarı 1750 lira· 
dar.İlk teminatı 132 liradır. Şartnamesi her ıün komiıyonda görü
lebilir. 

• • • İhale günü talibi çıkmayan Haydarpaşa hastanesinin ihti
yacı olan 1825 kilo tereyağının pararlıkla ihalesi 19 birinciteşrin 
93S çarşamba günü saat 10.30 da yapılacaklar. Muhllmmen tutarı 
2281 lira 25 kuruştur. İlk teminatı 172 liradır. Şartnamesi her 
gün komiıyonda görülebilir. ----

İıtanbul C. Müddeiumumilitinden: 
fstanciul Ceza Ye Tevkif Evleri hHtaneleri için alınacak süt 

4. 10.938 tarihinde eksiltmiye konulmuş ise de Komi•yon teşekkül 
edemediğinden tekrar eksiltmiye konulma11 zaruri görülmüş oldu· 
ğundan 9400 kilo halis inek sütü 12.10.938 rününden itibaren tek
rar ekıiltmiye konulmuştur. 

Sütün muhammen bedeli 940 lira, muvakkat teminatı 70 lira 
50 kuruttur. Ekıiltme 27. 10.938 perşembe günü saat 14 te Sirke
cide Aşirefendi ıokak 13 numarada 'stanbul Adliye Levazım dai· 
resinde yapılacaktır. Ekıiltmiye girecekler şartnameyi tatil ıü· 

nünden maada her rün Adliye Levazım dairesinde ıörebilirler. 

Karaköse Askeri Sahnalma Komisyonundan : 
Karaköıedeki birliklerin ihtiyacı için 200 ton un kapalı zarfla 

mlnakasaya konulmuıtur. Tahmin edilen bedeli 30000 lira ilk te
minatı 2250 liradır. 

Eksiltmesi 28. I0.938 cuma rünü saat 12 de Karakösede Sa. Al. 
Ko. da yapılacakhr. Teklif mektupları saat 11 da Ko. na veril
miş olacaktır. Şaitname ve evsafı · görmekİıtiyealer 150 kuruş 
mukalııilinde Ko. dan alabilirler. 

- --
Liseler Alım Satım Komisyonundan: 

B. Tahmin Ekıiltmenin 

Miktara bedeli ilk teminatı yapılacağı 

Cinsi adet kuru! Lira Kr. gün ve saat 

Şilte yüıü 630 metre 65 137 25 17.10.938 
Patiska 1925 • 58 pazartesi l 5 30 
Sofra örtüıü 290 

" 
lôO 

Karyola 160 1100 132 00 " .. n 

Battaniye 328 1100 264 00 n n " 

Düz tabak 450 25 
Çukur tabak 450 25 
Ekmeklik ıfO 89 
Kafık 160 35 
Bıçak 160 55 
Çatal 160 .}5 

50 60 
Çay katığı 200 20 .. .. .. 
Tuı:luk 45 10 
Sürahi 80 70 
Su bardağı 400 12 
Çay fincanı 260 25 

W!! 

Oosya dolabı 2 4000 
Yemek masası J5 1400 280 50 17.10J}38 
Talebe dolabı 160 1 IOO pazartesi 16 
Dersane 11ra11 130 1300 

Komiıyonumuza bağlı Erenköy Liıesi ve Çamlıcada açılan 
tubesinin ihtiyact olan yukarıda miktarı, tahmin bedeli Ye ilk te
minatı yazılı eşyalar kapalı zarf uaulile eksiltmeye konmuştur. 

Ekıiltme hizalarında gösteri 1en gün ve saatlarda İstanbul Kül
tür Direktörlüğü binası içinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuzu, 938 yılı Ticaret odası veıikaıı 
ve dotrama işlerine gireceklerin bir hafta evveline kadar resmi 
dairelerden en az 1500 liralık iş yaptıkları bildirir vesikalarile 
2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları teklii 
mektublarıaı lıtelli saatten bir saat evveline kadar ıozü geçen 
Komiıyon Başkanlıtına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Teminatlar Liıeler Muhaselıtecilitine yatırılacaktır. Şartname, 

aümune ve resimleri görmek istiyenlerin Galatasaray Lisesinde 
Komiıyon Sekreterliğine baf vurmaları. (7007) 4- 4 

Müteahhit ve Müesseselerin 
Nazarı Dikkatına 

Taahhüt ve tesisatlarınızda kullanacağınız alelumum 

Font, galvaniz ve dem:r boru ve teferruatı ile 
Kalorifer ve sıhhi malzemesini mübayaa ederken 

bir kerre de 

• • 
~iZi N.KAZEZ 

Ticarethanesine müracaat ediniz 
( Tele fon: 49392 ) 

Galata, Mahmudiye caddesi, No. 39 da 

Evsafı ile fiyatları her türlü rekabetten üstündür 

14 Birincitetrin 193 ~ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1- Şartname ve nümunesi mucibince .satın ahnacsk 

28 1/2 mfm lik yüksek nevi 15000 bobin sigara kaııdı 
kapalı zarf usulile ekıiltmeye konmuştur. h 

ll- Muhammen bedeli beher milimi sif 2. 16 kuruş r 
sabile 8347.50 lira ve muvakkat teminatı 626.07 liradır: 

lll- Eksiltme 28/Xlı938 tarihine rastlıyan pazartesi ~· 
nü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesinde 
Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçell 
şubeden alınabilir. -:"": 

V- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile yiiS 
de 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat ~~; 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme guOll 

. yo en geç saat 14,30 a kadar y'9karıda adı geçen Ko1111ı 
Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

1 (7480) ı-
••• 

1 - İdaremizin Yay~an ve Çamaltı tuzlaları için me~u~ 
amele ve lüzümun<la hafif yük naklinde kullamlmak uı:e r 
satın alınacağı ve 27.IX.938 tarihince ihale e~il~ece ,. 
ilan edilen 2 adet kamyonetin şartname:;indc tadılıd 1 
pıla.~nğından yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. . 

1 
11- Muhammen bedeli behr.ri 2400 lira hesabi),. 4800 ıır 

ve muvakknt teminatı 360 liradır. ıı 

ili- Eksiltme 26.X.938 la ihine rastlayan çarşamba. ıtil~ı 
saat 1 1 rle Kahatnş Levazım ve ~lubayaat Şuhesıod 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ce~ iV - Muaddel gartnamelcr paras1z olarak htrgün sözü ge 
Şubedt=n alınabilir. . ~·· ~ 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin kataloğlarılt ·ıe ~~ 
roseri, şekli ve dahili tabiınatını gö terir bir plaıt !

0 11 benzin sarfiyatını gösterir fooni tekhfleriııi ihale güıı~~t tıı 
den 5 gün evveline kadar İnhisarlar tuz fen Şube5~, ~ 
Yermelcri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın ve I 
ka almaları lazımdır. ııt t~ 

Vl İstekl\lerin eksiltme için tayin edilen gün ve s3
8 e' ~ 

yüzde 7,5 giiveıınıe paralarile birlikte yukarıda adı g4 
çen Y' o misyona gelmeleri ilan olunur. (73 t 2) 2 ........ 

* • • 
l - İdaremizin Cibali depolar gurubuna 

depoau için satın alınacak listesinde 
yazılı 78 kalem eczayı tıbbıye açık 

bağlı ba~a~~ 
cins ve mık ~' 
eksiltmeye 

nulmuştur. Jitf 
ll - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 430.45 

ve muvakkat teminatı 32.28 liradır. ...
0
• 

111 - Eksiltme 17/X 938 tarihine r~stlayan pazartesi g~ 
saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat ŞıJ 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Je' 

1 V- Listeler parasız olarak her gün !Özü geçen şub 
alınabilir. ti' ~ 

V- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sJ' ,# 
0 

0 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı g~ 
Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (7069) A 

••• f( 
1 - Şartname ve projesi mucibince Adanada y11Ptı,tı 

lacak tuz anbarı ve başmüdürlük apartımam iof' ,~ 
l 9.IX.938 tarihinde ihale edilemediğ'ioden yeniden k•P 
zarf usulile eksiltmeyt! konmuştur. ~~,ı 

il - Keşif bedeli 2Z.917 lira 15 kuruş ve mu"' 
teminatı t 718 lira 79 kuruştur. ,ob' 

lil Eksiltme 20.X.~38 tarihine rastlayan perşe ~ 
günü saat t 5 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat ŞıJ 
sindekı Ahm Komisyonunda yapılacaktır. ~I 

lV - Şartname ve projeler 11.3 kuruş bedel rtt"1,· 
. bilinde İnhiıarlar Umum Müdürlüiü Levazım ve Mub:,ı 
at Şubesile Adana ve Ankara Başmüdürlüklerinden 9 

bilir. • e4' 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin feooı 

1
JI 

rak ve vesaikini ihale gününden 3 gün evveline ~,,. 
İnhisarlar Umum Müdürlüiü İnşaat Şubesine ibraz \ 
rek ayrıca ehliyet vesikası alınması lazımtlır. ~ 

Vl - Mühürlü tekl.if mektubunu kanuni vesai~U1,ı 
V inci maddede yazıla inşaat Şubemizden alinacak e 

1 
et 

vesikası ve yüzde 7,5 güvenme paraıı makltuzu •eY / 
minat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfl111'111 e~~ 
siltnıe günü en geç saat 14 e kadar yukarda adı 1 et~ i~ 
Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilind?./ 
mesi lazımdır. (7140) ~ 4\ 

E $ l 
Liseler Alım Satım Komisyonu 1, 

Başkanlığından: '-' 
Galata1aray liıesine ihtiyacı olan 200 ton kıriple rnad•: ~ lı 

mürii 3000 lira tahmin bedelle kapah zarf usulile eksiltllle1 
muştuı. I' 

İlk temiuah 225 liradır. . ı "~ 
Eksiltme 17.10.938 pazarteıi günü saat 15.45 de lsta11~"e•~ ( 

tür. direktörlüğü binası içinde toplanan komisyonda y•P1 ~1lı İ 
istekliler ilk teminat makbuz n Ticaret Odasının 938 ,,~lf 

sikalarile 2490 sayıh kanunun tarifah dairesinde bazırl•Y;ıO 
teklif mektubunu belli saatten bir saat evveline kadar • . 

1 
çen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vernıeler~,tC"t' 

Teminatlar liseler muhasebecilitine yatırılacaktır "e 1e~ 
meyi görmek ideyenlerin Galatasaray Lisesinde konıisyoıı 4 
terlitine miiracaatları. (7008) 
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U. Müdürlüğünden: 1 • 

lnhis·arlar iŞ GELİYOR 

~ .1- İdaremizin Çankırı tuzlasında şartname ve pro1e
~ \ 1 nıucibince yaptırılacak üç memur evinin inşaatı ka
al~ ıarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

ııı· - Keşif bedeli 12817 lira 66 kuruş ve muvakkat te· 
:~atı 961.33 liradır. 
~ - Eksiltme 3 l .X.938 tarihine rastlayan pazartesi günü 
~t 15 te Kabataşta Leva2.1m ve Mubayaat Şubesindeki 
rvfll Komisyonunda yapılacaktır. . 
~ - Şartnameler 64 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar 
t~ltlutrı Müdurlüğü Levazım ve M~bayaat Şubesi)e Anka-
,b~~Ştnüdürlüğünden ve mahalli inhisar İdaresinden alı· 

ılır 

~ ~ - . Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin bir mukave
~ ıle Yaptıkları iş bedelinin 10000 liradan aşağı olmama
~~\td~ kendileri bizzat mimar veya mühendis olmadıkları 
~ ırde de fenni ehliyet ve iktidarları inşaat şubemizce 
tU 1~ınış bulunması ve fenni evrak ve vesaikini eksiltme 
4:~~den bir hafta evveline kadar inhisarlar Umum Mü
'~ Ugü inşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet ve-
Vf 81 almaları lazımdır. 
~d Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci 
~~ dede yazılı inşaat Şubemizden alınacak ehliyet vesi· 
~llı.1• \'e yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka 
~~.1t1at mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
ltıtı tene günü en geç saat 14 e kndar yakarıda adı ge· 
tıt Alını Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili ve-
ltıtsi lazımdır. (7360) l -4 

* • * 1 • 
~' idaremizin Gazientep fabrikası için şartnamesi muci-
~p~e sat.o alınacak 500 ton Rekompoze maden kömürü 
ıt1• zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

~t· Muhammen bedeli beher tonu Mersinde Vagonda 
~?1: 17 lira hesabile 8500 lira ve muvakkat teminatı 

Iİı O liradir. 
~Qlttı ._ Eksiltme 20 X 938 tarihine rastlayan perşembe 
bt. taat 15.30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu· 
;~eki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

~~b d - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
V en alınabilir. 

t~\ı -Mühurlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile °lo 7.5 
4u tncne parası makbuz veya banka teminat mektubunu 
~:il e~ecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç 

~a,~ lo e kadar yukarda adı geçen Alım Komisyonu 
ilnlıima makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(7!79) 3-4 

* • • 
Muhammen Be. 

1- İdaremizin Paşabahçe fabrikasından monte edile
cek bir adet 460.000 litrelik, 5 adet 200.000 litrelik, 2 
adet 100.000 litrelik ve 2 adet 50.000 litrelik cem'an 10 
adet ispirto tankının şartname ve resmi mucibince imali 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

11- Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli Sif İstan
bul 32.500 lira ve muvakkr..t teminatı 2437.50 liradır. 

ili - Eksiltme 18.Xl.938 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartname ve resimler 1.63 lira bedel mukabilinde 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şube
sile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenni 
teklif mektubunu verilecek malzemeye ait bütün teferruat 
ve detay resimlerile imalat resimlerini ve bilhassa hava 
çıkış ve girişi süpaplarını detayye plan arını ve montajdan 
sonraki vaziyet planını ihale gününden en geç on gün 
evveline ite.dar inhisarlar Umum Mi1dürlüğü müskirat fa
brikalar Şubesi Müdürliiğüne vermeleri ve tekliflerinin 
kabulünü mutazammın eksiltmeye iştirak vesikalarını mü· 
nakasa gününden 1 gün evvel mezkur şubeden almaları 
lazımdır. İştirak vesikası almıyanlar münakasaya kabul 
edilmeyeceklerdir. 

Vl Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesika ile 5 inci 

Sayın müşterilerimize müjde 

Ankara 1937 Enternasiyonal Kömür Sergisinde 

Jüri Hey'etince ALTIN madalya verilen yerli 

EKONOMİK ve ŞIK 
markalı sobalarımızı her yerde arayınız 

Fi atlar E L V E R İŞ L t D t R 

Enson model Avrupa Kromeli ve 
Emayeli sobalanmız da gelmiştir. 

Teminatll ve ~uyu çabuk 

ısıtan Termosifon Hamam kar.an-
larımızı markamızla her yerde 

arayınız 

Her nev'i BANYO, LAVABO, Muı

luki Hava Gazı ocakları ve sıhhi le

vazımınızı mağazamızdan sabo alınız.. 

ŞIK soba mağazası 

M. Şirakyan 
İstanbul Büyük Postane karşısında, Türbe ıokak. No.6 

maddede yazılı müskirat Pabriknlar Şubemizden alınacak ' ~~~=~~~~......,.--==-~~~~~~=~-==~~~~~ 
eksiltmeye iştirak vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya bsnka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e ka· 
dar yukarıda adı geçen Alım Komisvonu Başkanlığına 

makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (7038) 2-4 

••• 
1- İdaremizin Paşabahçe fabrikası için satın alınaca-

ğı ve 29.IX.9.38 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 2000 
kilo toz şekerin muhammen bedeli d ğıştirildiğinden ye· 
niden açık eksiltmeye konulmuştur. 

ll- Muhammen bedeli beher kilosu 26 kuruş hesabile 
520 lira ve muvakkat teminatı 39 liradır. 

Ill Eksiltme 24.X.938 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü saat 15.30 da Kabataşta Levnzım ve Mubayaat Şubesin 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
ta yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge-
çen komisyona gelmeleri ilan olunur. (7322) 2-4 

f D.0.YOLLAQI İŞLETME u. MÜDURLÜGÜNDEN 1 

9 uncu İşletme Müdürlüğünden: 
İstanbul-K.Çekmece Banliyö kısmı kış tarifesi 15.X.938 

tarihinden itibaren meriyet mevkiine girecektir. 
Ceb tarifeleri gişelerde satılmaktadır. 

olunur. 
Fazla tafsilat için i.taıyonlara müracaat edilmesi rica 

(7408) 2-2 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 

Cinsi . 
Miktarı 

adet 
B. Tahmin 8. 

lira 

Yazıhane 12 45 
Doıya dolabı 5 40 
Yemek masası 10 14 

İlk teminatı 
lira kr. 

66 00 

Komisyonumuza bağh yeni açılacak Orta Okulların ihtiyaçla
rı olan yukarıda yazılı eşyaları kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
muştur. 

Eksiltme 17.10.938 pa:ıarteııi saat 16 da fstanbul Kültür Direk
törlüğü binası ıçihde toplanan Komisyonda yapılacaktır. 

Beheri Tutarı 
K. S. Lira K. 

o o 15 
teminatı 

Lira K. 
Bulunduiu Eksıltmenin 

Şekli saat 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

istekliler ilk teminat makbuzu, 938 yı1ı Ticaret Odası vesikası 
ve bir hafta evveline kadar resmi dairelerden en az 500 liralık 
bu gibi işler yaptıklarını biHirir ve!'ıikalarile 2490 sayılı kanunun 
tnrifatı dairesinde hazırlayacakları t"klif mektublarını belli aııat
ten bir saat evveline kadar sözü geçen Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. ıı 

ıp 

kınnap 

Miktarı 

1385 Kg. 
6124 .,, 
1713 " 

9222 
fijtij d·· 
b o kar-

~ on 
İli' la 

şişe 

ltl ~q aı:ıt~rı 
"ta . 

ıp 

" 
170 
19h ,, 

200000 adet 
3839 kilo 

ı, 

çul 716 ,, 
kana viçe292 I ,, 

;· kınnap 1228 ., 

13 

80 
lO 

1198 86 

136 
19 

20 50 787 -
13 93 08 
15 50 452 76 
18 - 221 -

179 83 

20 40 
2 85 

118 -
13 96 
67 92 
33 15 

,. 
mahal 

Ahır kapı açık art. 

Cibali fab. Pazarlık 

Paşabahçe F. ,, 

14 

14 30 
15 

Şemsipaşa D. açık art. 15 15 
,, Pazarlık 15 30 
,, açık art. 15 45 

Şark dep. Pazarlık 16 

Bu akşam 

s:ıat 21,30 da 

KOMEDİ KISM 

Yanıışhklar Komedisi 

Yaz:ın: 

jV· Şekspir 

-

3 perde 

Türkçesi 
Avni Givda 

Teminatlar tiseler muhasebeciliğioe yatırılacaktır. Şartname, 
nümune ve resimleri görmek isteyenlerin Galatasaray Liıeıinde 
Komisyon Sekreterliğine müracaatları. (7006) 4-4 

imtiyaz i ve yan itleri 
Dire!ı - ·· : l . Girit 

Bası!dığı 7er: ARTUN BaAUDGVı 
C"dla.t ... Billur sola.ık No. 1tl 

İstanbul Telef o 
'tıta ......_ Yukarda cins ve miktarı yazılı 7 kalem malzeme hizalarında yazılı usullerle 

ll c:aktır. 

F üdürlüğünden: 
Aşağıda cins, miktar, muhammen bedeli yazılı 6 parti malzeme pa~arhk ve açık eksiltme sure

tile mubayaa edilecektir. 
IJ~ Muhammen bedellerile yüzde 15 teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

'te. ......_ Arttırma 21.X.938 tarihine rastlayan cuma günü hizalarında yazılı saatlarda Ka
l~til Levazım ve Mubayaat şubesindeki satış komis onunda yapılaaaktır. 

Şartname ve nümuneleri hergün Levazım Dairemizde görülebilir. isteklilerin yazılı tarih ve ıaat-
1 ta teminntlarile Müdüriyette müteşekkil Alım Satım Komisyonuna müracaatları. (6587) 

Muham. lık 

V -~umuneler malzemenin bulunduğu mahallerde görülebHir. 

\,ı_ ~ isteklilerin yüzde 15 teminatlarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gel· 1 
""ı 'l 1 an olunur. (7 ı6 I) 3-4 

~ 114 
.. ~~~ anbalaj 
.,,~ Rıdı 

Miktarı 

6000 kilo 

* • * 
Muhammen bedeli 

Beheri 

L. K. S. 

30 50 

Tutarı 

Lira K. 

1830 -

at 
)~~t 24000 )) 7 - ] 680 -
tup~ kola 12500 » ı 6 65 208 ı 25 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 

137 25 

126 -
156 10 
156 57 

Eksiltme 
sa atı 

14 

14 30 
15 -
15 30 1 ij 5000 )) 4 l 75 2087 50 

~ ~ kŞartname ve numuneleri mucibince satın alınacak yukarda cins ve mikdarı ya
lı alem malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 
ııı.: Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
(\ b Eksiltme 17.X.938 tarihine rastlayan pazartesi günü hizalarında yazıh saatler· 
iv"- ataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
bqı~ Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabileceği gibi 
V ~ kağıdı ve üstüpü nümuneleri de görülebilir. 

tqla . İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 güvenme 
t-ıle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (6978) 4-4 

bedeli teminat İhalenin İhale 

Miktarı Cinsi L. K. L. K. nasıl yapılacağı tarihi 

500 aded Galvanizli tel köşe ) 375 00 ~9 00 Pazarlık 4.1 J.38 
· 4000 • Galvanizli tel halka 

336000 aded Kağıd :ı.ıvnnn 10 librelik 
82000 ,, Kağıd zıvana 20 librelik 

250000 aded Kiğıd zıvana 10 librelik 
50000 ,, Kağıd zıvana 20 librelik 

10000 aded 

5000 " 
5000 " 
5000 ,, 

Bakır zıvana 45 m/ m 
Bakır zıvana 65 mm 
Bakır zıvana 100 m/m 
Bakır zıvana 120 m/m 

) 

) 343 00 
) 

) 245 00 
) 

) 
) 475 00 
) 
) 

10000 adell Mika ) 
IOOO ,, Haruri veşia ) 930 00 
3000 ,, Sigorta ) 

250 aded Tek ucu halkalı demir 9 1 2 ) 
IOO ,, Galvanizli lente gergi mekiği ) 
200 Galvaniıli askı teli civatası ) 758 00 ,, 
200 ,, Galvani:ı:li askı teli kenedi ) 
200 n Demir örgülü çubuk 8 1 2 ) 
740 n Boru başı kenedi 3 lik ) 
500 ,, Boru başı kenedi 2 lik ) 

2500 ,, Pullu boru baliı kenetli civa- ) 
tası 30x6 m/m ) 

26 ()() Pazarlık 4.11.38 

19 00 Pazarlık 4.1 l.38 

36 00 Pazarlık 4.11.38 

70 00 Açık Eksiltme 4.11.38 

57 00 Açık Eksiltme 4.11.38 

:iaah 

11 

14 

14 

14 30 

14 30 

15 00 
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AdreHc T~"rr•phique : 
l•tanbııl - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudicatioo 

A) Adjud ications au Rabais 

Mode 
d'adjudic:ıt 

Prix 
estimatif 

Cautioa. 
provisoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbarj!'et 

Jours Heure 

Constru~tion-:,~eparation-Trav. Publ ics-Materiel de Construction - Cartographle 

Reparation et reforme bitiment a la place 
niation a lzmir 

lnatallation et conatruction dortoir a Nazilli 
Achevement materiel deı parties defectueuaes 

des routes Kayseri-Talas et Kayaeri-Bunyan 
et accompliaaement travaux cylindrage 

Constr. abattoir a Kayaeri (cah. eh. L. 5) (aj.) 
Reparation dortoir o uvriers voierie Kuzguncuk 

,, iı. la bati ııse d'imprimerie 
Conıtr. bitiıse logement a Anltua (cah. eh. 

P. 285) 
Conıtr. barriere en fil de fer de la rerion 

defendue a prox. de la station de radio a 
Etimeıut a Ankara 

Trav. de renforcement doa fondeaents de la 
bitine de la Dir. <le la pepiniere dea 
plHts de virne americain a Ankara 

Rep . maisons ouvrierı de la pepiniere des 
virnes uıericaine1 a Ankara 

Publique 

Publique 

Pli cach 
Gre a gre 

" 
Pli cach 

Grc a gre 

" 

,, 

2826 -

9937 
9900 

100471 43 
355 65 
117 72 

56903 -

749 55 

2984 93 

5S9 so 

212 -

746 -
700 -

627l 50 
26 67 
8 83 

4096 

60 

233 93 

49 so 

Com. Acb. lntendance lzmir 

8 eme Exploit. Ch. Fer Et at l:ıımir 
Vilayet Kayseri 

Municipalite Kayaeri 
Com. Perm. Mun. lıtanbul 

" 
Oir. Economat P.T.T. Ankara 

Oir. Gen. P.T.T. Ankara 

Vilayet Ankara 

" 

21-10-38 ıs -

27-10-38 16 -
27-10-38 15 -

24-10-38 14 -
17-10-38 14 30 
17-10-38 14 30 
4-11-38 15 -

17-10-38 15 -

ıs.10.~8 ıs -

18-10-38 15 -

Rep. parapet bat. ecole appl cation de aciencea Publique 541 80 41 - Com. Ach. Comm11nd. lat . Fındıklı 31-10-38 10 -
Const. bit. ligue av·ation turque ; Bohı (aj .) Gre a gre Ligue Aviation Turque Bolu 1 mois a part. 26-9-38 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitalres-Fourniture pour Hôpitaux 

Soufre : 10 t. 
Paqueta de secoura suit.ııire pr. aviation 

ıranda: 100 id. petita: 150 p. (aj.) 

Pul: lique 1296 70 
3150 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallatlon et Materiel) 

laatallation ligne aerienne de haute tenıion a 
partir du tranaformateur sis prca de la ata· 
tion de Sivu jusqu'a la fabrique de ciment 

L'adjadication de 24.10.38 concernant l'achat 
d'un renerateur a ete ana11leo 

Amplificateurs ıiaplea: 6 p. 
Fil en soie en bobine: 3SO k. 

Pli cach 

Pli cadı . 
,, 

13600 -

9000 -
5950 -

H•billement - Chaussures -. Tissus - Cuirs 

Repar. impermeable des ouvriers de voie· 
rie : 900 p. 

Toile pr. avion: 3000 m.· toile pr. bandage: 
10000 m.- roban pr. coller: 4000 m . ruban 
a saillio: 6500 m. 

Traveux d'lmprimerle-Papeter.1! 

Papier a cigarettes : 1SOOO bobınea 
Diverseı impresıiona: 159 lotı 
Livre "Nurmblatte,,: 7169 exemplairu et 

livre "Formadin,, : 265 exemplaireı (adj.) 

Gre a gre 360 -

Pli cach 
Publique 

" 

8347 so 
3500 -
3284 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Tables : 137 p.- Chaiııea : 548 p. 
Construction placard f ıxe 
Table avec linoleum : 4 p.- Table criıt•lise : 

1 p.· Armoirea pour doHier• : 2 p. 
Articles d'ameublement pour diversea Oirec

tio• : 1348 p. (cah. cb. P. 1S3) (aj.) 
Fabrication : 17 p.· Meubles auivant deısin 

et liste delivreı gratiı 

Combustible - Carburant- Hulle?_ 

Cbarbon do boia : 25 t . 

Semi colte : 250 t. 
Houille lavcmariae 2S0·350 t.- Coke· 35 t. 

' Dlvers 

Extincteurıt d'incendie : 3 p. 
Peinture pour le d ecor des aceneı du tlacitre 

de la ville 
Diverı materiaux pour Dir. jardins : 12 lota 

" " " " " : 23 lots 
Repar. des crochets et dea voiturea aeriennes 

de l'abattoir 
Graisaea grafiques et acide-phenique pour 

Sce voirie 
Armoire en vitre : 1 p.- Cr•choir : 1 p. 
Ustenıilea pour riıfectoire 
Chenux ou ınuletı 
Autobuı : 1 p. 
Bicyclettes 
Coton pour matelas : 7762 it. 

Articles pour place forte it Çatalca : 26 lots 
,, ,, voitures : 28 lota 

Fil en cuivre : 2841 it.- ld. pr. sudure: 18 
k. id. pour paraton· nerre : 34 k:.- Tuyaax 
pour lirature: 10 p. 

Pli cach 
Gre 3 rre 

" 
Pli cach 

Gre a gre 

Publique 

Gre a gre 
Pli cach 

Gre a gre 
,, 

" 
" .. 

" 

" 
n 

Gre a gre 

Pli cacb 

Gre a rre 

" 
n 

bl47 19 
132 20 
280 -

30776 61 

734 47 

12SO -

S600 -

42 -
2S3 86 

437 80 
3S4 50 
351 

275 

195 
237 96 

3500 -

2483 84 

2592 39 

236 25 

1012 so 

675 
4~6 2S 

27 -

626 07 
263 ~ 
246 30 

462 

2308 25 

55 10 

94 -

420 -

o 32 
19 04 

32 84 
26 60 
26 32 

20 63 

14 64 
17 85 

525 -

189 29 

195 -

Dir. Agricole ltchel 26-10-38 15 -
Com. Ach. Miaist. De f. Nat. Anlt. 17-10·38 11 -

Dir. Affaires E lectriques Municip. 20-10-38 ıs -
Sivaa 

Com. Ach. (nt . Marit. Min. Def. Nat. - -

Dir. Econom. PTT Ank. et l~t . 

" 

28-11-38 ıs -
30-11-38 15 -

Com. Perm. Municipalite lıtanbul 17-10-38 14 30 

Ligue Aviat. Turque Ank . et lst . jusqu'au 26·10-38 

Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 28·11-38 15 
Dir. Telephonos lst. 31-10-38 15 30 
Com. Ach. Miniıt . Def. Nat. Ank. J8-10·38 11 -

Com. Ach Ec. lngcnieur G.suyu 31-10-38 15 
Dir. Principale Douaneı lstanbul 17-10-38 10 

,, 17-10-38 10 

Com Ach. Econ. Monop. K.tache 1-11-38 lS -

" 1-11-38 15 30 

Coın . Ach. Command. GPn. Surv! il. 31-10-38 11 -
Douan. lıt. 

Municipalite Ankara 
Dir. Telephones latanbul 

Com. Perın . Munioip . lıt. 

" 

" .. 
" 

" 
,, 
• 

Com. Acb. Milit. Balikeıir 

Vendredi et oıardi 

31-10-38 15 -

17-10-38 14 30 
17 10-38 14 30 

17-10-38 14 30 
17-10-38 14 30 
17-10-38 14 30 

17-10-38 14 30 

17-10-38 14 30 
11-ıo.3s ıs 30 

Com. Adı. lotend. lst. Tophane 18·10-38 14 30 
Com. Ach. Mın . D~f. Nat. Ank. Juıqu'au 10-11-38 
Com. Ach . Dir. G . Fabr. Milit. a 17-10-38 lS 

Kmklt:ale 
Com. Ach. Command. lsl. Findikli 24-10-38 

,, 
" 

24-10-38 
31-10-38 

11 30 
11 30 
ll -

Avis Officiels 
• &WQ &W E XZ 

De l' Administration Generale des ChenıiıP 
de Fer et des Ports de l'Etat Turc 

De tubes a funıef' et a flamm e de chaudiere, des tuy•ı.ıj 
etires en acier et des conduites d 'air de frein pour locO' 
ınotives d'une valeur estimati vt. de t 99v00 Ltqs. seront .ac~ 
tes par voie d'adjudication sous pli cnchete le Lundı Gh' 
Novr.mbre 1938 a 15 h. 30 au local del' Administration 
nerale a Ankara. , 1' 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre 8 'İ 
Presidence de la Comission le jour de l'adjudication ju9'J~ 
14 h. 30 leurs offres, une garantie provi~oire de 11200 Lt•r 
et Jes certificats cxige:) par la loi. cf/J. \ 

l...es cahiers de5 charges sont P.n vente au prix de ~ ~I 
Ptrs. aux Caivses d'Ankara et de Haydarpacha (7343) ;,,., \ 

~ $ ' 

Cumartesi 15-10-938 

Mazot (Edremit Beled.) .ı\; 844 
Bayrak (lst. Deniz Tic. Müd.) .~ 844 
Bohçalık uç (Asit. Fabr.) .\~ 801 
Şaping ile soğuk testere tezgihı (Aık. Fabr. ) .\ :. 804 
Dizel motörü (Denizbanlc Müd.) .:\ ! 81S 
Nohut (Edremit Ask. SAK) ;\' 829 
Maden kömürü (Çorı,ım Vil.) ~\! 850 
Balast (DDY) ~\! 831 
Haatane inş. (MMVJ .\! 833 
Kilim (MMV) ;\ : 834 
Yol tamiri (Balıkeair Vıq J\! 834 . ~ 
Ünye-Terme yolunun ara11nda yap. tamir. (Ordu Nafıa Müd.) ;\ 
SiYil elbise (Emnivet U. Müd.) .\! 836 
Keten iç elbıseıi (Yü1r ıelt Ziraat Enat. Relt .) .\! 834 
Ekmeklik. un (Erı.incan Jandr. Ok.) .\". 836 
Balıkesir cezaevi i nş. (Balık.esir N:aha Müd.) .Y 836 . s'6 
Makarna, şehriye, bulgur ve un (Orman Kor. G. Komut .) .11. ~ 
Belediye binası inş. (Alaşehir Beled ) .\~ 838 
Mazot ve Türk antrasiti (Çanakkale Mat. Mvlt .) .. ,~ 839 
Çekirdeksiz kuru üzüm (Konya Kor) ;\:. 838 
Etüv makinesi (Orman Kor. Gen. Komut.) .\ ; 838 
Edıncik-Göaen yolunun arasında yap. tamirat \Balıkesir 
Balıkeıir ·Şamlı yolunda yap. inş . (Bıılıkeair Vil.) ~'; 837 . .JJ ~!: 
Uzunköprü hükumet konağı inş. (Edirne Nııfıa Müd.) .. \~ 842 tJ ,, . .,. 
Nohut, mercimek, şehriye, makarna, buğday v.s. (Emniyet ' 

.\! 842 
Saman (Ank. Lvz .) .\! 843 
lıt.-Sofya telefo• devresi redreaörü (İst. Telefoa Müd.) J': 84' 
Dera levazımı (Rize Kültür Dir.) .\!: 843 
Un (Samsun Ask. SAK) .\! 846 
Gardırop ve ders sırası (Tophane Lvz) .\! 84S 
Soba tamiri (lat. Komut.) .. \ ! 849 
Mercimek, kuru üzüm, erik v.s. (lat. Komut.) .,:. 849 

------ • ·ı~~--
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Mazout (Mun. Edremit) No 844 
Drapeaux (Dir. Commerce Maritimo lst.) No 844 
Tôles (F abr. Milıtaires) No 801 
Machines a fraiser ıchapinr (Fabriqueı Milit.) No 804 
MGteur Dieael (l' ir. Deniz Bank) ?\o 815 
Pois chiche (Com. Ach . Mil it. Edremit) No 829 
Houille (Vil. Çorum) No 830 
Ballad (Ch. de Fer Etat Malatya) No 831 
Constr. hôpital (Min. Def. Nat.) No 833 
Kilima (Min. Def. Nat.) No 834 
Rcp. route (Vil. Baliltcair) No 834 

• s/route Ünye-Terme (Dir. Trav. Pub. Ordou) No 835 
Uniformes (Dir. Gen. de Sılrt:te) No 836 
Costumes pour travail (Dir. lnıtitut Agricole Ank.) No 334 ,tJ 
Farino (Ecole Gendarmerie Erzindjan) No 836 . ,..ıı 
Conatr. penitenci~r a Balilteair (Dir. Trav. Pub. Balikeıır)s36 
Macaronia, vermicelle, farine (Oir. Gen. Prot. Forcts) No _&4 
Constr. bit. municipale (Mun. Alachehir) No 838 "'o ~ 
Ma.zoute et anthracite (Com. Acb. Place Forte Tcbanak.) ' 
Raisins ıecs (Corpı Armee Konia) No 838 r" 
M.ııchinee etuves (Com . Ach. Commaad. Gen. Prot. Forets) 
Rep. slroute Edincik Gonea (Vil. Balik:eıir) No 837 ~ 

,, ,, Balilccsir·Şamlı ( ,, ) No 837 f" 
Constr. ltouk gouverneaental a 011zounkeupru (Dir. Tr•~· j 

Edirne) No 842 ~ 
Pois chicbe, lentilleı , macaroniı, vermicelle ete. (Dir. Gell· 

rete) No 842 
Paille (lntend. Ankara) No 843 
Redresaeur (Dir. Telepbonea lstanbul) No 843 
Articlea pour claase (Dir. Culture Rize) No 843 
Farine (Com. Ach. Milit. Samsun) No 846 
Garde·robe et bancıt (lntend . Tophane) No 84S 
Rep. pocleı (Command. lst.) No 845 . 9 
Lentillea, raisins seca, prunoa ete. (Command. lıt.) No 84 


