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~ ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye için Kuruş 

3 AYLIGl 450 
6 ,, 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylığı 2700 
Sayısı S kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma
yan tediyat makbul değildir 

PAZARTESİ 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 
il ; p 

GAZE'fESÜ 

3 Birinci Teşrin 1938 

Y oğurtcu han, l ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata. Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
idarehanemizde görüşülür 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon. : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Harici Etonomit Ha~erler 
~.Brezilyadan pamuk ihracatı 

•on kanundan 31 ağuatos tarihine kadar Santoı limanından 
•tı 140,916 ton Brezilya pamuğu ihraç olunmuttur. 

Dünya pamuk fiatları: 

Linrpool (lb peni) 
Middlinr 

~blcinun 4.61 
il rt 4.69 

l' -Yıa 4.70 
'lllnıuz 471 

Alivre 
1. teşrin 

11. teşrin 
il. kanun 
Mart 

Uper F. 
6.0·t 
6.01 
5 99 
5.95 

G. F. 

Bom bay Hazır mal Caddy (781 lb.)- Rup ( l 
Fine M. G. Ooınra 137 

Fully good M G. 

s. 6 d 
1/4 

Broach 
İıke•deriye (Kantarı 44,9 

Giza 7 (il. teşrin teılimi) 
Ashmouni (1. teşrin ,, ) 
Sakellaridis (il. ,, ,, ) 

Nev York (lb. dolar ıenti) 
Hazır mal Middling 7.88 

154 1 4 
kg - Mıaır talarisi 

12,69 
I0,24 
IJ,23 

~rı~nistanda zeytinyağı ve zeytin 
11 ~\nyağı fiatları ağustosun ilk 14 gününe nazaran beher ok
~· - drahmi 1rcrilemiştir. 

•re B 
orsuı fiatları aşağıya alınmıştır: 

1-incl nevi zeytinyaiı 
o 1.60 - 2 asidli 

• 2 İ11ci neYİ zeytinyağı 
/o 2-4 uidli 
CLı 3 Üncü nevi zeytinyağı 
"> 4 5 asidi ok. 

o 4 üncü nevi zeytenyağı 
~~ . 5-7 asidi i 
•rına yaiı 

r•ınuk yağı rafine 
it br•cat: 

38,50-39 39-39,f.~) 

35-35'50 36-36,50 

33,50-34 34,50-35 

36 
19,50 
39 

36 
19,50 
39 

50,50 

48,50 

47,50 

33 
36 

ltııtoı . k" • 1 r: " - f t, on ı ıncı :.> gunu zar ında Pireden Marailya, Buda-Ze Hamburg'a 801 fıçı zeytinyağı ihrac edilmiştir. 
~' '.Ytin piyasa durumu: 

alınmıştır: 

)d Ytın fiatları ağustosun ilk 15 gününe nazaran değişiklik 
~ı· •thlerniştir. 

"e b Oraaıı ~iatları aşağıya 

16-31.8.938 l-15.8.93S ,,._d 
" eı 200 adedi 1 ok. 

180 " .. 
okkası Dr. 28 28 

IH-31.R.937 
31 

,, ,, 30 30 34 
220 
250 " ,, " " 27 27 28 

28o-300 " " " " 25 25 26 

320 " 
,, ,, " 2.i 23 22 
,, " • 22 22 21 

Sütün 

DERi IHRACATIMIZ 
b,. 

tı ih ' 
'-tlj b· racabnda Almanya en l 
~el ır piyaaa olarak bulun- l 
t't •r. Almanya ile yapılan 
t,ç,~uahedesinin tatbikatı

r 1 haylı zaman oluyor. 
-~- 'iınen derilerimizin Al

h .h 
"ı~ ı racı durgun vaziye-

, ~~ .•faza ediyor. 

~tıbı Şudur: Deri fiatların
}'a d . . b· erı pıyuaaı son ay· 

:--; ~~ aı yükselmitti. Deri 
\ f11tl taıt~hsil tacirler maila
~ '1, • fıata satmak istiyor
~ l?~~la: Keçi derileri piya
llıı~ltı 1kuruştur. Alman piya· 
·"' · •ak \tı )' adar tacirleri bu de· 
S İııttl:aura teslim 170 kuruş
' ._.:arlar, Halbuki bizim 
t..~~tillt~t'hsillerimiz veya i
~~t. Dı 170 kuruştan sah-

• aha atağı vermiyor-

\. ~'-'•1ıı 
~._il ~r vapura teılim 170 
~' b •ıteyioce ihracat ta· 
\; ~•ita ıatışt a yapılacak bir 

1 ihr llııyor, Bu ıuretle de 

cağı derileri ucuzlatınuım bek
liyorlar. Yine ayni deri mÜs· 
tahsilleri piyaaada fiatların faz
lalaşmasını da bekliyorlar. Pi
yasa belki fazlıtlaşacak, belki 
de ucuzlayacaktır. Buna şimdi
den bir hüküm Verilemez. U
cu:ılnmaaı ihtimalini göz önüne 
getirince, deri nıüıtahsillerınin 

bu günkü fiatı ve parayı da bu· 
lamayacaklarına şüphe yoktur. 

Koyun drileri de yine piyi\· 
sada 42 ·43 kuru,tur. Almanlar 
vapura teılim 43 kuruş veri
ycrlar. Müstahıil bu derileri de 
bekletiyor. Ticar~tte en milhi m 
istifade iıpekülasyon yapmamak, 
bir malı zamanında satıp elden 
cıkarmak, paraya tahvil et
mektir . 

iktiaad Vekiletimizin ilgili 
Ticaret Odaları vasıtasiyle key· 
fiyeti müstahsillere ırnlatmuı, 

deri müstahsillerini tenvir et
mesi, ileride mallarının elle
rinde kalmaması, için daha ucuz 

~ 'trll~c~t tacirleri Anadolu 
\:~,._ Yctdaki deri müstahsil-
")orı "e iınillcrinden mal 

ar. Müstahsilin sata- 1 

fiyata satmalarını temin eyle
meıi temenniye şayandır. 

H. N. 

1'1aftalık Piyasa Vaziyeti 
HUBUBAT: 

Buğday: Bu hafta zarfında İzmit yolile denizden ve Haydar
paşadan gelen Anadolu malları Polatlı, Eskişehir, Alpıköy, Çay 
Akşehir ve Konya iıt"ıyonlarına inhi1&r etmi' ve miktarı 1000 
tonu tecavüz etmemiştir. Mevrudatın azlığı karşııında piyasada 
mahıüı bir tereffü kaydedilmiş ve hiMıaasa ekıtra ekstra Polatlı 

mallara 6, IO kuruşa kadar muamele görmüştür. Un mevrudatı 

külliyetli mikdarda devam etmektedir. İhracat içia hiç bir mua
mele kaydolmamıştır. 

Arpa: İhracat işleri tamameu durmuştar. Piyasamıza gelen 
mallar 3,31 kuruştan 3,33 kuruşa kadar mahalli ihtiyaç için sa 
tılmaktadır. 

Çavdar: Piyasa revşek ve tamamen alıcııızdır. 
Ramaun münasibetiJe değirmen ihtiyacı tam1tmen ç'v· 

darsız mallara inhiıar etmektedir. Bir ay ıonra başlayacak ol•n 
ıert buğday kmmında çavdar aramağa başlanacaktır. İhracat içia 
hiç bir talep yoktur 

Tiftik: Piyasamızda durgunluk devam etmektedir. 
İngiltere fabrikalarından bazı talepler mevcut iıe de siyasi 

vaziytıtin inkişafından sonra ancak bu alıcıların fiatları anlaşabi

lecektir . S o-.yetlu; fiatı kırmak için bekleyici vaziyetlerini muha
faza etmektedirler. Almanyadan henüz permiler çıkmamıştır. 

Yapağı: Sovyetlerin rekabet kabul etmeyecek tanda müb·aya
larına devam e:tmeleri piy·asayı canlandıramamaktadır. 

Anadolu maUarı tamamen bu alıcıların elinde kalmış vaziyet
tedir. Yerli fabrikalarımızın da ince ve renkli cin• mallarımızla 
ı.lakaları devam ediyor. Bu hafta içerainde 1000 balyalık b!r par· 
linin Sovyetlere teklif edilmek üzere mübayaa edildiği piyasada 
söylenmektedir. 

DERİLER: 

Keçi kılı: Kırkım malları üzerine ışler devam ediyor. Fakat 
fiatlar üzerinde hiç bir tebeddülat yoktur. 

Tabak mallarına talep mevcut değildir, 
Keçi derileri: İhracat ve :,-erli fabrikalarımız ;çin sahtlar de

vam etn:ektedir. 
Aoadoludan piyasamıza gelmekte olan malların arkası kesil

memiştir. 

Siyaıi vazivet dolayısıle harice mal yüklenemediğindeo hafta 
içerisinde şayanı lcayıt muameleler olmamıştır. 

Oğlak derileri: Sovyetlere ıatış yapan fimaların bu malları

mıza alakaları kesilmemiştir. 

Kuzu derisi: Kayda değer satış muameleleri cereyan etmemiş· 
tir. 

Koyun derileri: Gerek hava kurusu gerek tuzlu kurusu üzeri· 
ne hafta içerisinde değişmiyen fiatlarla muameleler olmuştur. 

Sığır derisi: Yalnız yerli fabrikalar için mütemadi fakat de· 
ğişmiyen fiatlarla işler devam etmektedir. 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

T A M M 
19-9-938 tarih ve 4015 No.lu Reımi Gazeteden: 

İktisad Vekaletinden: 

Tarife No. 

520A 
523/A 1,2 
544/A 1,2 

529,B 

558/A 

694/B 

(Devam) 

Maddenin cinsi 

Demir çubuk 
Demir levha 
Yalnız çelik tel 

Yalnız çelik boru 

Bakır veya pirinç tel 

İzabe kok kömürü 

Tahsis olunduğu ıanayı 

Fabrikalara 

" Yalnız mevaddı harbiye 
fabrikaları için. 
Yalnız mevaddı harbiye 
fabrikaları için. 
Yalnız kablo ve mevaddı 
harbiye fabrikaları için. 
İzabe ocakları ve döküm-

haneler için. ,. 

Bu maddelerin gümrük resmi tenzilitından istifade edebilmek 
için senelik ihtiyaç miktarı, gümrük tarife numarası ve hangi güm· 
rüğe çıkarılacağı taleb evrakında gösterilmiş bulunacaktır. 

Senelik ihtiyacın en geç 1511011938 tarihine kadar bildirilmesi 
lazımdır. 

2. 2 9160 sayılı kararnamenin ikinci maddesine göre, teşvikı sa
nayi muafiyet ruhsatnamesini haiz sınai müesseselerin 2 153 sayılı 
ve buna ek kararnamelere tevfikan 1937 mali yılında idhal edilip 
aynı sene zarfında işlenemiyerek 1938 mali yılına devrettikleri ibti· 
dai maddeler de tenzilatlı resme tabidir. 

Bu gibi sınai müesseselerin: 2 153 sayılı ve buna ek kararname
lere tevfikan 1937 mali senesinde ğetirdikleri ibtidai maddelerin 

tarife numaralarını, nevilerini ve miktarlarını ve imrar tarihlerini 
gösterir gümrük idaresinden alacakları vesikalarla birlikte 1 6 1937 
tarihinden 3 l 511938 tarihine kadar bu maddelerden imalata sarfe
dilen ve 1938 mali yılma devredilen miktarları gösterir fslanbulda 
Sanayi Müfettişliği ve diger yerlerde mahalli nafıa veya belediye 
mühendisliği veya fen memurları tarafından usulü dairesinde tan-

Memleket Haberleri 
Fındık mahsulümüz 

Bu sece ilkbahar donlarının 

tesiri ile Karadeniz sahil mın

tıkasında fındıklarımızın bir 
kısmı meyva bağlayamamıştır. 

Bu ıeneki rekoltenin, geçen ıe· 
nenin yarısı kadar olacağı tah· 

min edildiğinden fiallar yük
ıelmekte devam ediyor. Dün 

Kireıun fındıklarından 5040 ki
loluk bir parti sıra tumbul iç 
fındık, kilos.u 75 kuruştan ibra· 

cat için satılmıştır. 

Yapak ahcıları arttl 
Anadoludan ihracat için yapak top 

lanmakta oldutu ıibi piyasamız

dan dahi gelen mallar satın a
lınmaktadır. Dün Yedikule da· 
bak mallarındaıı 958 kilo 65 ku· 

ruştan ve Fakıllı yapaklarından 
6784 kiloluk bir parti kiloıu 50 
kuruştan satılmıştır. Sovyet 

Ruıya için daha bir kaç parti 

mal alınacağı piyssada söyleni· 

yor. 

zim edilecek raporu en geç 1 1011938 tarihine kadar ıönderme· 
leri lazımdır. 

3. 2 9333 :;ayılı kararnamenin birinci maddesine ğöre: 
A ·İmal, idhal, alım ve satım veya ihracı veyahud bunlardan 

devlet inhisarında bulunan maddeleri imal eden fabrikalar. 
B • Şeker ve glikoz fabrikaları, . . 
C. Türkiye mahsulatını işleyen taairhaneler, tasır fabrıkaları, 

prina fabrikaları, 
D - Kuru yemişleri ve hububatı, nebati ve hayvani muhsulatı 

kabuk ve çöplerinden ayıran ve temizleyen müesseseler (çeltik, 
kuş tüyü, sun'i yün ve sun'i pamuk imal yerleri hariç) .. 

E - Makine ve alitı ziraiye imal ve tamir müeıseselcrı, 
F - Maden cevherleri tathiri izabe ve tasfiye fabrikalarına mahsus 

olmak üzere aşağıda gümrük tarife numaraları ile cinsleri yazıh 
maddeler idlı:ıl sırasında muamele verıisinden istisna edil mit tir. 

Tarife No. 

68 
154 
165 
233 B 
250 
374 
517 
520/A 
523 A 1,2 
694,B 
695.D 
702/ A 
702 D 
7101H 
710H 
111JD 
711 H 
711/Vl 
711 V3 

711/ V3 
711/Z 
720 'D 
725,H 
745/C 
754JL 
760 
853A 
853/A 
853. C2 

Fahmi hayvani 
Renkli malt 
Bira mayaıı 
Çam yatı 
Hublon 
Karborafin 
Ham demir 
Demir çubuk 

Maddenin cinsi ---

Demir levha ve şerit 
İzabe koku 
Mayi vazelin (pirinç yağı} 
Kibriliyeti hadid 
Ültraınarin 
Ksantat dö potas 
Amilksantat 
Kiyanusu sodyum 
Sut kostik 
Karboniyeti sodyum (soda) 
Blankit 

Hidro sülfit 
Silikat dö ıud 
Kibritiyeti tutya 

nuhas 
Sülfür dö karbon 
Hamııı kibrit 
Kolorosal 
Tiyokarbanilit 
Phosokresol "B,, 
Triklpretilen 

Bu maddeleri muamele vergisinden muafen getirmek isteyenler 

mezkur kararname mucibince faturalarını tasdik edilmek üzere 
gönderecekler ve hangi gümrükten geçirileceği de müracaat evra· 

kında bildirilecektir. 

4. 2/9383 sayılı kararnamenin 2 nci maddesine göre, nevileri bi
rinci maddede tasrih edilmiş olan sınai müesseselerin 21153 sayılı 
ve buna ek kararnameler ahkamına tevfikan 1 6 1938 tarihinden 
bu kararın mer'iyeti tarihine kadar getirdikleri maddelerle 1937 
mali senesi içinde aynı hükümlere tevfikan idhal edip mezkur sene 
zarfında işlenmeyerek usulü dairesinde 193S mali yılına devrettik
leri maddelerden bu karara bağlı listede nevileri yazılı olanlar da 
idhal dolayısile muamele vergisinden muaf tutulmuştur. 

Bu gibi sınai müesseseler, t938 mali yılına devrettikleri madde· 
ler için ikinci fıkrada yazılı şekle göre müracaat edecekler ve ev· 
rak~arını en geç 1 10 1938 tarihine kadar göndereceklerdir. 

il. Makine alil ve edevat 
2 940ö sayılı kararnameye göre İktisad Vekaleti müsaadesine 

bırakılmış olan makine ve alatın tarife numaraları ve cinsleri aşa· 
ğıda töslerilmiştir: 

Devamı var 



Sayfa 2 MÔNAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Lise'tsi 

Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a Münakasaıar 

~nşaat, Tamirat, Nafıa itleri, Malzeme Harıta 

Af yon lisesinde yap. inş . (2 ci k111m (şart 2 L) 
Topkapı urayında yap. transformatör binası 
Uzünköprüde yap. makine depoıu inş. {şart. 

175 kr) 
Silivriyo bağlı Kurfallı köy okulunda yap .heli ia~ 
Sarayköy hükumet \-.onatı inş. (1 kısım) (şart. 

75 kr) 
Ank.-lst. yolunun arasında y:sp. kum ihzaratı 
Kırıkttalede 36 m. yülcıeklitinde baca inş. 

(ıart. 23 kr) 
Anlc.-lst. yolunun arasında yap. tamirat 
Ank. Cenap Ahmotpaşa türbeıinin onarıl. işi 

" bahçeli evler kooperatif mahallesinde yap. 
emniyet karakolu inş. 

Karaman Gazi okulunun tamiri (temd) 
Akşehir-Afyon yolu üzerinde kargir ayale ve 

betoa arme tabliyeli menfez inş . (temd) 

Göçmen evi inş . : 20 tek (temd) 

lcnpalı z. 40006 64 
pas. 2803 23 
kapalı z. 35000 -

pas. 2362 24 
kapalı z. 15000 -

paz. 
aç. ek!. 

pu. 
aç. ekı . 

,,_ 

paz. 

• 

2748 -
45000 -

443, 20 
3132 80 
5999 90 

676 80 
1117 97 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alAt, Hastane Lev. 

Ecza fen fakültesi için kapalı ı. 5490 65 

Elektrlk - Havagazı - Kalorifer (tesisat ve ma ize'!!!!,!) 

Susurluk kuabasında yap . hidro elektrik tesi
satı (temd) 

lcapah z. 31258 50 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çıımaşır v.s. 

Re•mi elbiıe ve şapka diktirilmeai: 474 tak. 
Kaput bezi:1500 m.-kayseri bezi: 1500 m. (temd) paz. 

Mııtbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Kar ton muhtelif renklerde: 36000 ad. paz. 

Mobilya va büro e,yaaı, Muşamba-Halı v. s. 

Talebe sarası: 100 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

KHil•emiş odun: 2000·2500 çeki- mangal kö· kapah z. 
mürü: 15-20 t .- Bakırköy Akliye ve Ac;abiyo 
Haat. için (temd) 

Krible kömür: 45 t.- kuilmiş kuru meşe odun: pu. 
25 t. 

Yerli sömi-kok: 55 t.- meşe kömürü: 15 t- me· açık ekı. 

şe odunL: 10 t. 

Vakum ya~ı: 15 teneke-kavuçuldu valvalin ya
ğı: 3 teneke·veı yağı: 300 teneke (teoıd) 

Mazot: 15 t. 
Türle antrasiti: 85 t. 

MOteferrik 

Şaft, ptırçin çiviııi v.s. Karaağaç miiesıeaatı buz 
fabrikası için: 63 kat 

Galvanize adi demir tel: 2,2 t.-ralvanize di-
kenli tel: 1500 rulö 

Okside çekmece kulpu 38 ve 50 m m: 2000 ad 
Menhol kapak ve bileziği: 66 ad . 
Galvanizli ukı teli halkuı: 17000 ad.-galvaniz

li a5kı teli civataaı: 215 ad.- ralvanizli askı 
teli kenedi: 420 11.d.·galvanizli tente gergi 
mekiği: 225 ad.-galvanizli tirfon vida: 5500 
ad .·ralvanizli direk ayağı: 1400 ad .-somun: 
2000 ad .-

Boru baş kenedi: 2 120 ad.·boru başı civatası: 

4240 ad.-kablo dirseği plin N. 7: 1000 ad. 
ralvanizli tevzi kutuıu dirsek: 1000 ad.·de· 
mir örgülü çubuk: 600 ad 

Hurda kurşun: 18370 k. 
Cıvata ve semun 
Filtre malzemesi: 6 kalem 
Demir gaz boruıu: 800 m. 1,5 ve 500 m. 2; 

pıulult 
Binek ve mekklri ve koşın olmak üzere beygir 

ve katır 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

paz . 

aç. eka. 

n 

aç. ekıı . 

" 

" 
• 
n 

" 

" 
paz. 
açılt ekı. 

beh. 3 50 

2340 -

1000 -

1350 -
2465 -

629 58 

4543 -

900 -
1980 -
2161 50 

1415 -

3303 -
1500 -

1149 -

Kuru soğan: 44,5-8 t. 
Kuru ot: 60 t. 

açık ekı . 4580 - • 

Yulaf: 84 t. 
" 11 t. Ot: 21 t. (temd) 

Kuru kayısı, kuru sotan ve kırmızı biber 
Zeytinyağ: 11 t. 
Sadeya2': 7,6 t . 
Un: 200 t. 

b Müzayedeler 

Gazete kağıdı: 6000 m. 
Odun sobaıııJ ve makarna 
Çnm tomruğu: 1884 ad. 

Koyun, keçi ve Oilak 

- - 1500 -
- - 4200 -
paz. 

açık ekı. 

kapalı z. 
,, 

açık art. 
paz. 

paz. 

4620 -
7592 40 

25 -

3000 50 
210 17 

2625 -

177 17 
1125 

337 50 

332 49 
234 ,6 
449 so 

50 70 

411 80 

351 -

780 -

114 37 

186 -

101 25 
184 88 

47 22 

340 73 

67 50 
149 -
163 -

107 --

248 -

86 18 

344 -
113 -
315 -

346 50 
569 50 

1500 -

Afyon Vilayeti 
lıtaDbul Belediyesi 
O.O.Yolları Anlc. ve Sirkeci 

latan bul Belediyesi 
Denizli Nafıa Müd. 

Ankara Valiliti 
Ask. Fab. Um. Müd. Ank. 

Türkkuşu Genel Oir. 
Ankara V aliliti 

n " 

Konya K6ltür Dir. 
• Vilayeti 

Çorum fskin Müd. 

lıt. Ünivenit ~si SAK 

18-10-38 15 -
5-10-38 14 30 
17-10-38 15 -

17·10-38 14 30 
19-10-38 10 -

17-10-38 15 -
19-10-38 14 30 

7-10-38 15 -
17-10-38 15 -
11-10-38 ıs -

6-10-38 15 
19-10-38 15 

5-10·38 

11-ıo-3s ıs -

Suıurluk Beled. Calata Selanik 
Bank. 4 cü kat B. Haaan Halet 

17-10-38 16 30 

Emniyet Mild. Ank. 
Çorum Viliyeti 

O. D. Y. Haydarpaşa 

Adapaıarı Ortaok. Dir. 

lst. Sıh. Müesses. SAK 

Türkkuıu Gen. Direk. 

Ankara Cezaevi Direk. 

Çorum Viliyeti 

Çanaltkale Mat. Mvk. SAK 

n " 
,, 

lıtanbul Belediyesi 

D.D.Y. H. paşa 

n n 
lııt . Telefon Müd. 

,, ,, 
" 

" " 
,, 

,, " " 
Türkkuıu Gen. Direk. 
Ankara LYz. SAK 
D. O. Y. Haydarpafa 

Bursa Aalc. SAK 

Çanak. Met. Mvk. SAK 
,, 
,, 

Çorum Vilayeti 
Çanak. Mıt. Mvk. SAK 

" Berrama Aık. SAK 
8 inci Hudut Taburu SAK? 

Tan Guete İdaresi 
İıt. Defterdarltfı 
Devlet Orman lşletmeııi Karabük 

Revir Amirli~" 
M. M . V. SAK 

17-10-38 14 -
1 ay zarfında 

7- 10·38 10 30 

13 -10-38 15 -

5-10-38 15 -

12-10·38 14 -

20-10-38 15 -

1 ay &11rf ında 

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

17 - 10-38 14 30 

17-10-38 10 30 

17-10-38 10 30 
18-10-38 14 -
18-11-38 14 -

18-11-ô8 10 30 

18-10-38 15 -
10-10-38 e kadar 

6-10-38 14 -
18-10 38 10 30 

14-10-38 10 -
13-10-38 . 16 -
13·10·38 10 -

l ay zarfrnda 
14-10-38 11 
15-10-38 11 -
17-10-38 11 -
20- 10-38 9 -

4-10-38 10 -
31-10-3 814 -
14-10-38 15 

7-10-38 10 30 

3 Birinclteşri~ 
-=-

-·-------4 
Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
~VV\~~VV'o.~VV\JV\.fVVV>.A~VV\~~~ 

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 

Patatcı. Adapazar 1 ci 
,, " 2 ci 

Zeytin tanesi duble (936 mahsul) 
" ,, " (937 ,, 

n ,, 1 ci " " 
,, " 2 ci ,, ,, 

" " 3 cü " " 
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 

" 
,, sığır 

Hava kurusu kuzu 
koyun 
oğlak 

keçi 
koyun 
kuzu 
manda 

" " 
" " Tula 

" Salamura 

" 
" 

Köı;ele 

" 

sığır 

sığır 1 ci 
man~a 1 ci 

Meşin elvan l ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan l ci 
,, beyaz 1 ci 

Pamuk ipliği 

V atcr yerli 4 Adana 

,, " 6 ,, 

" " 8 " 
,, " 10 " 
" " 12 ,, 
" " 14 " 
" ,, 20 Yedikule 

" " 24 " 
Ekstra " 6 ,, 

" ,, . 8 " 
" ,, 10 " 

" " 
12 ,, 

" " 14 " 
Vater ecnebi •1 Hindiye 

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

,, 10 " 
" " 12 . ,, 

Ekstra yerli 14 lngiliz 

" 
" 
" ,, 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 

" 15 " 
" 18 " 
,, 20 ,, 

" 22 " 
" 24 ,. 

" 
15 İtalya 

" 18 
,, 20 

" 22 
" 24 

" 
" 
" 
" 

1 En az-En ço 

-14,75 kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

kilosu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" sandığı 

b. sandığı 

" kilosu 

" 
" 
" 
• ,, 

" 
,, 
., 

" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 

çifti 
kilosu 

" çifti 
kilosu 
çifti 

" ., 
,, 

kilosu 

" 
" 
" tanesi 
,, 
., .. 

paketi 
,, 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 

-15,'20 

- 7 
- -16.00 

14.50 - 15.oO 
12.00-12.~ 
1 ı.00-11·5 

_ rn.50 
_2ı,50 

-26,00 

22.50- 24 
25 - - - 52 

ao:oo-. ~ 
28.00-· 20 

19 -
- i!5 
- zs 

20--'21 
_9()(1 

: 6.50 
- 5,50 

45- 48 
32- J6 
22 - 26 
ıs- 21 

ıs 
-=.-ıoz.5° 
_ ıOO 

82- 86 
68 

:: 77,50 
- 46 

295- 6(Jl 
300 500 

29
, _ 360_ 

• c ıı 

1o1. 25- ı<lZ· 

160- 165 
42 

40 55 
50- 6(1 
55- , 

110- ı 5:> 
48- 50 

ısO 
125 110 
105 -



3 a· · · · ıeas ..........::_ırıncıteşrın MÔNAKASA GAZETESi 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
n~ '.- Çeşitleri şartnamesine ekli listede yazılı ve kağıt 
fil e~ıne basılmış yazı ve harf nümunelerine uygun olmak 
le tt~~ satın alınacağı ve 1 t-VJll-938 tarihinde ihale edi
~ic;.g~ ilan edilen 350 kilo harfin muhammen bedeli de· 
ş :tıldiğindeo yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

ltı 
2
1- Yeni tesbit edilen muhammen bedeli beher kilo· 

55
6 

50 kuruş hesabile 875 lira ve muvakkat teminatı 
' 3 liradır. 

~İiıı~l- Eksiltme 5.10.938 tarihine rastlayan çarşamba 
•itıdu s~at 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube-

1ekı Ahm Komisy ·nunda yapılacaktır. 
ştıb v _ Şartnamaler parasız olarak her gün sözü geçen 

vden alınabilir. 
~ .. - İstel:clilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
Çe:Uıde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge-

l<ornisyona gelmeleri ilan olunur. (6642) 4-4 
• • • 

1 .... ı 
~'i I zrnir-Bornova banliyo şömendöfer hatlı üzerindeki 
ltıe 1 1 istasyonundan idaremizin Çamaltı Tuzlasına sartna
~p \'e projesi mucibince yapılacak su isalesi ameliyesi 

11alı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
llıhı - Keşif bedeli 20325 lira 13 kurr ş ve muvakkat te· 
ıı'h 1524.39 liradır. 

~ltl- Eksiltme l 4/Xf938 tarihine rastlıyan cuma günü 
~h 1& te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

tıı Komisyonunda yapılacaktır. 
~iV _ Şartname ve projeler 102 kuruş bedel mukabi
~b e ~nhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat 
v'~e .. A~kara ve. İ~mir Başmü~ürliiğünd~n alınabilir. 

Eksıltmeyc ıştırak etmek ısteyenlerm fenni evrak 
o .. --~ 

ve vesaikini bilhassa onbin liralık bu gibi işler muvaffa
kiyetle yapmış olduklarmı gösterir vesikayı ihale günün· 
den 3 gün evveline kadar İnhisarlar İnşaat Şubesine ib
raz ederek ayrıca ehliyet ve eksiltmeye iştirak vesikası 
almaları lazımdır. 

Vl - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci 
maddede yazılı İnşaat Şubemizden alınacak eksiltmeye 
iştirak vesikası ve muvakkat güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat. mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarda 
adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabi-
linde verilmesi lazımdır. (6893) 2- 4 

• • • 
1 - Şişeli içkilerin anbalajında kullanılmak üzere şart· 

namelerine ekli listelerde eb'ad ve miktarı yazılı 4572.63 
meb'e mikabı kesilmiş sandıklık tahta 16.8.938 tarihinde 
ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltme· 
ye konmuştur. 

!l- Muhammen bedeli beher metre mikabı 36 30 lira 
hesabile l 65986 lira 47 kuruş ve muvakkat teminatı 
9549.32 liradır. 

ili- Pazarlık 1O.10.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve mubayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

lV Şartnameler 830 kuruş bedel mukabilinde İnhi-
sarlar levazım ve mubayaat şubesile Ankara ve İzmir baş 
Müdürlüklerinden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
ta muvakkat teminat paralarile birlikte yukarda adı ge-

l çen komisyona gelmeleri ilan olunur. (6732) 3-4 
* • • ~VEDE Muhammen Bedeli yüzde 15 

Beheri tutarı teminatı 
1( Bursa Yenişehir 

l\a 11Yrnakamliğından: 
ı c· . I ııısı Miktarı K. S. L. K. L. K. Bulunduğu mahal Eksiltme saatı 

~tnız.a bağlı Ebe lcöyünün 
~-~alına ekilmış aı-aziden çı

ıı kt olan tahminen yetmiş 
ıı ·/ 0 Çeltik 17-9-938 tarihin· 

· lo.· ... as ·· " k t }'" o cuma gunuııe a· 
11t1t ırıni bir gün müddetle açık 

rı lltıya çıkarılmıştır. 
'r~ltiı;· 
ft 5ın beher kilosu sekiz 

S Ilı 811 olmak üzere yüzde 
\ı y~"akkat teminat akçesi 
Ş ı.tı Yirmi liradır. 
iittııarn . .. k 

tııı~k . .eyı gorme ve pey 
~il { ıstıyenlerin ihale günü 
~ lt ·I0.938 cuma günü saat 

1 

Çelik çember 
parçaları 

Toz yaldı z 
muhtelif renk 

Çul parçaları 
Kola çuvalı 

Yamalık kana· 
vıçe 

, Yamalık çul 

1000 kilo 

200 " 

500 ,, 
350 adet 

1218 kilo 

274 kilo 
Iskarta kanaviçe8 l 2 kilo 
Iskarta çuval 401 kilo 

" 
ıp 25 !dlo 

1- Yukarda cins ve 
satılacaktır. 

2. 20. 3. - Kutu fabrikası 

40. 80. ı 2. ,, 
" 

9, 93 " " 9, 45 ,, 
" 

IJ,25 
18. -
16. 

G6.25 
63. --

194.88 29. 23 Ahır kapı deposu 

4. t0.9ö 1, 64 
" " " 

12. 87.44 14. 61 
" " " 5. ~ 20.05 J. )) 

" " 
14. - · 3.50 -.52 " it ti 

miktarı yazılı 9 kalem iskarta eşya ayrı ayrı pazarlık 

il- ': uhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

14.-

14.10 

• 14.:W 
14,30 
14.40 

14.50 
15.-
15. tO 
15.20 

usuliyle 
hta Yukarıdn adı geçen köy 

~i,;lık dairesindeki mnhsus 
'114 Ona baş vurmaları ilan 

lıt, 111 Arttırma ll.X.938 tarihine rastlayan sah günü hizalarında yazıh saatlerde Kaba-
taş'ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki mlteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

lV Nümuneler kutu fabrikaımda ve Ahır kapı deposunda görülebilir. ~ 
~hııı 
~hi Belediyesi 

t .... 

V İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde yüıde 15 teminat para-
1Yatrosu lariyle birlikte yukarda adı yazılı satış Komisyonuna geımeleri i!an olunur. (6776) 3 -4 

Bu akşam 

saat 21,30da 

"lılıı ı:ıı KOMEDi KISMI 

~ 
anlışhklar Komedisi 
"-~ 3 perde 
~L il: T- k . 
~il' ur çesı 

Cinsi Miktarı 

82X 114 anbalaj 60()0 kilo 
kağıdı 

* • * 
Muhammen bedeli 

Beheri 
L. K. S. 

30 50 

Tutarı 

Lira K. 

1830 -

Mazot 24000 » 7 1680 -
Nişasta kola 12500 » 16 65 2081 25 
Üstüpü 5000 » 4 l 75 2087 50 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 

137 25 

126 -
156 10 
156 57 

Eksiltme 
saatı 

14 

14 30 
15 -
15 30 

ır Avni Givd11 
1- Şartname ve numuneleri mucibince satın alınacak yukarda cins ve mikdarı ya· 

zıh 4 kalem malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
111- Eksiltme ı7.X.938 tarihine rastlayan pazartesi günü hizalarında yazılı saatler· 

de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV- Şartnameler pDrasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabileceği gibi 

anbalaj kağıdı ve üstüpü nümuneleri de görülebilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sarıtlerde yüzde 

paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

\ ~ii;;;;;;;;;;;;;---~------~;;;;;;;o;;;;;;;;;;;;.::;;;;;;;;;;;;.;;;;;;~;;;;;;;;;;;;---~= 1 

~hhitlerin Takvimi ~' j 

~'~ Salı 4-10-38 
ı .. ı 1 ,,. 

~ ~tt ~t (M. M. V.) ~\~ 788 
,~ııı (S· as. yap. kalorifer tesisatı (Konya Memleket has.) .\~ 814 

l:.1;ık (11Yual Bilgiler Okulu) .\! 823 
;~ dıı ~mir Lise ve Orta Okulu SAK) .\~ 823 
~t ı>t~~ı inşaat ve teıisah (D. D. Y. lzmir) .\~ 823 

\ l:ıır~'tıç ve kuru üzüm (Lüleburgu Tümeni) .\~ 824 
\llit ~~ulınaaı ve temizleme işi (lst. Bcled.) .\~ 824 

lı\ ~ılı~ıop kabı (ist. Beled.) J\~ 824 
\ ~11~ 1~1 kumaş (M. M. V.) .;\~ 823 
~ ~· tribuıı v. s . inşaatı (Ank. Beled.) .\z 825 

t b~ Ve ispirto deposu inşaatı (Ank. Beled.) .~~ 825 
''tc ;ıı•sında y~p. tamirat (AnL Beled.) .\! 825 
~ ıı.,i Otin (lst. Beled.) J\! 825 
'~dli }'(jtckin (Edirne Vil.) .V! 825 

ıt. C. ~üddeium.) .\! 825 

7,5 güvenme 
(6978) 2-4 

Koyun eti (lzmir Lise ve Orta Okulları SAK) .\~ 825 
Cam ve porselen kavanoz (M. M. V.) .:\! 825 
Dıvar inşaatı (Diyarbakır Nafia Müd.) .\! 824 
Güderi cam bezi elbise ve tulum (Ank. Beled.) .\: 827 
Kaldırım inşaatı ( Ank. Beled.) .\! 827 
Cumhuriyet bayr~mında yap. tenvirat (Ank. Beled.) .\! 827 
Soba (Kütahya Beled.) .\! 826 
Şose inşaatı (lzıair Beled.) .ı\~ 826 
Lağım inşaatı (Kastemonu Beled.) .\" 830 
Kereste (inhisarlar U. Müd.) .\~ 831 
Yataklık. yün (Tophane Lvz.) .\! 835 
Elektrik malzemesi (Tophane Lvz.) ·'~ 835 
Ampul (Deniz Lvz.) .\~ 736 
* A~aç (Edirne Vıl.) .~! 835 
• Küfe teneke v. s. (lst. Beled.) .Y· 835 
Lavemarin kömürü (Ank. Lvı.) ,\; 837 
Bayrak (Tophane Lvı.) S: 837 
Kiremit, tuğ-la kireç v. a. (O. O. Y.) .\~ 837 
SadeyaR" (Isparta Aık. SAK) ·'~ 837 

Sayfa 5 

, ............ IB!!l .. B:ml ....... !!llm ______ ~ 

GELİYOR KIŞ 

Sayın müşterilerimize müjde 

Ankara 1937 Enternasiyonal Kömür Sergisinde 

Jüri Hey'etioce ALTIN madalya verilen yerli 

EKONOMİK ve ŞIK 
markalı sobalarımızı her yerde arayınız 

FiaHar EL VE R İŞ L l D İ R 

En son model Avrupa Kromeli ve 
Emayeli sobalarımız da gelmiştir. 

Teminat:ll ve huyu çabuk 

ısıtan Termosifon Hamam kazan-
larımızı markamızla her yerde 

arayınız 

Her nev'i BANYO, LAVABO, Mus

luki Hava Gazı ocakları ve sıhhi le

vazımınızı mağazamızdan satın ahnıı:. 

ŞIK soba mağazası 

M. Şirakyan 
İstanbul, Büyük Postane karşı..ında, Türbe sokak. No.6 

'----~-r.wll~~illiill!lm __________ __ 
Zonguldak Vakıflar 

r üdürlüğünden : 
Kapalı zarf usulile bina inşaatı Eksiltme ilanı 

1- Zonguldakda Vakıf arsa üzerine inşa ettirilecek aparbmnn 
binası inşaah temel kısmı vahidi fiyat v e diğer akanm maa müş· 
temilat toptan götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Keşif bedeli (79. 180) lira (24) kuruştur. Bunun (9397) lira 
(6) kuruş vahidi fiyatla olan temel için ve (69.783) lira (18) kuruş da 
diğer götürü aksamın inşası içindir. 

3 - Bu binaya ait şutname ve evrak şunlardır: 
A - Fenni ve hususi şartname, şartnameye bağlı ekJenti, 
B - Mukavele projesi ve projeye bağlı vahidi fiyat cetveli, 
C - Eksiltme şartnamesi, 
O - Proje. 
4 - Yukarda yazılı evra k Ankar. da Vakıflar Umum Müdür

lüğü inşaat müdürlüğünden, İstanbulda İstanbul Vakıflar Başmü
dürlüğünden, Zonguldakda Zonguldak Vakıflar Müdürluğünden 

(3) lira (96) kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - Eksiltme 17 Birinciteşri n 938 tarihine rutlıyan pazartesi 
günü saat \5 de Z<mguldak Vakıflar Müdürlüğünde toplanacak 
inşaat komisyonunda yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat (5209) lira (1) kuruştur. 
7 - Bu eksiltmeye girecek olnnhır 1938 senesine ait Ticaret 

odası vesikası ve 1938 yılına ait olarak Nafıa Vekaletinden alın-' 
mış ve en aşağı (60.000) liralık tek bir bina inşaatını yapmış ve 
muvaffak olmuş bulunduğunu bildir~n yapı müteahhidliği vesikası 
göstermesi ve bizzat Yüksek Mimar ve inşaat mühendi!ıi olması 
veya bunlardan birile müştereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte 
imza etmeleri lazımdır. 

8 - Teklif mektuplars 17 Birinciteşrin 938 pazartesi günü saat 
14 e kadar Vakıflar Müdürlüğünde toplanacak İnşaat komisyonu 
Reiıli~ine makbuz mukabilinde verilecektir. 

9 - Kapalı zarfluın ihzarında, teklif mektuplarının yazılışla· 
rında, zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde: talihlerin 
2490 sayılı kanunun 32, 33, 24 üncü mııddeleriue harfiyyen riayet 
etmeleri lüzumu ilan olunur. (6977) 

1 

1 D.D.YoLLAQı istETME u. MüourltÜ6ÜNDEN 
• 

Muhammen bedeli 3696 lira oll'n 70 adet harici asma lamba 
(armatör 17.10 938 pazarteıi günü saat 15 te Haydarpnşada gar · 
binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile sahn 
alınacaktır. 

Bu İfe girmek isteyenlerin 277 lira 20 kuruşluk muvakltat te
minat ve kanunun tayin ettiği veınikle birlikte tekliflerini muh· 
tevi kapalı zarflarını aynı gün saat on dörde kadar Haydarpaşa

da Gar binası dahilindeki Komisyon Reisliğine vermeleri llzım· 

dır. 
Bu işe ait şartname!er Komisyondan parasız 

maktadır. 

olarak dağıbl· 

(6907) 2-4 

• ıı: • 

Muhammen bedelleri ve muvakkst teminatları aşağıda yazılı 
iki gurup tezgah ayrı ayr1 ihale edilmek şnrtile 11.11.938 cuma 
günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satan alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 • 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parauz olarak Ankarada malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sr.vk şefliğinden dağıtılacaktır. 

Gurup 

1 
il 

Tezgahın cinıoi ve mıktan 

3 adet torna tezgahı 
1 adet Vargel planya tezgahı 

(6808) 4-4 
Muhammen Muvakkat 

bedel teminat 
Lira 

18500 
20COO 

Lira 

1237 50 
1500 -
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-A)Adjudications au Rabais 

T ableau Synoptique 

Construction-Reparation-Trav. Publica-Materiel de Construction-Cartographla 

Conıtr. au lycee Afyon (2eme partie) (cıh 

eh. L. 2) 
Constr. bit. transformateur au palaia Topkapu 
Conıtr. depôt pour machine a Uzunköprü 

(cah. eh. P. 175) 
Constr. vespasieone a la bitisae ecole Pri

maire iı Kurfalli 
Constr. konalt rouvernemental a Sarayköy (1 

partie) (cah. eh. P. 75) 
Fourniture de uble s/route Ankara·lıtanbul 
Conalr. cheminee de 36 m. a Kırıkkale (cıh. 

cb. P. 23) 
Reparation s lroute Ankara-Istanbul 
Repar. Türbe Cenap Ahmetpaşa a Ankara 
Conatr. corpa de garde de sOrete au quartier 

Bnhc:e!i Evler Kooperat;fi a Ankara 
Rep. ecole Gazi a Karaman (aj.) 
Constr. arche avcc eolonnes en maçonneri~ 

et avec tablier en beton arme •, route Ak
şehir-Afyon {aj.) 

Pli eacb 

Publique 
Pli cach 

Gre iı gre 

Pli each 

Gre a rre 
Publique 

,, 
• 
• 

Gre a i:'re 

40006 64 

2803 23 
35800 -

2362 24 

15000 -

2748 -
4500 -

4432 20 
3132 80 
5999 90 

676 80 
1117 97 

3000 -

210 17 
2625 

177 17 

1125 -

337 50 

332 49 
234 96 
449 50 

50 70 

Vilayet Afyoo 18-10-38 15 -

Com. Perm. Municipalite lıtanbul 5-10-38 14 30 
9eme Exploit. Ch. Fer Etat Sirkeci 17-10 .. 38 15 -

Com. Perm. Mun. lıtanbul 

Dir. Trav. Pub. Denizli 

Vilayet Ankara 
Com. AcL. D. G. Fab. Mil. Ank. 

Dir. General Türkkuşu 
Vilayet Anltara 

" 

Oir. Culture Konya 
Vilayet Konya 

17-10-38 14 30 

19-10-38 10 -

17-10-38 15 -
19-10-38 14 30 

7-10-38 15 -
17-10-38 15 -
17-10-38 15 -

6-10-38 15 
19-10-38 15 

Coı:ıstr. maisons pour immirrea : 20 aimples • 

Produif$ Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments 

Dir. Etablits. Immigres Çorum 

Sanitalres-Fourniture pour Hôpitaux 

5-10-38 - -

Produits pb armaceutiqueı Pli cach 5490 65 

Electrlcite-Gaz-Chauffage Central (lnstallatlon et Materiel) 

lnııtallation electro·hydraaliquc au bourg Su
surluk (ıj.) 

Pli each 

Habillement - Cheussures - Tissus - Cuirs 

Toile pour capotea : 1500 m.- Toile de Kay· 
seri : 1500 m. (aj.) 

Confection habita officiels et caaquettes: 474 
completa 

Travaux d'lmprlmerie-Papeter:.!! 

Grc a gre 

31258 50 

la p. 3 511 

Carton div . eouleura 59 x73 : 36000 p. Gre a gre 2340 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Bancs pour class~ : 100 p. 

Combustible Carburant-Huilas 
Huile vacoum: 15 bidons- hu ile valvaline cıou· Grc a rre 

tchoutce: 3 bidonı· huile rraisse: 300 bidona 
(aj.) 

Ma:aoute: 15 t. Publique 
Anthracife hırc: 85 t. 
Bois: 2000-2500 tchelı:ia- charbon de bois: 

15-20 t. (aj.) 
Cbarbon eri ble: 45 t.- boia de chene sec cou· 

pc: 25 t. 
Semi-coke indirene: 55 t.- charbon de boia 

d" chcne: 15 •.· bois de chene: 10 t. 

Dlvera 
Clous, b0tılon•, chnfte ete. pour la fabrique 

de glace iı Karu~aç : 63 lots 
Plomb camelote : 18370 k. ' 
Tuyaux de gaz en fer 1,5 pouees : 800 m.· 

Id. de 2 pouces : 500 m. 
Boulon et ecrou 
Filtre : 1 p.- Robinct pour filtre : 6 p. 

caoutebouc pour anneau : 48 p.· Cylindre: 
30 p.· Brosse pour filtre ete. 

Chcvaux et mulets d~ monture et de trıit 

Fil de fer galvanise: 2200 k.-fil de fer galva~ 
nise barbele 1500 rouleaux 
Anseı de tiroira de 38 et 50 m/m: 2000 p. 
Auneaux pr. fil de suıpenıion: 17000 p.-bou

loas pr. fil de suspenaion: 215 p.-oavetteı 

galvanisreı: 5500 p. vis galvaniae de tire· 
fonds: 5500 p.·souıpied galvaniııe pr. po
teaux - cerous de 20 X 5 m m pr. coudes 
.\e 7 de boites ete. 

Crampons de 3 pr. tuyaux: 2120 p.·coudes de 
cible plan ·'~ 7: 1000 p.-fer galvanise x~ 7 
de coudes pr. boites de diatribution: 1000 
p.·barrea en fer de 8 1 2: 600 p. - Boulon 
pour tuyaux : 4240 p. 

Trompes en caoutchouc pour frein et chauf · 
fage : 79 lota 

Provisions 

Oignons: 45,8 t. 
Foin: 60 t. 
Avoine: 84 t. 

" 11 t. - foin: 21 t. (aj) 
Abricots secs, oignons et poivre rougc 
Huile d' olive: 11 t. 
Beurre : 7,6 t. 
Farine : 200 t. 

,, 
Pli cach. 

Gre a gre 

Publiquc 

Publique 

,, 

" 

Gre a gre 

Publique 

" 
" 

" 

Pıi cach 

Publique 

Grc a rr~ 

Publique 
Pli cach 

,, 

1000 

1350 -
2465 -

629 58 

3303 -
1149 -

1500 -

4543 

900 -
2162 50 

1415 -

22220 -

4580 -
1500 -
4200 -

4620 -
7592 40 

Q 

411 80 

125 -

351 -

101 25 
184 88 
780 -

114 37 

186 -

47 22 

248 -
86 18 

340 73 

67 50 
163 -

107 -

1666 50 

344 -
113 -
315 -

346 50 
569 50 

1500 - -

Com. Ach. Universitc lıtanbul 17-10-38 15 

Municip. Susurluk, G1'lata Banque 17-10-38 16 30 
de Salonique 4 eme Etare B. Hasan Halet 

Vilayet Çorum Danı 1 moiı 

Dir. Surete Ankara 17-10-38 14 

1 ere Expl. Clı. de Fer Etat H.pach 7-10-38 10 30 

Dir. Ecole Secondıire Adapazar 13-10 38 15 

ViJ. Çorum dana un mois 

Com. Ach. Place Forte Çanak. 15-10-38 11 -
,, 15-10-38 11 -

Com. Ach. Oir. Hyı et Assisl. Soc. 5-10-38 15 -
Ca~aloflu 

Dir. Gen. Türkkuşu 12-10·38 14 -

,, Penitenciers Ank. 20-10-38 10 -

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

Oir. Telephones latanbul 18-10-38 15 -
ler Expl. Ch. de Fer Etat H.paşa 18-10-38 10 30 

Dir. Gen. Tüı·kkuşu Jusqu'au 10-10 88 
Com. Ach. Intendance Ankıra 6-10-38 14 

Com. Ach. Milit. Bursa 
lere Expl. Ch. de Fer Etat H.pacha 17-10-38 10 30 

" Dir. TelCphones fst. 

,, 

17-10-38 10 30 
18-11-38 14 -

ıs ı t-38 ıs -

Adm. Gen. Ch. de fer 17-11-38 15 -
Etat Ank. Bureau Exped. H.paşa (rcctif.) 

Com. Acb. Place Forte Çanak. 
,, 
n 

14-10-38 10 -
13-10-38 16 -
13-10-38 10 --

Vilayet Çorum dans un moiı 
Com. Ach. f>lıce Forte Çanak. 14-10-38 15 -

" 15-10-38 11 -
Com. A.ch. Milit. Bergama 17-10-38 11 
Com. Ach. 8e Batail. de Frontiere? 20-10-38 9 -

Avis ficiels 
Du Minister des Travau>C 

ublics 
La date et l'heure de l'adjudication des ponts de f(ıı~ 

ruçay, Salat et Batman, a construire sur la ligne ferr~ 
. . o· b k' c· . . J a115 

vrnıre ıyar a .·ır· ızrc, quı ont ete fixees dans es t 

parus et a paraitre dans les Nos. du 27 Scptembre, 8 e 
18 Octohre et du 2 No~embrc 938 deo journaux .ıLJJu5 ıı' 
"K ''S t l f "M" k F · t "fiW urun,, on e gra ,, una asa,, en ranç ıs e zs 
kische Post,, en allemand, ainsi que danıs les Nos. du d 
~ept~~bre, 8 et~ 18 Octobre et du 2 Novemb!e ~38 1: 
l Offıcıel "Resmı Gazete,, comme devant avoır Jıell ·te 
11. f l .938 a l 5 heurs ont ete modifiees, vu Ja oecİ551 

et portees a Samedi, 12.1 1.938 a t ı heures. ,8 
Les plis contenant les offres serout acceptes jusqıı 

une heure avant l'beure fixee pour l'adjudication. 6 
(70lı) (4&27) ı-

··----~"'!!!!'"'1111 ____ ._. .... a:a...,..., .... ._._,,. ......... __ ~sm-. .......... _..~--~ 

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

oıır 
90.000 pieces de douilles de tirefonds en bois de cheoe p 

11
t 

traverces en beton d'une valeur estimative de 13.500 Ltqs· detO c· 

h t • · d' d" d' t· ı· h - 1 di ıs 0 
ae e eea pnr voıe a JU ıea ıon souı p ı ene ete e mar I jı 

tobrc UJ38 a 15 h. 30 au locııl de l' Adminiatration Genet• e 

Ankara. . pıt' 
Ceux qui deairent y prendre part doivent remettre a lıı 

4 
~· 

aidenee de la Commisaion l jour de l'adjudication juaqu'a 
1 

Je' 
30 leura offreıı, une gnrantie proviıoire de IOl2,50 Ltq•· el 

eertifieau exiges par la loi. 1'''' 
Les cahirra dea chargea sont distribues gratuitement iı f>,!1 p•' 

par le Service des Approviıionncments et iı HaydarpaŞ•...) 
le Bureııu de Reception. (7065) 

1 

~(~~~--~~~--~-~~-----~ 

il Memento de s Fournis~ ----
Mardi 4- 10 938 

lnstrumcnls de chirurgie (Min. Def. Nat.) No 788 f'.llıP''' 
lnstallation chauffage central hôpital. Regional (Chef Med· 

Reg. Konya) No 814 
Chaussurea (Oir. Ecole Sciences Politiques) No 823 
Semi-eoke (Com. Ach. Lycees hmir) No 823 
Conıtr. gare (Ch. de Fer Etat lzmir) No 823 
Riz, raisins ıecs ete. (Div. Lulebourgar.) No 824 
lnstallation et nettoyage de poele (Municip. lst.) No 824 
Etoffe pour gourde tMin. Def. Nat.) No 823 
Constr. parapet tribtJne ete. (Muo. Ankara) No 825 

" depôt pour petrole (Mun An':.) No 825 
,, a l'ııbattoır (Mun. Ank.) No 825 

Bottines (Municip. lst.) No 825 
La it (Procureur Gen. lst.) No 825 
Viande de mouton (Com. Ach. Lycees lzmir) No 825 
Articles en porcelaine (Min. ~H. Nat.) No 825 
Toile et costumes (Mun. Ank.) No 827 
Conıtr. pavcs (Mun. Anlc.) No 827 
lllumination pendant in fcte de la Republique (Mun. 
Poelea (Mun. K\ tahya) No 826 
Constr. chırnssee (Mun. lzmir) No 826 
Trav. de can:ılisntion (Mun. Kastamonu) No 830 
Charpente (Dir. Gen. Monopoles) No 831 
Laine pour mıtelas (lntend. Tophane) No 835 
Articles elcctriques ( ,, ) No 835 
Ampoulcs (lntend. Mııritime) No 836 
Houille (lnt. Ankara) No 837 
Tuileı, briquea et cbauıc: (Ch. de Fer Etat) No 837 
Beurre (Com. Ac:h. Milit. lıparta) No 837 

A. VFIK evi . 

w - Galata, Sigorta Han Tel. 41634 ~ 

1 



ı ı: cli' rat - Nafıa işleri ve Malzemesi· H~ rita 
-----,-~--·~------ . ., . 

Balıkesir Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 

-~~~Pah zarf uaulile eksiltmeye konulmuş iken Ulus gazetesin 
llıt • ılaıı\arının kanunen muayyen günler arasında ne şredileme· 
~~ı~den dolayı ihalesi yapılamıyan Bürhaniye hükümet konağı 

ı'.1 inşaatı tekrar kapa.h zarf usulile eksiltmeye konulmu,tur. 
~ıı:ı bedeli keşfi 22500 liradır. 
Qll • 
A. 1•e aid evrak: 
a - Projeler 
C - Fiat bordrosu, mesaha cedveli, keşif hülisa cedveli. 
l) - Fenni ve hususi şartname. 
t - Nafıa yapı işleri fenni ve umumi şartnamesi. 

01
- Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 

'İ!itle Up bu evrakı hergün Balıkesir Nafıa müdürlüğünde göre· 
r. 

~~~~k•iltıne 18. 10.938 tarihinde sah günü saat 14 de Bürhaniye 
t011 Utnet konağında kaymakamlık odasında kurulu Nafıa komia· 
•t ~il huzurunda yapılacağından iatekliler zarfları bundan bir H· 

1 ~"el mezkur komisyona vermeleri. 
~•tı •~t~lilerin bu işe aid 1687 lira 50 kuruşluk muvakkat temi· 
htı • Urhaniye mal sandığına yatırdıklarına dair makbuz veya 
t•• llı~ktardıa şayanı kabul banka mektubu ile asga.'i 8500 liralık 
~-~ 1fİni bir defada muvaffakiyetle başardığına dair Bahkeıir 
~tıi~ Müdürlüğünden tasdikli ehliyet vesikasını ve Ticaret odası 
' 0111• "11nı ve 2490 N.lu kanunun hükümleri dairesinde ekıiltme 

p''Yonuna müracaatları. 
ostada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
• ~· • Bıılıkesir cezııevi inşaııh açık eksiltmeye konulmuştur. 
il'" bedeli keşfi 538 liradır. 
ili& • 
A. 1Şc .ıid evrak: 
B - Proje, 
C ...._ Fiat bordrosu, mesııhn cetveli, hulasai keşif cetveli, 
O._ Nafıa yapı itleri fenni ve umumi şarlnamcAi. 

t~ttb~Up iıtiyenler bu evr11kı hergün Balıkesır nafıa miidürlüğünde 
ılirler t . 

~ ıı ksiltnıe 15.10.38 cumartesi günü sut onda Balıkesir lıükuınet 
'~-~ındakı nafıa müdürlüğü makamında tt:şekkiil edecek naf ın eksilt· 

"O • 1 rnısyonundn yapılacaktır. 
'tcklıler bu işe aid 40 lira 35 kuruşluk muvakkat teminatı mal· 
~~ı.'~ına y.ıtırdıldarına dair makbuz veya bu miktarda şa}anı kabul 
~ i .' ınektubile ihaleden en nz 8 gün ev\ el vilayete müracaatla bu 
~r~•h alacakları chlıyct vesikasile birlikte e ksiltme komisyonuna 

taatıarı ilan olunur. 

~ -
lflıır Lise ve Ortaokullar Satınalma Komi"yonu Başkanlığıı dı.n: 

·~,h~l'lıtr kı~ lıeesı hela tıımiralı keşfi 607 lirıı 94 kuru~ olup 18.10.38 
'4~ 111

de salı günü saat 16 da hükumette kültiir direktörlü~iinde top
ltl'jı Clk otun komiııyonumuzda açık eksiltme ile ihale ~dilecektir. lık 

'll•t B 1 45 !ıra 60 kuru~tur. 
~tiç \iş.: ait keşif fenni ve hu11usi şartname tatil gün ve su ti erinden 
•r 1 er gün kültür direktörlüğünde komisyon sekreterind n g-Örebi
~'ly ıteldilerin belli gün ve saatte teminnt makbuzlınile birlikte ko-

01lunıuza müracııatları ilan olunur. 

Nafıa Vekaletinden: 

~lı:tıDİJ>1ırbakır·Cizre hattı üzerinde yapılacak Kuruçay, Salat ve 
'!? t ~rı köprülerinin 11. 11.938 tarihinde saat 15 te yapılacağı 
dt~/lJlil 8 ve 18 birinci teşrin ile 2 ikinci teşrin H38 tnrihierin· 
~~t~i lus, Kurun, Sontclgraf, Fransızca Münakasa, ve Almanca 
(iki ·~Post gazetelerinde ve 28 eyliil ile 8, 18 birinci teşrin ve 
tt~ ~tıteşri tarihlerindeki Reııni gazetede ilan edilmiş ve edile· 
t~tıı 0 arı münakasa tarih ve saatı görülen lüzum üzerine ı2. l 1.938 
,_ ,•tteııj günü saat l 1 e değiştiri l miştir. Teklif zadiara münaka· 

''tiııde,n bir saat evvele kadar kabul edilecektir. 

Afyon Vilayetinden: 
~ 

~i 'i."dce yapılan münakasada talibi bulunmamış olan Afyon 
'blttrı ikinci kısım inşaatı, keşif tadıl edilerek 40000 lira 64 ku· 
~~U~deli keşifle kapela zarf uıulile yeniden münakasaya konul· 

t lll' 1t • 
1
t A.t1~ 18 birinciteşrin 938 tarihine müsadif sala günü saat 15 
~1Yon nafıa Müdürlüğünde toplanan komisyonca yapılacaktır. 

1 ~t~" kkat teminat 3000 lira 50 kuruştur. 
'ııııı ıı, hulasai keşfiye, vahidi fiat bordrosu, umumi, hususi, 

t\~'lı:ı hrtoaıne, bayındırlı'c işleri genel .şartnamesi ve miinakasa 
ı. il~ • lir esı mukavele örneği nafıa ınüd ürlüğünde görülebilir, veya 

l,t il ıtıukabilinde alınabilir. 
1tııı ihtkli olanlar bu işe girmek için alacakları ehliyet vesikaları 
t'lı~ •le gününden 8 gün evveline kadar şimdiye kadar 40000 
\t Yapı inşaata yaptığına dair olan vesaikle Vilayete müra

ttın .. l·d· ... ı ır., 

Devlet Demir Yolları ve Limanları İşletmesi Umum 
İdaresinden : 

~ıı~ilpaJı zarf usulile Uzunköprüde bir mnkine depoıu inşaaı 
~ s'•nya konmuştur. Münakasa 17. 10.938 pazartesi günü aaat 
l\t ~rkecide 9. işletme binasında yapılacaktır. 
1 t ''f bedeli 35 bin ve muvakkat 2625 lirttthr. 

~~ ... , tklilerin, teklif ve teminat mektuplarile kanuni vesikalarını 
~')o edecek olan kapalı zarflarını aynı gün saat 14 e kadar ko· 
ıı~, l\a Vermeleri lazımdır. Şartnameler 175 kuruş mukabilinde 

tll, Sirkeci ve İzmir veznelerinde sahlmalttac!ır. 

1\ Edirne İnhisarlar Baş Müdürlüğünden: 
~tıı:ı ltklarali İnhisarlar yaprak tütün bakım evi ikinci 
~ti~ il bir oda ve soba bacası yapılması, yağmur olukla· 
~lı.\' sıı borularının tamiri ve 238 M. uzunluğundaki ihata 
~{)tı:t1•tıoın inşası yirmi gün müddetle açık eksiltmeye 
~ llluştur. 
n:~aı:ıırnen bedeli 3 l 15 lira 88 kuruştur: 

ışe ait şartname ve resimler Edirne inhisarlar baş 

MÜNAKASA GAZETESl 

müdürlüğü ile Kırklareli İnhisarlar miidüriüğünde görüle
bilir. 

Eksiltme 18110 838 tarihine müsadif salı gilnü saat 
onbeşde Edirne İnhisarlar baş müdürliiğü binasında mü· 
teşekkil eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin eksiltmeye girebilmeleri için muhammen 
bedel üzerinden yüzde yedi buçuk hesabile 234 lira mu
vakkat teminat akçesini İdaremiz veznes:ne yatırdıklarına 
dair makbuz ibraz etmeleri yahutta kanunu mahsusuna 
tevfikan banka teminat mektubu veya hazine tahvil ve 
bonoları vermeleri lazımdır. 

Münakasaya gireceklerin bu işı yapabileceklerini te· 
yiden ehliyet vesiluılarile birlikde yukard y .:ızlh gü n ve 
saatte komisyona gelmeleri. ----

Balıkesir Vilayet Daimi Enci.imeninden: 
Açık eksiltmeye konulan iş: Balya merkez birinci ve 

ikinci mekteplerinin tamiratı olup bedel keşfi 1307 lira 
38 kuruş, muvakkat teminatı 98 liradır. 

Şartname ve keıif evrakı mucibince tamir ettirilecek 
mekteplerin eksiltmesi IO teşrinievvel 938 tarihine rast· 
la yan pazartesi günü saat l O da vilayet makamında mü
teşekkil encümen daimi huzurnnda yapılacağından istek· 
Jilerin muvakkat teminatlarını malsandığma yaatırdıklarına 
dair makbuz veya banka mektubu ve ihaleden sekiz gün 
evvel Balıkesir Nafia müdürlüğünden alınmış ehliyet ve· 
sikasile birlikde muayyen vakitte encümen daimiye müra· 
caatları ilan olunur. 

Ankara Valiliğinden 

Ankara Bahçeli evler kooperatifi mahalesinde yapıla· 
cak emniyet karakolu inşaatı 17 .10 938 pazartesi günü saat 
15 vilayet binasında Nafıa komisyonunda ihalesi yapılmak 
üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 5999 li
ra 90 kuruştur. Muvakkat teminatı 449 lira 50 kuruştur. 

İstekliler teminatı mektup veya makbuz ve ticaret oda· 
sı vesikasile birlikte söıü geçen gün ve saatte Nafıa ko· 
misyonuna gelme!cri. 

• • • Keşif bedeli 3132 lira SO kuruştan ibaret bulunan Anka
ra'da Cenap Abmetpaşa türbesinin onarılmas işi 17.10.938 pazartesi 
günü saat 15 de vilayet nafıasında kurulacak komisyonda ihalesi 
yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat 234 lira 96 kuruştur. İstekliler teminat mek
tup veya makbuzu ticaret odası vesikasiyle birlikte sözü geçen gün 
ve saatte Nafia komisyonuna gelmeleri. 

Denizli Nafıa Müdürlüğünden: 

Sarayköy hüküınet konaa"ınm 24288 lira 82 kuruş keşif bt•delli 
dördüncü kısım intaahnın 938 mRli yılı içinde yapılacak 15.000 
liralık kısmı vahidi kıyasi fiatla ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Eksiltme 19.10.938 çarşamba günü saat 10 da Denizli Nafia 
Müdürlügü odasında toplanacak komisyon tarafındae yapılacaktır. 

Muvakkat teminat mikdarı 1125 liradır. 
Bu işe ait eksiltme şartnamesi ile bu şartnameye bıığlı evrak 

Denizli Nafia Müdürlüğünden 75 kuruş bedel mukabilinde alına· 
bilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını 19. 10.938 günü saat dokuza kadar Denizli Nal fia Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya teahhütlü o· 

}arak gö~dermeleri ilan olunur. -----
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma 

Komisyonundan : 
Kırıkkalede 36 metre yüksekliğinde baca inşası. 
Keşif bedeli (4500) lira olan yukarıda yazıla inşaat aakeri fob· 

rikalu umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 19.10.938 
çarşamba günü saal l4.30da açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname t23) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Muvakkat 
teminat 337 lira 50 kuruştur. 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden: 
Ankara-İstanbul yolunun 4 üncü kilometreıinden ayrılan 3 

kilometre tulündeki planör alanı iltisak yolunun esulı tamiratı 
bir hafta müddetle pazarlık •uretiyle eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeJi nafıa vekaleti tahlili fiat cetvelletine göre 
4.433.20 lira ilk teminatı 332.49 liradır. 

Bu işe ait fenni ve hususi fartname keşif cetvelleri ve silıilei 
fiat cetvelleri her gün Türkkuşu levazım bürosundan alınabilir 

İhalesi 7/ 10 938 cuma günü saat 15 te yapılacaktır. lsteklile· 
rin muayyen gün ve saatte vesaik ve teminatlarile birlikte hazır 
bulunmaları. 

Ankara Valiliğinden 
Keşif bedeli 2748 liradan ibaret bulunan Ankara İstanbul yolu· 

nun ;)9+000 51 +000 inci kilometreleri arasında yaptırılacak kum 
ih:taralı 17.10.938 pazartesi günü saat 15 te vilayet binasında dai
mi encümenınde pazarlıkla ihaleai yapılmak üzere ekıiltmeye ko· 

nulmuştur. 

İstekliler teminat mektubu veya makhuı ve ticaret odası ve
sikalarile birlikte sözü ıreçen gün ve saatte daimi encümence hü· 

kümleri: 
Bu işe ait keşif ve şartnıı.meyi her gün nafıa dairesinde göre· 

bilirler. 

• • • 
Zonguldak vakıf area üzerine inşa ettirilecek apart. binası 

inşaatı temel kıamı. Bak: Zonguldak Vakıflar müd. ilanlarına. -
1 İlaçlar.!.-~inik ve J~pençiyari alat: 

İstanbul Üniverıiteai A. E. P. Komiıyonundan : 
Fen fakültesine 17. 10.938 puartesi günü saat 15 te kapalı 

zarfla ecza alınacaktır. 
Muhammen bedeli 5490,65 liradır. İsteklilerin teminat tutarı 

olan 411,80 liralık makbuzla tekliflerini ihale saatinden bir aaat 
evvel Rektörlüğe vermeleri liıte hergün Rektörlükte görülür. 

Sayfa 3 

Elektrik, Havagazı, (Kalorif.~!'.!~!!~at ve Mal zem.) 
Susurluk Belediye Reidiğinden : 

Nafıa vekilelince musaddak projesi mucibince 19 eylıil 938 ta
rihine rastlıyao pazartesi günü saat 15 te ihale~i yapılmak üzere 
kapalı zarfla eksiltmeye konan kasabamız hidroelektrik tesisatını 
33401.50 lira bedeli keşifli makine ve elektrik techizatı ve malze• 
meai ve bunların montajından ibaret tesisata dair eksiltme şart· 
namesi üzerinde görülen lüzum üzerine yapılan tadilat ve evvel· 
ki gazete ilanlarında ihale günü sehven 1 eyliil 938 olarak gös-

terilmiş olması bile mezkıir tarihte yapılması mukarrer ihale 
geri bırakılmıştır. 

Eksiltme şartnamesi üzerinde yapılan tadilattan sonra bedeli 
keşfi 31258.50 lira olarak tesbit edilen makine elektrik techizat 
ve malzeme•i ve bunların montajından ibaret elektrik teaisahnın 
ihalesi kapalı zarfla 17.10.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 16,30 da Susurluk kazaaı Belediye encümeninde yapılacaktır. 

Talibler yü:tde yedi buçuk muvakkat teminat akçesi ve ekıilt· 
me kanununda yazılı vesikası ve bugüne kadar bu işleri muvaf· 
fakiyetle başardıklarına dair nafıa vekaletinin müteahhidlik vesi· 
kasını hamilen ihale günü belediye encümenine müracaat etme

lidirler. 
Projeler, eksiltme şartnıımasi ve mukavelename Suı;urluk be· 

tediyesinden ve İstanhulda Galatada Selanik bankası hanında 4cü 
katta mühendia Hasan Halet lşıkpınardan bedeli mukabilinde alı
nabilir. 

Mensucat-Elbise·Kuudura-Çarnaşır v .s. -
Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

Cin•i Mıkdarı 

Beher takımın resmi 
t!lbise ile bir ad•t 
resmi şapkanın diki· 
mine tahmin edilen fiat 

Lira K. 
Resmi elbise 474 takım ) 3 50 

Temi tal& 
Lira 
120 

,, şapka 474 ,, ) 
ihaleai 17.10.938 paznrteai günü saat 14 te yapılacaktır. 
Yukarıda cins ve ınikdarları yazılı elbise ve şapkanın dikiıai 

eksiltmP.ye konulmuştur isteklilerin gösterilen gün ve saatte ka· 
nuni belgclerile birlikte emniyet müdürlüğünde toplanan komis

yona gelmeleri. 

Mobilya, Eı· ve Bllro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Adapazarı Orta Okulu Direktörlüğünden: 

100 tane talebe sırası ekailtmeye konulmuştur. Muhammen be· 
deli bin liradır. 

Eksiltme 13. 10.938 perşembe günü saat 1 S te Ortaokul Muba-
yaa Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Talipler 0/0 7,5 teminat akçesini Maliyeye yatırıp alacakla· 
rı makbuzlarla veya milli banka itibar mektublarile eksiltmeye 

girebileceklerdir. 
İstekliler Okul Alım Komisyonunda şartnameyi ve nümuneyi 

görebilırler. --
Kereste, tahta ve saire 

Nafla Vekaletinden: 

17 Teşrinievvel 93!) pazartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa 
Vekaleti binasıoda malzeme müdürlüğü odasında toplannn malze
me eksiltme komisyonunca vagon içinde ve Haydarpaşada te lim 
edildiği takdiıde ceman 4700 liu muhammen bedelli çıralı çı.m 
ağacından IOO metre mikfl, ı kerestenin açık eksiltmesi yapılacak
tır. İstekliler Anadolu hattı üzerinde olmak üzere teslim istasyo· 
nu ceyiştirebilirler. Ve bu istasyonda gene va~on içinde teslim 
şartile verecekleri fiyatların ne &urctle hesap edileceği şartname· 

sinde yazılır. 
Muvakkat \emir.at 352,50 liradır. Eksiltme ı,:artnamesi ve te-

ferrüatı Ankarada nafıa vekaleti malzeme müdürlüğünden parasız 
olarak alınabilir. lstcklilerin muvakkat teminat ve şartnnmeaiode 
yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 11 de komisyonda hazır 
bulunmaları lazımdır. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. --------· 
İstanbul P. T. T. MüdürlüğÜnden: 

Üsküdar Selimiye, Çamlıca, Haydarpaşa ve Kızıltoprak, Kadı· 
köy Haydarpaşa arası posta nakliyatı şartnamesi mucibince açık 
eluiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 18. 10.938 sah günü saat 13 de Büyükpostane birinci 
kattn müteşekkil P.T.T. alım satım komiayonunda yapılacaktar. 

Aylık muhammen bedeli 200, senelik 2400 lira, muvakkat te

minat 180 liradır. 
Müteahhit nakliyatı idare için 3 otomoôil ve kafi müstahdem 

bulunduracak, taşıyacağı kıymetli maddeler karşılığı olmak üze~e 
kafi teminattan başka 5 bin liralık kefalet ve t~minat verecektır. ı 

Taliplerin şartnameyi görr. ek, tafsilat almak va tem!nllt!arını 
yatırmak ü.ıere iş günlerinde P.T.T. vilayet müdürlüğü ldarı ka 
lem levazım kısmına, eksiltme gün ve saatinde 938 ticaret odası 
ve iyi huy vesikalarile komisyona müracaatları. -

Mahrukat Benzin-Makine yağ"iarı v. 
İstanbul Sıhhi Müesseı~ler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan 

Muhammen fiat M. Garanti 

Cinsi Azı Çoğu kuruş 
Kesilmemiş odun 2000 - 2500 çeki 380 

Lira 
780 

Mangal kömürü 15000 - 20000 kilo 4,50 
Bakırköy akliye ve asabiye hastanesine lazım olan kesilmemiş 

odun ve mangal kömürüne teklif edilen fiatlar fazla görüldüğün· 
den yeniden kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Ek1oiltme 5 10.938 çartamba günü saat 15 le Cağalaklunda Sıh
hat ve İçtimai muavenet mi!dürlüğü binasında kurulu komisyon· 
da yapılacaktır. 



Sayfa 4 

Türkkuşu Genel Uirektörlüğünden: 
Türlckuşu için 45 ton kriple kömür ile 25 ton kesil

miş kuru meşe odunu açık pazarlıkla satm alınacaktır. 
Muhammen bedeli kriple kömür için tonu 20 lira, o

dun için kilosu 2.5 kuruştur. ilk teminat J 14.37 liradır. 
Eksiltme 12 Te,jrİnievvel 938 gününe rastlayan çar

şamba günü saat 14 de yapılacaktır. İsteklilerin 'belli 
gün ve saatte vesaik ve teminatlariyle hazır bulunmalari. 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
Encümen kalemindeki şartnamesinde avsafı yazılı oldu

ğu veçhile Balıkesir Memleket hastahanesi için mübayaa 
edilecek yüz ton kok kömürü tO. I0.938 tarihine rastlayan 
pazartesi günü saat 10 da ihale edilmek üzere 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bir tononun muhammen bedeli yirmi dokuz lira elli 
kuru yüz ton kömürün muvakkat teminatı 221 lira 25 
kuruştur. 

İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve saatta muvakkat 
teminatlarını malsandığma yatardıklanna dair makbuz 
veya banka mektuplarile vilayet makamında müteşekkil 

encümen daimiye müracaatları ilan olunur. 

Ankara Ceza Evi Direktörlüğünden : 
Ankara cezaevinin 1938 mali yılı ihtiyacı için 55 bin kilo yer

li sömikok ta, kömürü, 15 bin kilo meşe kömürü ile 10 bin kilo 
kırılmış meşe odunu yirmi gün müddeile açık eksiltmeye konul
muştur 

İstekliler yüzde 7,5 muvakkat teminat akçesi olan 186 liralık 
banka mektubu veya o miktar paranın Ankara defterdaalığı vez
nesine yatırıldığma dair makbuzlariyle birlikte yevmi ihale olan 
20. 10.938 tarihine müıadif perşembe günü saat 15 de Ankara 
Cümhuriyet müddei umumiliğinde müteşekkil komisyona, t•rtna
meyi görmek ve fazla izahat almak iatiyeıılerin Cebeci'de ceza 
evi direktörlü ğüne müracaatları ilan olunur. 

" 
M ütef erril\ 

Ankara Levazım Amirliği Salın Alma Komisyonundan: 
Harp okulu için aşağıda cins ve miktarı yazılı filitre ve malze

mesi pazarlığı 6 birinciteşrin 938 saat 14le Ankara Lcvazim Amir· 
ligi satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Pazarlığa gireceklerin belli vakitte komisyona müracaatları. 
Cins Mikdarı Markası 

Komple filitre 1 
Filtre muıluğu 1 2 parmak 6 
Bih:zik lastik Ck. 145 M M. 24 
Bilezik lastik 18 x 27 M M. 24 
Komble silindir No. 1. 36 
Filtre fırçası 25 

F. T. A. 3 
Schs Stück danz gehörna-e 
Stück vershluas Cummiringe 
Stück vershluss Cummiringe 
Stück Kol Filtea Zylindcr 
Sück Filler Bürsten. 

. İıtanbul Telefon Miidürlüğünden: 
1 idare ihtiyacı için 17000 aded galvanizli askı teli halkası, 

215 aded galvanizli askı teli cıvatası, 420 aded galvanizli aakı 
teli kenedi 225 aded galvanizli lente gergi mekiti, 5500 aded 
galvanizli tirfon vida, 1400 adt!d galvanizli direk ayağı ve 2000 
aded kuru dirseği No. 7 için 11onıun 20 X 5 m m açık eksiltmiye 
çıkarılrrışhr. 

2- Muhammen bedel 2162 50 muvakkat teminat 163 lira olup 
eksiltmesi 18 10 938 cuma günü saat 14 te Müdürlük bina ında 
utınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3- İsteklilerin, muvakkat teminat makbuz veya banka mek· 
tubile kanuni ve aikle o gün saat 14 e kadar mezkur komisyo· 
na müracaatleri. 

4- Reıim ve niimunel~ri her gün Levazım Dairemizde görB· 
le bilir. 

• • • 1 idare ihtiyacı için 2120 aded boru başı kenedi 3 lük, 
4240 aded boru başı cı atası, 1000 aded kablo dirşeği plan No. 
7, 1000 aded galnnizli tevzi kutusu dirsek demiri No. 7 ve 600 
aded demir örgülü çubuk 8,5 lik açık eksiltmiye çıkarılmıştır. 

2- Muhammen bedel 1415 muvakkat teminat 107 lira olup, 
ckıiltmesi 18 11 938 cuma günü Hat 15 le Müdürlük binasında 
Satınal~a Komisyonunda yapılacaktır . 

3 - isteklilerin, muvakkat teminat makbuz veya banka mek· 
tubile kanuni vesaikle o gün saat 15 e kadar mezkur Komisyo
na müracaatleri. 

4- Resim ve nümuneleri her gün Levazım Dairemizde görü· 
le bilir. 

• •., İdare ihtiyacı için 18370 kilo horda kurşun açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Muhammen bedel (3303) muvakkat teminat (248) lira olup, ek· 
siltmesi 18.10.938 salı günü saat 15 te Müdürlük binasında Satın
alma Komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile 
kanuni vesaikle, o gün saat 15e kadar mezkür Komisyona müra
caatieri. 

Şartnamesi hergüıı Levazım Dairemizde görülebilir. 

• • • 1 - İdare ihtiyacı için 66 aded menhol kap k ve bileziği 
açık eksiltmiye çıkarılmıştır. 

2- Muhammen ber.lel 1980 muvakkat teminat 149 lira olup 
eksiltmer.i 18 10 938 salı günü saat 14 le Müdürlük binasında Sa
lınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 İsteklilerin, muvakkat tf'minat makbuz veya b<ılnka mek 
tubile kanuni vesaikle, o gün uat 14 e kadar-mezkur Komisyona 
müracaatleri. 

4 - Resim ve nümuneleri her ıün Levazım Dairemizde görü
lebilir. 

Devlet Demiryolları ve Limanlart İşletme U. İdaresinden 
Muhammen bedeli 1 149 lira olan 800 metre 1,5 ve 500 metre 

de 2 pusluk demir gaz borusu l8. 10.38 salı günü saat 10,30 da 
Haydarpaşad gar binası dahilindeki komisyon tarafıntian açık 
ckıiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iı>tiyenlerin 8618 kuruşluk muvakkat teminat 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme güaü ıaatine ka· 
dar komisyona müracaatları liı.ımdır. Bu işe ait ••rlnameler ko· 
miıyondan para11:z eıarak dağıtılmaktadır. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

• • • Muhammen bedeli 22220 l•ra olan 79 kalem lastik fren ve 
şofaj hortumları 17.11.38 perşembe günü saat aaat 15 de kapalı 

zarf usulü ile Ankarada idare bina11nda satın alınacaktır. 
Bu işe girmek i&tiyenlerin 1666,50 liralık muvakkat teminat 

ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı rün aaat 
14 de kadar komisyon Reiıliğine verilmeleri lazımdır. 

Şartnameler pıara1ız olarak Ankarada Malzeme daireıinden 

Haydarpaşada Tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıhlacaktır. 

iatanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
40 bin metre kanaviçenin kapalı zarfla eksiltmesi 18. W.938 

sah ıünü aaat 15de Tophanede levazım Amirliği utınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 5600 lira ilk teminatı 420 
liradır. Şartname Ye nümune.i komisyonda görülebilir. İlteklilerin 
kanuni vesikalar ile beraber teklif mektuplarmı ihale 1aatinden 
bir nal evvel komiıyona vermeleri. 

Türkkuşu Genel Dirsktör1üğünden: 
Mecmuuna 1500 lira kıymet takdir edilen muhtelif cıyata 
ve somun alınacaktır. Şartnamesi ve listesi her gün An· 
karada Türkkuşu Levazım büresunda, İstanbulda T. H. K. 
şubesinde görülebilir. 

İsteklilerin nihayet J0-10·938 tarihine kadar teklifleri· 
ni yapmaları ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ikiaci İşletme Müdürlüıünden: 
İdare ihtiyacı için aşağıda yazılı malzeme açık eksiltme usu· 

lile aabn alınacaktır. 
Muhammen Muvakkat 

Cinsi Miktarı bedeli teminat 
Yozgat kireci topaç 225 Ton 270 Li. 202.50 
Marsilya tipi kiremit 23.500 Adet 1410 • 105.75 
Mahyalık kiremit 1.600 ,, 112 ,. 8.40 
Birinci nevi tuğla 95.000 " l 14C ,, 85.50 

Eksiltme 4-10-938 günü saat 15 de Ankarada ikinci İşletme 
Müdürlügü biauında toplanacak komisyon tarafından yı>.pılacak

tır. Ekıiltme, her cins malzeme uzerinden ayrı ayrı yapılacak ve 
neticeye göre bir veya mfü:eaddit 4ahıslara ihale edilecektir. ---

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Mikdan Tahmin bedeli İlk teminah 

Aded Cinai Lira K. Lira K. 
1250 Ambalaj sandığı 1500 00 112 50 
Cinsi, mikdarı, tahmin ve ilk teminat bedelleri yukarıda yazılı 

üç boyda 1250 aded ambalaj sandığı 17 Birinciteşrin 938 Pazar~ 

lesi günü uat 15 de Gedikpaşadaki Jandarma utınalma komis· 
yonunca açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Şartname eb'ad Ye evsaf pusulaları hergün adı geçen komis
yonda ve nümuue İstanbul jandarma eşya ve levazım ambarında 
görülebilir. 

2490 sayılı kanundaki şeraiti haiz olanların belli gün ve saatte 
ilk teminat mektub veya makbuzlarile Gedikpaşadaki koınisyonu· 
muzda bulunmaları. 

İstenbul Limanı Sahhil Sıhhiye Merkezi Sa. Al. Ko. dan: 
A- Merkezimize ait Sinop motörü teknesi tamir edilecektir. 

Keşif bedeli 975 liradır. 

B- İstekliler buna ait fenni ve idari şartnameleri beş kuruş 
mukabilinde merkezimiz levazımından alabilirler. 

C- Eksiltme 18. I0.938 salı günü saat 14 de Gala tada Karamns· 
tafapaşa sokağında mezkur merkc1: satınulma komisyonunda (yapı
lacaktır. 

D Eksiltme açık olacaktır. 

E Muvakkat teminat parası 73 lira 13 kuruştur. 
F Eksiltmeye girecekler bu gibi tamirat yaptıklarına dair 

resmi vesika ibraz etmeleri şarttır. 

Erzak, Z hire, Et v .. Sebze: 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Sekizinci hudut tkburunun senelik ihtiyacı olan 200 bin kilo 
un 20. 10.938 perşembe genü saat 9 da tabur satınalma sa onunda 
kapalı nrf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Unun muvakkat teminatı 1500 liradır. Şartnameler tabur leva
zımından parasız alınabilir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satın Alma Ko.dan 
493,800 .1ilo yemlik saman, 60 bin kilo yataklık uman 19 

birinci te,rin 938 çarşamba günü saat 15 de Tophanede levazım . 

imirliti sahnalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla· 

caktır. Hepsinin tahmin bedeli 11913 lira 60 kuruş ilk teminatı 

893 lira 52 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Devlet Demiryolları 6 ncı işletme Komisyonundan: 
Konyadaki idaremiz talebe pansiyonunun 938 yılı 9 aylık ted

ris müddeti için ihtiyacs olan aşağıda cinı ve azami miktarları 

yazılı 43 kalem erzak, 31 kalem süt ve yoğurt ile sebze ve mey
va, 6 kalem et, ve ayrıca ekmek pansiyonca görülecek lüzum nis
betinde bu müddet içinde verilmek ve ayrı, ayrı ihaleleri yapıl-

mak üzere açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme, 10.10.938 pa
zarteıi günü saat 10 da Adanada işletme müdürlüğü binasında 
topladacak komiıyonumuzca biribirini takriben yapılacaktır. 

isteklilerin 24YO sayılı kanunun iatediği vesaik ve 938 yılı ti
caret odası ve nüfuı hüviyet veııikıılnrı ve aşağıda miktnrı gös
terilen kati ve muvakkat teminat akçaları veyn şartnamesine ili
şık nümunesi veçbile banka mektublarile birlikte müracaat edc
tek teminatlannı yatırmış olmaları ve tum vaktinde eksiltmeye 
ittirakleri. 

Muhısmmen tutar bedelleri aşaiıda yazılı ve ayrı, ayrı ihaleleri 
yapılacak bu işlere ait mukavele ve şartnameler Konya istuyon 
şefliğine ve komisyonumuza müracaat halinde bedelsiz olarak gö· 
rülür. 

Muvakkat teminat Kati teminat 
Lira K. Lira K. 

Erzak 288 457 
Sı:bze, meyva, süt, yoğurt 49 95 99 50 
Et 114 10 228 20 
Ekmek 104 03 ~08 06 

Er:r;ak İ.teklioin 
Cinsi K. G. 

Sadeyağı 800 
ZeytinyaA"ı 400 
Tuz 300 
irmik 50 
Şehriye 35 
Tarçin 2 
Pirinç 932 
Tez kadayif 269 
Makarna 400 
Kuru vişne 50 
Pirinç unu 35 
Çam f ııtıgı 3,5 
Kuru soğan 1000 
Tos şeker 1000 
Çay 9 
Beyaz peynir 400 
Kuru fuulya 450 
Nohut 250 
Kuru bamya 16 
Dom ate. salçHı l 00 
Patates 1450 
Kuru üzüm 300 
Un 800 
Limon 1600 adet 
Yumurta 13000 ., 
Tereyağı 40 
Zeytin daneai 200 
Bulgur 260 
K. barbunya fasulyası 200 
•• erçimek 260 
Yeşil sabun 320 
Beyaz ,. 460 
Vişne reçeli 140 
Tahin helvuı 140 
Sirke 160 
Sarımsak 40 
Aşurelik buğday 35 
Ararot (kutu) 10 kutu 
Kuru incir 200 
Erik kurusu 85 
Ceviz içi 70 
Badem içi 20 
Fındık içi 20 

Sebze, meyve, aut ve yoiurt: 
Elma 320 
Kir"z 160 

Taze üzüm (raz.ve çav. 460 
Kavun 600 
Karpuz 600 
Portakal (80 lik) 1000 adet 
Ayva 120 
Kestane kabağı 320 
Lahana 650 
Praaa 659 
İspanak 650 
Karnıbahar 120 
Semiı. otu 200 
Taze bakla !60 
Taze knbak 2~0 
Taze fasulya 400 
Patlıcan 400 
Domates 260 
Dolmalık büb~r 160 
T. barbunya fasulya !60 
T.ve salamura yaprak 120 
Havuç 160 
Taze soğan 120 
Göbekli marul 320 adet 
Salatahk 460 ,, 

Hiyar 
Dereotu 
Maydanoz 
Siyah turp 
Süt 
Yoğurt

Et: 

Koyun eti (erkek) 
Sığıreti 

Kuzu eli 
Paça (koyun ayağı) 
Koyunciğeri 

İt kem be 

Ekmek: 
Ekmek 

100 
50 demet 

160 
100 

1000 
960 

4000 
1000 
2ö0 

1000 
230 
200 

1600 

adet 

., 
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Tahmin edilen 
Kg. Fiyatı 
Kuruş 

80 
60 

5 
25 
25 

180 
22 
20 
25 
30 
25 

200 
6 

28 
400 
40 
10 
7 

90 
25 
6 

14 
10 
4 
1 

90 
dO 
IO 
17 
11 
27 
40 
25 
35 

6 
5 

12 
55 
25 
25 
40 

120 
80 

Yekün 
6 

10 
15 
5 
5 
5 

10 
3 
4 
4 
3 

12 
5 
4 
2 
5 
6 
6 
7 

10 
IO 
3 
3 
ı 

4 
t 

1 
10 
8 

30 
20 
30 

1 
10 
5 

Yeb.ün 

Yekun 
9,5 

Mu hanı• 
bedel 

Tutarı 

Lira J(. 

640 
240 

15 
12 50 
8 75 
3 6() 

205 ()4 

52 
ıoo 

15 
8 75 
"f . 

60 
280 
36 

160 
45 
16 ıo 
14 40 

25 
87 
42 
80 
64 

130 
36 
60 
26 
34 
28 60 
86 40 

184 
35 
49 
9 60 
2 
4 20 
5 50 

50 
21 25 
28 
24 
16 

3046 59 
19 20 
16 
69 
30 
30 
50 
12 
9 60 

26 
26 
19 50 
14 40 
10 
10 40 
4 (j() 

40 
24 
15 @ 
11 20 
16 
12 
4 so 
3 @ 

12 so 
18 40 
1 

1 
100 
76 

666 
1200 
200 
78 
IO 
23 
IO -

1521 
1387 

--ıJ Birinciteşrin, 938 perşembe günü saat 15 te An karada \ 
kalet binasında Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malı 
Eksiltme Kemisyonunda 1880 lira muhammen bedelli 10 edet 
hendis ve 12 adet mahruti çadırın açık eksiltmesi yapılacaktı' 

Muvakkat teminat 141 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Ank•1 

Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
1ıteklilerin, şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte aynı 

ve aynı saatte ın~zkôr Komisyonda bulunmaları lazımdır. 
(3984) (6864) 3 

lı 

k 

d 
ı, 

ı~ 
!ı 

lıcı 

~I 
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J Diyarbakır Nafrn Müdürlüğünden: 
la haleye konulan iş: 9973.30 liralık Diyarbakırda yapı· 
lı Cak B. U Müfettişlik binalarının bahçe duvarları inşaa · 
açık eksiltmeye konulmuştur. 
Bu işe ait işler şunlardır: 
A.- Eksiltms şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Hususi, fenni ve bayındırlık işler~ genel ş arta ames 
O- Bu evrak nafıa dairesinde görülebilir . 

de Bu işin ihalesi 11 Birinciteşrin 938 salı günü saat 11 
açık eksiltme ile Nafıa müdürlüğünde yapılacaktır. 

~· Eksiltmeye girebilmek için 7 47 .99 liralık muvakkat te · 
•nat, cari sene Ticaret odası vesikası. 

t: . Aydın Nafıa Eksiltme Kon isyonundan: 
lid keıltrneye konulan iş 49329 lira 5 l kuruş keşıf bedelli Nazil · 

tB hü~umet konağı inşaatıdır. 
/\ u ışe ait şartname ve evrak şunlardır : 
B - Kapalı zarf usulile eksiltme tartnamesi. 
C - Mukavele projesi. 

~1 - Bayındırlık işleri genel şartnamesi yapı işleri teraiti umu· 
Ytsi, 
o_ F • t k: ennı tar name 
F' - Ketif, metraf cetvelleri. 
1 - Resimleri. 
~liy~nler bu evrakı Aydın Naba müdürlüğünde görebilirler. 

~-f kealtıne 21. l0.930 tarihinden Cuma günü aaat 15 de Aydın 
~ ~üdürlüğüoc toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
~ k .. ıltme kapah zarf usulile yapılacaktır. 

ltııı· ksiltıneye girebilmek için isteklilerin 3700 liralık muvakkat 
c,,:ı1 at vermesi ve ihaleden en az: 8 gün evvel Vekalete müra· 
t6gt ederek Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahitliği vesika11 
•lııı trıneai ve müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar 
tel •aı veya bunlardan birisile müştereken teklif yapması ve muka· 

eyı birlikte im·za etmesi lazımdır. 

Nafıa Vekaletinden: 
ı _ M 

15&,) enemen ovasmın sulanması inşaatı ve keşif bedeli 

2
14 lira 30 kuruştur. 

lı d- Ekıiitme 27.10.38 tarihine rashyıın pertembe günü saat 
taıı e nafıa vekaleti ıular umum müdürlüğü su ekıiltme komis· 

; 0 daunda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
lık 1- iıtekliler ekıiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındır
~lıt •leri genel şartnamesi, fenni şartname ve proj~leri 22 lira 95 
~ş tnukabilinde sular umum müdürliiğünden alınabilir . 

t 1141 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin ~2090 lira 57 ku· 
detı Uk rnuvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gün· 
lı~t e~ az: l' gün evvel ellerinde bulunan bütün veaikalarla bir· 
ııı~~ hır istida ile vekalete müracaat ederek bu işe mahsuı ol· 
&11 Gzere veıika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 
~,,~iiddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iş· 

edemezler. 

• I 

1-b '. • 1 - Hanife deresinin üst kısmı ile Küçük Karaderenin u-
21tleri keşif bedeli 185170 lira 50 14uruştur . 

15 d - Eksiltme ?J. I 0.38 tarihine raslıyan perşembe günü saat 
ttııı e nafıa nkaleti sular umum müdürlüğü ıu eksiltme komiı

; 0~aaında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
dıtl; istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayın· 
~ ~ işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeler 9 lira 

4 tıruş mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 
tı.ı41 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 10508 lira 55 ku
dtıı tık ınuvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gün· 
lı~t en az 8 gün evvel ellt"rinde bulunan bütün vesikalarla bir-

t b• Q~t 11 iıtida ile vekalete müracaat ederek bu işe mabsuı olmak 
'4Q~e Vesika almaları ve bu vesikayı ibraz: etmeleri şarttır. Bu 
tdtttıdet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak 

etler. 

Marat Belediye Reisliğinden: 

ı,~ki defa gazetelerle ilan edilen Maraş idro elektrik santralı 
-tıı 1:" Paıarlıkla münakasaya çıkarılmıştır. İıandaki şerait yene 
~'il •r. Yalnız keşifteki inşaat kasmiyl c mihaniki kasımları için 

fıı toptan hem de nyrı tekliflerle kabul edilecektir. 
btdct'~t kısmının bedeli 7718 lira 34 kuruş ve mihaniki kısmın 
da,d .. 1 1•e 34000 lira 20 kuruştur. Taliplerin Teşrinievvelin yirmi 
t~ı-.. lltıcü pazartesi günü saat on beşte toplanacak belediye en-

~•trı· 
•ne müracaatları ilan olunur. 

• • • 
İtıd~trkeıefendi mezarlıtına Habili yolların 
~· ;ş;. Bak: lot. Belod. BAnlmna. 

1 -

tesviyeıile şose ha· 

~ l(linik ve lsııeııçiyari ahit: 
·~ ~ S~buı Sıhhi Müesseseler Artırma ve Ekııillm~ Komiıyonundan 
l ~ "•s Nümune haatahan.sine lazım olan 101 kalem ilaç ve ııh· 
~~l~enıe açık ekııiltmeye konulmu,tur. 

ıbb &ıltıne 19.10.938 çarşamba g-ünü saat 15,JO da C:tğaloğlunda 
)tılld:t ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komis· 
~ Yopılncaktır . 
>v, tıhammen fiat: 1050 liradır. 
lıvakkat ıaranti: 78 lira 75 kuruştur. 

1-f M. M. Vekaleti Satınalma Komiıyonundan: 
ii ,~~sine tahmin edilen fiyatı 3000 lira olan 12 adet bakteryo
a, d Uv 10.11.938 per,embe günii saat 11 de M.M. V. aatınalma 
İlk a llçık eksiltme suretiyle ntın alınacaktır. 

. V tenıinat 189 lira olup şartname her gün ötleden sonra M. 
, · •atınalma Ko. da görülebilir. 

ı,•J .. ' ffl'pııine tahmin edilen fıyatı 300 lira olan 12 adet baktl'r-
1 1 et· 10 M V ~- l< Uv .1: .938 perşembe günü saat l l de M. • . aatın 

lı1t o. da açık ekııiltme suretiyle satın ahnacaktır. 
r tenıinat 225 liradır. Şartnameııi her gün ögleden ıonra Ko· 

Orülür, 

MÜNAKASA GAZETESi 

Antalya lıbayhğından: 

Antalya memleket hastanesine muktezi ameliyat masası 1861 
ve ameliyathane lambası 370 lira üzerinden 19.10.938 çarşamba 
günü saat 15 e kadar açık eksiltmiye konmuştur. 

Masa: 
Amerikada Cincinnati de Max Wocher-Son Co. firmasının Mont 

R. Reid major Operating Table, Goepel diz, baA-larile beraber 
komple olacaktır. Lastik ııüngerden şilte üzeri su geçmez laıtik· 
den bir kılıf ve ondan başka ayrıca müslinden ikinci bir kılıfl 

baş için şilte evsafmdan yastık da masa ile beraber olacaktır. 
Lamba: 
Crew Emergency Auxiliary light W. O. 2435 ad ve numara· 

daki elektrik cereyanı keıilince otomatik olarak yanan cins\nden 
olacaktır. 

Talihlerin muayyen gftn ve saatte 167 liralık muvakkat temi
natı yatırdıklarına dair banka makbuz veya mektubile b t raber 
Antalya vilayetı daimi encümenine ve fazla izahat almak iste
yenlerin Encümen kalemine müracsatleri bildirilir. 

• * * 
Tıbbi ecza alınacaktır. Bak; lst. Belediyesi illnlarına. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

• • • 
Kartable için bez ve meşin alanaeaktır. Bak: lnhiı. U. Müd. 

ilanlarına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Sayfa 3 

Bu İfe ait şartnameler Haydarpafada gar binasındaki komis· 
yon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

2200 kilo muhtelif eb'adda galvanize adi demir tel ile 1500 
rulo ıalvanize dikenli tel, muhammen bedeli 4543 lira, muvak-
kat teminatı 340 lira 73 kuruştur. 

2000 adet 38 ve 50 m(m lik okside çekmece kulpu, muham· 
men bedeli 900 lira, muvakkat teminatı 67 lira 50 kuruştur. 

Devlet Demiryolları ve Limanlar işletme U. Müdürlüğünden : 
Muhammen bedeli 13500 lira olan 90000 adet meşeden mamul 

tirfoıı yatağı 18. l0.938 salı günü saat 15.30 de kapalı zarf uıulü 
ile Ankarada idare binasanda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 1012,5 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 
a kadar komiıyon reisliğine vermeleri lazımdır. · 

Şartnameler paraız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Ha· 
darpa,ada tesellüm ve ıefk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. İdaresinden 
Muhammen bedeli 24905 lira olan 41080 kg. muhtelif cinı çelik 

ile 800 adet bandaj çene torna kalemi 19-12-938 pazartesi günü 
saat 15,30 da kapalı zarf uıulü ile Ankarada idare binasında sa· 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1867.88 li1'ahk muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reialitine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anlı.arada malzeme daireıinden, 
Haydupaşada teaselüm ve sevk şefliğinden datıtılmaktadır. 

İımir lli Daimi Encümeninden: 
Nafıa Atölyesi için salın alınacak m üfr~dat ve şartn:ımesi Na · 

fıa dairesinde mevcud torna tezgahı Elektro motör dinamo ve 
transmisyon yatak mil ve kayışı ve zımbalı makas ve saire ahit 
ve edevat 1630 lira muhammen bedelle ve 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulduğundaa isteklilerin 2490 sayıh vasa hükiimle· 

lstanbul Belediyesinden: rine tevfikan huırhyacakl:ırı leminatlarile birlikte 17.10.9 JB pil· 
ilk okullar için liiıumu olan ve lıebsine 2604 lira bedel tahmin e· zartesi günü saat 11 de ili Daimi Encümenine ha, vurmaları. 

dilen defter ve matbu evrak açık eksiltmeye konulmuştur. Nümuneler-
ile şartnamesi levazım müdürlü2'ünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı Merııin askerlik şubesi başkanlığandan: 
kanunda yazılı vesika ve 195 lira 30 kuru~lult ilk teminat makbue ve- Birlikler ihtiyacı için binek, makineli tüfek , ve dağ top kıta· 
ya melttubile berab. r 19.10.938 çarıamba günü saat 14,30 da daimi ları ile araba koşumu ve mekkarı hay\•anı satın alınmaktadır. Sa· 
encümende bulunm.ılıdırlar. . hiplerinin satacaklara hayvanlnrı Adanada Tüın ıatınalma komis· 

Adliye Vekiletinden: 

Vekalet, Temyiz mahkemesi, Tıbbı Adli ve bilumum mahke
melerle Adliye daire!eri ve tabibi adlillklerin 936-937 senelerine 
aid iş ve mahiyet cetvcllerile g.·afikleri ,artnameleri mucibince 
iki kitap halinde fabettirilmele· i açık eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin olunan bedel 3500 lirad11. Muvakkat teminat 262,5 
liradır. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 3 ncü maddesinde 
yazılı şartlar ve ehliyetleri haiz bulunmaları lazımdır. 

Bu işe uid şartname Ankarada Vekalet levazım ve daire mü· 
dürlüa ünden ve İstanbulda İstanbul Adliye levazım Memurluğun· 
dan her zaman parasız olarak alınabilir. 

Eksiltm" 20.10.938 perşembe günü saat 15 te Ankarada Yeni· 
şehirde Bakanlıklar mahalleııindc vekalet ı~vazım ve &aire mü
dürlüğü odasında toplanacak eksiltme komisyonu tarafından ya· 
µılacaktır. 

Eksiltme komiıyonu nakid vemahiyetinde tahvili aynen teminat 
olarak alamayacağından teminat olarak ekıiltmeye girecek
leı in banka mektubu veyahud teminatın Malsandığına yatırarak 
makbuzunu ibraz etmeleri İcab eder. 

isteklilerin tayin edilen gün ve saatte teminatlarile birlikte ko· 
misyon huzurunda bulunmaları. 

• • • 
200 kilo pirinç çizgi vs ahnacaıktır. Bak: İnhiıı . U. Müd. Hin· 

larına. 

ll\aiırukat Benzin-Makine yağ·iarı v. s. 

Balıkesir Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 

Susıiırhk topçu olayının ihtiyacı için 200 ton odun açık ek· 
ıiltmeye konmuştur. İhalesi 12. l0,938 çarşamba günü ıaat 11 de 
Balıkesi r kor satinalma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 
120 liradır. 

Evsaf ve şerait Balıkesir Askeri sahnalma komiıyonunda gö· 
ıülebilir. Taliplerin muayyen aaatte komisyona müracaatları. 

• • • 
Mazot ve Türk antraaiti ahnacaktır. Bak: erzak sutununda 

Çanak. Must. Mevki SAK ilanlarsna. - .,.,,.,.. 1 _ , m 

ı\\ ütef e rri k 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyonundan: 

İstanbul komutanlığına bağlı olan ve olmayan birlikler namına 
komiı,yoııda mevcut evsafı dahilinde binek, nakliye, koşumu maki· 
nalı tüfek koşumu ve mekkdri hayvanı pazarlıkla satın alınacaktır. 
Hayvan sahiplerinin hayvanlarile birlikte Fındıkhda ko ~utanlık 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Le,azım Amirliği .Sahnalma Komisyonundan: 
15000 mdre sitil ipi 18.10.938 ıalı gürıü aaat 14,30 da Topha

nede levazım &mirliti ııatınalma komiııyonunda açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 180 lira lira ilk teminatı 13 lira 
60 luruştur. Şartname ve numunesi komisyonda görülebilir. 
İıteklilerin kanuni veıikalarile beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. 

Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüiünden: 
Muhamman bedellerile miktar ve ~vsafı aşağıda yazılı iki grup 

malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek tartile 17 /1 O 938 pa· 
z:artesi 2ünü saat l 0,30 da Haydnrpa~ada gar binası içindeki Sa
tınalma komisyonu tarafından açık eksiltme uıulile satın alına· 

caktır. 

Bu işe rirmek iıtiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her 
rruba aid hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte ek 
ıiltme rünü saatine kadar komisyona müracaatleri liıımdır. 

yonuna götürüp ıcöıtermeleri ilan edilir. -
Devlet Demiryolları 6 inci İşletme Müdürlüğünden: 

Mukavelesine ek şartnamesinde yaz:ıh evsafda 5000 M3 Moloz 
ta ş ı açık eksiltme ile utan ahnacaktır. Muhammen bedel 3750 
liradır. Eksiltme 17.10.38 pazartesi günü saat onda Adanada iş· 

letme Müdürlüğli binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
Muv~kkat teminat 281,25 lira kati teminat ise bunun iki mislidir. 
Şartname ve mukaveleleri komisyona müracaat halinde hedelaiz 
olarak görülür. Taşlar Toprakkale ile Erzin arasında Km 2 ile 5 
arasında teslim edilecektir. 

İı;teklilerin 9.}8 yıla ticaret odası vesikas1, nufus tezkeresi ve 
Adana vez llemize yatarocaldarı ilk teminat makbuzu veya şartna· 
nıesine bağlı nümunesi veçhile banka teminat mektnbunu hami· 
len muayyen saatta eksiltmede bulunmaları. 

* • • 
10 adet ispirto tankı alınacaktır. Bak: lnhis. U. Müd. ilanları· 

na. 

• "' * 
Kartable için pirinç köşe alınacaktır. Bak: İnhis. u. Müd. 

ilanlarına. 

• •• 
22 kalem boya malzemesi alınacaktır. Bak: İnhis. u. Müd. 

ilanlarına. 

Erzak, Zahire, .Et ve Sebze; 
Milli M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan 

Beher kilosu tahmin edilen fiatı 90 kuruş olan 100000 kilo sa· 
deyağı kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. İhalesi 
18. I0.3S salı günü saat 11 de dir. 

İlk teminatı 5700 liradır. Evsaf ve şartnamesi 4j0 kuruş mu· 
kabilinde M. M. V. satınalmn ko. dan alınır. Eksiltmeye girecek
lerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saa tinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. 
V. satınalına Ko. na vermeleri. 

• • • Kapalı zarf usulile münakasaya konulan 100000 kilo sade· 
yağına talip çıkmndığandan paı.arlıkla alınacaktır. 

Pazarlığı 8. I0.938 cumarteıi günü hat 11 dedir. iık teminata 
5700 liradır. Evsaf ve şartnamesi 450 kuruş mukabilinde M. M. 
V. sahnalma komisyonundan alınır. Pazarlığa gireceklerin 2-l90 
sayılı kanunda gösterilen vesnikle ve teminatile birlikte Ankıı.rada 
M. M. V. sahnalma komiayonuna müracaatları. 

Vize Askeri Sat.nalına Komisyonundan: 
Demirköyün 3ti ton kuru fa sulyesi komiıyonu.nuz:ca paha· 

1ı görüldüğünden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltmesi 23 10 '938 cuma günü saat 16 da kapalı zarfla yapıla· 

caktır. Zarflar saat 15 e kadar kabul olunur. Muhammen bedeli 
7920 lira ilk teminatı 59.ı liradır. Taliplerin bildirilen gün ye sa· 
atte Ko. muzda hazır bulunmaları. 

Orman Koruma Genel Komutanlığından: 
Cinsi Miktarı Muham. Muvak. İhale günü ve saat Eksilt-

kilo fiat teminat meuin Ş . 

krş. L. k . 
Sftdeyağ 5400 92 37260 17.10.38 pazartesi IOda açıkek. 
Pirinç 18360 25 ..144 2.5 ,, ,, 1 ide ,, 
Ekmek 324000 10 2430 ., ,, 15de K . z:arf. 
Sığır eti 54000 32 1296 ,, ,, l 6de ,, 

lstanbul Zeytinburnunda Orman koruma talimgah eratı ihtiya· 
ci için yukarıda cinı miktar muhamm~n bedellerile eksiltme gün 
ve saatleri yazılı olan dört knlem erzak eksiltmeye konuımuştur. 

Eksiltmeleri Ankarada Ycnişehirde Orman Koruma G nel 
Komutanlık Satınalına Komisyonunda yapıla caktır . 

Ekmegin şartnamesi lb'2 knruş mukabilinde diğerleri parasıE 
olarak şartnamesi İstanbul galata Topçular caddesi 176 numarada 
Orman kuruma Ambar memurluğunda ve Ankıı rada Genel ko· 
mutanhk satınalma komiıyoııunda heagün görülebilir. 



Bayramiç Askeri Sahnalma Komisyonundan 
teminatı 

Cinsi Miktarı Tutarı Muvakkatesi Günü Saati Şekli 

Kilo Lira Lira Cuma 
Sığır eti 113(()0 305IO 2289 14-I0-938 14 Kapalı 

zarf usulile 
Bayramiçte bulunan kıt'aların ihtiyacları için yukarıda miktarı 

yazılı 113000 kilo sığır eti kapalı zarf usulile eksiltmiye ko
nulmuştur. 

Eksiltme Bayramiçtc Askeri gıırnizonunda 14·H~938 cuma günü 
saat 14 te Satınalmn Komisyonu tarafından yapılacaktır 

Teminat mektubları tam saat 13 te Komisyona makbuz muka
bilinde- teslim edilmış bulunacakbr. 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Muhammen fiat Kilo Teminat 

Sabun 31 Kr. 2500 58,12 
Yukarda miktarı yazılı sabun 17. 10.938 tarihinde Rektörlükte 

açık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin teminat ve Ticaret Oda
sı kii.ğıdlarile 11nat 15 te Ko!Dİsyona gelmeleri. Şartname hergün 
Rektörlükte görülür. 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan 
Kor Merkez birlikleri hayvanlarının 200 ton arpası kapalı zarf· 

in ek iltmeye konmuştur. ihalesi 12. 10.938 çarşamba günil saat 
19 da Balıkesirdc kor satmalma komisyonunda yapılacaktır. İlk 
teminatı 675 liradır. Evsaf ve hususi şartlar Balıkesir kor satın
alma komisyonunda görülebilir. Taliplerin muayyen saatten bir 
saat evveline kadar teklif mektuplarını komiayona vermeleri. 

İstanbul Komutanlığı Sabnalma Komisyonundan: 
lhaie günü talibi çıkmadığıcdan ihalesi 10 gün uzatılan Hay· 

darpaşa hastanesi için 3650 tane tavuk He 182~ tane piliç satınalı
nacaktır. açık eksiltme ile ihalesi 6. 10-938 perşembe günü saat J 1 
de yapılacaktır. Muhammen tutarı tavuğun 2390 lira 75 kuruştur, 
pilicin 607 lira 87 kuruştnr: Her ikisinin ilk teminatı 228 Jiradır. 

Trabzon Belediye Encümeninden: 
Eksıltme müddeti on gün uzatılan 14600 kilo arpa ile 14000 

samana ihale günü olan 16.9.938 cuma günü talip çıkanların 
verdikleri fiyntlar haddi layik görülmediğinden iş her ay müd
detle pazarlığa bırakılmıştır. 

Taliplerin salı 7e cuma günleri saat 13 de encümene müra
c atları ilan olunur. 

Çanakkale Mst. Mevki Satmalma Komisyonundan: • 
Tutarı Muv. T. İhale 

Cinsi Kilo lira kr. lira kr. tarihi günü saatı şekli 
Kuru kayısı 8500 5100 382 50 14. I0.38 cuma 15 kapalı 
Kuru soğan 29000 2900 217 50 ,, ., açık 
Kırmızı büber 820 213 20 15 t9 ,, ,, ,, 
Saman 102760 1798 30 134 87 15.l0.38 c.tui 11 
Zeytinyağı 11000 4620 ll46 50 ,, ,, ,, 
Mazot 15000 1350 101 :.!5 ,, ,, ,, 
Türk antr. kö. 850ü0 2465 184 88 ,, ,, ,, 

Çanakkale de J. Alayına bağlı iki taburla kırazlıda bulunan 
bir taburun 31 Ağustos !139 rıonuna kadar bir yıllık ihtiyaçları bu· 
lunan yulcarıda yazılı 7 kalem erzaktan mazot, Kirazlıdaki labura 
it olmak üzere biz larında yazılı günlerde Çanakkalede J üçün· 

cü tabur binasındaki sahnalma kommisyonu tarafından eksiltme
si yapılacaktır K palı zarf saat 14 te ve açık eksiltmelerde te· 
minat ve vesaik ibnle saatine kadar Komisyona verilmiş olacak
tır. İsteklilerin 2190 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddesindeki 
vesikalarile birlikte müracaat etmeleri. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 
Kor merkez birlikleri için 120 ton kuru ot alınacaktır. İhale· 

si 14.10.38 cuma günu saat 15 de Çorluda kor karargahında ya. 
pılacaktır . İlk pey parası 225 lira olup şartname ve cvsnfını gör
mek isteyenler hergün İst. Lv. A. an. al. ko. da görebilirler. Ta
lipler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki belgelerle "birlikte belli 
gün ve untte Çorluda kor sa. ııl. ko. na gelmeleri. 

İsiahiye Tuğay Satmalma Komisyonundan: 
İslahiyedeki kıtaatın ihtiyacı olan 532000 kilo kuru ota istekli 

çıkmndığrndan ikinci pazarlığı 12.10.38 çarşamba günü saat 15,30 
da yapılacaktır. Muhammen tutarı 20305 lira ilk teminatı 2123 li
radır. Şartnamesi Ankara, İııt. Lv. Am. sa. al. ko. da ve İslfhi
ye tuğ. sa. al. ko. da görülebilir. İsteklilerin vaktinde ko. da bu
lunmaları. 

* • • ialahi.> ede ki kıtaatıo ihtiyacı olan 19700 kilo sade yağının 
ikinci pazarlığı 12.10.38 çarşamba günü saat 15,30 da yapılacak

tır. Muhammen tutarı 18715 lira, ilk teminatı 1404 liradır. Şart

name.i Ankara, ist. Lv. Am. sa. al. ko. da ve lslahiyede tuğ. 
sa. al. ko. dadır. isteklilerin vaktinde ko. da bulunmaları. 

• *"' lslahiyedeki kıtantın ihtiyacı olan 701000 kilo unun ikinci 
pazarlığı 12. I0.938 çarşamba günü saat 15,30 da yapılacaktır. 

• ubammen tutarı 94635 lira ilk teminatı 5981 liradır Şartnameai 

Ankarn • İstanbul Lv. Am. Sa. Al. Ko. da ye İslahiyede Tuğ. Sa. 
Al. Ko. da görülebilir. İsteklilerin vaktinde Ko. dıı bulunmaları. 

Erzincan jandarma Okulu Satınalma Komisyonundan: 
Eratın 1938 yılı birinciteşrininden 1939 yılı eylul ayının sonu

na kadar inşesi için ihtiyacı olan 240000 kilo ekmeklik unun beher 
kiloımnuıı 13 kuruş 50 santimden 32400 lira muhammen bedel ve 
21 O lira teminatı muvakkate ile 30 9 938 15 IO 938 cumarteri gü
nüne kadnr (16) gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltmeye aid zarflar 15 teşrinievvel 1938 cumartesi günü .aat 
13 te açılacaktır. 

Eksiltme 2490 numuralı arttırma kanununda buna aid maddele
rine göre yapılacnğından talihlerin mektublarını hazırlıynrak isteni
len gün ı;e saat ve şekilde Erzincnndnki Şarbaylık salonunda bu
lunacak Komisyonda bulundurmaları. 

isteklilerin ~nrtıınme ini görmek üzere Okul Satınnlma Komis
yonuna müracnatleri ilan olunur. 

- ~ - --- - --- - - , 

Edirne Tujay Sat. Al. Ko. Başkanlığından: 
Mikdarı M. bedeli ilk teminat 

Kıtaaı Cinıi kilo lira kr. lira kr. 
Tğ. birlikleri sadeyağ 13600 14320 80 1074 6 

ihalesi 10. 10 38 saat 11 de kapalı zarfla yapılacaktır. 
Tuğay birlıklerinin ihtiyacı için yukarıda yazılı olan sadeya~ 

eksiltmeye ko•ulmuştur. 
Şartnamesini gC>rmek isteyenler hergün iş saatında lıığay sa

tınalma komisyonuna müracaat edebilirler. 
İsteklilerin belli gün ve saatından asgari bir saat evvel teklif 

zarflarını komisyona vermeleri. 

Balıkeair Ortaokullar Satın Alma Komisyonundan: 
Aıı Çoğu Tahmin Fiat Muvakkat 

Erzakın adı Kilo Kilo Kuruş S. teminatı 
Lira K. 

Ekmek 70000 900GO 10 675 
Koyun eti 4000 5500 45 185 63 
Sadeyagı 4000 5500 100 412 50 
Şeker 7000 9500 27 192 38 
Horoz fasulye 3500 4500 12 50 42 20 
Nohut 900 1300 IO 9 75 
Barbunya fasulya 700 900 9 10 13 
Tuzsuz tereyağı 200 300 100 22 50 
İnce tuz 1700 2250 5 8 44 
Çay 18 25 300 5 63 
lç fındık 250 375 50 14 07 
Salça 500 800 25 15 00 
Konserve kutu 1600 2200 30 49 50 
Tabın 650 800 30 18 
Tabın h•lvası 1100 1300 40 39 
Kaşer 650 1000 70 52 50 
Zeytin daneıi 1000 1550 20 23 25 
Sabun 2050 2700 30 50 75 
Soğan 6500 8000 5 30 
Mercimek 600 800 1 50 4 50 

OrtaokuJlarm mayuı 939 sonuna kadar ihtiyacı bulunan yuka· 
rıda adları yazılı 20 kalem eı zak vesairenin bir kısmına verilen 
fiyatlar layık hadde görülmediği ve bir kısmına da talip çıkma
dığından, komisyonumuzca açık ekaıltmesi on gün uzatılarak iha
lesi 10.10.938 pazartesi günü sut 9,30 da Kültür Direktörlüğünde 
yapılacaktır. Muvakkat teminatların bir gün evvelinden yatırılma· 
sı ilan olunur. 

b) ÜZAYE ELE 
Manita Belediyesinden: 

Beheri 750 liradan 1500 lira kıymeti muhammcneli iki adet 
Sigoni markalı 12 ince yağ presi. 

Beheri 250 liradan 500 lira kıymeti muhammeneli iki odet Sigo
ni ınarkalı pompariye. 

150 lira kıymeti rnuhnmmeneli 1 adet zeytin taşı. 
Beheri 50 liradan IOO lira kıymeti muhammenli iki adet prese 

yağ pulimi. 
Beheri 35 lira'dan 70 lira kıymeti muhammeneli iki adet hu

mur pulimi. 
Beheri 10 liradan 20 lira kıymeti muhammeneli iki adel au 

pilimi. 
IO lira kıymeti muhammeneli bir ndet su tulumbası. 
Belediyemize ait yukarıda müfredatı,.ynzılı zeytin yağı mnkine 

aksamı gerek toptan ve gerekse ayrı ıahlmak üzere açık ortır

maya konulnıuşlur. 
İhalesi l 1. I0.938 tarihine rnstlıyan ıah günü saat 15 te bele

diye dairesinde toplanacak olan Belediye daimi encümenince ya· 
pılacakbr. Talihlerin yüzde 7,5 nisbetindeki muvakkat temlnatla
rile müracaatları. 

e===---- -

. ,, ,, ,,, - ,~ 

D.D.YOLLARI iSLETME U. MUDURLUGUNDEl'f • 

Muhammen bedeli 2340 lira olan 36 000 adet muhtelif l'cnk· 
)erde ve 59X73 santim eb'adında karten 7.10.938 cuma günii saat 
10,30 da Haydarpnşada gar binası içindeki Komiayon tarafından 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 351 
liralık yüzde 15 nisbctinde teminatlarile birlikte pazarlık günü 
ıantine kadar Komiavona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki Komis-
yon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (7061) 2-3 

.. * • 
Muhammen bedeli 19200 lira olan 350 m3 muhtelif büyük

lilktc meşe azman kapalı zarf usulile l 7. I0.938 pazartesi günü 
aaat 11 de Sirkecide 9 işletme müdürlüğünde satın alınacalttır: 

iateklilerio yüzde 7,5 niabetinde teminat ve teklif mektubla
rile kanuni veıikalarını ihtiva edecek olan k.ıpah zarflarını aynı 
i'Ün saat JO a kadar Komiayona vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Sirkeci ve İzmir İşletmeleri ko
misyonlarile Ankarada Malzeme dairesinden verilmektedir. 

L2!2S 
\6999) 2-4 

Liseler Alım Satım Komisyonu 
Başkanlığından: 

Galatasaray liaesine ihtiyacı olan 200 ton kıriple maden lcö. 
mürü 3000 lira tahmin bedelle kapalı zarf usulile ekailtmeyo kon
muştur. 

ilk teminatı 225 liradır. 
Eksiltme 17.10.938 pazartesi günil saat 15.45 de İstanbul Kül

tür. direktörlüğü binası içinde topJanan komisyonda yapılacaktır. 
istekliler ilk teminat makbuz ve Ticaret Odasının 938 yılı ve

sikalarile 2490 sayılı kanunun tarifah dairesinde hazırlayı:ıcaklnrı 
teklif mektubunu belli ııaatten bir saat evveline kadar sözü ge
çen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Teminatlar liseler muhasebeciliğine yatırılacaktır ve şartııa -
meyi görmek isteyenlerin Galatnsaray Lisesinde komisyon sekre. 
terlitine miiracaatları. (7008) 2-4 

Devlet Orman işle.tmesi Karabük Revir Amirli~in~en:07 de
Karabükte istifte 1884 aded muadili 1122 metre mıkab 1 j)t 

simetrı mikab damgalı ve numaralı çam tomruğu açık arttırıo• 
satılacaktır. dır· 

Momrukiarın kabukları soyulmu' ve baı kesme payları v:;11-rıdt 
M-d- 1U5 Bu husustaki şartname Anknrada Orman Umum u ur S•f' 

ve Orman Başmühendisliğinde İetanbul ve Zonguıdak Orrn•" 
mühendisliklerinde görülebilir. tıarııflleıı 

Tomrukların beher gayrimamul ınetre mikabınin rnu 

be~cli 14 lira 60 kuruştur. . .JO-g3fl 
isteklilerin yüzde yedi buçuk muvakket pey akçelenyle 14 leri• 

cuma günü saat 15 te Karabükteki revir merkezine müracaat 

ll__~~~hhitlerin T~~~ 
Çarşamba 5· 10·38 

Redresör (lst. Tebfon Mild) .Y: 797 
Demir tel (PTT Lvz. Müd.) -'~ 795 
Odun (Gireson Ask. SAK) ~\! 813 
Yulaf (Vize • ,, .Y 821 
Kasket ve iskarpin (lst. Sıh. Müess.) .I\! 822 
Okul binası inş. (Mutia Nafıa Müd.) X! 822 
Hangar, ahır ve ambar inş. (Bursa NRfıa Müd.) •'! 822 
Kuru ot (lst. Komut.) .!\! 823 
Sabun (Lülebur~az Tüm.) .\: 824 
Un (Samsun Ask. SAK} ]\-. 824 
Yerli kok (Sıh. ve lçt. Muav. Müd.) ,,; 825 
Din Normbatt ve forma din (MMV) .,! 825 
Marangoz makinesi (Hartrı Genel Oir.) .\! 825 
Kaolin kumu ( Aık. Fnbr. U. Müd.) X! 825 
Möatnhzn ampul, vazelin, kimyevi i!Aç (Tophane Lvz.) .I\! 827 
ilaç ve fenni alit (Ziraat Vck) .~~ 827 
Yerli kok (Nafıa Vek.) ~\! 827 
Yulaf (Çorlu Kor) X• 827 
Röntgen le\irızımı (İst. Sıh. Müess.) X• 826 
Yazı tahtası, masa, gardrop v.s. (DDY) ~'! 826 
Kösele ve meşin (Jst. Beled.) J\: 826 
Kalbur makinesi ,, ,, .\! 82ô 
Harf (lnhis. U Müd.) ~\! 826 
Beyaz ve kaşar peynir (lst. Beled.) .~! 826 
Pirinç (Samsun Aıık. SAK) .\! 828 
Yerlı kok (PTT Müd.) .\-:. 828 
• Kereste ve çam odunu (lzmir Orman Başmüh.) .\! 829 
Çıım kereste (Dl>Y İzmir) ,7\; 830 

· • Kömür (İzmir Orman Başmüh.) .~ 830 
Elektrik santrnlı için malzeme {Kütahya Beled.) .\! 832 
itfaiye elbisesi (Kütahya Beled.) ~\! 832 
Ahşap dolap (Tapu ve Kadastro Müd.} ~\! 832 
Sıra (Kars Vil.) .:Y! 834 
Arpa ve ot (Afyon Veter. Dir.) ~\! 835 
Yulaf (Sultansuyu Harası Müd.) J'~ 835 
Menfeı. ve köprü inş. (Af yon Vil.) J\I! 835 
Niğd:: cezaevi tamiri (Niğde Nafıa Müd.) .ı\~ 83ti 
Fiş bastırılmnııı (lat. Gümr. Başmüd ) .;\! 836 
Transformatör binası inş. (lst. Beled.) J'! 839 
Odun ve mangal kömürü (lst. Sıh. Müeu.) .\! 839 
Göçmen evi inş. (Çorum iskan Müd.) .\~ 839 
Koyun eti (Konya Kor) .!\! 838 
Yulnf (Edirne Tuğ.) .\~ 838 

Liseler Alım, Satım Komisyonundan : 
Mıkdarı Beherinin T. İlk Terninı•tı 

\ 

t· l(ur&1f 
Cinsi Adet bedeli Kr. ıra ;,;..-' 

Peçete 600 35 
Sofra örtüııü 90 360 
Yatak kılıfı 152 280 357 45 
Yatak çarşafı 600 165 
Yastık kılıfı 125 35 
Yastık yüzü 600 55 
Yorgan çarşafı 600 305 I Yorgan 12;; 190 \ / 

Battaniye 300 1100 247~ 
Karyola 72 1250 67 50 / ---Kllşık 300 35 
Çatul 30J 35 
Pıçak 300 55 
Çay kaşıtı 300 20 
Çukur tnbak 300 32 
Dnz tabak 400 32 
Çorba kasesi 300 25 80 ~ 
Tuzluk 60 15 
Linıonlık 60 2t 
Çatal, pıçak althtı 300 20 
Ekmek tabağı 45 100 
Sürahi 60 80 

300 15 Su bardağı 
Çay fincanı 300 35 / 

el"' 
d• A' 

Bolu, Niğde ve Maraş ohullarınln ihtiyacları olan yuk•;: ef~-t' 
ıi' mıkdarı beherinin tahmin bedeli ve ilk teminatı ya:ıı ılı'~ 
lar mahallerine teslim edilmek üzere kapalı zarf uauliyle 

1 
meye konmuştır. f•t•"~ 

Eksiltme I0-10-938 Pazartesi günü aaat 14,30 da d 1• 
Kültür Direktörlfiğü binası içinde toplanan Komisyon • 
lacaktır. 

1 
,r d•' ,. 

latekliler ilk teminat makbuzu ve 938 yılı Ticaret O u" t 11 
sikalariyle bırliktc 2490 sayılı Artırma ve Ekailtme kaP~11 ıı•'t', 
rifatı dairesinde hazırlayacaklan teklif mektuplarını bellı • ,.,ıı.,,' 
bir saat evveline kadar Komiıyc.n Başkanlığına mal<b"' 
bilinde vermeleri. dl' f' 

Temi natl•r Liseler Muhasebeciliğine yatırılacaktır. Şartn• S'-,,,e 
numuneleri görmek için Galatasaray Liseainde Komi•Y011 V 
t•rlij'ine baş vurmaları. {6837) 
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