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GA~E'fESB 
Umum Tüccarların ve fVi üteahhitlerin Mesleki Organıdır 

HARICi EKONOMiK 
HABERLER 

Ecnebi Esham Borsaları muamelatına 
bir nazar 

1 eyliıl satının kaşadında gerek müşteriler 

t't Pariı. - İntizar olund~ ve gerek ispekülatörler iştahlı 
ı~en esham fiatlanmn düşkün- fakat, siyasi kararsızlık yüzünden 

" ti d~\'a.ın etmedi. Milletler ara- cesaret alamıyorlar; Mamafi Fiat
~•t ~~1 Vaziyet değişmemittir. Fa- farda çok suküt;yok. Hatta evvelki 
htı 6kı~lcr az asabi~rler. Kavi- günlo!rC nisbeten az yükseklik 
k011 l!ııt olunuyorki Ingıltere Çe- bile vardır. 
"'i b"'~Ya meaeluine bir ıurdi Maii mabafilde söylendi""'ine 
~o "'-caktır. Bu mülahazalarla • 

''- a b nazaran bu sene Atusto.ata hisseli 
'ltıu. ı edbin bulundu. Fransız 
'1'1 "'l'ı kavi ve Pariı baokaıı Ro- şirketler~n ve belediyelerin teda-

bir \te ı>etrol eıbamları Hatlarında vüle çıkardığı tahvilat &eçen sene 

llıı ~ JÜkıeliş oldu. Süez eıba- Ağ'ustos ayında ledavüle çıkarı
l' t 1 20.0~0 Frank sukut etmişti )anlardan çok fazla olup 200 mil-

ltr,, kuvvet aldılar. yon dolara baliğ olacaktır. 
londra B " •t b" Brükıel - Boru durgun, 

~llh· , - orsa musaı ır 

)' ıtte açıldı. Fakat siyasi vazi- kaydolunacak muameleler hemen 
tıtılteıti kararsı,lak Borsa adamla- 1 biç gibi. Londradan ve Paı isten 
'~ nikbin zihniyetini daiıttı. Fi- J gelen havadislerin tcsirile ~asıl o
'-aı. Çok ıevıek. Yalr. ız Transat-1 Jan hareke t devam edemıdi. Baş
'-htik, rtıaden ve kauçuk (lastik) l 1ıca Belçika hükümet rantları ve 

''-alan kayileştiler. demir, kömür, tröıt ve müstemle-

')'ıı ~C\'york. - Ayni vaziyet ve ke eıhamının fiatları suküt etmiş
i lıb . 

nıyet. Nevyork Eaham bor-, tir. 

~\lnıanyada şeker istihlaki günden güne 
artmaktadır 

f ~tl 
•bl'İls. •eııeler zarfında teker ı ran Mart ve Niıan aylannda bu 
'tı" '1"•nın gayreti ıayesinde Ru- miktar daha ziyade faz la'atmışbr. 
lo .rlda f L • _ • I 
"it • , C&er ııtıhlikı devamlı · 
ı. . ll~tte mı d il t k 1 Şeker istihlakı Ton 1000 Ley 
~it e .. a eo g ne ar ma - ·- __ 

~iter · . Kanunusaoide 6499 
ııtıbliki 1935 senesinde 7262 

!ıh:"' to11 •ı_ • Şubatta 
l~~ t lKen 1936 ıenesınde Martta 10230 
'orı, Ye 1937 a enesinde de 

l.uı/orıa balit olmuştur. 

20648o 
231002 

324558 
Nisanda 10008 317062 

Şeker iıtihlaki uia fazlalaşması 1 ~"-li ·~it ulunan şekerin aylık 
'~1lttar1 1937 scnuinde 580~ ahalioin satın alaıak iktid.rının da 

~llıı. 1938 uoeıinde hitylice ve binnelice refahının da artmış 
., "• lfatıdaki cetvele naza- oldutuna delalet eder. 

"lnıa t• • · k l · · 1 · t k nya ıcarı ıır et erının a tın ıs o u 

~a;ı'-lan İıtat· t 'k M-d ·· - · · k l d t k l 't' tttiti ıı ı u uruyetiııın asa arın a mevcu a :nışlır. 
1'ı "ttı.i11 •1 raltkamlara nazaran bu Mukur şirketler bu altınlan 
ı..~ titı~ k Ytcli ayı ıarfında al· Reichıbank'a tu'im etmemişlet 
"ili., "eUe · · . 
l 

.rotl rının altın ııtoku 95 
~l "'''le . kendi yanlaruıda mevcut sakla 

Amerikada pamuk piyasası 

Nevyork 1 Eylul 

Borsa bu sabah 6 dan 71 tardan 32.000 balya fazla ola
nokta yükse !işle açıldı ve bu 

1 

rak 146,000 balya iştira olun 
kararda kaldı. du. Geçen senenin ihracatına 

Dlin piyasa gevşekti. Es- nazareıı çıkan hafta Ameri-
bam borsasında esham ve k d l2 000 b l f ı ı . a an . a ya az a o a-
bam maddeler pıyasasmda k 167 000 b l 'h l 
mailerin fiya ':larının düşmesi r,a · a ya ı raç 0 un-
pamuk piyasa.sında tesir etti cm· 
ve 12 den 14 nokta düştü. Birleşik Amerikadan ağus-

Çıkan haftanın istatistik- tos birden 26 sına kadar aşa
leri çok müsaade idi pamuk ğıdaki memleketlere ihraç o· 
istihlak eden mevkilerden lunan pamuk : 
geçen hafta geçen senenin bu Geçen senenin bu 25 gü-
haftasında talep olunan mik- nü zarfında 

İngiltere 28.0UO balya 40.000 
26.000 
42.000 
19.000 

balya 
Fransa 18.0ı.JO ,, 
Almanya 46.UOO ,, 
İtalya 12.UOO 
Japonya 55.000 ,, 9.00U 

Çekoslovakya Milli Bankasının 
hazine senedleri 

,, 
" ,, 
,, 

Çekoslovak yanın tedavüle çıkaracağı Hazine ıenedleri hak 

kında verdij i kara r lıır" nazaran ıenelll! rı iştira edenıı.ı arzuıuna 

ııöre 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak ve vadenin müddetine gör.: 2 lfi-

3 3, 8 iai.z tediye olunacaktır. 

Tedavüle çıkarılcı.cak sene.Ierin mecmuu mikdan daha tayin 

olunmamıştır. -. - ...... 

Avustralyada yapağı münakasaları 

Sudneydeki müuakasaların ikinci gününde muntazam 
muamelo oldu. 

Avrupa memleketleri ve Japonya oldukça külliyetli 
mal mübayaa ettiler. 

11.292 balya mal, orta nev' iudeo, münakasaya kondu 
ve 9.995 balyası satıldı. Hususi satışlar 2068 balyaya ba

liğ oldu. 

Kanunlar, Kararnameler, 

Ticaret muahedeleri 

(Düukü nushadan devam) 

Tarife 
No. Maddenin adı 

Mer'i resim 
Lira/100 kg. 

H Burgu (el burguları ve makinelere 

takılanlar.) 

Pergel, cetvel, çap ölçüsü, diş ve 
yiv açan aletler, tornavida, kerpe-

Yeni resim 
Lira/100 kg. 

ı...,··~,On... •rtmııtır. Yedi ayda 
'"'! ""J\I mışlardır. Ea fazla altın mevcudu j 
~ 'oıa ~ lllark itbal ve 27 
~· "' b 2,0oo mark ihraç elmi,- olan 'irketler Siemens ve 1. G. 

ten ve el makapları 
V 1 Zikredilmeyen sair aletler beheri

nin ağırlığı grama 150 kadar. 

2.7 27. 

'312,~ '•ldıaınlann farkı ol.a Farben firmaları o!muşlardır. (Bir 

tılarJı alhnı firketlerio mark 50 k uruşlur). 

İngiltere hububat sahn alacak 

~ ~lı.' 11
''dcian 1a ld .. • ·1· t- 1 d -t '-k"l "- 'et b ıı atına aore ıorı ıı uccar arın an mu eıe& ı 

'-tt1, lı lllbaabat Ye bah .. uı m111r bufdayı 1atın almak iıia bu 
"l•·· . 'ltt.cht, raıtaıu, Ru•anyayı, Bulıariıtanı ve Yuıoılnyayı 

V 2 150 gramdan yukarı 

539 H Cam kesme makasları (cam fab-
. rikal.arı tarafından idhal şartile) 

55 l A Oksijen vesair tazyik veya temyi 
edilmiş gaz tüpleri . 

552 Maden ocakları için maden lam
baları, ve maden ve madenci ko
vaları ve her nevi elevatör ko

Taları : 
A Sadeleri 

30.- 3.-
18.- 1.8 

54.- 5.4 

8.- 0.80 

8.- 0.80 

B Boyalı, Cilalı, sırlı veyahut sair 
madenle galvanizli ·olanları 

C Elektrik tertibatını havi maden 
lambaları 

557 Bakır ve pirinç boru ve boru 
raptiyesi ve aksamı! 

A Adileri veya boyalıları 

B Cilalı, nikel, alnminyum Teaaır 
adi maadin galvaniz li veya ok

sitli 
(İktisad Vekileti müsadesile) 

560 Pirinç telden örme veya doku
ma mensucat 

564 A Bakırdan maden ocakları lAm
baları 

B Bakırdan maden ocakları nikel 
veya saire yaldızlı veyahut ok
sitli 

D Maden ocakları lambaları (elek .. 
trik tertibatını havi olanlar) 

569 C Alüminyum boru ve akaam 
ve süzgeç levhaları 
(İktisad Vekaleti müsaadesile) 

598 Fabrikalarda kullanılmak nzere 
manometre, voltmetre, gaz, e· 
lektrik ve su ölçmeğe mahsus 
saat tertibatını havi ölçü alet-

24.- 2.40 

60.- 6.-

30.- 3.-

55.- 5.50 

87.50 6.75 

87.5 8.75 

105.- 10.50 

262.5 26.25 

66.- 6.60 

leri 0.40L/I kg. 0.04L/I kı. 

611 
613 

614 c 
615 

621 

624 

A 
B 

625 

(lktisad Vekaleti mnıaa · 
desile) 
Buhar düdükleri t.10 O. il ~ 
Mikroskop 150 L/ 100 kg. 15-L/ 100 kg. 
(İktisad Vekaleti müsaadesile) 

İplik sayma aletleri 2.5 L/T kg. 0.25 L/I kg. 
Klişe hanelerde ve meta-
lografi laboratuvarlarında 
kullanılan hususi fotoğraf 
reprodüksiyon cihazları Ye 
film stüdyoları için sinema 
alıcı makineleri 4. - ,, 0.40 ,, 
Her nevi otoklav 40.-L/100 kg. 4.-L/ 100 kg. 
(lktisad VekAleti mftsaade~ile) 
Hararet, kesafet, rutubet 
ve ispirto derecelerini göı· 
terir aletler 
Sadeleri ) İktisad VekAleti 150.
Çerçevelileri ) müsaadesile 52.
Tarif enin başka mahallerin· 
de zikredilmeyen fenne ve 
arazi mesahaıına ve topoğ· 
rafya işlerine mütealik 
aletler . 
(İktisad VekAleti müaaa· 
deıile) 

300.- 30.-

ıı.-

5.25 

632 A Hassas teraziler 
(İktisall v: mtıaaadesile) 

H Demiryolu mevkile-

300.- 30.-

634 

rinde veya fabrikalarda 
müıtamel sabit büyiik 

• 
veya otomatik basküller. 
(Yalnız demiryolu mevki· 
lerinde kullanılan baskill· 
ler lktisad Veklleti mil· 
saadesile) (Dekovil ve de
miryolu tesisatı bulunan 
müesseseler için) 
Taı ifeain baıka yerlerin• 
de sarahaten veya temsi· 
len zikredilmeyen aletler· 
den sanayide kullanılan 

aletler. 
(lktiıad Vekaleti müıaa• 
desile) 

648 Buhar kazanları 

10. - 1.-

too.- 20.-

(Bitmecli) 



2 Münakaıa Gaıeteıi 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cioıi Şekli Muba111.bed. Teminat 

A) MÜNAKASALAR 

inşaat, Tamirat, Nafia ı,ıeri, Malzeme, Harita 

Bahçeler Müd. bioa1ıoın tamiri (temd) 
İst. Üniversiteıi fakülteleriııde yap. badana ve 

ııva 

Karaman kasabasına retirilecek içme suyu 
projesi (temd.) 

Çorum-Sungıulu yolonun tamiri: 6224 m. 
Tavtanh kazasında yap. ilk okul binası İn.Jnh 

(Şart 171S kr.) 
Uşak kazasında yap. ilk okul binaaı ir.şaah 

ı,Şart 188 kr.) 
Kütahya Mrk. yap. ilk okul binası inıaatı (Şart 

180 kr.) 
Kaldmm ioıaatı (temd.) 
Kütahya istuyon-Alayunt yolu araaıoda men

fez inşaatı: 7 ad. 
Yan cephedeki balkonların demir camekinla 
kapanması 

Koltuk tamiri 
Su tesisat tamir ve 11lihı 
Bölme duvarların tadillh 
Tretuv., ve drenaj yap. 

Açık elu. 
Paz. 

Açık oks. 

Kapalı z. 

" " 
" ,, 

" " 

Açık ekı. 

Paz. 

n 

n 

" Paz. 

1358 85 JOI 91 

46603 41j 3495 26 
354~0 70 2558 -

37607 29 2820 -

35760 6 ı 2682 -

8787 25 
4977 65 

659 -
772 05 

Müracaat yeri 

lıt. Beled. 
lst. ÜaiversitHi A. E. P- Kom. 

Karaman Beled. 

Çorum Vilayeti 
Kütahya Vilayeti 

. " 

" " 
Bahkeair Vilayeti 
Kütahya Vilayeti 

Aok Halkevi Batkao. 

Ankara Halkevi Baıkan. 

n " n 

" n " ,, 
" " 

Elektrlk - liavagazı - Kalorifer (Tesisat va malzemesi) 

Elektrik malzemesi 4 kalem (temd.) Açık eks. 
Ulukıtla kasabasıoıo elektrik tesiıah Kapah z, 
imla jeneretörii: 1 ad. (Şart 4ı5 lıır.) Kapalı z, 
Akümülatörler çalııar radyo ve teferruata: Sadet 
Manisa sinema binasında yap. kalorifer, bua-
ludırma ve ııhhl tesiıat (temd ) 

Mensucat 

Korucu elbisesi: 72 kat-Kasket: 92 ad.-Fi· Açık ek•. 
teldik: 72ad.-Kuııdura:72çift- Evr.çant.72 ad. 

Harla bezi: 10,00:J m. ., 
" 

lfüO -
13~ 13 1017 -
85000 - 6379 -

8600 -

Karaman Beled. 
Ulukıtla Beled. 
M. M. V. Deniz Mrk. SAK 
Maoiıa Valiliti 

,, " 

Malkara Kaymakamlıtı 

3600 - 270 - Harta Genel Direk. 

Matbaa işleri - Kırtasiye, Yazıhane Levazım 
Vecize yap. 4-12 m. 385 ad. 
Forma kırdmlmuı 

Kapalı ı. 8ö0() - 637 50 Ank. Beled. 
Devlet Ba11mevi Ank. 

Mobilya ve bUro etyası, Mutamba-Hah v. s. 

Giio 

14-9 38 
8-9-38 

8·9-38 

19-9 38 
23-9-:18 

23-9-18 

23-8-38 

8-9-38 

9-9-38 
9-9-38 

10-9 .3~ 

10-9-38 

8-9-58 
19-9-38 

24-10-J':i 

Saat 

it -
13 -

ı il- , 

' 1630 1 
15 - 1 
16 _ I 
15 -

10 -

16 -

16 -
16 -
16-
lö -

il -
14 -
il -

15-9-.ı8 e kadar 
8-9-38 11 e kadar 

22..9-38 14 -

21-9-38 ıo -

20-9-38 l ı -

Talebe dolabı, camekan v. s. 7 kalem Açık ekı. 3598 - 269 85 Yüksek Deniı Ticaret Mell.t. Müd. 9-9-38 1 l -

Mahrukat, Benzin , Makine vesaire 

Somıkok: 250-300 t.-Krible kömürü: 45 t.-
Meş.! odunu: 10.20 t. 

Mangal kömürü: 21.3 t. (temd.) 
Yerh ıomıkok:. 77 t. (temd.) 
Maden kömürü: 2 kalem (temd.) 
Meşe kömürü: 180 t. (tcmd.) 
Çam odunu: 20 t.-Mete odunu: 70 t. (temd.) 

Müteferrik 

Disel motörü ve teferruatı römorkör için 

Kapalı .z, 

Açık eks. 
Paz. 

Tornigroft marka yedek makine parçaları: 22 Kapalı z. 
kalem 

Hamule motör 25 beyrir kuvvetinde ve 2.5..JO t. Açık ekı. 
Çinko levha: 9607 k. Paz. 
Kadana çul: 60 ad.-Kadana yem torbast: 100 Paı:. 

ad.-Gebrc: 80J ad .-Kıl kolan: 150 ad.
Belleme: 25 ad.-Yular: 100 ad . - Yular 
zinciri: 100 ad, 

Beazin bidonları ve temizlik malı.emesi (temd.) 
iç ve dış lastiği: 8 adet Açık ekı. 
Parke tqı: 40000 ad. 
Araba tamiri; 5 ad. Pas 

Erzak, Za hlre, Et, Sebze vesaire 

Sebze il kalem (temd.) 
Sadeyat ve koyun eti (te'.Dd.) 
Sotan 26 ton 
Patateı 26 ton 
Soğan 41 t. (temd.) 
Un 390 ton 
Bulgur 70 ton 
Sadeyat 11100 k. 
Yulaf 195 t. 
Fasulye 36 t. 
E§'r sabunu 17.5 t 
Sadeya.t 40 t. 
Sı§'ır eti 100 t. (şart. 150 kr) 
Yumurta t2n5 adet (temd.) 
Kuru sotan 7,5 t. (temd.) 
Yumurt.a 17000 adet (temd.) 
Kuru ot 85 t. 

MUzayedeler 

Do9 markala otomobil 
Kazan, tahta, elektrik motörü, un •· ı. ef ya 
Ceviz talaşı 
Keçi, beyrir v. ı. 

Beyıir ve kısrak, deri, 1apak "• ı. 

Açık ek. 
,, 
,, 

" 
" 
n 
,, 
,, 
,, 

Pu. 
Açık ek. 

" ,, 
,, 

-
Açtk artı 
Paı. 

Açık art, 

9.)8 90 
1886 50 

8J0!) = 

8314 -

2231 32 
2306 68 

2012 62 
544 ~o 

4400 -
220 -

1300 -
1820 -

48750 -
7350 -

10535 -
6~37 aO 
7920 -
ıoooo -
k. ı. JI 

319 38 
525 -
425-

12650 -• 

--

667 50 Türkkutu Genel Direk. 

72 -
141 50 

607 50 

624-

345 85 
120 -

40M 

18 -

147 07 

97 60 
136 50 

3646 -
551 25 
790 -
415 31 
594 -
750 -

3330 -
1787 -

24 -
40-
32-

--
--, -

--

Müzeler A. E. Komisy. 

" ,, " ,, 
Adana Ziraat Mek. Müd. 
Tophane Lvz. SAK 
Kütahya Jandr. Okulu Komut. 

Denizbank Iat. Şubesi Mild. 
Gümrük Mub Genel Komut. 

Tophane Lvz. SAK 

" ,, . 
Burea Tümen SAK 

Kütahya Ask. SAK 
Bahkeair Vilayeti 
Balıkesir Beled. 
Harta Gen. Direk 

Ist. Höl1e Sauat Okulu 
Adana Zır.ıat Mekt. Müd. 
Adana Tümen SAK 

" ,, 
Buraa Tümen SAK 
Dörtyol Lvz.. SAK 

" ,, 
" n 

" " Vize Ask. SAK 
M. M. V. SAK 
Kırklareli Tümen SAK 
But1a Tüw. SAK 
lst. Komot. SAK 

" ,, 
" " Buraa Ask. SAK 

lıt. Beled. Taluim Merk rarajı 
Iıt. Deftetdarlıtı 

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK 
M. M. V.SAK 
Pendik BakteryoloJi Enstitüsil Direk. 

19-9-38 

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

lo·9-38 
21-9 38 

19-9-38 
8-9-88 
7-9-38 

l:.?-9-38 
89-38 

16-g-38 
8-9-38 

ll-9-38 
8-9.38 

16-9-33 
16-9-38 
8-9-38 

20-9-38 
2().9-38 
21-9·38 
31-9-38 
26-9-38 
19-9-38 
21-9-38 
7-9-38 
8-9·38 
8-9-38 
8-9-38 

21-9-38 

S.9...18 
19-9-38 
22·9-S8 
8·9-38 

12·9-38 

il -

14 -
14 -
9-

14 -

11 -

14 30 
14 30 
ıu -

11 -
10 -
16 -
9 30 

9-
15 -
15 
il - f 
15 -
15 -
15 -
15,30 
16 -
il -
16 _ ı 
10 _ I 

ıo - ' 11 _ ı 

10,30 1 
10 -

ti -
14 -1 
10 -

1 
10 -
14 - i 

1 

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
----·,·-------~-H~·-------·-·-··~,---·-·------..---_,..-: 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yeri! blok 

krible 
,, 

" 
" " 

marinlave 
tuvenan 

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

ErzaK 

Pirinç Tosya 
n ywli Bombey 
n eonebi (Hindiye) 

Sabun birinei 
,, ikinci 
,. Pirina 

Şeker yerli toz 
" ,, küp 

Yumurta iri 
Limon ltalya 

,, Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

" ,, 2ci 
Zeytin taneıi duble (936 mahıu 1 

" ,, ,, (tJ.37 " 

" n lci ,, 

" " 2ci ,, 
,, ,, .:Scü ,, 

Sade yası Urfa (birinci) 
,, ,, (ikinci) 
,, Kars {erimiş) 
,, ,, (erimemiı) 

,, Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, .Seylan 

Kahve muhtelif 

" 
" 
" 

Deri ham ve ltlenmit 

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

Hava kurusu kuzu 
n ,, koyun 
,, n ojJak 

Tuta keçi 
,. koyun 

SaJamura kuzu 
n manda 
,, sığar 

Kosele . ,, 1 ci 
n , ..,manda lci 

Meşin elvan l ci 
n beyaz lci 

Sahtiyan elvan lci 
,, beyaz lci 

Pamuk lpllğl 

Vater yerli 4 Adana 
,, n 6 " 
" ,,8" ,, IO 

" ,, " 12 ,, 
,, " 14 ~ 

,, . 

,, ,, 20 Yedikule 
,, ,,24 ,, 

Ekstra ,, 6 

" 8 
" 10 
" 12 

,, 
,, 
,, 
,, ,, 14 

Vater ecnebi 
,, 
" ,, 

,, 
" 
" 

n " 
Ekstra Yerli 

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

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

" ,, 
" n 

" 4 Hindiye 

6 " 
8 " 
ıo ,, 
12 " 
14 İngiliz 
15 " 
18 ,, 

20 " 
22 " 24 
15 itafya 
18 ,, 
20 ,, 

22 " 24 ,, 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

" 
" ,, 
,, 
,, 

kilosu 
,, 

" 
" 
" 
n 

" 
" 

sandıtı 

b. undığı 

" kilosu 
,, 
" 
" 
" 
n 
,, 
,, 
,, 
" 
" ,, 
,, 
,, 

" ,, 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" ,, 
,, 

kiloıu 
,, 
" ,, 

tanesi 

" ,, 
,, 

paketi 
,, 
,, 

" 
" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 
" 
" 
,, 
,, 
" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
" 
" 
" ,, 
it ,, 

En az-En çok 

-14,'m 
-15,20 
-1 

-,--16,00 
14,5n_ ı5,oo 
12, 00-12,50 
ı 1,00--11,50 

-16,50 
-21,50 
-26,00 

22,50-
26,00-
-,--
27,00-
25,00-

18-

ıt 
26,50 
52 
ı.8 

26 
19 
25 

28 
ıs 

800 - b'15 
- --1500 

~- "8 
28- 30 
18- 20 
16- 18 
13- 15 

ıOO 
97 

80- 84 
70 
72 ; 

_-45 
-285- sor-' 

280- 700 
290- 400 

101,25- 102,~ 

160- 16J 
40 - .f2 

50- 55 
55- c;o 
IJO- 155 
48- 5 :ı0 

125- 130 
100- 11 --34- 3t 
40- 42 

551- ıti5 
12.5- 130 
100- 120 
80- 90 

100- 135 
90- 120 

Kf.S. Kt·~· 
-321·~ 
- 342.66 
- 362· 
- 383.26 
_424.46 
_470.81 
-538·8' 
-589·31 

imtiyaz sahibi H yazı itleri DlrektllrlOjil : l.mail CJlifC 
ba11ld1 yer Merku Buımni 
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..,a) MüNAKASALAR 
w 

ln 
§aat-T . N f · l · l . H · ~ amırat- a ıa ış en ve ma zemesı arıta 

l( . İstanbul Belediyesinden: 

da l!a~şıf bedeli 1358 lira 85 kuruş olan Gülha~e Parkın
ko11uı ~eler Müdürlüğü binasının tamiri açık eksiltmeye 
d,11 e~~ş ise de beUi ihale gününde giren bulunmadığın· 
'.\tt'1til•ıltıne 14-9-38 çarşamba gününe uzatılmıştır. Keşif 
~tr ~ fartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Tek
~ltri 'M~ numaralı kanunda yazılı vesikadan başka Fen 
~. 91 ~dürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 101 
Ltt Yllk uruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera· 
l~tııııaı darıda yazılı günde ıaat 1 ide Daimi Encümende bu-

ı ırlar. 

l İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 

badt;tanbuı Üniversitesi fakültelerinde pazarlıkla dahili 
l6ııu : ~e ııva yaptırılacaktır. İsteklilerin 8-9-38 perşembe 

•at 13 te Rektörlüğe gelmeleri. 

~ l\Gt. Kütahya Vilayetinden 
tıl bin hranuı Uşak ka.zuında yeniden yapılacak beş derabaneli 

'ti\ 1 -İ' inş~ah kapalı zarf usu~ile eksil~meye konmuttur. 
. ' •bu ınf8.abn bedeli ke4fı 37607 hra 29 kuruş olup bu 
'tti Yarısı 938 bütçesinden diter yarısı da 939 bütçeıinden ve 

2 r, 

4:: ruva.kkai temiaat akçesi 2820 liradır. 
~lııtn hhale 23 Eylül cuma günü aaat 15 de Kühhyada Daimi 
4 "' a llt~runda yapılacakbr. . 
.\ • p u ltıfaata aid evrak şunlardır. a toje . )( 
t ttifnanıc 
" . liuıu • ". f:' •ı tartnamc 
t . ti ttıni tarlname 
t , t:~•ndırlık genel tartaamesi 
() • tv1 •ıltnıe fartoameai 

, 5 ....., İ ulta.vele projesi 

Encümeninde ihale edileceği evvelce Ulus ve Cumhuriyet • • • Bir No. lu dikiır.evi için 9,607 kilo çinko levha 8-9-938 Per
gazetelerile ilan edilen kasabamıza getirilecek içme suyu şembe günü ıaat 14,30 da Tophanede Levazım Amirliği Sahnalma 
projesi ve fenni şartnamesini yapmıya ve 1050 lira mu- Komiay~nunda. pazarlık!~ alınacaktır. Tahmin bedeli 2305 lira 68 
hammen bedelıi dört kalem elektrik malzemesine ihale gü- kuru.ş, ılk te~~natı ~~-5 l!ra ~ ~uruştur .. Şar~name ve nümunesi 

·· kada t ı · k d ~ d k k 'lt l . .. j komısyorıda goriilebılır. lsteklılerın kanunı veaıkal•rile beraber bel-
nune r a ıp çı ma ıgm an açı e sı me erın onar gun 1. tt k . 1 1 . 

~ . . ı saa e omııyona ge me en. 
uzabldıgı ve ıhalenın 8-9-38 perşembe günü saat 11 de 
yapdacağı ve isteklilerin müracaat etmeleri. 

U1ukışla Belediye Reisliğinden: 

l - Kasabanın elektrik tesisatı. 
2 - Keşif bedeli 13568 lira 13 kuruştur. 
3 - Uıale kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
4 - İhale 19 eylul 938 pazartesi günü saat l 4te Bele

diye dairesinde yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 1017 liradır. 
6 - Arzu edenler plan; fenni ve eksiltme şartnameleriLi 1 

Dairede iÖrebilirler. 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlütünden 

Cioıi Miktarı 

Talebe dolabı 

Muhammen fialı 

Lira 
Muvakkat teminatı 

Lira K. 

Camekan vesaire 7 kalem 3.598 269 85 
1 - Mektebimiz için yaptırılwası mukarıer olan cios miktar 

v.e evıafları şarlname•inde yazılı 7 kalem dolab, camekan vesaire 
açık eksiltmeye konmuştur., 

2 - Eksıltme 19-9 9J8 pazartesi günü ıaat 11 de Yüksek De· 
oiz Ticaret Mektebi Müdürlüaünde toplanacak Satınalma Komisyo· 
nunca yapılacaklar . 

3 - Bunlara aid şartnameleri ve resimleri ve keşifleri görme• 
~i arzu edenler mektep muhasebesine muracaat etmelidirler . 

4 - Eksiltmiye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki şartları haiz olmalar& ve muvakkat teminat
laraoı Istanbul Yüksek Mektebler Muhasebeciliğine yatırdıklarını 
gö.terir makbuzlarını ibraz etmeleri ve tıcarethane ve şirketler na
mına eksiltmıye itlirak edeceklerin dahi noterden muıaddak 

vekaletnamelerıni Komisyona i'östermeleri lazımdır. 

Denizhan'< İstanbul Şubesi Müdürlüğünden: 

Fabrika ve havuzlarda inşa edilmekte olan bir romork.ör 
için l Dizel motorü ve teferrüatı satın alınacaktır. Makine ve 
teferrüatına aid ienni şartnameyi ve istenilecek sair iz.:ıhatı al· 
mak üzere Bankamlz Materyel dairesine müracaat edilmelidir. 
Bu işe aid teklifler en geç 1~.9.938 tarihine kadar mezkur dai· 
reye verilmiş bulunmalıdır. 

• • 
lstanbul Belediyesi ilanları · · 

Haseki hastanesine lüzumu olan ve hepsine 735 lira 50 
kuruş bedel tahmin edilen 20 tane yangın söndürme maki
nası, IO balta, 10 kanca ve kapaklı kova vesair buna mü· 
teferri malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde gürülebilir. İstekliler 2490 No.lu 
kanunda yazılı vesika ve 55 lira 20 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 7/9/938 çarşamba günü 
saat l l de Daimi Encumende bulunmalıdırlar. (İ) (5720) 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
~._.._.,..--

! - İdaremizin Şemsi paşa bakım ve işleme evi çocuk 
yuvası ve disp:ınseri için şartnamesine ekli listede müfredat 
yazılı 20 kalemde 119 parça e~yı açık ek!iltme usulile yap· 
tırılacaktır. 

11 - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 2215 lira ve 
muvakkat tenıin&tı 166, 12 liradır. 

I il - Eksiltme 7 .9.938 tarihine rastlayan çar§amba gün it 
saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

~, ld.,t l~u evrakı ar.zu edenler 188 kurut mukabilinde Kütahya 
6 ....., ; 1•ndeo alabilirler. 
l.ııın i elclif ıarfının kabul ediltbilmeıi için tu evrakın teklif M h k B • M k• } 
.\. ~•riıinde bulunması ıartlır. a ru at enzın- a ına yağ arı v. s. 

IV - Şartname ve resimler parasız olarak her "ün sözü 
geçen şubeden alinabilir. 

V - İsteklılerin kanunen kendilerinde~ aranılan naaik 
ve Yo 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayın edilen 
gün ve saatte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan 

Q • 'fi u i•i yapmıya ehliyeti fenniyesi olduğuna dair ve1ika. 
t. ~•ret Odaaı vesikası 

' llfatı 25000 liralık bina inşaab yaptıtma dair Bon· 

~ ...... · Ilı ~'tldılerin mezkür ırün ıaat 14 de teklif mektublarmı 
~tt,11

11 bilinde Daimi Encümen Riya,etioe vermeleri ıarltır. 
• 0nra mektup kabul olunmaz. 

' l\uı Kütahya VilAyetinden: 
'4~,~~Yanın Tavşanlı kazasında yeniden yapılacak beş 

lıtıllf~ 0 kul binası iuşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
ı ur. 

~ ~~~ İfbu inıaatın bedeli keşfi 35440 lira 70 kuru§ olup 
~~il ın Yarısı 938 bütçesinden diğer yarısı da 939 büt
ı ......_ Vtrilecektir. 

"4 3 ......_ ~Uvakkat teminat akçesi 2558 liradır. 
)-d- D, .al~ 23 eylül 938 cuma iÜDÜ saat 15 de Kü-
4 ......_ 

8 
•nı.ı Encümen huzurunda yapılacaktır. 

.\ ......_ bu. ınşaata ait evrak şunlardır : 
& ......_ l""toje 

t ......_ l<eıifname 
Ç ......_ ~uıusi şartname 
~ ......_ enni şartname t ......_ ~Y~ndırlık genel şartnamesi 

......_ ~•ıltme şartnamesi 
h.~ ' 1 ukavele projesi 
"'tty\ ~ ıbu evrakı arzu edenler 178 kuruş mukabilinde 

~ij6 ......_ lf1
•. idaresinden alabilirler. 

l\rft tklıf zarfının kabul edilebilmeıi için şu evrakın 
t•i~ ......_ ~n .i~eriainde bulunması şarttır. 

~· u ışı yapmıya ehliyeti fenniyesi olduğuna dair 

~ ....... l" 
'? b' ı::'C&ret Odası vesikası. 
;orı.er: 1fağı 25000 liralık bina inşaatı yaptığına 
~ ....... ı ••. 

1tıı bı•ttldilerin mezkur gün saat 14 de teklif mek· 
'''ri ,•kbuı mukabilinde daimi encümen riyasetine 
~ •rttır. Bu ıatten sonra mektup kabul olunmaz. 
.~~~ ... 
~'ktr~ ~~sahasında yap. içme suyu projesi tanzimi. 

\ l 1 
•utununda Karaman Belediyesi ilanına. 

~ ilt, 1( ' ~. ------------
h, lınık ve ispençiyari alat 

~~ç.,.~.t tıbbi - l 'd f'I t l ' "l"t "'ili.""' tıltı.l ... a zeme, gaz ı ro ı , ron gen ma zemesı a a ve 
~n.. lttııasi alınacakbr: Bak fst. Sıhhi MüeS1eseler A. E. 

~3& l<araıııan Belediyesi Reisliğinden: 
Paı.rteıi sünü ıaat 11 ve l t,30da Belediye 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden: 

Türkkuşu teşkilatı için ceman 250-300 ton yerli sömikok 
45 ton kriple kömür ve 10000·20000 kilo kuru meşe odunu 
mübayaası kapalı zarf usulile 

olunur. (5718) 4-4 

• • • 

eksiltmeye konulmuştur. 
Tartma Muham.bedeli Muvakkat Ekıiltmenin Teklifin 

Tahmin olunan bedel yerli Mı'ktarı Kabı·- B h · T · Şeklı· Saati· e erın utarı temınat verileceği 
sömikok için beher tonu 25 li· c· . adet liyeti L L L K s Şube 
ra, kriple kömür için beher msı · · · · • D. 

tonu 20 lira ve odun için be- ~ Baskül "B 34 500 kglık 110 3740 280 50 A. Eks. 10 30 Tütün F. Şü. 
her kilosu 2,5 kuruştur. Teklif- "B" 13 300 " 130 1690 126 75 ,, 10 45 ,, ,, 
lerde her küç cins mahrukat : "M,: 8 1000 ,, 285 2280 171 _ ,. ıı Tuz Fea ,, 
ayrıl ayrı zi redilmelidir. ,, "B,, 1 1000 ,, 285 285 21 37 Pazarlık l l 15 Tütün Fab ,. 

halesi 19 eylul 938 tarihi- ,, ''B,, 2 200 ,, 90 180 13 50 ,, l 1 30 ,, • 
ne raalıyan payartesi günti saat Terazi "B 20 10 17 340 25 50 11 45 
1 lde yapılacaktır. Muvakkat ı " " " " " 
teminatı 667.50 liradır. Şart- l - Yukarıda tartma kabiliyetleri ile mikdarı ya:zıh muhtelif çekerde 58 adet baakül 
nameıi bergün Türkkuşu Le- ile 20 adet terazi şartnamesi mücibince ıatın alınacağından hızalarında gösterilen usullerle 

vazım Bürosunda görülebilir. 1 ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 
İstekliler muayyen günde ek. 11 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
ıiltme saatinden bir saat evve· . . . . . 

1
. k d 1.. d · . d 111 - Eksıltme 12.9.938 tarıh•ne rastlıyan pazartesı günü hızalarında yazılı saatlerde 
ıne a ar usu u aıresın e . . . 

k t l fl kb 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesındekı Alım Komısyonunda yapılacaktır. 

apa ı mış zar arını ma uz . 
mukabilinde Türkkuşu Leva-j iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
zım Bürosuna teslim etmiş bu· V Ek 'l · · k t k · f" l f' t t kl"f k 1 ki ı'hale l - sı tmeye ıştira e me ısteyen ırma arın ıa sız e ı ve ata o arını 

lunmalıdır ar. gllnünden bir hafta evveline kadar hizalarında işaret edilen Umum Müdürlükleri alAka-

1
. t L . A . - 5 A Ko duıı dar Şubelere vermeleri ve tekliflerinin kabülünü mutazammm vesika almaları lazımdır. 
s , vz. mır. . . . · .. . . 1 • 

İstanbul Denız Yollamaat ıçın 1 VI - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve yüzde 7,5 güvenme para-
25,30 t~nd hacu:ıindhe ve 

1
25 beyt·.~~ larile birlikte eksiltme için tayin edilen ıün ve saatlerde yukarıda adı geçen Komisyona 

kuvvetın e bır amu e mo oru , . ( ) 
19-9-938 pazartesi ııünü saat 14.30 gelmelerı ılan olunur. 4917 4-4 
da Tophanede lstanbul Levazım 11 • • • AmirliA"i Satınalm,. Komisyonunda 
açık eksiltmesi yapılacaktır. Ketif 1 
be.teli 2231 lira 32 kuruştur. Şart. • Muhammen 
name .ve keşfi komisyonda ıörül•· I Tartma bedeli Tutarı 
bilir. lıteklileıin _kanuni veıi~ala· 1 Cinsi Miktarı kabiliyeti Lira 
rile beraber bellı saatte komısyo• ı Baskül -
na gelmeleri. 3 adet 2000 kg. hk 324 -

Lira 
972 -
285 -

Muvakkat 
teminat 
L. K. 

72 90 
21 37 

Eksiltmenin 
Şekli gün saati 

Açık eksiHme 13, 
Pazarlık 13, 15 -------, " ı " 1000 " 285 -Müteferrik l - İdaremizin Yavşan Tuzlası için şartnameıi mucibince satın alınacak yukarda 

Levazım Amirliği Satınanlma ı tartma kabiliyetleriyle miktarı yazılı 4 adet baskül hizalarında gösterilen usullerle sabn 

Komisyonundan: \ alınacaktır. 
fdareteri İstanbul Levazım A· il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

mirliğine bağlı müessesat için 180 ' 111 - Eksiltme 12.l'<.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizalarında gösterilen saat-
ton meşe kömürünün kapalı zarf· lerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
la eksiltmesine talip çıkmadıtından IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
8 Eylül 938 Perşe~be günü ıaat 

1 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif ve kataloklarını mtinakasa 

14 d«:_ T?p.b~ede 1
1
•tanbuKl ~eva· günlinden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen Şubesi MUdürlUğUne vermeleri 

zım Amırhtı Sabna ma omıayo• 
ounda pazarlıhla eksiltmesi yapı· lazımdır. • , . 
lacakbr. Tahmin bedeli 8100 lira, 1 vı - İsteklilerin eksiltme içın tayın edılen gün ve $aatlerde yüzde 7,5 iUvenme pa· 
ilk teminatı 607 buçuk liradır. [ ralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (5245) 4 4 



--~---------------------------------------------------------------------M_ü_n~kua:oaıe~si 

1 
Cinsi 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Miktarı Muhammen Bedel 
Beheri tutarı 

L. K. L. K. 

% 15 Arttırmanın j 1 - Şartnamesine ekli listelerde yazılı ebat üzerinden 
teminatı Şekli saati şartname mucibince 1 No.h tipten 500 adet ve 2 No.lı tip-

i ten 500 adet ki ceman IOOO adet portatif içki sandığı açık adet L. K. 
eksiltme usulile yaptırılacaktır. 

Boş bo- 1500 - 65 975,- 146,25 t açık 
9
ar
3
t
0
- il - Muhammen bedeli beheri 363.4 l kuruş hesabile 

bin san- ırma 
dığı ' 3634. IO lira ve muvakkat teminatı 272.55 liradır. 

Müstamel III - Eksiltme 16-IX-88 tarihine rasthyan cuma günü 
Marsilya 1200 - 8 32,- 4,80 Pazarlık 10 .. saat l Jde Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki A-
kiremidi hm Komisyonunda yapılacaktır. 
Snlfür dö 170 Ki. - 80 136 20,40 ,, 10,30 iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
karbon Şubeden alınabilir. 

1-Eylül H38 tarihinden Şubat 939 sonuna kadar Cibali V --- isteklilerin eksiltme için tayin edilen günve saatte 
fabrikasında birikecek 1500 adet boş bobin sandıkları ile % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Ko-
Cibali nakliyat şubesi önünde olup hedmP.dilen iskele misyona gelmeleri ilan olunur. (6012) 2-4 
üzerindeki adaların damından çıkan 1200 adet müstamel • • • 
Marsilya kiremiti ve büyük ambalajlarda 170 kilo sülfür 1 - İdaremizin Yavşan ve Çam altı tuzlaları ıçın me 
dö karoon yukarda hizalarında gösterilen usullerile satıla- mur, amele ve lüzumunda hafif yük naklinde kullanıl ı- ak 
caktır. üzere birer tonluk iki adet kamyonet şartnamesi mucibin-

11 - Muhammen bedellcrile muvakkat teminatları yu- ce açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
karda yazılıdır. ıl - Muhammen bedeli beheri 2400 lira hesabile 4800 

111 - Arttırma 9.9.938 tarihine rutlayan cuma günü lira ve muvakkat teminatı 360 liradır. 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataş'ta levazım ve muba- III - Eksiltme 17.9.938 tarihine rastlayan cumartesi 
yaat şubesinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin-

IV - Boş bobin sandık numuneleri Cibali fabrikasın· deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
da müstamel kiremitler Cibali' de nakliyat şubemizde her iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
gün görülebilir. Şubeden alınabilir. 

r:.'1 
10 Teşrinievvel 938 ı>aznrtesi günü saat 11 de Ankarııd• ı S 

Vekaleti binasında Malzeme eksiltme komisyonu odasında cerıııı11J ~ 
lira ınuh:ımmen bedelli Haydarpaşada sif supalan teslim şartile lııea 
adet telgraf fincanının açık eksiltmesi yapılacaktır. 

.Muvakkat teminat 112,50 liradır. . l\f 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankara Nafıa Vekileh 

ınc miidürlüğiinden parasız olarak alınabilir. .~ 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı "es~ 

birlikte ayni ı;in saat 11 de komisyonda hazır bulunmaları 1 3 
(3218) (5675) 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan; F61 

Haydarpaşa Nümune hastanesinde lazım olan 10 k•lefl'.I 
gen malzeme.si açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 
f' 

1 - Eksiltme l<t-9-938 Çarşamba günü saat 14 de Car~ ~ 
da Sıhhat ve içtimai Muav n t Müdürlüğ;\ binasında kurulu e 
yonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat 3230 lira 2> kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti : 242 lira 27 kuruştur. 
4 - İıtek l i~er şartn ~meyi h:!r gün komisyonda görebilirı;;; 
5 - fı;tekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2. i 

yıh kanunda yazılı belge'er ve bu işe yeler muvakkat gar•11t~o 
buzu veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve sautte ~ 
yona gelmeleri. (5885) 

V _ İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin katalok-
larile karoseri şekli ve dahili taksimatını gösterir bir plan Cinsi Miktarı Tahmin bedeli saatlerde % 15 güvenme paralarile birlikte yukarda adı 
ile benzin sarfiyatını gösterir fenni tekliflerini ihale gü- Ders sırası ıoo 12 geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (5784) 4-4 . 

• • • nfinden 5 gün evveline kadar inhisarlar tuz fen şubesiıı: S. Yazı tuhtaM 4 9.SO • ol, ~t 
vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika Lisemize lüzumu olan yukarda cins ve miktarı ile tah111t~ı' t, 

I - Aokara'da Atatürk Bulvarında şartname ve pro1esı almaları lazımdır. \'e ilk teminatı yazılı eşya 12-9-938 pazartesi günü saat ıı de c"-. 
mucibince yaptırılacak depo ve imlahane in~aatı kapc:ılı zarf VI 1· t kl"l . k 'lt . . t · d"l .. 'Kültiir direktörliibrii binası içinde toplanan okul k'>misyonu taJ11: - s e ı erın e sı me ıçın ayın e ı en gun ve k . . . . ·bi ı; 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 0 •• •1 b" l'k k d d apah zarfla eksıltmesı yapılacaktır. Bu ışe gırecekler bu ga jS 

il - Keşif bedeli 199.146 lira 15 kuruş ve kk t saatte % 7,5 guvenme paraları e ır ı te yu ar a a ı ge- tıklarına dair resmi daireden alınmış vesaikle ticaret oda ını.Jl 9 
muva a 

1 

çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (6013) 2-4 belgesi ve teminat makbuzunu havi kapalı zarflarla 2490 sıısılı 
teminatı 4495.73 liradır. oS1 

• • • ahkamı dairesinde eksiltme saatinden bir saat evvel konıisf 
lll - Eksiltme 15/lX/938 tıuihine rastlıyan Perşembe Cinsi Miktarı Muhammen B. Muv. Eksiltme- kanlıgına tevdileri. j, 

günü saat 11 de Kabataş'ta Levazım ve Mubayaat Şubesin- Kilo Beheri Tutarı tem. nin saati Teminat liseler muhasebeciliği veznesine yatırılacait, §ııt31' 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. L. K. S. L. K. L. K. okuldan iörülüp öğrenilir. (5900) 

IV - Şartname ve projelr.r 9.96 lira bedel mukabilinde . ----.---------------- --
inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesiyle Ankara Başmüdür-! Sıgara makıne 15.000 - 20 70 3105 - 232 87 10 
] •• b .. d l b·ı· kolası 
u6un en a ına ı ır. Si'Iara paket 13·550 - 20 70 2804 85 210 36 10.30 

V - Ekıiltmeye iştirak etmek isteyenlerin bir mukavele kolası 

ile yaptıkları bir binanın taahhüt bedelinin yüz yirmi bin lira 1 _ 5.9.g3s tarihinde ihale edileceği ilan edilen 15000 
dan aşağı olmaması ve ~endileri. biz~at Yüksek Mü~~n.dis veya kilo sıgara makine ve 13.550 kilo sigara paket kolasının 
mimar olmadıkları takdırde tekhflermi bunlardan bım,ıyle ~üş- eksiltmeleri görülen lüzum üzerine 10 gün temdit edilmiştir 
tereken ya~maları ~e ~ukavel_e~i ~irlikte imza. etmelerı .ıa- ı il _ Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hi
zımdır. Eksıltmeye gırebılmek tçın ıcabeden vesıkalar eksılt· zalarında gösterilmiştir. 
me gününden bir hafta evve1ine kadar İnhisarlar Umum Mü- 111 _ Eksitme 15-9-938 taribiue rastlıyan pazartesi 
dürlüğü İnşaat Şubesine gösterilecek ve ayrıca fenni ehliyet günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
veıikası alınacaktır. istekli ile birliktt: teklif yapacak olan fen Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
adamının dahi ayrıca müteahhitlik yapmış olması şart de· ıV _ Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

ğildir • şubeden alınabilir. 
VI - Mühürlü teklif mektuhunu, kanuni vesaik ve İnşaat V _İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat-

Şubsmizden alınacak fenni ehliyet vesikuiyle muvakkat gü- erde % 7
1
5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge-

venme parası makbuza veya banka teminat mektubunu ihtiva çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. \6105) 2-4 
edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 10 a ka- = • =,..-==--."". --:.=:==-------~....::....;;=----~-~ 
dar yukarda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz lstan bul Sıhhı Muesseseler Arttırma ve 
mukabilinde verilmesi lAzımdır. (5953) 3-1 Eksiltme Komisyonundan; 

• • • 
1 - İdaremizin Kutu FabrikaEı için şartnamesi mucibince 

300 kiloluk 1 adet ve 500 kiloluk l adet ki cem"arı 2 adet bas
kül puarlık usuliyle satın alınacaktır. 

Il - Pazıtrlık 12.9.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 10.15 rle Kabataşta Levazım ve Mubııyaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

Gaziantep Trahom mücadelesi için lazım olan 76 kalem alat 
açtk eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü· 
dürlütü binasında kurulu komisyonda 14 9 938 Çari~mba günü ıaat 
15 de yapılac;akhr. 

2 - Muhammen fiyat: 1833 lira 5 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti; 137 lira 47 kuruştur. 
4 - istekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 

, ......... .a-..-. ............ ~ 

Sayın 

1 GELiYO R 
' müşterilerimize mü jde 

Ankara 1937 Enternasiyonal Kömür Sergisinde JO" 
Hey' etince AL TIN madalya verilen yerli 

EKONOb iK ve ŞIK 
markah sobalarımızı her yerde aray111ıt 

Fiatlar ELVERİŞLİDİR-
r En son model Avrupa Kroıııe .~if 

ve Emayeli sobalarımız da geltJJ
1 ~ 

TEMINA TLI ve .. suyu çabuk ,sıt', 
T ennosifon Hamam kazanları~ 

k Jlıt· mar amızla her yerde arayı 
8
c 

Her nev'i BANYO, LAV).~ 
oc' 

Musluk çeşitlerim, Hava gaıı ( 
. 11•' 

ları ve sıhhi levaziminizi ııı•" 

mızdan satın alınız. 

Ill - Şartnameler parasız olarak her gün ıözü geçen 
Şubeden almabilir. 

IV - Ek iltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif 
ve kataloğlarını münakasa gününden bir hafta evveline kadar 
Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri lazımdır. 

ŞIK SOBA MAGAZJ\61 

M. Ş 1 R A K Y A N 
6 

lstanbul . Büyük Postsıne kuşmnda, Türbe ıok. N°· aayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat a-aranti 
makbuz veya mektubu ile birlikte belli gün ve saatle komisyona '9 
a-elmeleri. (5883) aaı:ı::na:maza•a•••••••••••..,... 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
% 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Ko· 
misyona gelmderi illn olunur. (5589) 4-4 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan : 
Haydarpaşa Nümune hastanesiqde lıhım olan 15000 metre gaz. 

idrotil açık eksiltmeye konulmuştur. 
J - Eksiltme J4.9.938 çar~amba günü saat 14 de Cağaloğlunda 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyon· 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat : 1350 liradır. 
3 - Muvakkat ıaranti : IOI lira 25 kuruştur. 
4 - !stekliler şartnameyi her gün Komiıyonda görebilirler. 
5 - istekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 

ıayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeler muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli ıün ve ıaatte Ko-
miıyona gelmeleri. (5886) 

~ 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 

Komisyonundan : 

Münakasaya konan Miktan Muhammtn Pey Ekıiltmenin 
eşyanın cinsi bedeli akçesi tarihi saat 

Ders sırası 30 adet 3;;,50 L. 249.00 L. 14/9/938 10 
Etüt sırası. 50 • 45.00 L . 
Resimhane masası 25 • 35.00 L . 
Rc!>iınhane n1a::.ası 

ta burası 75 • 4.00 L. 109.00 L. 14/9/938 10.3 
Proje ve dosya dolabı 3 • 92.50 L. 

1 - Mektebin 938 mali senesi zarfında yaptıracağı eşya açılc ek· 
siltmeye konulmu~tur. 

2 - Bu eşyaların cins ve ıniktarlarile muhammen bedelleri ve ilk 
teminatları, eksiltmenin tarih ve şekilleri hizalarında gösterilmiştir. 

3 - İstekliler 938 mali senesine aid Ticaret odası ve ikalarını gös
tereceklerdir. 

4 - Şartnamelerini ve nümunclerini görmek istiyenlerin her gün 
ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mekteb 
binası dahilindeki komisyona müracaatları ilin olunur. •5841• 3-4 

,,.,.,""' ...... """""'""'""' ... """~"""~-
Mü TE AH H i T ve MÜESSESE LEH İ~ 

Nazarı dik katine 
Taahhüt ve tesisatlannızda kullanacağınız aleiüfl'.1 11

"' 

Font, galvaniz ve demir boru ve tefrrruati ile~~ 
Kalorifer ve sıhhi malzemesini milbayaa eder 

bir kerre de ____.-

izi • KAZ Et 
Ticarethanesine müracaat edini.Z 

(Telefon : 49392) 

GALATA, MAHMUDİYE CADDESi, N~. 39 d• 

Evsafı ile fiyatları her türlü rekabettet1 

üstündür • ,,,1 
\.tAıtwW':.w-nA~..c-~ .. ıtw~·açx.1J1Eı. 



~~ çift ~·em . . -.eva • cnı 6/9/~38 salı günli sant 15,30 da Tophanede Istan-
~ Yap~lln An:.irliği Satınalma Komisyonunda kaı>alı zarfla eksilt
~~ ttnıı acaktıı. Hepsinin tahmin bedeli 8500 liradır. 
~ t~liileh~~h ~37 buçuk liradır. Şartnamesi ve ııümunesi komisyon

'-tt ılır. isteklilerin kanuni ve::.i.kalarile beraber ihale saatinden 
evvel teklif mektuplarım Komisyona vermeleri 

(152) (5651) 4 -4 
• • • 

~~~o:etre arka çantahğı bez 10 eylul 938 Cumartesi günü saat 
9' 'hrıac ~ede İstanbul Lv. amirliği satın alma ko. da açık eksiltme 
b~~t tır. Tahmin bedeli 649 lira 20 kuruştur. İlk tem~atı 48 lira 
~iv~~· Şartname ve nümunesi Ko. da görülebilir. isteklilerin 

Si ıkaıanıe beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. (163) (5814) 

3-4 
• • • 

Ordu 
et Çorb sıhhiyesi için 1000 adet tabağile beraber çay fincanı, 2000 

esi a .~abağı, 2000 adet yoğurt kasc:si, 500 adet tuzluk 12-ı-J-93~ 
Jtıne ~nü saat 15 de Tophanede İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. d:'l açık 

tı 97 ~alınacaktır. Hepisinin tahmin bedeli 1305 liradır. Ilk te
Scatt a 87 kuruştur. İsteklilerin kanuni vesikalarile berabet 

e l<.o. na gelmeleri. (162) (5813) 3-4 

• • • ~ Ordu 
~i s:hhiyesi için 2000 adet .surahi, 2000 adet bardak, 12-9-938 
\.ı..:tıne ifinü saat 15,30 da Tophanede İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. da a~ık 
tı~ill\at1 (~ alın~caktır. Hepisinin tahmin bedeli (1470) liradır. ilk 

~ hutr. ~) ~ıra (25) kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da gö-
klilerin kanuni vesikalarile beraber Ko. na gelmeleri. 

(165) (5816) 3---4 
• • • 

Otd 
1 lS cı: ~ıhhiyesi için 1000 çüt lastik ayakkabı 13 • 9 - 938 salı günü 

, .' 'l'lb 0~hanede İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. da açık eksiltme ile alına-
~~~İl!l ~ın bedeli 2040 liradır. İlk teminatı 153 liradır. Şartname 

htııiesı lto. da eörülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile i>c· 
&aatte Ko. na gelmeleri. (164) (5815) 3-4 

l (}tdu • • • 
!it 't<>J>hSthhiyesi için 10 ton Pamuk 12-9-938 pazartesi günü saat 
t~Ut~lle.de İstanbul Le\'azım Amirliği Satınalma komisyonunda 

litad e ıle alınacaktır. Tahmin bedeli 3300 lira ilk temina~ı 347 
~tı~ Şartname ve nümımesi Komisyonda görülebilir. lstek-

Vesikalarile belli saatte komisyona gelmeleri (167) 
(5867) 3-4 

~ ... 
taııc1 hı"b' 
~t 15 u ıınmat deposu için 2~0 liralık benzin 9-9-9~8 cuuıa 

t l>aıa ~e Tophanede Levazım Amirliği Satmalma Komisyo -
~~~~. t la alınacaktır. Teminatı 37 buçuk liradır. 
,, heıı~misyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarllo 

ı saatte komisyona gelmeleri. (166) (5866) 3-4 

,°% Tahmin edilen Muvakkat teminatı 
~ ~ilo b bedeli lira 
~ ~ilo ç: eyaz peynir 2881.20 
~~o 'l' Ubuk makarna 4462.00 

itrıo ltiı0 i Ve arpa şehriyesi 446.20 
ı, ltiı0 E ~Ysı reçeli 1315.50 

772.92 

ı, l1ulta l'ik reçeli 1200.63 
)a_a.11 % l'l~a .~azılı beş kalem yiyecek maddesi 13-9-938 tarihine 
~ ~Otı.~unu saat 14,30 da kapalı zarfla alınmak üzere müno

' ~\l'-' U§tur. 
a 01'1t1an akltat teminatı 772 lira 92 kuruş olup şartnamesi her gün 

~~ lgıeJ:a~ız olarak alınabilir. 
~ ~allalı erın ~490 sayılı kanunun tarifat~ d:11ilinde taıızim (.."'

eJ.itı.e k teklıf mektuplarını en geç bellı gun ve saatten bir 
l adar komsiyon başkanlığına vermeleri (5796) 3-4 
~'l'-ıı . • •• 
~n ~ıtı ed' 

~ tle O.ı 1138 ıl~ıı_ bedeli 17.156 lira 35 kuru~ olan 98.770 kilo zey-
~ 'r aı,ll.ttıa~~ıhıne raslıyan salı günü ~aat 11,30 da kapalı zarf 

~ l'1ı ll"altıt uıere münakasaya konulmuştur. 
l tıctaıı 'fıat teminatı 1286 lira 73 kuruş olup şartnamesi her gün 
~le~lile:~asıı olarak alınabilir. 
"ı>atı t ~.2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
~lldlt el{ it nıektuplarını en geç belli gün ve c;aatten bir saat 

asırnpa~ada bulunan komisyon b:.şkanlığına ver-
5518 3-4 

~ 
• ~ııh~ı S~hhi Müesseseler Arttırma ve 

1
"1 ~ ksıltme Komisyonundan: 
ııı, <>cı.ı)t h 1 
' ~'l>al, ••tane.ine lazım olan 137 kalem ilaç ve tıbbi 
s,~h ~•llt 2:arfla ek•iltmeye konulmuştur. 

: d, llt "~illi ~4 9 93 Çarşamba günü saat 15 te Cataloğ
~' ~llli'ltac:~ınıaj Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Ko-
' •• \ıh" hı-. 

ı ''ltı llııtı•n fi g' 1 "•kk yat! 5228 lira 68 kuruştur. 
J'!t:Itıuc;t iaranti: 392 lira 15 kuruştur. 
t' 'kliler far~ameyi her gün komisyonda görebilirler. 

\.~~ 'tıı, bel carı seneye ait ticaret oda .. vesikasile 2490 sayılı 
"\ ~ ttklin tele~ ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuzu 

'~tleri •vı zarflarına ihale saatinden bir saat evvel ko-
• (5 8•) 

Münakasa Gazeteai 5 

Kayseride Kolorduca Piyade nlayı civarında gösterilecek bir ma
halde şartname ve planı mucibince •2250• lir:ısı 938 mali yılı içinde 
ve mütebaki a27750• lirası d:ı \'erilecek bono ile 939 mali bütçesinin 

1 
tnsdikini nıiıtl'ddJ. ı·trilınck iizcre cem'an •30000· liralık muhammen 
ke~i{ bedeli, dahilinde bir oto gnrajı inşası kapalı 2arfla münakasaya 

Tümen gamizonlarınııı ihtiyacı olan aşağıdaki miktar, tasınlanan fi- konmuştur. l\liinakasası 7/9/938 çarşamba giinli saat 17 de Kayseride 
atları ve ilk teminatları yazılı 886000 kilo unun kapalı zarfla eksilt- Kor. Satınalma Komisyonunda yapılacaktır' Muvakkat teminatı 2250 
mesi 21-9-938 çarşamba günü saat 15 de İzmitte Tümen satın alma ko- liradır. Şartname \'e ıılanı her giln mezkur komisyonda görülebileceği 
misyonunda yapılacaktır. Her mevkiin ihtivacı ayrı ayrı müteahhit- ~ibi hariçten nıürncaat edenlere de bedeli mukabilinde gönderilir. 
lerc de ihale edilebilir. Şartnamesi Ankara: İstanbul, Eskişehir leva- Icabcdeıı ''esik;ıları ihtiva edecek olnn ve kanunun tarif ettiği şekilde 
zım amirliklerinde ve İzmitte Tümen satın alma komisyonunda gö- 1 ihzar edilmiş teklif mektuplarının mezkur günde c:aat 16 ya kadar 
rülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatından bir saat evvel teklif rnek-

1 
mezkur Komisyon Reisliğine verilmiş olması. 

tuplarını İzmitte Tiimen satın alma komisyonuna \'Crmt"leri. 1 •298• •5649· 4-4 
(317) (5819) 3~4 Diyarıbakır birliklerinin ihtiyacı olan 84000 kilo pirinç kapalı 

Mevkileri Miktarı Tas nlaıı an fi 1t Tutarı İlk teminatı I zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek::.iltmesi 9-9-938 cuma günü saat 
kilo kuruş santim lira lira 11 de Diyarbakır Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Muhammen be-

İzmit 255000 12 50 31875 2390 deli 16800 ve muvakkat teminat 1260 liradır. İstekliler şartnamesini 
Adapazarı 225000 12 50 28125 2110 kombyonda görebilirler ve ihale gün ve saatinde bir saat e,·vel usuJi 
Bolu 225000 12 50 28125 2110 dairesinde zarflarını komisyona vermeleri. (276) (5469) 4-4 
Tuzla 70000 12 50 8750 657 Hepsine tahmin edilen fiy;b-5093()7 lira olan 312 çeşit ilaç 

Gebze 111000 12 50 13975 1040 kapalı zarfla sabn alınacaktır. Eksiltme 21 Eyltil 938 çarşamba günü 
886000 110750 8307 ıaat 1 l de Aukar da M. M. Vekaleti Sabnalma Komisyonunda yapı· 

• • • j ıacaklır. ılk teminatı 24142 lira 28 kuruştur. Şartnamesi 25 lira 50 
Tefenni kıtaatının kilosu 4 kuruştan 394,520 kilo arpasile kilosu 1 ku~uş mukabilinde Komisyondan alınır •. ~k~ltmeye gi~ecekler kanuni 

5 }rurustan 394 "20 kı"lo vulaf k ·ıt k l t A t emınat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 uncu maddelermde yazılı bel-, " ,., ., ı e ·sı meye onu muş ur. rpanın e- . . . . . . 
ıninatı 1184 lira yulafın 1480 liradır. İhalesi 14•9•938 çarşamba günü gelerle hır.tikte teklıf me~tubJarını ~~sıltme saatinden behemehal. bı~ 
saat 10 30 "C 10 4~ d d' ş t . 1· t d S Al K d .... 1 saat evvelıne kadar makouz mukabılinde Aukarada M. M. Vekaleti 

• • • , •• • , <> e ır_. ar. name. sı spar a a a.. . o. a goru c- 179 4989 3-4 
b ı k Satınalma Komisyonuna vermeleri ( ) ( ) 
ı ır. hte lılerm kanunı vesikalarıle beraber tcklıf mektuplarını ihllle 

saatinden bir saat evvel İspartada Sa. Al. Ko. na vermeleri. (320) 
(5861) 3-4 

• • • 
Tümen garnizonların ihtiyacı olan aşaıda miktar, tasınlanan fi. 

atları ve ilk inancları yazılı 1014000 kilo yulafın kapalı zarfla eksilt
mesi 19-9-938 pazartesi saat 15 de İzmitte Tümen Sat. Al. Ko. da ya
pılncaktır. Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edi
lebilir. Şartnamesi Ankara, İstanbul, Eskişehir, levazım amirlikleri 
ve İzmitte Tümen satın alma komisyonunda görülebilir. İsteklile
rin belli gün saatından bir saat evvel teklif mektuplarını İzmitte Tü-
men satın alma komisyonuna vermderL (316) (5818) 3-4 

::\levkileri Miktarı Taı:;ınlanan Tutarı İlk inanacaları 
kilo 

İzmit 95000 
Adapazarı 64000 
Bolu 74000 
Tuzla 261000 
Gebze 220000 

10114000 

fiatı 

kuruş 

5 
5 
5 
5 
s 

• • • 

lira lira 

4750 357 
3200 240 
3700 277 

28050 2104 
11000 825 

50700 3803 

Mersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan 145.000 kilo sığıreti 
koyun eti ve keçi eti kapalı :.z:arf usulile ekslltmiye konuldu. Eksiltme 
12 eyhil 938 pazartesi güııü saat 16 da Mersin askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Zarflar aynı günde açılış saatinden bir sa
at evveline kadar kabul edilir. İstekliler aynı zarfın içindeki teklif 
mektuplarında her üç cins ete de fiat verecekler salahiyettar makam 
hangisini muvafık görürse o cin::. et ihale edilecektir. 1\luhanımen be
del 43500 lira olup ilk teminatı 3263 liradır. Fazla bilgi edinmek iste· 
yen istekliler askeri satın alma komisyonunda mevcut olan şartname
leri her zaman görebilirler. (327) (5921) 3-4 

• • • 
İslıihiyedeki kıtaat 701000 kilo unun kapalı zarfla 12-9-938 pazar· 

tcsi günü saat 17 ~e İslahiyede Tuğay satın alma komisyonunda yapı
lacak şartnamesi Istanbul Ankara levazım amirlikleri ve islahi\'edc 
Tuğay satın alma komisyonundadır. ::\Iuhamınen tutarı 94 635 lir~dır. 
Teminatı 5981 liradır. Mektuplar eksiltme saatinden bir saat evveline 
kadar. 

İslahiyedeki kıtaatm 19700 kilo sade ynğı kapalı zarfla 12-9-938 
pazartesi günü saat 17 buçukta İslahiyede Tuğay satın alma komisyo
nunda kilosu 95 kuru~tur. Muhammen tutarı 18715 lira ilk teminatı 
1404 lira, mektuplar bir saat evveline kadar Komisyona verilmeleri 
(318) (5922) 3-4 

• • • 
İslahi:rcdeki kıtaat için 532,000 kilo kuru ot kapalı zarfla eksilt

meye konulmuştur. Muhammen tutarı 38620 lira ilk teminatı 1396 
lira 50 kuru~tur. Şartnamesi İslahiye tuğay satın alma Ko. dadıl' 
Eksiltme 14 eylfıl 938 çar~amba günü saat 15,30 do İslahiyede Tuğay 
satın alma Ko. da yapılacaktır. Ve teklif mektubları 14/9/938 sant 
14 e kadar İflahiyede Tuğay satınalma Ko. na verilmiş olacaktır. 
(324) (5865) 3-4 

• • • 
Tiimen birliklerinin ihtiyacı olan a~ağıda miktarı, liatları, tutar

ları ve ilk inancaları yazılı 324000 kilo sığır etinin knpalı zarfla ek
siltmesi 12-9-938 pazartesi günii saat 15 de İzmitte tümen satın Al. 
Ko. da yapılacaktır. Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı .müteahhitlere 
ihale edilebilecektir. Şartnamesi İst. Ankara, Eskişehir. LV. A. Sa. AJ. 
Ko. larında ve İzmitte Tümen Sa. Al. Ko. da her gün görülebilir. is
teklilerin belli gün ve saatte teklif mektuplarını İzınitt~ Tüm Sa. AI. 
Ko. na vermeleri. (295) (5689) 3-4 

• • • 
Mevkiler Miktarlar Tasınlanan Tutarı İllt teminat 

Kilo Fiyatı Lira Lira 
Kuruş 

İzmit 9450(' 25 23625 1780 
Adapazarı 90000 25 22500 ".689 
Bolu 9000fl 25 22500 j689 
Tuzla 20001) 25 5000 375 
Gebze 29500 25 1375 553 

324000 80995 6086 
• • • 

İslahiye kıtasmın 153,000 kilo sığır veyıı keçi eti kapalı zarfla s:ı· 
tın alınacaktır. :\1uhammen tutarı 28,305 lira ve ilk teminatı 2123 lira
dır. Şartnamesi İslahiyede Tuğay Satın Alma Komisyonundadır. Ek· 
siltme 14-9-938 saat 15 deİslahiyede Tuğay Satın Alma Ko. da yapıla
caktır. Teklil mektupları 14-9-938 saat 14 e kadar İslihiyede Tuğny 
Satın Al~a Ko. na vermeleri. (323) , (5864) 3-4 

Beher metresine tahmin edilen Ciat 55 kuruş olan 800.000 metre 
yazlık elbiselik bez kupalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İha
lesi 12-9-938 pazartesi günü saat ll dedir. İlk teminatı 21350 liradır. 
E\'saf ve şartnamesi 24 lira mukabilinde M. 1\1. V. Satın Alına Ko::.~ 
misyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 satıh kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde gösterilen \'e::.aikla teminat ve teklif mektupla
rını ihale saatinde gösterilen vesaikle teminat mektupları ihale 
saatinden en az bir saat evvel M. 1\1. V. Satın alma komisyonuna ver
meleri. (310) (5748) a-4 

Beher metresine tahmin edilen fiat 52 kuruş olan 300000 metre 
yazlık elbiselik be:.z: kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İha· 
lesi 13-9-938 salı günü saat 11 dedir. İlk teminatı 9050 liradır.Evsaf 
ve şartnamesi 780 kuruş mukabilinde ~I. 1\1. V. Satın Alma komisyo
nundan ·verilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 
maddelerinde gösterilen \'esaikle birlikte teminat ve teklif mektupla
rını ihale saatinden en az bir saat e\'vel :\1. M. V. Satın Alma komis
yonuna vermeleri. (308) (5746) 3-4 

İsparta garnizonunun kilosu 28 kunıştan 645ÔO kilo koytmeti ile 
kilosu 13 kuruş 50 santimden 240000 kilo un eksiltmeye konulmuştur. 
Koyun etinin teminatı 1280 ve unun 2430 liradır. İhalesi 12-9-938 pa
zartesi saat 10 ve 10,30 dadır. Şartnamesi İspartada satın alma Ko. da 
göriilebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber ihale saatinden 
bir saat evvel teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. (312) (5767) 

2--4 

Eskişehir garnizonundaki hava birliklerinin ihtiyacı olan 1050 
ton sömikok kömurü kapalı zarfla ~ksiltmiye konulmuştur. Eksiltme
si 12 eyhil 938 pazarteı:;i günü saat 16 da Eskişehir levazım amirliğin
de satın alma komisyonunda yapılacaktır. Kömürün şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. Muhammen bedeli 29400 lira ilk teminatı 
2205 liradır. İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesi
kalarile birlikte teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. (318) (5820) 3-4 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan 

Gaziantep Trahom Mücadelesi içiin satın alınacak 49 kalem la· 
boratuvar malzemesi açık eks:ltmeye konulmuştur. 

1 - Etısiıtme Cağaloğ'lunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdü .... 
lüğü binası Jda kurulu komisyonda 14 9 938 Çarşamba günü ıaat 
14.30 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: 1670 lira 50 kuruştur. 
3 - Muvakkat sraranti: 125 lira 29 kuruştur. 
4 - !stekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
5 - lstekJiler carl seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sa 

yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti mak· 
İ:iuz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komiıyona 
gelmeleri. - (5882) 

Cinsi 

Polis Mektebi 
Müdürlüğünden: 

miktarı Tahmin B. Tutan Teminat b. 
Krş L. K. L. K. 

inci nevi ekmek 40000 kilo 10 4000 300 
Datlıc koyun eti 10000 ,. 45 4500 337 50 
Sadeyağ 3000 ,, 105 3150 236 25 
Kuru erzak 39 kalem 000 49'l6 369 45 
Ya, sebze 33 ,, 000 308t 75 231 36 
SQt yoj'urt 3 ,, 000 312 50 23 44 
Odun maden kömürü 3 ,, 850 63 75 
Şeker ve saire 6 ,, 000 3097 50 232 31 

İhale ~aatleri 9 dan 10 kuru erzak ve şekerler 10 dnn 11 re kadar 
ET 11 den 12 ye kadar sadeyağ 13 ten H de kadur yaş sebze 14 den 
15 e kadar süt, yoğurt 15 ten 16 ya kadar ekmek, kömür odun. 

1- Mcktebimizin 939 senesi mayısın nihayetine kadar ihtiyacı 0 • 

lan bu hususa müteallik tanzim olunan şartnamelerde müfredatı gös· 
terildiği veçhiJe ekmek, et, sadeyağ, kuru erzak, yaş sebze ,.e saire· 
nin satmalınası için açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 15/9/938 ~ününe müsadif perşembe ~ünü yukardakl 
saatlerde Yıldızda Polis mektebi binasında Satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Taliplerin teminatı evveliye paralarını Beşiktaş Malsandıfı~ 
na yatırmaları. 

4 - Bunlara aid §artnameleri görmek, cins ve miktar, fiyatluıoı 
ö&"renmck istiyen talihlerin mektebimize ujranıaları ilin olunurl 
(5763) 2--4 
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Caution 

provisoire 

Lieu d'adjuclic:ation ~t du 

Cahier dea Charıres Jo1111 Heure 

Constructlo!!-Reiparatlon - Trav. Publlca-Mat6rlel de Constructlon-C•rtographle 

Rep. But. dir. jardin au Pare Gulhane (aj.) Publique 1358 85 101 91 Coııı. Perm. Municip. İstanbul 
Crepissaae et badigeonnage aux Facultoı Gr~ a ırre Com. Aeb. Univeraite İıt. 

de l'Univcuite. 
Projet pr adduetion de l'eau potable au Publique Municip. Karaman 

bourı Karaman (aj.) 
R,p. chaussee ı 1routıa Çorum-Sungurlu: PH eıtclı. 46603 4$ 3ı95 26 Vılayet Çorunı 

6224 m. 
Conatr. Bat. ecole primaire au bourg 

" 
35440 70 2558 - • KG tabya 

Tavşanlı (cah. cb. 178 p.) 
Con.tr- bitit•e fc. prim. a Utak (cah. 

" 
37607 29 

eh. 188 p.) 
2820 - " 

,, 

Conıtr. bafüıe 6c. prim. a Kütahya 
" 35760 61 2682 - " " (cab. deı cb. 180 p.) 

Conıtr. pave (aj ) 8787 25 659 - Vil. Balıkeıir 
Con.tr. arcb. ı/route Kutahya-Station , Publique 4977 65 772 05 Kütahya - " Alayund: 7 p. 
Couverture avee des vitrines en fer dea Gre a ıriı Preıid . Maiıon du Peuple Ank. 

baleon• ıiı ıur la f açade l.terale. 
Rep. fauteuilı. ,, ,, 

" Repar. inltall. eau. 
" 

,, " Conıtr. trottoir et draioaae • ,, " Modification cloiıon ,, ,, ,, 

E16ctrlclt6-0az-Chauffege Cantraı (lnstellatlon et Mat6rlel) 

Articles eleclriquee: 4 lots (aj.) Publique 1030 - Municip. Karaman 
in.tali. electr. hourg Ulukışla Pli cach 13568 13 1017 - ,, Ulukışla 
Generateur de rempliuage 1 p.(o.ah.oh.pr 4 :?5) 

" 850JO - ü375 - Com. \eh.lat.Marit Miniat.Def.Nat. 
Radioı fonctionnant avec accumulateurı Vil. Manita jusqu'au 

et aece•: 8 p. 
Ioıtall. cbauffage central, dration et 8600 - juıqu'au 

ioıtal. 1anit. a la biti11e cioema i 
Maniıa (aj.) 

Hablll•ment - Cheussur•• - Tlasus - Culrs 

Habits de garde-champetrea: 72 eomplcta Publiquo -- Kaymakamat Malkara 
caaquettu: 72 p. cartouchi~res: 72 p. 
.aeı pr archivH : 72 P• chauasures: 72 p . 

Toite pr carte: 10000 m. Gr6 a rri 3600 - 270 - Oir. G,a. Cartophraphie 

Travaux d'lmprlmerıe - Rellure P•p•terle ot •rllcl•• de Bureau 

"' 
Ecriteaux de diff. lonz. de 4-12 m. 3S5 p. Pli cach. 8500 - 637 50 Mualoip. Ank. 

Ameublement pour Habttatlon et Bureaux - Taplaaerıe ete. 

Armoirca et vitrinu: 1 lotı. Publique 3598 - 269 85 Oir. Ecolo Commerco Marit. 

Combuatlble - Carburant - Hullle• 

Semi·coke: 250-300 t. charbon erible: 
45 t. boi• de ebene: 10-20 t. 

Charbon de boia: 21,3 t. (aj.) 
Semi eolce iodig. 77 t. (aj.) 
Charbon de terre: 2 lotı (11j ) 
Charbon de boiı de ebene: 180 t. (aj.) 
Boia de sapin : 20 t. boiı de ch~ne : 

70 t. (aj ) 

pıver• : 
Moteur Oiesel pr remorqueur 
Chambre a air et paeux : 8 P• 
Pierres parqueta: 40000 p. • 
Repar. voiturea: f> p. 

Pli cach. 

Puhlique 
Gr6 a IJre 

Publique 

Gre a ıre 

95g 50 
1886 50 

8IOO -

544 50 
4~00 -
220-

661 50 Oir. Gen. Türkkuşu 

72 - Com. Ach. des Museeı 
JU 50 • ,, 

607 50 
Oir. Ec. Agr. Adana 
Com. Aeb. Int. İat. Tophane 
Com. Ec. Gend. Kütahya 

Oir. Oenizbank Suc. iıt. 
40 81 Vıl. Balıkeıir 

Muoicip. Balıkeıir 
18 - Dir. G,n, Cartographie Ank. 

14-9-38 il -
8-9-38 13 -

8-9 38 il -

19-~-38 16 30 

23-9-38 ıo -

23-9-38 15 -

23-9-38 15 -

8-9-38 10 -

8-9-38 16 -

9-9-38 16 -
9-9-38 16 -

10-9-38 16 -
10-9-3S 16 -

8 9--18 il -
19-9-38 14-

24-I0-3S 11 -
15-9 38 

S.9-38 ıı -

22·9·38 14 -

2:-9-38 10-

20-9-JS J 1 -

19-9-38 11 -

19-9 38 ll -

9-9-38 14 -
9-9-3$ 14 ~ 
8-9-38 9-
8-9-JS 14 -
8-9-38 

15-9-38 
8-9.J~ 10 -

16-9·38 16 -
8 9-38 9 30 

Piecea de rechange de maehines mar· 
que "tornigroft,, 22 lotı . 

Pli caeb. 8314 - 62t> 24 Com. Acb. Com.Gb.Sury Oouarı.iıt. 21 9-38 11 -

Moteur pr transport de 2j C.V. et do 
25-30 t. 

Zinc en plaque: 9607 k. 
Couvertureı pr ehevaux: 60 p. ıacs a 

fourrage: 100 p. ganta pr etrier les 
chev. 800 p. taogle en erin: 150 P• 
beleme : 25 p. bridea en cuir: 100 p. 
id. en chaioe 100 p. 

Bidonı pr benzine et mat,riel pr pro• 
pret6 (aj.) 

Provlelone 

L6gumt1: 21 lota (aj.) 

Publique 

Gr6 İl sırlı 
,, 

-
B) Adjudications a la surenchere 

Moteu11, chaudron, poeleı, pre11e ete. Publique 

2231 32 

2306 68 

2012 62 

--

Com. Ach. Int. İat. Tophan6 19-9-38 14 30 

3~5 85 
" " 

8-9-38 14 30 
120 - Com, Ach. Div. Bursa 7 9-38 IO-

Com. Ach. Mil. KQtahya 12·9-38 ll 

147 (J1 Com. Acb. Ecole Metier fıt. 12-9·JS 

Oir. Bienı Nat. Iat. 19-9-38 14 -

E .• - · ı - : . · t"'!'" .~.· -_· t..!- ... •"".~ . . _. -· • . • • . 
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Salı 6-9· 938 

Arpa (Ank. Lvz.) No. 781 
Maliye istatistiklerinin basbnlması (Bqvekilet İstafütik (it~ 

No. 780 

irmik (Vize Aık. SAK) No. 787 
Mendil bezi (M. M. V.) No. '788 
Evrak, matbua ve defatir (Kırklareli Vil.) No. 788 
Şose inşaat( (Kırklareli Vil-) No. 7ll0 
Zeytinyağı (Deniz Lvz. Sak.) No. 793 

Benzin (İst. Limam Sah. Sıh. Mrk. Sak.) No. 793 
Ambalaj tahtası (Tophane Lvz.) No, 794 
Kuru ot (Çorlu Kor. Sak.) No. 794 

Un, sıiır eti ve sade yaK" (Artvin Ask. Sak.) No. 795 
Benzin (Nafıa Müd.) No. 795 

Deniz nakil va~ıtalart için malzeme (İst. Liıuam Sah. Sib. rJr~l 
Odun (Artvin Ask. Sak.) No. 795 
Elbise kaput (Ank. Beled.) No. 795 
Yemeni (Tophane Lvz.) No. 795 

Çimento, çakıl ve kir.!ç (inhisarlar U. Müd.) No. 796 
T~rmık, yaba, balta v. s. (E iirne Vil.) No. 796 V 
Oıyarbakır Tayyare alanında yap. elektrik tesisatı (M. ~i· 
La . k" .. .. (A k F b 'k 1 . .ı:;d.ı vemarın omuru s . a rı ıı ar lzmir Silah Fabr. l" .. 
Bahçe dıvarı inşaatı (Ankara Vil.) No. 799 
Saman (Ankara Lv.ı:. ) No. 802 
Dizel motörü (Ankara Beled.) No. 804 
Sinema binası tamiri (Çorum Vil.) No. 804 
Dikilmiş ya;ılık elbise (M. M. V .) No. 804 

Arpa ve saman (Trapzon Beled.) No. 805 
Gaz ve odun (Kars Jnndr. Komut.) No. 805 
Poıta nakliyatı (Lüleburgaz P. T. T.) No. 807 
Kömür (Edirne Vil.) No. 808 
Yumurta ve kaşer peyniri (Edirne Kültür Dir.) No. 808 
Pirinç (Tophane Lvz.) No. SOS IJ" 
Gümrük Muh. kulübe.si tamiri (Güm. Muh. Gen. J{oııJ• 

No. 809 

Mardi 6.9.938 

Orge (lnt. Ankara) No. 781 t 

lmpeulon deı statistiqueı Financieu (Dir. gen. Statitticl'' 
Vermicelle {Com. ach. milit. Vize) No. 787 
Toile pr. mouclıoira (Mini:.. def. Nat.) No. 788 
lmpreasion de resıislres (Vil. Kirklareli) No. 788 
Constr. ch.ıuuee (Vil. Kirklareli) :Ko. 788 
Huile d 'olivu (Com. aciı. Int. Marit.) No. 793 
Benıioc (Office sanitaire Port bt.) No. 793 
Plaoche pr. amballeie (lot. Tophane) No. 794 
Fo:n (Corps armee Çorlu) No. 794 tifJ 
Viande, farine et b~urre (Com. acb. milit. Artvin) No· 
Benzine (Mioist. trav. Publ.) No• 795 f 
Materiel pr. embarcation (Com~ ach. Office Sanitair' 

No. 795 

Bois (Com. ach. milit. Arlvio) No. 795 
Costunıes et capot~s (Municp. Ank.) No. 795 
Pantoufles (lut. Tophane) No. 796 

Cimant. cail'ou et chaux (Dir. gen. i\lonı po~es) No· 1~ ı 
Rateaux, v .. ns, pelles ete. (Vi!. Edirne) No. 793 r:ıı· A \ 
lnstallation eleclriqu~ a Oiy~rhakir (Minh .. def. N•~·) ~"' ~ 
Charbon da terze (Dır. Fabrıques de Fusilrı A ııınır) 
Consir. mur tVil. Ank.) No. 799 
Moteı.ır Diesel (Munic. Ank.) No. 804 
Paille (lnt. Ank ) No. 804 ' 
Rep. bat. cine (Vil. Çorum) No. 804 
Uniformes d'ete (Miılis. def. Nat) No. 804 
Orge et paillo (Municip. Trabzon) No. 805 
Bois et petrole (Command. g~ndr. Kars) No. 803 1 
Transport poJtaux (Dir. P. T. T. Luleburgaz) No. sD 
Charbon Uzunkopru (Vil. Edirne) No. 808 
Fromage et oenfs (Oir. Culture Edirne) No. 808 
Riz (lnt. Tophane) No. 808 
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Repar. 1ru6rite Surv. Oouane (Com. Gen. Surv. Do&J' 

•unlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir' 


