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M. Watson'un. Beyanatı 
-----~---

l Beynelmilel Ticaret Odası reisi 
Otkiyenin Avrupa ticaret hayatmda önemli bir mevki 

tutacagmdan emin olduğunu söyleyor 

% -'tnkaradan dönmüş ve Romanya vapurile memleke· 

~t; avdet etmiştir. Hare -
'6 •rıden evvel kendisi)e gö· 
1ı.'crı b· h · · · M " ır mu arnnmıze . 
ı~ts•n şu beyanatta bu-

Ilı uıtur· " . 
ttj SeYnelnıilel ticaret iş· 
~d ~hakkında Ankaradan 
d •gılll . 'b 1 k t f· ıntı a a r,ço yerin. 
~I •kirlerin icab1arma de-
~G~~- edecek mahiyettedir. 
J~k· 1Yenin ticaret hayatın . 

1 • k 
t~td·· ıo işafını yakmdan 
'-h unı. Türklerin iktisad 
'•atsındaki kabiliyet ve 
~ IYetine yakından şahit M. WATSON 

~Ilı. Ü 'd d • k" Beynelmilel Ticaret Odası reisi 
~İli mı e erım ı 
ı.. cu~r . ' 
~ arası ticaret hayatında Türkiye ~çok kıymetliM 

~h llılevki sahibi olacaktır. Türkiyede gördiiğüm hüsnü 
ı.tıUh' b' "h,, . ıç ır ye .. de görmedim. Bundan dolayı çok mü· 

Sısinı a-tü T"" k k ~ . 
6 

· u n ur er anına mınnettarım.,, demiştir. 

'tn •y Watsona İınıirin yenı mahsulünden kuru l ncir ve 

~~~ ile karakteristik yerli şark ve Türk mamulatından 
~~'Yeler verilmiş ve madam Watsona da iki buket tak· 

olunmuştur. 

'=----------"Jl----.,..... __ ~---
~ m leke t. Haberleri 

Dünya pamuk rekoltesi 

~1)~38 Pamuk rekoltesine dair yapılan son tahmin 30 
~I)~ tl. balya kadardır. Geçen yılın rekôltesi 385 milyon 

~ })idi, Bu mikdarın takriben 12 milyonu Birleşik Ame 
1~ "'il e..,Jetlerioe (geçen yıl: 18,9 milyon balya), takriben 

\~ı. >'onu da ( 19, 1 milyon) diğer memleketlere isabet 
~ '{ttd" 
1 lllı, ır. Demek oluyor ki rekolte noksanlığı hemen 
l~Cll\ sıran Birleşik Amerika Devletlerine aiddir Asyada 
~l)lly' gerilemesi Çin'de (~,9 ~nilyon balyadan ~ milyon 
~ l ~il~) Afrika' da da Mısırda (2,24 milyondan 1,9 milyo· 
~~~,/dolunrnuştur. Cenubi Afrika rekoltesi 2,9 milyon 
\lltti ır. (Geçen yıl: 2,54 milyon) Birle~ik Amerika dev· 
l.ıt~l~~de~i pamuk: istihlaki gittikçe azalmaktadır. Bu 
.,d ct_ın pamuk ihracatı ise geçen yıl seviyesinin biraz 

tdır. 

~---------.... -----------
&eYnelmilel buğday ihtilafı 

'~it 
\i~it lllliddettenberi dolaşan şayialara göre beynelmilel 

bıı~ komisyonu önümüzdeki toplantısında beynelmilel 

\~,tday itilafı hakkında kat'i karar verecektir. Bu top· 

'~ 'Ynı zamanda ihracatın tanzimi de mevzubahis 
\ t~t~lt. Amerika hükumeti her halde buiday, pamuk 

\lll lltt ekim ve ihracatının beynelmilel a!anda tanzim 
\ı. rL '••td · d k · A · d A · · ,. ~'-...y a ısrar e ece tır. ynı zaman a rJan tm ın 

'it~ 
1 
komisyonundaki işlerine tekrar b -ı şlaması talep 

ı· ~t(r Vti ır. Arjantin komisyena iştirak etmekten imtina 
l~, takdirde Amerika 100 milyon bu vasso nisbetteki 

'/ ihratatını nakdi yardım ile himaye edecektir. 

Çok yapak satıldı 
Sovyet Rusya yurdumuzdan yeniden yapak almaya 

başlamıştır. Son üç gün içinde Mersinden Anadolu mah 
olarak üç bin balya yapak satın alınmıştır. Bu malların 
kilosu 47 kuruştan verilmiştir. 

Keçi kılı aranıyor 
İhracat iÇin piyasamızdan Keçi kılı aranmaktadır. Al

manya için mevcut mallardan c:ıübim bir parti kilosu 51-52 
kuruştan satın alınmıştır. 

Soğan pahalılaştı 
Bu sene yaz mev.aiminde havalar çok kurak geçtiğin

den Soğan mahsulü az olmuştur. İki ay evvel kilosu 3 ku· 
ru iken toptan piyasası sekiz kuruşa yiikselmiştir . Az mal 
\{eldiği için fiatların artacağı söyleniyor. 

Almanyaya ihracatımız 
1937 senesine göre 1938 in ilk altı aylık mukayesesi 

4• .. 

1938 1937 
Mikdar Kıymet Mark Mikdar Kıymet Mark 

Kuru üyüm 
incir 
Fındık 

Badem 
Ceviz 
Pamuk 
Yün, yapak 
Tiftik kıl 

Kendir 
Yumurta 
Barsak 
Balnıumu 

Tütün 
Buğday 

Arpa 
Mısır 

Darı 

Burçak 
Kuşyemi 

Pala mut 
Zeytinyağ 

Ham deri 

14,453,900 
3,d80,8QO 

10,783,100 
47,700 

354,100 
416,400 

6,460,000 
730,000 

9.221,000 
69,000 

245,000 
363,000 

1,53() ,400 4, 123.000 
20,000 12,000 

488,600 lti6,000 
49,700 374,000 
34,500 67,000 

5,204, 100 12,905,000 
6,354,900 913,000 
5,476,940 615,000 

1, 1000,800 
217,700 

1,50.t,900 
4,865,400 

3,800 
5,300 

159,000 
29,000 

276,000 
725,000 

3,1)()() 

74,000 

13,397,400 5,588,000 
4, 122 000 836,000 
6,314,500 8,779,000 

12,200 • 72,000 
800,900 555,000 

5,600,800 5,607,000 
2,915,600 4,267,000 
1,289,500 3,350,000 

137,600 101,000 
459, 100 249,000 
132,500 733,000 
23,000 46,000 

5,233,800 1(),601,000 
4,763,200 6,730,000 
27,737,700 3,177,000 

624,500 65,000 
2,492,200 253,000 
5,048,000 581,000 
1,336,300 346,000 

t 0,892,400 1,356, 000 
398,700 438,000 

3,500 106,000 

Alman Firmalarınca İstenen 
TCJRK MALLARI 

Türkiye'den mal almak üzere son zamanlarda odamıza 

müra ca at eden Alman evlerinin adreslerile istedikleri ürün
lerin adlarını veya ilgili oldukları işleri aşağıya yazıyoruz . 

Bize hiç bir mesuliyet getirmemek şartile aliikadarların 
bu ev]ere teklif yapmalarını tavsiye ederiz : 

Ürün isteyen firmanın adı istediği ürün 

Eming G. m. b. H., Bcrlin W 15, 
Kurfürstendamm 224, 

Hans H. Tobec~, Bremen. 

Eming G. m. b . H., Berlin W 15, 

Kuştüyü 
Yünlü paçavra ve 
benzeri. 

Kurfürstendamm 224, Kuru üzünı 
Kari Hofmann, Mannheim, 

Collinistr. 18, Balmumu 
Elbern·Ostermann, Neuss am Rhein 

Markt 3-5, Kuşyemi 
Richard Behr et Co., Hamburg 1, 

Gertrudenkirchhof IO, Döküntü deri 
S. E. lsrnel, Hamburg 13, 

Binderstrnsse t 3, 
Maschinenfabrik Kappel A. G ., 

Chemnitz · Kappel, 

Kuşyemi 

Vekil arayor. 

a) M NAKASAL R 

inşaat. Tamirat · Nafıa işi.eri ve Malzemesi -Harita 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

10.10.938 pazartesi günü saat 15 te lstanbulda Nafıa 
MüdürH1ğü Eksiltme odasında (1962 78) lira Keşif bedelli 
Heybeliac:ia Verem Sanatoryornu 2 numc.ralı paviyon çata 
tecridi açık eksiltmiye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (148) liradır. 
İsteklilerin en az ( 1000) liralık bu işe benzer iş yap

tığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 
İstanbul Vilayetine eksiltme tarihinden (8) gün evvel mil· 
racaatle alınacak ehliyet ve 938 yılına aid Ticaret odası 
vesikalarile gelmeleri. 

Ulus Basımevinden: 

Müessesemiz binasının muhtelif kısımlarında çatı tami
ri kiremit aktarma ve sairesi yaptırılacağmdan mevcut 
şartn ameye göre bu iş]eri yapmak istiyenlerin Ulus Ba· 
sımevi İdnre Müdürlüğüne müracaatları. 

Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli 1440 liradan ibaret olan Ankara Vilayet 
fidanlığında yapılacak olan parmaklık inşaatı açık eksilt
meye konulmuştur. 

Eksiltme 10 teşrioievel 938 pazartesi günü saat 15 de 
Ankara Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. Talipler 
bu inşaata ait keşif ve şartnameyi vilayet ziraat müdür
lüğünde görebilirler. 

İstekliler muhammen bedelin yüzde 7,5 tutarı olan meb· 
lağa ait teminat mektubu vcıa hususi muhasebe veznesine 
\ atırılmış depozito akçesi makbuzu ile birlikte gösterilen 
saatte vilayet encümenine gelmeleri ilan olunur. 

Sivas Nafıa Müdürlüğünden 

Gürün kazası ceza evine akıtılacak su ışı. Bu işin kc· 
ş "f bedeli 703 lira 5 kuruştur. 

28 .. 9.938 çarşamba günü aaat 15 de Nafıa müdürlüğü 
odasında ihale edilmek üzere t 3.9.938 den itibaren mü

nakasaya konulmuştur. 
Talipler bu işe ait keşif evrakını her zeman nafıa mü· 

dürlüğünde görebilir~er. 
Taliplerin 52 lira 80 kuruş muvakkat teminat vermele· 

ri ve bu işi yapabileceklerine dair ticaret odası sicil va· 
rakasını göstermeleri lazımdır. 

.. 
M. M. V. Satınalma Komisyonundan : 

Eskişehir Tayyare meydanında yaptırılacak uçuıı yolu kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin edilen bedeli 213,870 lira o
lup ilk teminat parası 21290 lila 25 kuruştur. Eksiltmesi 12 ilkteş· 
rin 938 çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. Şartnamesi 21 li· 
ra 30 kuruş mukabilinde M. M. V. Satınalma Komisyonundan a
lınır. Eksiltmeye gireceklerın 2490 sayılı kanunnn 2 3 Öncü mad
delerinde istenilen veıaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale 
gününden en geç bir saat evveline kRdar Aokarada M. M. V • 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

Sivas Belediyesi Reisliğinden 

lımet paşa ve İstasyon caddesinin iki tarAf trotuvarlarının blo
kaj ve beton inşaatı 15 gün müddetle açık münakasaya konul

muştur. 

Keıii bedeli 6750 liradır. ilk teminat 506 lira 25 kuruştur. 
Proje ve şartname her gün Beletliye fen işleri müdürlüğünde 

görü le bi 1 İr. 
İhale 28.9.38 çarşamba günü uat 11 de belediye encümeni 

huzurunda yapılacaktır. 
Talipler kanunen icabeden vesaiki ibraz edecektir. 
,. • • Paşa fabrikasındaki gazino binaıının tamir işi on beş 

giln müddetle açık artırmaya konulmu,tur. 
Keşif bedeli 1309 lira 64 kuruştur. ilk teminatı 98 lira 17 ku· 

ruştur. 

Proje ve şartname her gün Belediye fen işleri müdürlüğünde 

görülebilir. 
ihale 28.9.38 Çarşamba günü aaat 11 de Belediye .ucumeni 

huzurunda yapılacaktır. 
Talipler kanunen icabeden vesaiki ibraz edecektir. 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESİ 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a Münakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Gürün kazası ceza evi tamiri 
Jandarma binaaı inşaatı 
Ank. vilayet fidanlığında yap. parmaklık inşaatı 
Ulus Basımevi çatısı v s. tamiri 
Transformatör binası inşaatı 
Heybeliada verem sanatoryomunun 2 No lu pa-

viyonu çatı tecridi 
Araavutltöy PTT mrk . binaıının tamiri 
Edirne bölre sanat okulunda yap. tamir. (temd) 
Köprü tamiri (temd) 
Dıvar ,, ,, 
Manyas hükumet konağı ikmali inş 
Yemekhane pavyonu in4 . 
Ank. iııtuyonunda yap. Devlet Demiryolları 

U. idare bina .. inş. (şart. 50 L) 

açık eks. 

" 
" 

açık eks. 

703 05 
4028 43 
1440 

1633 60 
1962 75 

" 961 64 
paz. 5369 -
açık eks. 4979 65 

149 18 
aç. eks. 5000 -

n 5565 42 
kapalı z. 1000000 -· 

llAçlar, Klinik ve İspençiyari afat, Hastane Lav. 

7-10-38 de alınacağı ilin edilen 200 t, yerli 
kükürt alınması sarfınazar edildi 

Elektrik· Havagazı ·Kalorifer (tesisat ve malze~) 

Elektrik santralı için malzeme 
Masa telefonu: 100 ad. 
Tek nakilli Sllhra k•blosu: 100000 m. 
Yeraltı kablosu: 800 m.-eleklrik malzemesi: 8 

kalem 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Kaputluk kumaş: 3000 m. 
Odacı ve müvezzi elbisesi 
İtfaiye elbiıesi: 20 tak. 

açık eks. 

" 

aç. eks. 

581 -
3000 -
4900 -
3050 -

kapalı 7. 12000 -
- beh. tak. 19 50 

açık eks. 

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

Mobilya 18 puça 
Vilayet kona~ı tefrişi 
Ahşap dolap: 6 ad. (leıad) 

açık. ekıı. 

" paz. 

1752 -
3500 -

690 -

Matbaa işleri · Kırtasiye · Yazıhane Levazımı 

Fitre zekat ve kurban afişi butırılması: 200,000 
ad. 

At yarışları duhuliye bileti ba1tırılma11: 62800 
ad. - prorram: 19500 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Odun, gaz ve kömür 
Zonguldak maden kömürü: 45 t.·dcğirmensaz 

kömürü: 450 t. (temd) 

Kok kömürü: 190 t. 

Meşe kömürü, çam oduPu, meşe odunu, çıra 

ve sömikok Zonıuldalı: T. antruiti 

Müteferrik 

Sanfralit N L: 2 t. 
Lüleci kili: 30 t. 
Pamuk çorap ipiiği: 6730 k. 
Bohçalık saç 15 t. 
Küçük yol malzemesi 
Bulon (yerli-ecnebi malıt 

Elektrolit tutya: 370 t . (şart. 463 kr) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sadeyağ: 7 l. (temd) 
Zeytin: 6 t. 
Sadeyağ: 12 t. (temd) 
Saman: (temd) 
Erzak: 29 kalem 
Bulgur: 10 t. 
Saman: 20-25 t (temd) 
Nohut: 30 t. 
Erzak (temd~ 
Sadeyağ: 29 t. 
Eruk: 63 kalem 
Yulaf: 430 t. 
Yulaf: 315 t. 

b Müzayedeler 

Müstamel eşya 

açık ekı. 1646 

kapalı z. 5700 -

açık eks. 4000 -
" 1200 -

kapalı z. le.. 1 50 
açık ekı. 3750 -
kapah z, 34274 90 

,, 493 l 7 ,54 veya 
19900 06 

" 

paz. 
çık eks. 

paz. 

ııçık eks. 
paz. 

92500 -

1800 -
12500 -
2924 50 

paz. 8912 05 
kap:ılı z. 24650 -

kapalı z. 22575 -

" 
16537 50 

açık art. 531 99 

Diyarbakır Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Diyarbakır tayyare alayının elektrik tesisatının tırans

formatör binası yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 1633 lira 60 kuruş ve muvakkat teminatı 

122 lira 52 kuruştur. 
Keşif ne şartnameleri istekliler her gün mesai saatla

rıada Diyarbakır Levazım :amirliği Satınalma komisyo
nunda görebilirler. 

7.10.938 Cuma günü saat on birde Diyarbakır levazım 
amirliği saboolma komisyonu salonunda açık eksiltme su
retiyle ihalesi yapılacaktır. 

İstekli\er eksiltmeye iştirak etmtık üzere muayyen gün 

52 80 
302 13 

122 52 
148 -

73 --

375 
418 -

437.10 -

225 -
367 50 
228 75 

900 -

131 40 
262 50 

427 50 

300 
90 

757 43 
284 25 

2570 60 
3698,81 veya 

1492 50 
5875 -

135 -
787 50 
219 34 

90 -

126 -

1848 75 

1693 \2 
1240 30 

39 90 

Sıvaa Naha Müd. 
Ordu Vilayeti Jandr. Komut. 
Ankara Valıliği 
Ulus Ba.ımevi Miid. 
Diyarbakır Aık. SAK 
lst Nafıa Müd 

lst. PTT Müd. 
Edirne Nafıa Müd. 
Kütahya Vilayeti 

,, Belediyesi 
Balıkesir Nafıa Müd. 
lıt. 

" " O.O.Yollan Ank. ve Sirkeci 

Ask. Fab. Um. Müd. Anlc. 

Kütahya Belediye1i 
PTT Lvz. Müd. Ank. ve 1.t. 

,, 
M. M. V. SAK 

Milli Müdafaa Vek. SAK 
Tapu ve Kadastro Müd. 
Kütahya Belediyesi 

Nafıa Yek.ileti 
Ankara Valiliği 
Tapu ve Kadaatro U. Müd. 

T. H. K. SAK 

Ankara Valiliği 

Birecik Hudut Taburu SAK 
Kütahya Belediyesi 

Hariciye Vekaleti 
Kütahya Liıesi Dir. 

28-9-38 
29-9-38 

l ü-10-38 

7-10-38 
10-10-38 

11-10-38 
1-10-38 
27-9-38 
30-9-38 

11-10-38 
14-10-38 
26-10-38 

5-10 38 
14-11-38 
15-11-38 

13-10-38 
28·9-38 
5· 10-38 

10-10-38 
10-10-38 

5-10-38 

27-9-38 

29 ·9-38 

30-9-38 

6·10-38 
6-10-38 

15 -
15 -
15 -

11 -
15 -

13 
11 
15 
15 
14 
15 
15 -

14 -
15 -
15 -

11 -
10 -
14 -

10 -
15 
10 -

15 

17 

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK 10-11-38 14 30 
14 " M. M. V. SAK 

Aık. Fabr. U. Müd. Ank. 
D.D.Y. Aı ı kara ve Hy.paşa 

,, 

Aık. Fııbr. U.Müd. SAK 

Tekirdağ Tümen SAK 
Ankara Lvz. SAK 
Siirt Ask. SAK 
Diyarbakır Lvz. SAK 

Ci'lre Hudut Taburu SAK 
Kütahya Aık. SAK 

,. Belediyesi 
Balıkesir Asi. SAK 

17-10-38 
13·10-38 
10-11-38 
10-ll-38 
10-11·38 

14-11-38 

6-10-38 
11-10-38 

11 -
14 -
15 30 
15 30 

15 -

ıs -
1 ay zarfında 
29-9-38 

13-10-38 10 --
21-9-38 itib 1 ay 
10-10-38 15 -

Ankara Valiliği pazartesi-perşembe 15 -
10 Lüleburgaz Tümeni SAK 10·10-38 

K ütabya Lisesi Dir. 6-10-38 
Edremit Tüm. SAK 10-10-38 

n 10-10-38 

D. D. Y. Haydarpaşa 11-10-38 

9 
11 

10 30 

ve saatte Nafıa talimatnamesine uygun vesikalar ve te· 
minatları ile birlikte komisyona müracaatları ilan olunur. 

İstanbul P. T. T. Vilayet Miidürlütünden: 
1- Arnavutköy P. T. T. merkez binasının keşfi daire.inde 

tamiri açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 11. 10.938 salı ıüntl saat 13 de büyQk postahane 

birinci katında P. T. T. alım satım komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Keşif bedeli 961 lira 64 kuruş muvakkat tt minat 73 liradır. 
4- İsteklilerin keşif şartname ve teferruatını g8rmek ve temi

natlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde P. T. T. vilayet mü
dürlütii idare kalem levazım k11mına ekailtme gününden sekiz 
fÜn evvel nafıa müdürlüj"ünclen alacakları ehliyet ve 938 ticaret 
ocbıı vesikalarile ve teminat makbu:ılarile ekailtme gün ve saatte 
komisyona müracaatları 

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
~~~~~~vvvv-..-..~~v....rv..IV'.AVVVV'V'VV'~ 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

" " 
krible 

" " 
marinlave 

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

E r z 11 k 

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

Sabun birinci 

" 
ikinci 

" Pirina 
Şeker yerli toz 

,, n küp 
Yumurta iri 
Limon İtalya 

" 
Tarablus 

Patates Adapazar 1 ci 
,, n 2ci 

Zeytin tanesi duble (936 mahsul) 

" " " (937 " 
,, ,, l ci ,, ,, 
,, n 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 

,, " 
,, " 

Tula 

" Salamura 
,, manda 
,, sığır 

Kösele sığır 1 ci 
,, man.~a 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz l ci 

Sahtiyan elvan l ci 
,, beyaz 1 ci 

Pamuk ipllöi 

Vater yerli 4 Adana 

" 
" 
" ,, 

,, 6 

" 8 
" 10 
" 12 

,, 

" 
" 
" 

" ,, 14 " 
,, ,, 20 Yedikule 

",,24" 
Ekstra ,, 6 ,, 

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

Vater ecnebi 4 Hindiye 

.. 
" 
" 

" 6 
,, 8 
n 10 

" ,, 
" 

,, ,, 12 " 
Ekstra yerli 14 İngiliz 

" 
" 
" ., 

" 
. " ,, 
" 
" .. 

,, 15 
,, 18 

" 20 
" 22 
" 24 

,, 
" 
" 
" 
" 

" 
15 İtalya 

,, 18 
,, 20 

" 22 
" 24 

,, 
" 
" ,, 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

,, 
,, 
" ,, 

" ,, 

kilosu 

" ,, 

" 
" 
" ,, 
,, 

sandığı 

b. sandığı 

" kilosu 

" 
,, 
" 
" ,, 
,, 
., 

" 
" ,, 
,, 

" 
" .. 
,, 

çifti 
kilosu 

,, 
,, 

çifti 
kilosu 
çifti 

" 
" 
" kilosu 
,, 
,, 

" tanesi 
,, 
., .. 

paketi 
,, 
,, 
,, 
" 
" ,, 

" ,, 

" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
ti 

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

" 
" 

En az- En çol< 

-14,75 
-15,20 
-7 
-16.00 

14.50 - 15.00 
12.00-12.50 
l l.00-11 .50 

-16.50 
-21,50 
-26,oO 

22.50- 24 

-- - 25 
-. 52 
30.00-. 3l 
28.00-. Z9 

19- 20 
_ Z5 

28 
--18,50 

875-900 

- 6.00 
- 4,oO 

45- 48 
32- 36 

22 -- 26 
18 - 21 

ı5 
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ı<Xl 
90 
10 
11 
46 
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101.25- IOZ·zS 

160- 165 
40 - 42 
50- 55 
55- 60 

l ıo- ~~ 
48- o 

125 ~~o 
105 -
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~ EylQl 1938 

Ordu Vilayet Jandarma Komutanhğından 
!ad'Ordu Vilayet merkezinde Jandarma Dairesine ait olan binanın 

fl~t ve inşaat işi açık ek5iltmeye konulmuştur. tn. keşif bedeli 4028 lira 43 kuruştur. 
lıı ksıltme 29.9.938 tarihinde saat 15 de Jandarma Komutanlığı 

11~ın~a müteşekkil Komisyon tarafında yapılacaktır. 
i u ışe ait evrak Nafıa dairesinde görü 1 ebilir. 

~t'h·tekliler 302 lira 13 kuruşluk muvakkat teminat ve eksiltme 
"t 1 .1nden ıekiz gün evvel müracaatla alacaklara ehliyet vesikası 
ltıG tıcaret odası vesikası ile muayyen gün ve saatta komisyona 

taca atları. 

Devlet Demir Yolları ve Limanları İşletmesi Umum 
İdaresinden : 

tJ A.nkara istasyonunda y ı pı lacak Dev Jet Demiryolları 
ft' lt.ıunıi idare binası inşaah kapah zarf usulile ve vahidi 
at ·· Uterinden eksiltmeye konulmuştur, 

ru inşaatın muhammen bedeli 1,000,000 liradır. 
'ı' stekliler bu işe aid şartname vesair evrakı Devlet De
li~J0Harı Ankara • e Sirkeci veznelerinde 50 Hra mukabi

~ alabilirler. 
.'\ ~ksiltme 26. 10.938 tarihinde çarşamba günü saat 15 te 
~ 11 

arada Devlet Demiryolları Yol dairesinde toplanacak 
~rifez Birinci Komisyonunca yapılacaktır. 

bitl~ksiltme!e girebilmek !çin isteklile~i~ te~lif ~ektubile 
, k ktc aşagıda ya.zıh temınat ve •e.saıkı aynı giın saat 1 1 

Qıt itdar Komisyon Reisliğine tevdi etmiş olmaları lazım-. 
~} 2 
\ıak 490 sayılı kanun ahkamına uyguıı 4,l,75) liralık mu-
b) ~at teminat, 
~) l3 u k~~U~lln ta~in ~ttiği vesikalar, 
bir .u gtbı ınşaat ışlerınden en az 400,000 lira kıymetinde 
~) Nnşaatı muvaffakiyetle başarmış olduğuna dair vesika. 

E afıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası, 
~İt hhyet vesikası muamelesi için vakti zayi etmeden tah

ttt Nafıa Vekaletine m~racaat edilmesi. • 

Edüne Nafıa müdürlüğüııderı: 

kı.ı ~~dirne bölge san'at okulunda yaptırılacak :=>369 lira 51 
~k~·~şluk tamirat işlerinin 20.9.938 tJ.rihinde yapılan açık 
~lt 1 tıne:sinde talipler tarafından yaµılan tenz:ılat kornisyo 
tih~llzc -t layikı had görülmediğinden evvelki ılanım1z mu
i~a:tı~e ve ayni şerait Jahilinde uıeıkfı.r tamirat işlerinin 
lr·y esı on gün dah ı temdit edilmiştir. Ek:siltmcye girmek n:; 
8aa~rı. ta liplMin 1. 10.938 tarihine miisadi[ cumartesi güııii 
~ctatı. 11 <le Edirne Nafıa müdürlriğündekı komü;yonu müra-

<ttı. 

A Kütahya Belediyesinden: 
l~Ji ~keri garnizon arı<a8ından 149, 18 liralık divaı tamirine 
~~ .. ~. çıkmadığından 30.9.38 cuma glinü saat 15 te belediy·~ 

·Unıenin<le yapılacağı bildirilir. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
l-t, f • 

~~ 12,k1?·938 cuma günü saat 15 tc lstanhulda Nafıa Müdürlüğün-
~ lll Se~~lttne Komisyonu oda11nda 5565.42 lira keşif bedelli İstan
~'tıekh1tnlye Hayvan Sağlık Memurları ve Nalband Mektebinin 
~\lk ane paviyonu inşaatı açık ekıiltmiye konulmuştur. 

~~~trı-tll:"el~, eks.Htme,. Bayı~dır~ık işleri ge.~el, ~usu~i ve fenni 
~'ttıf lerı, prOJe keşıf hulasasıle buna muteferrı dığer evrak 

h •tıde .. -ı k . ''l1.1 goru ece tır. 

l,t ~akkat teminat 418 liradır. 
~~llttı: .1ilerin en az 3000 liralık bu işe benzer ~ş yapdığına dair 
'ilt~'rıden almış olduğu vesikalara iatinaden lstanbul Vilayetin 
~hl e tarihinden 8 gün evvel müracaatle alınacak ehliyet ve 

•ııa a\d Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. 

Balıkesir Nafıa Müdiirlüğünden: 
~ t ... ~ 
ı.ı~lıl anyaa kükumet konağı ikmali inşaatı açık eksiltmeye 
~ ..... ttır~u .... 
a ' J•n bedeli keşfi 5000 liradır. 
.\....._ 'PlJ. işe ~id evrak: 
~...... l'oje\er 

~....._ ~İ•t bordrosu, mesaha cetveli, keşif hulasa cetveli 
-... Saha yapı işleri fenni ve umumi şartnamesi 

~~ !Jlıı}) .'lYındu·hk işlers genel şartnamesi 
~d~ t .. ••tiyenler bu evrakı her gün Babkeıir Nafıa Müdürlü

~ i OrebHirler 
~~ ~k. .. 
ı,_ ı.,llllr •ıltrne 11 teşrinevvel 938 tarihinde aah günü saat 14 
''ı~ ~Q~i •• bukumet konağında kaymakamhk odasında kurulu Na 

!l.'.tflttı~Yon.u huzurunda yapılacaj'ından isteklilerin mezkur sa" 
~~ "'-. 118

Y0 na müracaatları. 
t,~ ~"l •tek\ilerin bu işe aid 375 liralık muvakkat teminatı Man-
~ ,,_ıı. 11e.ııd x.· 
i~ ka.b 1ıı;ına yatırdıklarına dair makbuz veya bu miktarda 
~~ ~~f._tt ut banka mektubu ile ıugari beş hin liralık yapı işini 
t~kı ·~~i~ e. ~U'Vaffakiyetle başardığına dair vesaikini ihaleden en 
~~ "'"ı «!hrun eYvel Balıkesir nafıa müdürlüğüne müracaatla ala
,~~-~l'~tl 'Yet veıikaııını ve ticaret odası vesikasının hamilen 

fllı.ı._uolan gün ve saatte eksiltme komisyonuna müracaatları ... 
lı ~--~!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!'!!!!!!!!~~~~~~ 
4~1ct ---

t, l<linik ve İspençiyari alat: 
~.k ----

~ti F 
ı. ? 1 abrikalar Umum Müd. Satınalma Komisyonundan: ,_ . 0.938 

~ t cuma günü kapalı zarfla ihale edileceği ilan edi· 
0

" :Yerli kükürtün ahooıtaından sarfmazar edildi 

MÜNAKASA GAZETESI 

Kütahya Be!ediyesinden 

Elektrik santralmıo 581 lira muhaınınen kıymeti malzemesi a· 
çık eksiltmeye konulmuştur. 

İha!esi 5.10 938 çarşamba günü. saat 14- de belediye encümenin
de yapılacaktır .• Şartname her gün Belediye ve saotralda i'Örüle 
bilir. 

P. T T. Levazım Müdürtüğünden 

İdare ihtiyacı için açık ekailtme ile 109 adet maaa telefonu 
alınacaktır. 

Muhammen bedel 3000 muvakkat teminat 225 lira olup eksilt
mesi 14 Teşrinisani 938 pazartesi günü saat 15 te Ankarada P. 
T. T. U. Müdürlük binasındaki Satanalma Komisyonunda yapı
lacaktir. 

istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve 
kanuni vesaikle beraber o gün saat 15 te mezkur komisyona mü
racaat edeceklerdir. 

Şartnameler, Ankara P. T.T. Levazım İatanbul Beyoğlunda P. 
T. T. Arniyat Şube Müdürlüğünden parasız verilecektir . 

Ankara M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonundan: 

800 metre yeraltı kablosu ile 8 kalem elektrik malzemesi açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Hepsinin tahmin edilen bed~lleri 3050 lira olup ilk teminat 
parası 228 lira 75 kuruştur. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı lr anunun 2, 3 üncü madde
lerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatında M. M. 
V. sahn alma komisyonunda hazır bulunmaları. · 

Yukarda yazıla yeraltı kablosu ile !S kalem elektrik malzemeıi 
, hepsi birden bir talihle ihale edileceği gibi ayrı ayrı talip
lere de ihale edilebilir. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için eksiltme ile 100000 metre tek nakilli 
sahra kablosu ahnacakttr. 

2- Muhammen bedel 4900 muvakkat teminat 367,5 lira olup 
eksiltmesi 15 Teşrinisani 938 salı günü saat 15 de Ankarada P.T.T. 
Umum müdürlük binasındaki sabnalma komisyoaunda yapılacak
tır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektu
.hu ue kanuni vesaiki ile beraber o gün zaat 15 de mezkuz ko
misyona müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara P. T. T. levazım İstanbul Beyeğlımda 
P. T. T. ayniyat şube MD. lüklerinden parasız verilecektir. 

i'Vlemmcat-Elhise-Kpndura-Çamaşır v .s. 

Mılli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
3 bin metre kaputluk kumaş satın alınacaktı ·. Hepsinin 

muhammen bedeli 12 bin lira olup ilk teminatı 900 liradır. 
İbale8i t.l I0.938 perşembe günü saat 11 de vekalet~ 

satınalrna komisyonund 'ı kapalı .zarfla yapılacaktır. 
Şartname evsaf. ve numunesi her gün komisyon<la gö. 

rülebılir. 

Kütahya Belediyesinden : 

İtfaiye ıçın yaptırılacak 17 t•kamı 18,5 lira ve 3 takımı 21,5 
lira muhammen kıymeti 20 takım elbise nümune veçhile =ıçtk ek
stltmeye konulmuştur. İhalesi 5-t()..938 çarşamba günü saat 14 de 
Belediye encümeninde yapalacakbr. Nümune ve şartname her gün 
Belediyede görülebilir. 

• 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünd~n : 

idaremiz odacı ve müvezzilerine yaptırılacak elhiıeler için 23 
t!ylul 938 cuma günü komisyona müracaat edenler arasıoda yapa· 
lan eksiltmede beher lakımın 19 lira 50 kuruşa talihi uhdesine 
ihalesi yapıldıktan sonra yüzde 15 eksiğine başkaca talip çıkmaş 
olduğundan yeniden eksiltmeye konulmuştur. Yüzde 15 nokunıoa 
talip olanlar varsa eksiltme günü olan 28 eylul 938 çarşamba gü
nü saat 10 da levazım müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

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

Nafıa Vekaletinden 

10 birinci teşrin 938 pazartesi günü saat 10 da . An
karada Vekalet binasında malzemı: müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 1752 lira mu· 
hammen bed~lli 18 parça mobilyanın açık eksiltmesi ya· 
pılacaktır. 

Eksiltme şa.-tnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Ve
kalet malzeme müdürlüğünden alınabilir . 

Muvakkat teminat 131.40 liradır. 
İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte ay

nı g n ve aynı saatta mezkur komisyonda hazır bulunma
ları lazımdır. ---

Tapu ve Kadastro Umum Mtldürlüğüoden: 

Umum müdürlük zat işleri dairesine yapbrıbcak altı adet ah
şap dolabın 2-t eylul 938 cumartesi 3'ün.ii saıı\ onda a~ılan ı:ksilt-
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• 

mesimde talip olanlar arasında yapılan açık pazarlık neticesin.le 
sürülen son pey laytk hadde görülmiyerek eksiltme kanunun 
43 üncü maddesi mucibince on gün daha uzatılmıştır. 

İsteklilerin tamammm muhammen bedeli olan 690 liranın yüz
de 7,5 pey akçesile 5 teşrinievvel 938 çarşamba günü slat onda 
levazım miidürlüğünde toplanacak komisyona müracaatları. 

Ankara Valiliğinden: 

Yenişehirde Necatibey caddesinde hususi idareye ait viliyet 
konağmın tefriş işi 10·10·38 panrtesi günü saat 15 de vilayet 
daimi encümeninde ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye kon· 
muştur. 

Keşif bedeli 3500 liradır. Muvakkat teminat 232,50 liradır. 
İsteklilerin ticaret odası vesikası teminat mektup veya mak

buzu ve ihale tarihinden en az 8 gün evvel vilayet makamına 

müracaatla alacllkları ehliyet vesikaslle birlikte, yukarıda ada ge· 
çen gün ve saatte encümene müracaatları. 

Ehliyet vesikaıu için 1hale tarihinden 8 güo evvel vuku bul
mayan müracaatların nazarı itibare ahnmıyacağı ve bu gibilerin 
eksiltmeye giremiyecekleri ve buna ait şartname ve keşifname

nin Ankara nafıa müdürlüğünde görülebileceıi. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

T. H. K. Satmalma Komisyonundan : 
100 bin fıtre zekat ve lOO bin kurban afişi baıtmlacak ve 27 

eylül 938 sah giinü münakasası yapılacaktır. 
Açak eksiltmeye iştirak için istekli olanların şartnamesini gör

mek üzere Piyango Direktörlüğü muhasebesine müracaatları. 

Ankara Valiliğinden: 

Muhammen bedeli 1646 Hradan ibaret bulunan 62800 
adet at yarJşları duhuliye bileti ile 19500 adet programın 
bastırılması 29.9.38 perşembe günü ihale edilmek üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur. Taliblerin matbaacı vesikası 
ve teminadarile birlikte daimi encümene ve şartnamesini 
görmek isteyenlerin de hususi muhasebe müdürlüğüne 
müracaatları ilan oluuur. 

. 
Kütahya Belediyesinden 

Elektrik santralının ı.:>o ton Jeğirmisaz könıürü.ıe talip 
çıkmamas~ndan ve 45 ton Zonguldak kömüriine verilen fıat 

da pahalı görüldüğünden her ikisine de ihalesi 30.9.938 
cuma günü saat l5 de belediye encümeninde yapılacağı bil· 
diriiir. 

Hariciye Vekaletinden : 
Satın ahnacak 190 ton kok kömlirii kapalı zarfla münakasaya 

konulmuştur. 
Tahmin edilen bedel 5.700 lira ve muvakkat temioab 427 lira 

50 kuruştur. 
Münakasa 6 teşrinievvel 938 perşeınbe günü saat 17 de Anka

rada vekalet aatmalma komisyonunda yapılacaktır. 
T aliblerin teminatlerile teklif mektublar1nı mezkur tarihte ko· 

misyooa tevdi etmeleri ve şaatoamesini almak isteyenlerin veka
let levazım müdürlüğüne müracaatları. . . .. 

Odun gaz ve kömür alınacaktır: Bak Erzak sütunun
da Birecik Hudut Taburu S. A. K. ilanına. 

-
Müteferrik 

Isparta Vilayetinden 
Uluborluda iskan edilen Göçmenler için aşağıdaki şartlar da

hilinde 126 adet çift hayvanı alınması 18.9.38 tarihinden itibaren 
3.10.38 tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuş-

tur 
Alınacak çift hayvanı At ve Öküzdür. 
Atlar 4, Öküzler 3 yaşından aşağı olmıyacak ve atların boy

ları asgari I 42ve muhiti sadırları l,6~1.'e iııcik mubitleriııiıı O, 18 
den aşağı oh~ıyacak ve kemikleri iyi teşekkül etmiş ve adali o-

lacaktır. 
Öküzlerin Yüks.eklikleri 1, 15 den aşağı olmıyacak ve gövde-

leri geniş vucutları derin olması ve kemik teşkilatı~ın kuvvetli 
bulunma~n lazımdır. İncik ve sadır çevreleri ölçülerı ne kadar 

bilyük olursa o kadar iyidir. 
Bu evsaf dairesinde hayvan satmaya talip olanların muayyen 

gününde teşekkül edecek iskan komisyonuna ınüracaatları ilan o· 

unur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Sabnalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen beaeli (3750) lira olan 15 ton lsobça
hk saç askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın
alma komisyonunca 10.11.938 perşembe günü saat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname par~sız ola
rak komisy0ndan verilir. Taliplerin muvakkat temınat olan 
(281) lira (25) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 .. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve satte komısyona 
müracaatları. 
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M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Beher kilosuna tahmin edilen fiah 150 kuruş olan 6730 kilo 
pamuk çorap ipliği kapalı znıf usulile münakasaya konulmuştur. 

İhalesi' 13. I0.938 perşembe günü saat 11 dedir. 
ilk teminatı 757 lira 13 kuruştur. 
Ev!'af ve şartnamesi bedelsiz olarak M. M. V. sahnalma ko· 

misyonundan alınır. 

Askeri fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez satınalma 
Komisyonundan 

Tahmin edilen bedeli 1200 lira o)an 30 ton lüleci ki
li Askeri fabrıkalar umum müdürlüğü merkez satınalma 
komisyonunca. 17.10.938 pazartesi günii saat 14 de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko· 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teıuinat olan 90 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 maddelerindeki ve· 
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

•"'.,, Tahmin edilen bedeli 4000 lira olan 2000 kilo NI. santralit 
Askeri ·fabrikalar umum müdürlüğü merkez Satınalma komisyo· 
10.1 1. 1938 perşembe günü saat 14,30 da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondnn verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan 300 lira ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki veaaikle mezkur gün ve saatte komisyo
na müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresiden: 

Muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yazılı 2 gurup yol mal
zemesi 10.11.938 perşnmbe günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile 
ve kapalı zarf ile Ankarada id'.lre binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i teyenlerin teklif edilecek malın hi:ıalarında 
yazılı teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları vs teklifleri aynı 
gün snat 14,30 a kadar her gurup için ayaı zarf halinde Koınis· 
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarrda malzeme dairesinden, 
Haydarpeşadı:ı tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtilmaktadır. 
Gurup İsim Muham. bedel Muvak. teminat 

Küçük yol ml\lzemesi 
2 Bulonlar (yerli . . • 

(ecnebi malı Cif •.. 

lira 
34274 90 
49317 54 
19900 00 

lira 
2570 60 
3698 81 
1492 50 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli H.2.600 lira olan 370 ton elektrolit tutya 

a keri fabrikalar umum müdu:-lüğü merkez satınalma kornisyo· 
nunca 14.11.938 pazartesi günü saat 15 te kapah zarf ile ihale 
edilecektir, şartname 4 lire. 63 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan 5875 lirayı havi teklif mek
tublarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 sııyılı kanunun 2 ve 3 mnddelerindeki ve· 
saikle mezkür gün ve saatte komisyona müracaatları. 

• • • 
3 adet torna tezgahı ile l adet vargel planya tezgahı 

alınacaktır. Bak: O. D. Y. ila l::ırına. 

trzak, Zahire, Et 'e .. ' cbze: 

Bergama Askeri Satınnlma Komisyonundau : 

14000 kilo sığır veya keçi eti 240.000 kilo balya ha· 
linde kl1 ru ot satınalınacaktır. Etin tahmin bedeli 18500 
ve kuru otun bedeli 7200 liradır. Et ve kuru otun evsafile 
teslim mahal ve şartları şartnamelerinde yazılıdır. Şartna
meler Bergama Satınalma Komisyonundan ahnabilir. Ek
siltme kapalı zarf usulile olup 1t.10.938 günü et için saat 
10 da ve kuru ot için saat 16 da Bergama Askeri Satın
alma Ko. da yapılacaktır. Etin ilk teminatı l 39l) kuru 
otun 540 liradır. Teklif mektupları 11.10.938 Salı günü 
et için saat dokuza "dahil,, kadar ve kuru ot için saat 
15 e kadar Satınalma Ke. na makbuz mukabilinde veril- · 
miş olacaktır. Şartnamenin 4 üncü maddesinde istenileu 
vesikalar ilk teminatın konulduğu zarf içerisine konula
caktır. Şartnnmeyi görmek isteyenler Bergama Askeri Sa
tına.ima komisyonuna müracaat edebilirler. 

Çiftefer Harası Direktörlüğünden : 

Haraya ait 700 kilo sadeyağ 12.9.938 gününden itiba
ren eksiltmeye konulmuştur. 

Sadeyağın muhammen bedeli 700 lira olup muvakkat 
teminatı 52: lira 50 kuruştur. 

Eksiltme 27.9.938 salı günü saat 14 de Eskişehirde 
veteriner direktörlüğünde yapılacaktır. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümlerini haiz olma
ları, keza · bu kanunun hükümleri dahilinde teminat 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameyi görmek istiyenlerin Eskişehirde veteriner 
Mahmudiyede hara direktörlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 

• • • Hara ıçın 115 bin kilo beynz nrpa 18.9.93S den itiba en 
eksiltmeye konulmuştur. 

Arpnnın muhammen bedeli 4818 lira 50 kuruş olup muvakkat 
teminatı 3t>I lira 39 lrnruqtur. 

Ektıiltmc 3-10·938 pazartesi günü saat 14 de E kişehir veteri• 
ner direktörlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilnin 2490 sayılı kanunun bük ümlerini haiz olmaları. ke
za bu knnunun hükümleri dairdsinde teminat vermeleri lazımdır. 

Şatnamcyi görmek istiyen isteklilerin pazardan maada Eskişe
i ede harn direktörlüğüne müracaatları 

MÜNAKASA GAZETESİ 

• • • Haraya ait 26 bin kilo ikinci nevi ekmek 12-9-938 günün· 
den itibaren eksiltmeye konulmuştur. 

Ekmeğin muhammen bedeli 2340 lira olup muvakkat teminat 
175 lira 50 kuruştur. 

Ekailtme 27-9-938 salı günü saat 15 te Eskişehirde veteriner 
direktörlüğünde yapılacaktır. 

İlteklilerin 2490 aayılı kanunun hükümlerini haiz olmaları, ke
za bu kanunun hükümleri dairesinde teminat vermeleri lazımdır. 

Şartnameyi görmek iıtiyenlerin Eskişehirde veteriner Mahmu· 
diyede hara direktörlüğüne müracatları ilan olunur. 

İzmir Müstahkem Mevki Satınalnıa Komisyonundan 

İzmir tayyare kıtaatımn 3600 kilo sade yağı ihtiyacı açık ek· 
ıiihne suretile münakasaya konmuştur. 

İhalesi 10/1. Teş. 938 pazartesi günü ıaat on altıda kışlada 
İzmir müstahkem meYki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 3420 liradır. 

Teminatı muvakkate akçesi 256 lira 50 kuruttur. 

Şartnamesi her gün Komisyonda ıörülebilir. 

İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarınll dair veıika gö
termek mecburiyetindedirler. 

Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazıla veıikaları ve teminat mu
vakkatelerile bir1ikte ihale saatından evvel Komiıyona müracaat· 
}arı. 

İzmit Tümen Satınalma Komisyonundan : 

1O14000 kilo yulafın kapalı zarfla ekıiltmesi 19.9.938 gunu ıs

tekli ç'ıkmamıştır. Bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. ilk pa· 
zaılığı 29.9.938 perşembe günü saat 15 de lzmitte tümen Satın
alma komisyonunda yapılacaktır. Her mevkiin ihtiyacı ayrı mü· 
teahhitlere de ihale edilebilir. Şartnamesi Ankara, İstanbul, Eı· 
kişehir; Levazım 2: Satınnlma komiıyonunda görülebilir. istekli
lerin belli gün ve saatinden bir saat evvel teklif mektuplarını iz
mitte Tümen Satınalma komisyonuna vermeleri. 

Mevkileri miktarlar Mu. Fiat tutarı ilk teminat 

lzmit 
Adapazarı 

Bolu 
Gebze 
Tuzla 

Kilo Kur. Sa. Lira 
95000 5 50 5225 
64000 5 30 2530 
74000 Ü 4440 

220000 5 75 12650 
561000 5 70 31977 

1014000 57812 

Lira 
392 
265 
333 
950 

2394 
4334 

Birecik Hudut Taburu Satınalma Komiıyon Başkanlığından: 

Muhammen İhale ihale 
Cinsi 

Un 
Miktarı Tutarı Depozitosu tarihi nevi 

200000 27000 2025 3.10.938 kapalı z. 

Sığır eti 393 75 

330 
" 
" 

" 
açık ekı. Keçi eti 

Bulgur 

Sadeyağ 

25000 
20000 
12000 
8000 
8000 

8000 
8000 

8000 
5000 

6000 
4000 
2000 

5250 
4400 

1020 76 50 

5IO 
" " 

6800 

480 
480 

1760 
800 

2150 
540 

80 
20 

4500 

" l<apalı z. 
Nohut 

Mercimek 

Pirinç 

36 1. I0.938 açık eks. 

36 
" " 

Fasulya 

Sabun 

Patates 

Kuru soğan 

T. soğan 

Ekmek pişirme 

Makarna 

Şeker 

Zeytinyatı 

Pekmez 

Zeytin tanesi 

K. biğrüce 

Salça domateı 

Kırmızı bülter 

Kuru üzüm 

Sirke 

Yulaf 

Arpa 

300000 
4000 

3000 

2000 
3000 
500 

6000 
2SO 
200 

2000 

1000 
30000 

105000 

1000 
1020 
900 

600 
225 

540 

100 
70 

240 
150 

1800 
3675 

132 

90 
161 25 

40 50 
6 

1 50 

337 50 
75 

76 50 

ô7 50 
45 
16 
40 50 

7 50' 

5 45 

18 

il 25 

135 
275 62 

3·10.938 
ı.10.938 

3.10.938 

1.10.938 

,, 

" 
3.10.938 

,, 
" 

1.I0.938 
,, 
,, 

" ,, 

" 
" ., 

3.10.938 

" 
Saman 140000 1750 131 50 ,, 

Kuru ot 50000 2500 185 50 ,, 

Odun 550000 8250 618 75 ,, 

Gaz yağı 6000 1320 99 ,, 

Kömür 3000 120 9 1.10.933 
İhale: 1-10 38 cumartesi günü ıaat 12 dedir. 

,, 3-10-38 pazarteai günü saat 13 tedir. 

" 

" 
" ,, 
,, 

" 
" 
" ,, 
,, 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

kapalı z. 

açık eks. 

" 

Birecik hudut tabnru et"atı için mukaveleye bağlanacak olan 
yukarıda cins ve miktarları ve ihale günü ve 1aatleri ve ekııilt
menin şekilleri yazılı 31 kalem yiyecek yem ve yakacak eksilt
meye çıkarılmıştır. 

istekliler şartname ve evsaflara görmek ve ötrenmek üzere 
hemen h::rgün kıtlada tabur karargahında içtima edP.n tabur sa· 
tınalma komisyonuna müracae.t edebilirler. 

Kapalı zarf c lan eksiltmeler için taliblerin muayyen saatten 
bir saat evvel teklif mektublarile teminat makbuzlarını veya ban· 
ka mektublarını makbu mukabilinde komisyon riya.etine vermiş 
bulunncakl rdır. Açık eksiltmeye istekli olanlarda kanunen ibrazı 
mecburi olan vesikaları muayyen vaktioden evvel komisyonda 
bulunduracaklardır. 

Posta ile teklif mektubu göndermek isteyenler 2490 sayılı ka
nuna uygun olması ve muayyen saatte komisycrnda bulunmak ü
zere poGtaya verilmeıi (posta taahürden meıuliyet kabul edilmez) 

~-......:----..._-ı .. -ı~n:Muuuu:l verilece i ilin olunur. 

26 Eylül 1938 -
::::::zsız:::: ~ 

Islabiye Tuğay Satınalma Komisyonundan: 

İslabiyedeki kıtaatm ihtiyacı olan 654 bin kilo yulaf veYD 
bu miktar arpanın kapah zarf usulü ile eksiltmesi 19 e~; 
lul 938 giinü istekli çıkmadığından ilk pazarlığı 29 eylu 
938 perşembe günü saat 15,30 da yapıakakhr. Muhattı"' 
men tutarı 29430 liradır. İlk teminatı 2208 liradır. şart· 
namesi lslahiyede Tuğay ve İst. Ankara Leva:r.ım afllir· 
likleri satınalma kamisyonundadır. İsteklileı· vaktinde f{~. 
misyonda bulunmaları pazarlık İslahiyede Toğay satınıı 
ma komisyonunda yapılacaktir. 

Beytüsşebap Askeri Satınalma Komisyonundan: 

11 1 bin kilo fabrika ununa teklif edilen fiat gali go; 
rüldüğünden tekrar kapalı zarf usulile t0.10.938 pazart~. 
günü saat 10 da Beytüsşebap satınalma komisyonunda ~I 
pılacaktır. Muhammen bedeli 2090 lira, ilk teminatı 1 ı 
liradır. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat e'l-;e. 
teklif mektuplarile tabur satınalma komisyonunda bulLJtl 
maları. 

Lüleburgaz T. Satınalma Komisyonundan: 
8" 

Tümen birliklerinin ihtiyacı için 29 ton sade yağı 5 
5
j 

tın alınacaktır. Kapah zarfla ihalesi IO. I0.938 paza~te tı 
saat on dadır. Muhammen bedeli 246j0 lira ilk te~'~r 
1848 lira 75 kuruştar.Şartnameyi okumak istiyenlerın dD 
gün eksiltmeye iştirak edecckler'n 2490 sayılı ka11ıııı 8ı 
yazılı vesikalariyle birlikte belli gün ve saatte Lülebuıtg 
Tüm. satınalma komisyonuna müracaatları ilan olunur' 

Edremit Tüm. Satıonlma Komi•yonundan 
1 ıı' 

E<iremit ve Ayvalıktaki birliklerin ihtiyacı için 430 ton 1'~:,tı 
zarfla alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 22575 liradır. İlk tetJJ' (f' 
1693 lira 12 kuruttur. Eksiltmesi I0-10-938 günü saat 9 dadır· e~· 
tirak edecek taliplerin teminat mektuplariyle birlikte teklif ~ııı' 
tuplarını muayyen saatten bir saat evvel Edremit Tüm satıPll 
komisyonuna vermeleri. 

il' 
* ~ * Bergamadaki birlikler için 315 ton yulaf kapalı zarflo 

0 

nacaktır. Tahmin edilen bedeli 16537 lira 50 kuruştur. 
İlk teminatı 1240 lira 30 kuruştur. . 111e~ 

Elı:siltD".e rıil0-10-9?8 günü uıd 1 idedir. lstt>klilerin teminııt ,ııtı' 
tuplariyle birlikte teklif mektuplarını Edremitte Tüm Satırı 
komisyonuna vermeleri. 

Kocaeli Viliyeti Daimi Encümeninden ~ ,, 
Vilayet Aygır depo!lu ile hastahane ve fidanlık araba h~>',(,~ 

)arı için on yedi bin kilo kuru ot ve on yedi bin kilo yula 3~0c' \ 
eksiltme ıuretile satın ah:ıacaktır. İhale birinci teşrin!n O 
pazartesi günü saat on beşt~ vilayet makamında yapılacal<~~~·,dı' 
tun muvakkat teminatı 32 lira ve yulafın teminatı da 51 

1"ef~ 
İsteklilerin o gün zikredilen saate kndar ticaret odast kayıt e§•" 1 

ka•ı ve muvakkat temina larile ~ilayet makamına şartnall1 
görmek istiyenlerin de encümen kalemine müracaatları. 

Adana Tüm Satınalma Komisyonundan ~ı 

9.9.38 tarihinde kapalı zarfla ihalesi yapılacak olan ızo<JO ~~ 
lo sade yağa talip çıkmadığından bir ay zarfında pazarlıl<10 ıt1'~1 
lesi yapılacaktır. Muhammen bedeli 11160 lira olup 111t1f oJ 

tem in atı 837 liradır. . 11
1 

30.9.938 cuma günü saat 15 de Tümen karargahıncl~k:• ııı"'~ 
alma komisyonunda pnznrlıkla ihale edilecektir. TaliplerıP ııt•pıl 
yen saatten evvel muyakkat teminatlarını Tüm veznesine 1 
ları lazımdır. 

Ankara Val11iğioden: . et1'~ 

Etimesğut yatı okulu talebesinin iaşeleri ıçın muktaıı fiil e 
8912 lira 5 kuruş muhammen bedel üz rinden kapalı .zn~i' ''ı 
siltmeye konulmuş vakti muayyeninde encümende hıÇ . ., 2~ 
zuhur etmediğinden 2490 sayılı lrnnunun 40 ıncı maddesiıı,1 ($tt I 
fıkrasına tevfikan bir ay müddetle pazarlığa konulmuştı.ır·t 0'

1 

·ı ~)'e lil ler her pazartesi ve perşembe günleri saat 15 de vı a .. do' 
encümenine ve teminat akçelerini muhasebei hususiye f11i.l 

veznesine yatırmaları. / 

--~-

~-"-· -- ~ 
D. D. Yolları ve Limanları U. İdaresinden 

(tC 

Muhammen bedeli 531 lira 99 kuruş olan ve .. ş;, • 
mesinde müfredatı yazılı bulunun muhtelif cins ~tı ~' 
malzeme ve eşya l 1.10.938 salı günü saat 10,30 " ı'' 
darpaşada gar binası içindeki satınalma komisyoııl1 
fından açık artırma usulü ile satılacaktır. . 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayiu ettiği bİ' 
ve 39 lira 90 kuruşluk muvakkat teminatlarile 

1 
ljf 

artırma günü saatine kadar komisyona müracaatisf' 
dır. 5,ıı& 

Bu işe ait şartnamel r Haydarpaşada gar bid~f'· 
komisyon tarafından parasız olarak dağıhlmaktıı 



ı.. Anksra Belediye.inden 
ııı.-
~~ tnüdürlüğüne ait kırkar lira muhammen bedeli iki adet 
'•t' Yon bir hafta müddet(e pazarlıkla satılacağından gör

'>•t;ı cnlerin İtfaiye müdürlüğüne ve isteklilerin de 27 teşri
ij. l938 aalı 2ünü sut 10,30 da Belf'diye encümenine mÜ· 

.. rı. 

8uraa-Yenişehir KazHı Kaymakamlığından; 
~t. 

t ~·~ batlı Söylemiş köyü orta malı arrzisinden istihsal 
tGıı~ nunen 50,000 kilo çeltik 17/9'938 güuünden 7/ 10 938 cu· 
Ç,:111.ı~e kadar 21 gün ınüdtietle açık arttırmıya çıkarılmıştır. 

l)tltJc tın beher kilosu 1 kuruştan slmak üzere yüzde yedi buçuk 
'~t •t teıninat akçesi 300 liradır. 
l~ ~~ltltyi gÖJmek ve pey sürmek istiyenlerin ihale günü saat 
ı ..... •r kaza mızın Söylemiş köyü ihtiyar meclisine müracaat .,, ıı~ 

an olunur. 

lstı b l - ----
~ n u Komutanlığı Satınalma Koınisyonundan 
kır to 

't ııaltı· Pçu taburunda 682 boş benzin ve 126 boş yağ teneke· 
'rt •ye taburunda 1000 boş benzin tenekesi satıtacağından 

~t t ''nıa ile ihalesi 10 Teşrinievvel 38 pazartesi günü saat 
lub 

1Pılacaktır. 
Ş~,~llıtnen tutarı 177 lira iki kuruştur. ilk teminatı 14 lira· 
·~t ttaınesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk 

~' llıa:ıı.ltbuz veya mektuplarile 2-190 sayılı kanunun 2 ve 3 
\dklıJ delerinde yazılı vasikalarile berab.,r b ili 2ün ve saatte 

" kornutanlık aatınalma komisyonuna gelmeleri. 

~LMı işLETME u. MUoUıuüGÜNDEN 
~ı~b- - ~ 
t~l'tı tııınen bedelleri ve muvakk'lt teminatları aşağıda yazılı 
,,rıl tezgah ayrı ayrı ihale edilmek şartile 11.11.938 cuma 
~la 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 

&1ı .•tıııcaktır. 
~~il ~te .&irrnek isteyenlerin aşağıda gösterilen teminat ile ka-
~ k llyın ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e 
Ş~rı11°1lıiıyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
~)d•tıı •tneler parasız olarak Ankarada malzeme Dairesinden, 

aşıı.da tesellüm ve •~vk şefliğinden dağıtılacaktır. 

~fezgahın cinsi ve mıktarı 

3 adet torna tezgahı 
l adet Vargel planya tezgahı 

(680S) 1 4 
Muhammen Muvakkat 

.,bedel teminat 
Lira 

15500 
20 00 

Lira 

1237 50 
1500 -

~lıh * •• 
~ G •-:llltııen bedeli 1500 lira olan 160 ton karpit 8.1 1.938 salı 

••tııı t 15,30 da kapalı zarf usulile Ankara'da İdare binasın-
\&lı i alınacaktır. 
1 ~ ~tıu •e girrnek isti yenlerin 1!25 liralık muvakkat teminat ile 

'dıı:rll ~ayi~ ettiği vesikaları, teklifl,.rini aynı gün saat 14,30 
Ş•ttrı 0tııısyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
~d~ıp 'tneler parasız olarak Ankara' da Malzeme Oaireainden 

a a'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmalttadır. 
t6745) 2-4 

~lıh ••• 
~~tııh~ın_en_, bedeli 23100 lira olan 700 ton Dö tlÜm koku ~. l l.38 
&•'ııda Runu saat 15.30 da kapalı xarf usulile Ankarada idare 

\ lı i.- •atın alınacaktır. 
~ "e • ~~ 411 gırrnek h.tiyenlerin 1732,50 liralık muvakkat teminat 
Ş il ~Un tayin elti~i vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 

\ •ttııa adar Komisyon Reisliğine vermeleri lbımdır. 
)d•tp._ llıeler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden 

lada Tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

' ~ (8543) 4-4 

-=--

~ -1tı~ lt'hh· 
~ ;~•ilt •d nam ve hesabına 350,000 metre portatif çadır bezi 
~, ~ııı td~e ıuretile münakasaya konulmuştur. Beher metresine 

fıGıı~ •len fiat G9 kuru, 90 santimdir. İhalesi 29.9.938 perşem-
11 SQ~ te '~•t il ~edir. 
\b ~lırll'ıtnat 11732 lira 50 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 10 li 
'd 1lit, ~t ~ukabilinde M. M. V. Satınalma Komisyonundan n· 

1
\ ~tltrj sıltmiye gireceklerin 2490 sayılı kauunun 2 ve 3 üncü 
-.,ltt ~e gösterilen vesika ve teminatlarile birlikte belli gün 

· M. V. Sabna1ma Komiıyonuna gelmeleri. 
(230) (5265) 4- 4 

'l'"~~~~~~-~l!~~ 
~· b· t4tirı· -- -·- -~-
.~) 1

1.11,,,tı~sarıi 938 salı günü saat 11 de Ankarada Nafıa Yeki· 
~'\ ~ 1t' Ilı a Malzeme Eksiltme Komiıyonu odasında cemnn 

>, t ıoo0 Uhamınen bedelli 2000 buraj kazması, 4000 çelik kü-
11111,cak •det toprak kazmasının kapalı zarf usulile eksiltme

h lı~lllt tır. 
"~· kat t . 'I~ •ltllı enıınat 450 liradır. 

~ ~~t r;,~d!ar~n~mesi ve teferrüıı.tı Ankarada Nafıa Vekaleti 
lıı ,~liltt-i Urluğunden paruız olarak alınabilir. 

t1ı~ •a n teklif mektuplarını muvakkat teminat ile birlikte 
<tt 10 " kadar Komisyona vermeleri lazımdır. 

(36301 (6326) 3- 4 

MÜNAKASA GAZETESİ Sayfa 5 

ERZAK 

Ankara Levazım Amirliği 
Satınalrua Komisyonundan: 

1- Ankara garnizonun ... 
dan birlik müesseseleri için 
6000 kilo zeytin tanesinin 
açık eksilt11Jesi t 1.10.938 
saat 15 te Ankara Lv. a
mirliği satınalma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen beaeli 
18(0 lira, ilk teminatı 135 

liradır. Şartname ve nümu· 
nesi komisyonda görülür. 
Kanuni vesika ve teminatla 
belli vakitte komisyonda bu
lunulması. 

Tekirdağ Tümen Satınalma 
Komisyonundan: 

1- Kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulan Mal· 
Karanın 7000 kilo yağı pa
halı görülmüştür. 

2- Mezkur yağ bir ay 
zarfında pazarlıkla alına
caktır. Bu pazarlık 22, 29 
Eyhil 938 ve son günü ile 
6 Teşrinievvel 938 perşem· 
be günlerinde yapılacaktır. 

Kütahya Belediyesinden: 

Tanzifcıt hayvaolarınm kilo· 
su bir kuruş muhammen bedelli 
20000 2500okilo samanına ihale 
günü talip çıkmadığından 21 
eylul H38 tarihinden itibaren 
bir ay içinde pazarlıkla ihale 
olunacağı bilciirilir. 

Kütahya satınalına komisyo
nundan 

1 - Kütahya Tayyare alayı 

için 1000 l kilo bulgur alınacak
tır. 

2- ŞartnRmeyi ıörmek iste
yenler alay alım satını komis
yon başkanlığına her zaman 
müracaat edebilirler. 

J - Eksiltme 13.10.938 per
şembo gfinü ıtıaat 10 da Kütah· 
yadaki merkez komutanlık bi· 
nasındaki nlım satım komisyon
luk odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık olacaktır. 

Muvakkat teminat bO liradır. 

İstekliler Türk t biiyetinden ve 
ticaret oduında muteber olma
ları lazımdır. Veıika ibraz edi
lecektir. 

5- Teminat yatırma işi ihale 
saatinden azami b!r saat evvel 
bitırilmiş olacaktır. Taliplerin 
buna göre müracnatları. 

Balıkesir Askeri Satinalma 
Komisyonundan: 

Kor merkez birlikleri için 30 
ton nohut e'tailtmeye konmuş· 

tur. İh n lesi 10. 10.938 pazartesi 
günü saat 15 de Balıkesir kor 
satınalma komisyo"lunda yapı

lncaktır. İlk temi natı 126 liradır. 
Evsaf ve şartlar komisyonda 
görülebilir. Taliplerin kanunun 
ikinci v e üçüncü maddelerinde 
y ız ılı belgelerle birlikte t e mi· 
nntlarile komisyona müracaat
ları 

Cinsi 

Muharumen bed. 
beheri tutarı 

Miktarı L. K. S. L. K. 

25UO top l 18 90 2972 50 
1500 ;• - 90 -- 1350 -

750 " 75 - 562 50 

Kalın mak.ina kağıdı 
Takrirlik kağıd 
r~skerelik kağıd 

Beyaz mektuhluk zarf 400000 aded - 39 1560-
No. 5 
Tampon süna~r kai"rıdı 20000 tab. l 97 c o 393 96 

600 kilo 65 66 

teminatı Eksiltmenin 
L K. şekli günü 

222 93 açık eks 7.X.938 
101 25 " ,, ,, 
42 19 " 

117 - " 

29 55 
" 

" 
" 

,, 

" 
,, 

sa ah 

14 
14 30 
14 45 

15 -

15 30 

Siyah kurşun kalem L()()OO aded 1 1775 235 50 17 66 Pazarlık ,, 16 
Küçül.: karbon kağıdı 2500 kutıı- 90- 22SO - 168 75 açık eks. 10.X.938 14 
Kağıd zımba makinesi 500 adcd- 30- 150 - 11 25 Pazarlık ,, 14 30 
Klasör 3000 ,, - 62- 1860 - 139 50 Açık eks. ., 15 -

I- Şartname ve nümuneleri mucibince satın alınacak yukarıda cins ve miktarı ya· 
zıh 9 kalem kırtasiye levazımı hizalarmda gösterilen u--ullerle ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur 

U ·- Muhammen heclellerile muvakkat teminatları hizalarında gfü.terilmic;tir. 
III- Eksiltme yukarıda yazılı gün ve saatlerde Kabataşta l.evazım ve Mubayaat şubesin· 

deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV- Şartnameler parasız olarak hergiln sözü geçen şubeden alınabileceği gibi nümune

ler de görülebilir. 
V- İ:steklilerin ebiltme ıçın tayin edilen giin ve :saatlerde yüzde 7,5 güv,.nme parala-

rilc birlikte adı geçen Koınisyoııa gelmeleri ilan olunur. (6721) 2-4 

••• 

Tartma Muhammen 
Cinsi Mikdarı kabiliyeti Beheri 

Lira 

Baskül 3 adet 2000 Kg.lık 495 
,, ıo " 1000 " 

248 

" 
35 ,, 500 ,, 133 

" 
16 

" 
300 " 

128 

1- Muhammen bedelleri sif İstanbul takdir 

bedeli 
Tutarı 

Lira 

1485 
2480 
4655 
2048 

edilerek 

Muvakkat T. E~siltme 

saatı 

Lira kr. 

1 1 1 
186 
349 
153 

12 lX 938 

38 14 
14 15 

13 14 30 
60 14 45 

tarihinde ihale edil· 
mikdarı yazı

edildiğioden 
mek üzere eksiltmeye konduğu ilan edilen yukarda tartma kabiliyetlerile 
h muhtelif çekerde 64 adet Baskülün yerli mamulatı olması esası kabul 
yeniden ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 

il - Kabataş Levazım ambarına teslim muhammen bedel!eriyle muvakkat teminatları 
hizalarında gösterilmiştir. 

ili- Eksiltme 3.X.938 tar .hine rastlayan Pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak her gün sözii geçen Şubeden alınabilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yü:ıde 7,5 güvenme para· 

lariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (6578) 3-4 

Cinsi 

Masa 
Sıra 

Elbise dolabı 

Su tesisatı 

Miktarı 

7 adet 
14 

" 
10 

" 

malzemesi 12 kalem 
S .:1. ndık raptiyesi 600 kilo 

750,üOO adet 

• * * 
be. Muhammen 

Beheri tutarı 

L. K. L. K. 

15 

264 

307 50 

571 50 

800 
690 

Muvakkat te. 

L. K. 

4~ 86 

60 00 
51 15 

Eksiltmenia 
şekli saah 

Pazarlık 14 

Açık eksiltme 

" " 

15 
16 

1 - Numune, resim ve şartnameleri mucibince satın almacak yukarda cins ve mik
tarı yazılı 5 kalem muhtelif malzeme hizalarında yazılı usullerle eksiltmeye konulmuştur. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
111- Eksiltme 6.X.938 tarihine rastlayan perşembe günü yukarda yazılı saatlerde 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her gün parasız olarak söı.ü geçen şubeden alınabileceği gibi re· 

sim ve numuneleri de görülebilir. 
V İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 

ralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

7,5 giivenme pa· 
(6682) 2- -4 

STANBUL SıMHİ MÜE55ESELER 
L_RTilRMA ~~_KSİLTME KoMisvoNuNo * Müteahhit ve Müesseselerin 

il Nazarı Dikkatına 
Muhammen Muvakkat İhalenin Gün ve 

Fiatı gornnti şekli saati 

Talebe kasketi: 100!) adet 120 K 90 L. açık eksiltrue 14,30 5.18.3 
,, İskarpini: IOOO çift 575 K . 487.50 L. kapalı zarf 15 5.10 38 

Hademe ,, 150 çilt 500 K. ,, " ,, • 1 
Leyli hp tal ebe yurdu için 1000 ad et talebe kasketi lOOO çift 1 

tal ebe iskarpini , ve 150 çift de hndeme iskarpini yukarda yazılı 
olduğu veçhile eksiltmeye konmuştur. 

1 - Ekliiltme Cağaloğluoda sıhhat ve içtimai muıtvenet müdür· 
lüğü binasındaki kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2- Muh mmen fiat, muvakkat garanti ve miktarları yukarıya 
yazılmıştır . istekliler şartnameleri her gün Çenberlitaş civarında 
Fuat paşa türbesi karşısında tıb talebe yurdunden alabi1ir, ve 
numuneleri de görebilirler. 

3- istel<lilerin cari seneye ait ticaret odası veı.ıikosile 2490 
sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeler muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektuplarile birlikte teklifi havi zarflarını 
ihnle saatinden bir saat evvel komisyona verm«!leıi ve açık ek-
ıiltme için belli ınatta komisyona gelmeleri. (6488) 

Taahhüt 'l/e tesisat'arınııda ku\lanacıliınız alelümum 

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

bir kerre de 

• AZ Z 
Ticarethanesine müracaat ediniz 

( 'l'def oo: 49392 ) 

Galata, Mahmudiye c..ıddesi, No. 39 da 

Evsafı ile fiyatları her türlü rekabetten üstündür -
-,ı,g 

l.retiyaz ..Uıib: ve 7 zı itleri 
Direktörü: lı ·ı Gl.rit 

Gnlnta Bill":.r ııok!ı& No. 1() 

Ba&ddıiı 1 r: ARTUN &ı~•ı 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

Quotidien des Adjudicationı , 
ADMINIS TRA 1'10ı" 

3 MOIS Ptn. 450 

f1 .. " 850 
12 • " 1500 UNAKASA 

Y oghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Etrangcr : 12 •Oİ l!I Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S GAZETES 
T H~phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Pouı la Publicit~ ı 'adre15er 

iı l' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 
AdreHe T ~l~graphique : 

lııtanbul - MÜNAKASA 

Tableau Syno tique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication Mode Prix Caution. 

d' adjudicat estimatif provisoire - ----
A) Adjudications au Rahais 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Chargeı 

Jours Heure 

Construction-Reparation-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographle 

Rep. bat. penitencier au bourg Gurun 
Coastr. bit. rendarmerie a Ordou 

,, parapet a la pepiniere Ankara 
Rep . toiture batiment imprimerie Ulus 
Construction bitiment trandormateur 
Rep. toiture au pavillon No 2 sanatorium 

Heybeliada 
Rep. bat. P. T.T. a Arnavutköy 

,, ,, ecole metier a Edirne (aj. ). 
,. pont s/route Kutahya·Station (aj .) 
., mur (aj.) 

Achevement construction kor.ak gouverneıncn
tal iı. Manyas 

Conıtruction refcctoire 
,, bitiment administration iı la sta-

tion Ankara (cah. eh . L. 50). 

. Publique 

" 
" 

Publique 

" 

" Gre a gre 
Publique 

Publique 

" Pli cach 

703 05 
4028 4~ 
1442 -

1633 60 
1962 78 

961 64 
5369 -
4979 65 

149 19 
5000 -

5565 45 
1000000 -

52 80 
302 13 

122 52 
148 -

73 -

375 -

418 -
43750 -

Dir. Trav. Pub. Sivas 28-9-38 
Command. Gendr. Vilayet Ordu 29-9-38 
Vilayet Ankara 10-10-38 
Dir. lmprimerie Ulus 
Com. Ach. Milit. Diarbakir 
Dir. Trav. Pub. Iıtanbul 

Dir. P .T.T. Istanbul 
Dir. Trav. Pub. Edirne 
Vilayet Kutahya 
Municipalite Kutahya 
Dir . Trav. Pub. Balikesir 

,, lıtanbul 

Adm. Gen. Ch. de fer 
Etat Ank . Caisse Sirkcdji 

7-10-38 
10-10-38 

11-10-38 
1-10-38 
27-9-38 
30-9-38 

11-10-38 

14-10·38 
26-10·38 

15 --
15 -
15 -

11 -
15 -

13 -
11 
15 -
15 -
14 

15 
15 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitalres - Fourniture pour Hôpitnux 

L'adj. qui de.ait avoir lieu le 7-10-38 pour 
l'achat de souffre a ete annulee 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Materiel pr. central electrique 
Telephone pr. table 100 p. 
Cable de campagne a un reophore: ı oo.ooo m. 
Cable ıouterrain: 800 m.- Materiel electrique: 

8 lotı 

Publique 

'; 

Publique 

Hablllement - Chaussures - Tissus - Cuira 

581 -
3COO -
4900 -

3050 -

225 -
367 50 
228 75 

Com.Acb.Dir.G. Fab. Milit. Ank. - -

Municipalite Kutahya 5-10-38 
Dir. Economat P.T.T. Ank. et l.ı 14-11-38 

,, 15-11-38 
Com. Acb. Mın. Def. Nat. Ank. - -

14 -
15 -
15 -

Etoffc pour capotes : 3000 m. Pli cach 12000 - 900 - Com. Ach .Minist.Oef.Nat. Ank. 13-10-38 11 -
10 -Habits pour garçonı de bureau et pour fac

teura 
Hal:its pour aapeur~ pompierıı: 20 complets 

- [ la p. 19 50 

Publique 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Articlcs d'ameublement : 18 lots 
Armoiıes en bois : 6 p. 
Ameublement konak Vilayet 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpressioD d eı ııfficheı : 200000 p . 
lmpre11ion billetl' d'entree pour le5 courl!les 

hyppiques: 62800 p.- Programmc s: 19500 p. 

Combustible Carburant-Huiles 

Bois, petrole et charbon 
Charbon "Değirmensaz,, : 450 t.· Jd . Zongul

dak : 45 t. (aj. ). 
Charbon de bois de ebene, boia de sapin et 

de ebene, boiı reıineux, semicoke anthra
cite turc de Zonguldak 

Coke : 190 t . 

Dlvera 

Centralite NL 1 : 2 t . 
Terre Argile : 30 t. 
Fil de c oton pour clıaussetıeıı 6730 k. 
Tôlea : 15 t. 

Materiel pr. voie etroite 

Boulons (i dig. ou etranrer) 

Zinc electrolite: 370 t. {cah. eh. P. 463) 

Provlsions 

Beurre : 7 t. (aj .). 
Olivea : 6 t. 

Ôeurre : 12 t. (11i) 
Paille (aj .) 
Provision : 29 lota 
Bleı concasıcs : 10 t . 
Paille: 20-25 t. (aj .) 
Provisionı: 63 lots 
Avoine: 430 t. 
Avoine: 315 t. 
Pois chiche: 30 t. 
Prov sions (ai ) 

Beurre: 29 t . 

B) Adjudicatıons a la surenchere 
~ .,_ 

Divers articleı uuges 

Publique 
Gre iı grc 

Publique 

Publique 

Pli cacb 

Publique 

" Pli cach 
Publique 
Pli cach. 

" 

" 

Gre a rre 
Publique 
Gre a rre 

n 
Pı.ıblique 

" 
Gre a grc 

1752 -
690 

3500 -

1646 -

5700 -

4000 -
1200 -

le k. 1 50 
3750 -

34274 90 

131 40 

262 50 

427 50 

300 -
90 -

757 13 
281 25 

2570 60 

49317 54 ou 3698 81 ou 
19900 06 1492 50 
92500 - 5875 -

1800 -
12:500 -
2924 50 

135 --
787 50 
219 34 

90 -

Pli cacb. 22575 - 1693 12 
1240 30 

126 -
" 16537 50 

Publique 
Gre a gre 8912 05 
Pli cach. 24650 -

Publique 531 99 

1848 75 

39 90 

Dir. Gen. Cadastres 28-9-38 

Municipalite Kutahya 5-10-38 

Min. Trav. Pub. Dep. Materiaux 10·10·38 
Dir. Gen. Cadastres 5-10-38 
Vilayet Ankara 10·10-38 

Com. Ach. Ligue Avidion Turque 27-9-38 
Vilayet Ankara 29-9-38 

Com . Ach. Bataillo• Cizre 
Municipalite Kutahya 

Dir. Lycee Kutahya 

Minist. Aff. Etrangeres 

30-9-38 

6-10-38 

6-10-38 

Com. Adı. D. G. Fab. MiJ. Anlc. 10-11-38 

" 17-10·38 
Com.Ach.Miniıt.Def. Nat. Ank. 13-10-38 
Com. Ach. D. G . Fab. Mil. Ank. 10-11~38 
Adm. Gen. Ch. Fer Etat Anlc. 10-11-38 

Bur. Exp. H. paşa 
,, 

" 
Com. Ach. Dir. Gen. F.br. 

Milit. Anlcıu 

Com. Ach. Oiv. Tekirdagh 
Com. Ach. lntend. Aaltara 

10-11-38 

14-11-38 

6-10-38 
11-10-38 

14 -

10 -
10 
15 -

15 -

17 -

14 30 
14 -
11 -
14 -
15 30 

15 30 

l5 -

15 -
• • 
• " 

Milıtaire Siirt 
Diarbakir 

Danı 1 moia 
29-9-38 

• ,, Bataillon Cizre 
Com. Ach. Milit. Kutahya 13-10-38 10 -
Municipalite Kutahya 1 moiı a partir du21·9·38 
Dir. Lycee Kutahya 6-10-~8 
Com. Ach. Div. Edremit 10-10·38 9 -

. ,, 10·10-38 
Com. Ach. Milit. Balıkesir 10-10-38 

11 -
15 -

Vıl. Ankara 

Com. Ach. Div. Luleburiaz 
lundi et jeudi 
10-10-38 10 -

Com. Ach. Ch. Fer Et at H.paş:ı 11-10-38 lO 30 

·~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!~~~~ 1 Müteahhitlerin Takvimi~ 
Salı 27-9·38 

• Tab makinesi. kösele kupeıteıi çuval v.ı . (Tophane Lvz.) rıl· 
Erzak (Afyon liaesi Dire le.) ~\; 826 

6 Sadeyağ' ve ekmek (lzmir ve Sıh . ve içtimai Muav Müd.) ,\! 82 
Kamyonet (İnhisarlar U. Müd.) .:\ : 826 

()' 

Eczayı tıbbiye (Kırldareli V alili~i) .\ ; 826 • e,25 
Demir parmaklıklı korkuluk yap. (lıt . Gümrükleri Başmüd ) .\~ 
Kürek, .i(u:na ve çadır (Malaty:ı Vilayeti) ,\; 828 
Odun (iğdir Ortaokulu) .\! 828 
Sam•n (Sultansuyu Harası Direk.) .N'! 828 
Pamuk üç A (lst. Beled.) J\! 830 
Ekmek, peynir, makarna v.s . (Deniz Lvz:.) .ı\! 830 
• Kamyon (Anlı:. Beled.) J\! 830 S 
Eğer hkımı (Gümrük Muhafaza Gen. Komut . lst. SAK) X 81 
Yağ'murluk m1ışambı (İıt. Limanı Sahil Sıhhiye Mrk.) .\! 818 
Şayak (lıt . Beled.) .\! 818 \ S 
Kundura ve yemeni (Gümrük Muhafaza Gen. Komut. f st. SA1') ' 
Yüz buluııu (M. M. V.) J\! 81d 
Soıman (Lüleburgaz: Tümeni) .\ ; 82 1 
Buğ'day ÖQ'ütülmeıi ve bulıur (Edirnö Tuğayı) .ı\"': 821 
Arpa (Edirne Beled.) .\ ; 82 1 
Demir p:ırmaklık ve deınir kapı in7aatı (Konya Ereğ'lı 
Ders sıruı (Edirne Kültür Direk.) .\; 825 
Hükumet konağı inşaatı (Kastamonu Nafıa Müd ) ,\ -; 827 
Bisiklet (P. T. T . l.vz Müd.) .\: 787 

Tayyare imdadı sı~hiye paketi (M. M. \f.) ,, ; 788 ·' gO 
Sulama işleri işletme merkez bi nası inşaatı (Nafıaa Vekaleti) 
Buğday Öğültürülmesi (Anlc. Lvz.) .~ 812 
Has un (Bayramiç Ask. SAK) .\: 810 
Un, bulrur ve kuru fuulye < Merııin Ask. SAK) }\! 814 
Sadeyağ (Vize A•k. SAK) .\! 814 
Şehriye ( ,, ., } .\! 814 
Makarna ( ,, ,, ) .\! 816 
Dışlı ıskarta bıçağı ve zincir Iİnhiıarlar U. Müd.) .\! 816 M~fıl' 
Mercimek, kuru üzüm, salça, pirinç ve bulgur (İzmir GGmrOk 

faza Taburu) ~\'; 817 8 
Muut, gres, arap sabunu maden kömürü (Kütahya Vil.) ,;\~ gt 
Yaş ıebu ekmek ve pirinç (Ankara Beled.} .\! 818 
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Paq1.ı.et aanit. de secours pour aviation (Min . Def. Nat.) No 5 ~ 
Constr. b&füse Adm. Expl. Irrigation (Min. Trav. Publ) No 
Moulure ble (lntend. Ank .) No 812 
Farine extra (Com. Ach. Mil. Bayramitch) No 810 . rJ ~ 

,, ble concasse, haricots secs (Com. Ach. Mil. Mersıne) 
Beurre (Com. Ach. Mil. Vize) No 814 
Vermicelleı ,, ) No 814 
Macaronis ( ,, ) No 816 
Couteaux: dentes et chaine (Dir. G en. Monop.} No 816 00l 
Lentilles, raisin sec, aauce, ri2 et ble concasse (Bat. SurV· 

lzmir) No 817 )f'l 
Mazoute, grai11e; savon aoir, charbon de terre (Vil. Kutah}"11 

Legumes , pain et riz (Municip Ankara) No 818 stS 
Harnaiı (Com. Ach. Command. Gen. Surv. Douan. lst.) N° 
lmpermeable (Office Sanit. Port lstıınbul) No 818 
Drap (Municipalite [stanbul) No 818 rJO 
Chaussures (Com. Ach. Command. Gen. Surv. Douan. Ist.) 
Es11uie-main (Min . Def. Nat.) No 818 
Pai ile (Div. Lulebourgaz) No 821 
Moulure blc et ble concaase (Brigade Edirne) No 821 
Orre (Munidp. Edirne) No '&21 rJO r 
Constr. parapeta et porteı en fer (Mun. Ere~li de Konyıı) 
Banca (Dir. Culture Edirne) No 825 r:~ 

Constr. konak gouvernementa& (Dir. Trav. Publ. KastamonU~oP~ 
• Machine a imprimer, dti chetı de cuir, ancs et peau (lnt· 

No 827 
Provisions (Oir. Lycee Afyon) No 826 

6 Beurre et pain (Dir. Hyg. et Assist. Sociale lzmir) No 82 
Cıımionnetteı (Dir. Gen . Monop .) No 826 
Produih pharmaceutiques (Vil Kirklareli) No 826 , S 
Constr. parapıts en fer {Dir. Princip. Douıınes lıt.) No 8~ 
Pelles, pioches et tente& (Vil. Malatya) No 828 
Boiı (Ecole Second. lgdir) No 828 
Paille (Dir. Etable Sultansuyu) No 828 
Coton marque troiı A . (Municip. lııtnnbul) No 830 gSO 
Pain , macaroniı, confiture et fromage (lntend. Mıırit . ) N° 
• Camion (Municipalite Ankara) No 880 

A. T 
Galata, Sigorta Han 


