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Umum Tüccarların ve ~ üteahhitlerin Mesleki Organıdır 
~=~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

sı 

HARICi EKONO iK 
HABERLER 

Yunanistan'ın demir ithalatı 

~liıı, 
ııı d 4, Eyliıl. - Yunanis- anlaşıldığına göre, Yunanis· 

111
, emir ithalltının % 75i tan seneden aeneye daha zi· 

"Ya'dan yapılmaktadır. yade demir ithal etmektedir, 

li 111'' dan sonra lngiltere ve memleket sanayileştirmek t, ş 
•Yanı dikkattir ki Yu- ·için sarf olunan gayret ve 

•ttn b N f N . . b' t . t u •ene lehisdan' dan a ıa ezaretının ına e tır-
~ 0~ teneke ithal etmiştir . diği ebniyeler için daha kül· 

•rıdaki rakkamlardan liyetli demir lazım olacaktır. 

s.ıos 
6.327 

demirin envaı 

64.258 
. 74.787 
85.709 
16.345 

ton 
22.447 
27U06 
27.672 
10.801 

Mısırın soğan ihracatı 

ayın müteahhitler 
Vuku bulan bir anlaşma üzerine bu günden itiba· 

.. ren "Münakasa Gazetesi" A. Tevfik Müessesesi tara· 
fından yedi senedenberi muntazam bir şekilde çıkarıl
makta olan türkçe ve fransızca münakasa bültenleri
ne kaim olmuştur. 

Binaenaleyh, işbu bülten abonelerine bu günden 
itibaren "Münalrnsa Gazetesi,,' irsal olunacaktır. 

Bu suretle Türkiyemizde ilk olarak münakasa ilan· 
larına mazbut bir şekil veren, umum müteahhitler me· 
hafilinde hürmet ve sevgi kazanan ve bu vadide hay· 
li ihtisas sahibi olan iştı'I müessesenin gazetemize teş
riki mesailerini temin et niş olduğumuzu tepşirle bnh-
tiyarız. MÜNAKASA GAZETESİ 

'" n Bil p • $$ 

EffilıEK ~T 

HAB RUE 
Yeni sebze hali 

1 

~ . ----- Meyve halinin hemen ya• lar bir başka tarafdan küçük 
("bir, 3 nında, Belediye tarafından alıcılar için bir niymet sayıla-
L~t'd ' Eylul. - İsken- raç etmiştir. - 2.429.365 çu- yeni "sebze hali ,, yaptırıl- bilir. Mesela 15-20 kilo mal 
l'>l!t .. tt ticaret offisinin va l .. ırıd · v • • • maktadır. Buraya sebze işi satabilir bir satıcı kabzimal-

ll•a: an teıbit olundu- .~ısı~ . ~og.anının. bırıncı yapan bütun sebze kabzimaı- l dan 1 10-150 kilo gelen bir 
~ t396 lten bu sene Mısır- muşterısı lngılteredır. Geçen leri toplanacaktır. küfe fasulyayı tabii alamaz. 

Olun,.:939 çuval soğan ih- ı ' 
~~ll~ll}t~r. Mısıı bu ka- sene 994 645 çuval ve bu se- Sebze şimdiye kadar Hal çünkü buna ne parası yeter 

)•lın, 1Yetlı miktarda soğa- ne de 1.073.833 çuval satın dışında ve hatta sokak orta· ne de satacak müşterisi var-
ı 1935 senesinde ih- almıştır. 1 sında denilecek bir surette dır. Bu zümre ufak satıcılara 

• • • F' açıkta satılmakta idi. Nizam ı ıki sayısı çoktur) birer yar

Yunanistan - Mısır ticareti ve intizamı olmayan bu yer· dımcı kabilinden ·olan mad
de bir çok uygunsuzluklar rabazlar verirler. 

~li 
~ b~ lla 5 eylul.- Yunanis- ı borçlanıyor. Son dört senede 

• 11lda ~tı•ııin ilk beş ayı Yunanistandan Mısıra 876. 
~ I ~Gft el •sırla ettiği ticare- 2ı6.000 drahmi kı}metinde 

9 .(~llae. atı neşrolundu. mal ihraç olunmuş ve buna 

vuku bulurdu ki bunların baş· Yeni sebze halı Cumhuri
lıcası madrabazlık idi. Köylü yet bayramına kadar yapıl
ve yahut bahçevan malini mış ve teılim edilmiş buluna· 
kıştan kendisine avans para caktır. Ondan sonra sebzele
veren kapzimala verir; ondan rin alış ve verişi bir intiza
da, daha geceden mahale sa- ma girecektir. Yukarda ~Öy· 
tıcıları gelmeden, madrabaz· lenildiği gibi sebzelerin mü· 
!ar alır ve bu madrabazlar him kısmı gece satılmaktadır. 
bir miktar kar temin ettikten Hal Müdüriyeti buna bir çare 
sonra satıcıya verir. bulacak. Artık mailer gece sa

drahıa~an Mısıra 87.312 karşılık olarak ondan da 
~ı' ,_. llıı kıymetinde mal 1.440.086.000 drahmilik mal it
-~i k 0 ndan 1 J0.965.000 hal olunmuştur. Yunanistanbu 
)'' tt ·~metinde mal mü- dört senede icra olunan ihra
~t ttlıttir 

ld , 'tolu · . cat ve ithalat farkı 
,n~n ti nan ıstatistikte gö· 371.860.000 drahmi 

Pvtı,1r~t, Yunanistan her 

olarak Madrabazlar bir nev'i ispe- tılmayıp muayyen bir saatta 
Mısıra külatörlerdir, gelen malın az- satılacaktır. Müdüriyetin bu 

lığından bir istifade malı fa- bususda mühim denecek ka
hiş fiatla satar. İşte bu yüz- dar Önemli kararlar verecegi 
den çok de!a IO kuruşa satı- ve bunların teminine çalışa· 
lan bir mal yeyiciyc gelinciye cağı muhakkaktır. Bundan 
kadar 30 kuruşa kadar çıka- başka Belediye Sıhhi noktai 
bitir. nazarından dahi muhim yeni· 

•n fazla mal alıp başlanmıştır. 

~ l<ıbrız ve Romanya ticareti 
l'ııak -t ıl 2 -----.,_._..,.--
~t Od ' Eylul. - KıbrıI ' rol ve kereste ithal ettiğin· 
' b\lı\l:•ı baş katibi Bük- den ve Rumanya'nın ise Kıh 
:~et,t hllıaktadır. iktisadi rızdan yaptığı ithalatı kıyas 
• 11~tn akkında selahiyet· kabul etmez derecede noksan 

~ıb'ltt, ln_a~arnları ile mü· olduğundan mumaileyh Ru· 
~ t'ıt iıtışrniştir. manya'nın da Kıbrızdan bir 
~ ı· •en d 
) ltaa

1 
e e 200.GOO in- az daha fazla miktarda itha-

' 'ır, kıymetinde Ru- lAt yapması için uğraşmak-
81 Ve başlıca pet- tadır. 

~is1 tın Almanyadan suni azut-gübre 
• • • 

~it~ s ı p a r ı ş ı 
'U S t)l-Ul -
lıt ~lıtıa ·- Mı!ır ziraat hetıiz bedeli pamukla ödenecek-
lih"ı (1"~adı 200 bin Mı- tir. 
"' • 

1 ~er ~ tıt et . 1~de Azot güb-
~. · ~ ,. lllı~tır 
,, IJ>afi . •. 

olın O ıçın hususi bir 
•nıı§tır, fakat ıüp· 

Mısır ziraat oirketi pamu 
ğun en nefıs nev'i olım •:Balı 

tim Abiad,, cinı;ini iı;tibsal et 
meğe gayret ediyor. 

Müstahsil ile yeyici arasın- likler meydana koyacaktır. 

da bu~unan bu zümre satıcı· Büyük halda Üzüm fiatları 

Çavuş Ek~tra Bozcaada 15-16 
12-14 
10-11 

,, Tavfancık 
,, Gebze 

Diğer ikinci, 
Çekirdeksiz 
Şeftali 

Bursa 
Yarma 
Armut 
Malatya 

üçüncü nevileri 5-8 
7-8 

5-8 
7-8 

10-12 

\' ugosla vyoda faiz 

Belgraddan İsar olunduğuna nazaran Maliye Nazırının 
Belgrada avdetinden sonra Milli Banka resmi faizi yüzde 
5 den 4 e inuirecektir. 

Kanunlar, ~ ararnameler, 

Ticaret muahedeleri 

Maliye Vekaletinden: 

Muamele Terriıi umumi teblii 
Seri No: 

10 
ÖZÜ: 

3535 sayılı kanunun ikinci mad
desi mucibince muamele -yergi
leri maktuiyete bağlanacak olan 
sınai mfteasHeler hakkında. 

ı322 t .42/230 J 1.46 numaralı ve 23/7/1 i)38 tarihli umu
mi tebliğe ektir : 

Muamele Vergisi Kanununun bazı hükıimlerini değif· 
tiren ve bu kanuna bazı hükümler ekleyen 3535 aayılı ve 
29/6/ 1938 tarihli kanunun ikinci maddesi ile muharrirk 
kuvveti beş beygire ve çalıştırdıiı işçi sayısı ründe en 
çok ona kadar olan sınai müesseselerden ikinci maddenin 
"S" fıkrası haricinde kalanları bir yılda yaptıklarına top
tan yıllık vergiye bağlamak hususunda Maliye Vekaletine 
salahiyet verilmiş olduğu tarih ve numarası yukarıda ya
zılı umumi tebligatta bildirilmişti. 

1) Yapılan tedkikat neticesinde toptan yıllık vergiye 
bağlanmaları muvafık görülen sınai müesseseler, ibtidai 
maddeler tenzilat cetvelindeki tasnif dairesinde aşağıda 
gösterilmiştir : 

Toprak 1&oayiinden 
Blok veya tomruk halindeki mermerden levha vesaire 

vücuda getiren müesseseler. 
Mermer levha ··- ısair mamul.Uı tekrar i~lemek suretile 

mamulat vücuda geciren müesseseler 
Mozayık yapan müesseseler 
Çini yapan müesseseler (Kütahya tipi çiniler muaftır.) 
Bazı cins toprakları toz haline koyan mlieaıeHler. 
Alçı yapan müeıseseler 

Künk yapan müe11eseler 
Kiremit yapan ml1111eıeler 

Madeni eşya sanayiinden 
Musluk dökmecileri (m~ıluk kilo aksamı, kapı tokma· 

ğı, hurufat ve benzerlerini dökenler.) 
Muslukçular (dökülmüş musluk kilo aksamı, kapı tok

mağı, hurufat ve benzerlerinin müteakip imal safhaları
nı ikmal edenler.) 

Kantar yapan müesseseler 
Keser, balta, rende ve bu gibi alAtı yapan müesse• 

seler. 
Nikelaj ve Kromajcılar 
Kahve değirmeni yapan müesseseler 
Bakır sıvamacıları 

Toka ve düğme yapan mt1eıseseler 
Tapa, kapsül, mühür kapsülü yapan müesseseler 
Oyuncak ,, " ,, 

• Gaz ve benzin ocağı ,, ,, ,, 
Tel örgü ,, ,, ,. 
Klişe " ,, " 
Saat 
Bıçak, destere, 

Marangozlar 
Doğramacılar 

" " çakı ,, ,, 
Tahta sanayiinden 

Karoseri yapan müesseseler 
Bıçakçılar 
Portatif karyola yapan mUesseseler 
Sandalye ,, ,, 
Araba tamircileri 
Kundura kalıbı yapan milesseseler 
Metro " ,, 
Araba başlığı " ,, 
Tahta zımpara " ,, 
Ayakkabı ökçesi ,, ,, 
Motör kasnaiı ,, ,, 
Korniş ,, ,, 

Kimya Sanayiinden 
Çivit ve boya imal eden müesaeaeler 

,, 
" 

(Bitmedi) 
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·ıan olunan Münakasalar ve üzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Mubaın.bcd. Teminat 

) Ü AKASAL.AR 

nşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

H ydaıp::şa verem saoatoryomu iki No.lu pav- Açık . eks. 
yon çalı tecridi işi 

Garaj iaş atı 
BüyOkadıı ilk okc'unuı:ı tamiri 
Beyoğ'u 12oci Okulumm tamiri 
İst. 36 ncı Okulunun tamiri 
Çatalcanın Kamil Oba Okalunım tamiri 
İat. 36 ncı Okulunun tamiri 
llüyükçekmece Yatı Okulunun tamiri 
İst. 54 encü Okulunun tamiri 

Kapalı z 
Paz. 
Paz. 
Paz. 
Paz:. 
Paz. 
Paı:. 

Paz. 
İst. 29 uncu Okulunun tnmiri Paz. 
Ank. Atatürk Bulnrmda yap. depo ve imala- Kapalı ı. 

hane inşaatı (Tashih) 
Sarı köşkün sn a, yağhboya ve kurı.un v.ı.taıaıir! Kapalı z, 
Hoydarprışn Liı;csinde yap. bölme işleri (tcmd.) 
Büyük Postane birind kahnda yap. badana ve Açık eks. 
yağlıboya işleri 

l8S9 79 140 -

~772l 39 2079 30 
124 48 9 35 

17J 65 ıs -
240 - ıs -
216 87 16 24 
230 - 18 -
248 - 18 70 
248 05 18 70 
240 - 18 -

199L46 15 11207 -

8950 94 
1071 92 
598 98 

671-
81 -
45 -

ilaçlar, Klinik ve spençlyarl allt, Hastane Lev. 

Dckistrin: 5 t. 
Tuzruhu: 12 t. 

Açık eks. 

n n 

1000 -
1260 -

75 -
94 50 

Ele trik - 1-tavagazı - Kalorifer (Tesisat va malzemesi) ____ .._.~ __ _... ____ ;.._ ________________ -..;.~~ 
Eskişehir Baş. Müd. binasında yap. kalorifer Paz. 2833 49 :213 -

tesis.ıh işi (Şart. 14 kr.) (Temd.) 

Müraoant yeri 

İst. Nafıa Müd. 

Çanak. Müs~. Mevki SAK 
Jst. Bele Jiyui 

n " 
,, ,, 
,. . 
,, " 
" n 
n n 

.n n 
labiurlar U. Müd. 

Milli Saraylar Müd. 
Haydarpaşa Lisesi SAK 
İst. P. T. T Müd. 

D. D.Y. Haydarpaşa 

n n ıı 

İohiaarlıır U. Müd. 

Giin . 

19-9-38 

22-9-:8 
19-9-JS 
10-9-38 
ll'-9-38 
10-9-38 
10-9-3' 
I0-9 ?.8 
10-9-38 
10-9-38 
15-9-38 

29-9 38 
13-9-38 
23 9-38 

26-9 38 
28-9-38 

23-9-JS 

Saat 

11 -

17 -
1 1 
11 
11 
1 1 
11 
1 1 
11 
11 
11 

15 -
15 -
13 -

!O 3tt 
ıo 110 

10 -

Konya Memleket Hastatıesinde yap. kalorifer Paz. 
te511atı (lemd.) 

31976 90 Konya Memleket Haataneıi Baş.tab 4-10-38 

Mensucat 

Elbise: 240-?50 takım 
Kışlık elbise: 38 kat-Muşamba: 38 ad. 
Dikilmiş mintan: 5000 adet (temd.) 

Tahta, kereste ve saire 

Tik ağacı ve mrayunları: 50 şer m3 

Açık e1'•. 
Açık ekı. 

3625 - 272 -
66> -

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

Yemek masası: l ö2 ad.-İskemle: 548 ad. 
Arşiv dolabı, dolap, maı;a v.s. doğrama : ıleri 

Kapalı z. 
Açık ekı. 

ahrukat, Benzin, Makine veselre 

6053 84 454 04 
53 18 

Ed"rne Kültür Direk. 
Samsun Emniyet Mü.:t . 
M. M. V. SAK 

Deniıb.ınk İst. Şube1i Möd. 

Yüksek Mahe .ıdis Mekt. SAK 
Gazel Sanatlar Akademiıi SAK 

16-9-38 
19-9-38 
9-9.JS 

10 -ı 
14 -
10 - 1 

1 

25-9-38 e kadar 

26-9-38 
29-9-3S 

11 -
ı.ı -

Somıkok kömürü 3fl0 t. 
Yuli kok: 170 t. 

Kapalı z, 

n n 4420 -
630 - Eskişehir Vilayeti :.!6-9-~8 15 -1 

Divanı Muha!lebat Riyaıeti 28-9-1 11 -
Mazot: 55 t. 
Somıkok: l 15 t. ltemd.) 

Par:. 
2357 50 

Ank. Beled. 7-10-38 e kadar 1 
Darphane ve Damga Matbaa11 Müd. 12-9-38 14 -

MU eterrlk 

Bakır levha 0,150 m ru lik: 1350 kr. Açık ekı. 
Galvanize gıız bo:usu 4 pusluk 30 m. çekme 

" n 
demir gaz bornsu muhblif puslarda: 1300 m . 

Büyük kopça: 95860 ad.-Küçiik kopça:229,382ad. Paz. 
Silindir mıılzemesi: 4 kalem -Açık elu. 
Alti.t ve malzeme Nafıa Garajı için~ 40 kalem n ., 

Yün çorap ipliği: 17.9 t. (Şart 223 kr.) Kapalı z. 
Planya: 1 ad. Açık ekı . 
Külçe kurşu::ı: 10 t. Açık ek,. 
Çakıl: I0.03 m3 - Kum: 5.04 m3 - Çimento: 

38 torba ve zift 

l 147 so 
2r>09 -

549 20 
843 82 

K. 2.49 
2500-
2710 -

86 07 D. D. Y. Haydarpata 
187 50 n n n 

41 20 
63 29 

33~3 -
187 50 
203 25 

Tophrne Lvz. SAK 
Sam9uo Vilaydi 

" " M. M. V. SAK 
İnhisarlar U. Müd. 

• ,, n n 
l.t. Komut. SAK 

Şali bayrak: 750 ad. Açık eks. 1520 - 114 - İst. Gilm. Muh. Gen. Komut. SAK 
127 50 İıt. P. T. T. Müd. Deniz posla motörü tamiri 

U. maktalı d~mir 75 t. 
Açık ek. 1700 -

Demir sürme kapaklı dolap IO ad. (tenıd.) 
TakcoT.etre Küstav Hayde Fabrikası mamulatı 

4 adet 

Kapalı z. 10000 - 750 - P. T. T. Lvz. Mild. Ank. İst. 

Yataklık pamuk 7762 k. 
Muhtelif yol ağaçlnrı 6000 ad. - ufak fidanlar 

21000 ad. - Muhtelif çiçekler 11500 ad.
Çam 500 ad. - Gül 5500 ad. 

Kavak fidanı 5000 adet 

Açık ek 

Kapalı ı. 

" 

Açık ek. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze veealre 

Salça: 400 k. - ince tuz: 1300 k. - Yumurta: Açık elu .. 
30,00J ad.-Patateı: 6 t.-Beyaz peyniri:l800 
k.-Kaşar peyoiri: 400 k. 

Sabun: 1800 k. - Zeytinyaiı: 2 t.-Zeytin tane~ 
si: 1.5 t. 

Kesme şeker: 5000 k. 
D ğlıç eti: 12450 k 
Sadeyağ: 12 t. 
Yağ: 

Şehriye: 26L0 k. 
lJn: 20i t. 

J ııek ıüdü: 2 3 t.-Silivri yoğurdu: 2 t.-Kase 
yoğurdu: 800 ad. 

,, 

,, '' 
n n 

Kapa!ı z . 
Açık ekt, 

n " 
Kapalı ı. 
Açık ekı. 

Arpa: 6 t.-YuJaf: 15 t.-Ot: 18 t.-Saman; 5 t. Pu. 
Arpa veya yulaf: 654 t. 
Bulgur: 

Kapah ı .. 

Bulrur: 

Beh. 200 - Tapu ve K~dastro U. Müd. 
İst. Gıupu Tapu Direk. Müd. 

• 
2383 84 178 79 A•k. Fabr kalu U. Müd. SAK 

21250 - 1593 75 Ank. Beled. 

3750 - 281 20 
" 

- - 182 93 lıt. Bölg~ Sanat Ckulu SAK 

K. 020 
K. 0.40 

12~00 -
9400 -
650 -

289SO -

159 90 

103 75 
373 50 
945 -
705-
49 -

2173 50 
54 .(5 

29430 - ~208 -
7470 - 560 -

11350 - 777 -

n n n ,. n 

" n " n ,. 
n n n n n 

Vize Ask. SAK 

n n n 

" n n 
Kili! Dağ Alayı SAK 
lst. Bölge Sanat Okulu SA!( 

Edirne Vilayeti 
iılahiye Tuğay SAK 
Vize A.k. SAK 

23-9-38 
23-9-38 

10-9-30 
19-9-lS 
19-9-38 
20-9 3S 

2t-10-3S 
:?3-9-3~ 

10-9-38 

!?4-9-18 
23-9-38 
2'1-10-3~ 
17-9-38 
22-9-38 

10 30 
IO 30

1 
11 30 1 
12 -
12 -
1 1 
11 
1 1 
IO 30 . 

11 -
13-
15-
9-

14 -

2~-9.JS 15 -
23-9-38 11 -

23-9-38 10.30 

21-9.JS 

21-9-38 

21-9-38 
21-9-38 
27-9-38 
20-9-38 
27-9-38 
28-9-38 

' 21-9 38 

16-9-38 
19-10-38 
21-9-3S 
21·9-"38 

14 -

14 -

14 -
14 -

17 -ı 
16 -
11 -
16 -
14 -

l l -
16 -
21 -

il -

Toptan Satış Fiatlc 

İstanbul Piyasası Günlük Vazİ} 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömdrü yeri! blok 

n " 
n ,, 
" " 

krible 
marinlave 
tu-.enan 

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

E rza K 

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

Sabun birinei 

n ikinci 
n Pirina 

Şeker yerli toz 
n n küp 

Yumurta iri 
Limon Italya 

n Tarablus 
Patatea Ada pazar 1 ci 

n 11 2ci 
Zeytin tane.ri duble (93() mabıul 

,, n n (937 
11 ,, lci ,, 

" ,, 2ci ,, 
n " 3cü " 

Sade yai Urfa (birinci) 
,, ,, (ikinci) 
,, Kars (erimiş) 
n ,, (erimemiş) 

,, Trabzon 
n Vejetalin 
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Ekmek: 87 6 t. 
Silt: 2-0 t. 
Kuru ot: 50 t. ( emd.) 
Un: 598 t. 
Bulzur: 60 t. 
K. fasulye: fı7.6 t. 
Sadeyağ: lö t. 
Pirinç: 48 t. 
Yulaf: 476 t. 

Kapalı z. 
Açık ~ks. 

Paz. 
Kapalı z. 

,, ,, 
,, ,, 
,, 

" ,, ,, 
Kapalı z. 
Paz 

8760 - 657 -
2242 - 16$ 15 

62790 - 4 89 50 
5400 - 493 
5184 - 388 80 

16200 - 1215 -
1808 - 1:6 -

19 40 142q -
45-0 - 551 -

Münakasa Gazetesi 

D&!niz lvz SAK 
,, ,, ,. 

Seli!lıiye Ask SAK 
Mersin Ask SAK 

,, ,, n 

" ,, 
" 

" 
,, ,, 

,, ,, ,, 

" 
,, ,, 

İ ıt. Komut. SAK 

24-9-31 12 30 
24-9-3, ıı 30 
12.9:3s t4 -
27-9-38 15 -
27-9-33 lG -
~-9-38 17 -
26-9-38 15 -
26-9-38 11 -
26-9- 18 17 -
17-9-38 10 30 

3 

Sıyasal Bilgiler okulu için yukarda yazılı 80 ye yahut 
100 karyola ile 350 ve yahut 400 tane yale kilidi açık ek· J 
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 29 eylul 938 perşembe 
günü saat onda Ankara, da Mektepler Muhasebeciliği bi
nasında yapılacaktır. Şartname ve nümuneler her gün mek· 
tepte görülebilir. 

• • • 
132 adet yemek masası He 548 adet iskemle alınncnktır. 

Saman: 234 t. (Temd.) 
Saman: fl2.3 t. (T cnıd.) ,, 
Kuru ot.:-85 t. (1'.c.md.)----~--------,,, 
Yulaf: 101375 k. Ol: lOB.5 t.- Sap sanınu: 

13 11 5~ 
2556 -

98- " " n 
192 -- " " " 
893 - ist. E.n niyd Müd. 

17-9-38 1 ı --

=---~-~-~'.__~~---~--ii~~--.lll--=~ 1r~ı=n=a=.oa:::c=-=:=..===-===o.;.:.==::==========:===>o._"""""-=---"----"'"""'m.:. 13-9-3~ -= 
12.9.3s 14 -

Bak Y ilksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonu il4nla-

n 

73 t. (Tcuıd.) 

Müzayedeler 

K 1 Aok. Defte dnrhğı Pazarlui ,.e Perfemb~ Bina yıktırılması (temd.) apa 1 z. 3 9-30 14 60 
~04 - 45 60 Galataıraray Lisesi SAK l • :> Ekmek ve yemek aıtıldarı _ ·--s~ - =:::z::::z~s 

77777

- .... -= •• s A L r: Siiii2::-, - 4 - Eksiltme Evlulun ~9 nncu per:;;cmbe giiııü saat on 
a) M u A r 1 be§te Mrni Saraylar Müıliiı liiğü hin~.~ında y~pıl.aea.kılr. 

mmmıİrJaanm:ım~~e~~~:::sıı:::m:m~=:!::a:.~El. 5 - Muvakkat terninnt :.ıltı yuz yetrnış bır lıradır. Bu pa-
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri ve malzemesıHarıta ! ranın eksiltmenin yapılncağı s:ıatt~n bir saat evvelin~ kadar 

· b I b l Ş b · M~d~l:; w.. d . -- Mal~andıirına vatırılmış hıılıınması lfü~.ımdır. Denız ank stan u u esı u ur ugun en . t- , 

Yalova kaplıcaları methalinde 2 kilometre mesafede Elektrik Hava gazi, Kalorifer Tesisat ve Malz. 
elektrik santralı civarında gösterilecek mahalde pazarlıkla '-- - -
bir kuyu kazdırılacaktır. PazEırlık 15 eylul 1938 perşem.b: / Ankara Valıliğinden 
günü saat 10,3'l da yapılacaktır. Şartname ve. resmını Köy telefon tuisatı için ı milimetreliittca 70lü metr~ ıalva· 
iÖrmek _istiyenlerin Mebani Şubesine müracaatlerı. nizli yu;nuşak tel ve 8 santimlik 40()0 adet ınaıdeve boynu zola

İstanbul Nafıa Müdürlüğilnden 

~Od! 9~.~·938 pazartesi gfinü. saat 11 de İstanbul~a Na~ıa 
~ . lltlugünde eksiltme komısyonu odasında 18'19,79 lıra 
p 'fıf bedelli Heybeliada verem sanatoryomu iki numaralı 
a"Yon çatı tecridi işi açık eksiltmiye konulmuştur. 
~ Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri, genel, hususi 
( t ~enni şartnameleri, proje keşif hülasasile buna müte
ttrı diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 140 liradır. 
~ı İsteklilerin en az 1000 liralık bu işe ben~e~ iş yapt~
~ tıa dair Nafıa Müdürlüğünden eksiltme tarıhınden bır 
ıı~a evvel almış olduğu ehliyet ve Ticaret Odası vesika· 

1 
e gelmeleri. 

Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan 
~l'f ~~kkale Müstahkem Mevki Bir!ikleri. i.ç}n bir garaj kapa!ı 
\G \ts,ılıle ekıillmeye konulmuştı.ır. lhalesı l2 9. 938 perşembe ıru
~lı ••at 17 de Çaoakkalede Müstahkem Mevki S..ıtınalma Komisyo· 
lıı tıd, Yapılacaktır. Bir g.tr jı.ı keşıf bedeli 27723 lira 39 kuruş o
İı: ,Qıuvakkat teminatı 2079 lira 30 kuruştur. Y apbrılacak bir ırara
k 

111~ata a•t plan, keşif, tediye şartıarı umum ve fenni ve hususi 

"ı~tı'llıeleti Ankara ve İstanbul Levazım Amirlıği Satıualcna Ko· 
~'}<>tıunda ve Müstahkem Mevki Satınalma Kumisyonunda görült.
~ıt, Plan ve saireye ilave edilmek üzere bir garaja ait tediye şart
·~~eai ek şartname .,e temeı tafsiıat planı Ankar• ve İ.ı1taııbul Le. 
~~ltl Anıirliti Satmalma Komıayonuna gönderilmiilir. Ve bir nüs
L:-', ~ Müstahkem Mevki Satınalma Komısyunuoda alıkonulmuştur. "ltıtl't "kd . . •,ff~' .erin 24~0 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bu mı ar ~şı ?1~-
~bı· kıYttle yapmış olduklarına dair vesika ve Nafıa Vekaletınıo 
~, l)et ve rnüteahhftlik vesikılarıle muvakkat teminall yabrdıkları· 
Ilı ~~ lllakbuz veya banka mcktuplarile beraber teklif ~ektuplar.
~~ \ı kapalı ve nıühürlü zarflar ihale günü olan 22 9 U3S perıew-
~ı:ı ı~tıü ııaat 16 ya kadar Çanakka~e Müstahkem Mevki Satın "'ima 

llııay · d"l '"d onuna makbuz mukabilinde teslı!D e ı meıı ır. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 

~~ 1 ...._ Büyükkostane birinci katında yapılacak badana 
~?ğlıboya açık eksiltmiye konmuştur. 

~· ~ .._ Eksiltme 23·9·938 cuma günü saat 13 te Bü
~()~~0stane birinci katta müteşekkil P. T. T. Alım Satım 

18
Yonunda yapılacaktır. 

~t a .._ Keşif bedeli 598 lira 93 kuruş, muvakkat temi· 
'1~ ı· ıradır. 

tör satın alırıacaktır. 

Mu ha -nn~ c 1 bedeli 2750 liradan ibar.:t olan bu iki lcalem eş· 
yanın 2?-9-9 ~8 pe rşembe günü vilayet daimi encümenird! ilıslesı 
yapılacağından taliplerin yüzde 7,5 teminntlariyle bir!ikte mü aca-
alları ilan olunnr. 

Konya Memleket Hastanesi Baştabibliğiııden : 

Kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılan Konya Memle
ket hastanesinin 31976 lira 9() kuruş keşif bedelli kalori
fer işi için tayin edilen 29-8 938 gününde zuhur eden bir 
talibine encümence teklif edilen daha fazla ~enzilata ya
naşmadığından eksiltme işi yeniden ve 5-9-938 gününden 
itibaren bir ay müddetle pazarlığa konmuş ve tediye şart
ları ile kalorifer ikmal müddeti aşağıya dercedilmiştir. 

İhale bedelinin % 20 si malzemenin tesisat mahalline vü
rudu ile montaj işine başlandığı zaman % 40 radyatörle· 
rin tesisat mahalline gelmesi ve raptı dahil olduğu halde 
boruların montajının ikmalinde, % 20 si tekmil tesisatın 
şartname mucibince ilimalinde, ve mütebaki yüzde yirmisi 
de 940 yılı şubat ayının en soğuk gününde yapılacak kat'i 
kabul tecrübesinin akebinde tediye edileceğinden kat'i te
minat da aynı zamanda müte:hhide iade edilecektir. Ta· 
lib olanların pazarlıkla iha"le günü olarak tayin edilen 
4-10-938 salı günü teminat mektublarile birlikte Ticaret 
Odası vesikalarını haiz olarak Vilayet Encümen odasına 
gelmeleri ve şeraiti öğrenmek ve daha fazla malümat al
mak için de Hastane Baştababetine müracaatları ilan olu· 
nur· 

• • • 
Eskiı.-ehir Başmtic1ürlük binasında yap. kalorifer tt>sİ atı. 

Bak İnhisarlar l.Jmn::n Mtid. ilanlarına. 
~r:-o:ıc=:m::::: --...:=-= ~ 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v.s 
Samsun Emiyet Müdürlüğünden : 

t - Vilayet çarşı ve mahalle bekçileri için nümune· 
sine göre maa kasket 38 takım kışlık elbise ile 38 kısa 
muşamba açık eksiltme suretiyle yaptırılccaktır. 

2 Muhammen bedeli 660 liradır. 
3 - Teminat akçası % 1-5 dir. 
4 - İhale 19-9-1938 pazartesi günü saat 14 de Em-

niyet Müdürlüğünde müt~şekkil Komis~onda yapılacakhr. 
5 - İmal olunacak elbiselerin kumaş ve malzeme nü

munesi Emniyet Miidürlüğfinde mevcud cysafı şartnamede 
gösterilmiştir. 

Mahrukat Benzin.Makina yağları v. s. 
Ankara Valiliğind6n: • 

1 - Ankara merkez okullarına asgari 120 azami 150 uin 
kilo O'Ürcren odunu açık eksiltme suretil6 alınacaktır. Beher kilo-o ı;ı 

su 2 kuruş 50 santimdir. 

2 - Asgari~inin bedeli 3000 lira en çoaunun bedeli 3750 
liradır. 

3 - i ... tekliler pazarlığa girebilmek için en çoğunun mıı
lıammcn bedeli Ülerinden yüzde 1,5 teminatı muvakkateyi mu
hascbci Husu-siye Müdürlügü veznesine yatıracaktır. 

4 - İhale 22·9·938 günü saat 15 te vilayet konağında 
daimi enGünıeninde yapılacaktır. İ:,teklilerin şutııameyi gör· 
mek üzerr her gün Kültür Direktörlüğüne müracaatlHrı. 

Pendik Bakteriyôloji iostitüsil DirektörlftA"iloden: 
Muvakkat teminat 

mikdarı 

Lira Kr. 
75 L. 

Tahmini kıymet Kilosu Cinsi 
Lira Kr. 
1000 L. 40.000 Kl. Türk Antraıiti 

"Sömikok kömirü" 
Yukanda evsaf ve izahatı 1eiresi muharrer yerli autrasitinio iha

le güoü 10 gün uıahlarak Eyhil 931 16 Cuma günü saat 14 de iha
lesi takarrür eltiğioden İitoklilerio sözü geçırn gan ve uatte Ca
ğaloğlunda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğne müracaatları. 

Kkişehir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
l - İdarei llu~usiyeye bağlı devairiıı ihtiyacı olan 300 ton 

::.örı ikok hömü ii 6 9 38 tarıhinden itibaren 26-9·38 tarihine 
musadif pazarteı:ıi giinü sa .. t 15e kadar kapalı zarf usulile ek· 
:;İllmeye kouıııuştur. 

2 - İhale hu tnrıhte Makamı Vilayette toplanacak Daimi 
Enciirnen tarafından yapılacaktır. Teklif mektuplarının ihale 
saatinden laakal bir saat evvel verilmesi JAzırr:dır. 

3 - Teminatı muvakkate 630 liradır. Şartnameyi görmek 
istiycnlerin Daimi Encümen kalemine müracaat etmeleri la
zımdır. 

Ankara llelediyesinden: 
İıfai ye vesaiti için alınacak 55000 kilo mazot 1 teşrioi~vvel 

938 cuma gününe kadar bir ay içinde pazarlıkla almacağından 
i:,teklileriıı her cuma ve salı günü saat on buçukta Belediye 
Erıct:mcnine ıniiracaatları. 

Divanı Muhasebat Riyasetind~n: 
Ankarada Dıvanı Mubasebat daire!i kaloriferi içiıı kapalt 

zarf u~ulü ile alıııacak yerli kok kömürüne dair ilan. 
Mit-. tarı: 120 tonu daire taratındun kat'i ve C-0 tonu ihtiyari 

olınıık üzere 170 tondur. 

Müııaka:ıa tarihi, mahalli: 28/9/9.18 çarşamba günü saat 
11 de Div nı ;\luhasebat idare ve hesap işleri müoürlüğünde 
müleşekk1l Satınalma Komisyonunda. 

Mulıamnwn bedeli: 4420 liradır. Talipler mu\"akk&t temi
natları ~e kanunen muayyen vesaik ve tekliflerin aynı gün ve 
saalle Ankarada mezkur müdürlüğe miiracaaıla makbuz mukabi· 
lind~ teslim etmeleri lıizımdır. Buna dair şartname parasız ola· 
rak daireden alınabilir. 

• • • 
12.5 ton odun alınacaktır. Bak erzak sutununda, Jandr. Gen, 

Komut. Ank. SAK ilanlarına. ~t~ '1 .._ isteklilerin keşif şartname ve teferruatını gör
~. ~ "e teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde 
'~ij· l'. Vilayet Müdurlüğü idari kalem levazım kısmına 
'id ~~e gününden evvel alacakları ehliyet ve 938 . yılına 
'~lııı ıcilret Odası vesikalarile ve teminat makbuz~arıle ek-

Talihlerin fazla tafsiJat almak istedikleri taktirde Em- Müteferrik 
niyet Müdürlüğüne müracaatları ve. yevmi mezkurde açık 

t ıun ve saatinde Komisyona müracaatları. 

ij Haydarpaşa Lisesi Satınalına Kurumundan: 
\r ~Ydarpa§a Lisesinde yaptırılacak olan l07 l lira 923 kur.~ş 
~lıJ edeıti bölme işlerine talip çıkmamış olduğundan 10 gun 
~l lttak eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içindt 
ı :~ Muhasebeciliğinde toplanacak Komisyonda 13/9/938 

"Un·· 
lı~ U aat 15 le yapılacaktır. 
ls leıninat 81 liradır. 

leklilerin belli gün ve saatte Komisyona g" 1 ıneleri. 

1 l\lilli Saraylar Müdürlüğünden: 
tlıb ....._, Rrylerbeyi Sarayı ıııerbutatından Sarı Y.öşkiin sıva, 
~)e (a, kurşun ve saire tamiratı kapalı z:ırf usıılile eksilt· 
< orıultnuştur. 

1 lit ' Yapılacak işin tahmin bedeli sekiz hin dokuz yüz 
a a dok~an dört kuruştur. 

itti ._ Bu tamirata müteaJlik birinci keşif cedveli ile ~artna· 
l S~ birer suretleri pazardan ba~ka her gün Dolınabahçcdc 

raylar Müdürlüğü kaleminden alınabilir. 

eksiltmde hazır bulunmaları ilan olunur. 

M. M. Vekfileıi Satııı Alma Komisyouun<l:ın: 
4.9.3g günü ihalesi yapılacağı ilAn edilen 5000 adet dikil· 

miş mintanın ihale ~ününün pazara tesadüt etmesi hasebiyle 
mezkur ihalenin 9·9-38 cuma günü saat onda yapılaca9:ı ilan 
o!un·uı • 

~ 

Kereste Tahta v .s. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğüo<len: 
1 - 2 ııuınaralı Deniz Posta moıöriluün fenni ve idari 

~arınamesi drıircsıud.~ tamiri açık ekıilımeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedel 1700 liıa, mu'fakkat ttminat 127,5 

lira. 
3 - Eksiltme 23/9/938 cuwa günü saat 13 t~ Büyük 

postan~ biriı!ci katta müteş~kkil Posla, Telgraf, Telefon Alım 
Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin idari ve fonni şartnameyi görmek ,.e mu
vakkat teıninıı.ılarrnı yatırmak üzere çalışma günlerinde Müdür· 

Dı~rıizha~ık İst~~Lul ~~hesi Müdürl~ğlinılcı~: 1 !ü.k İJaıi Kal~miııc e.ksi!~nıe ~ün .~e .. sa~ti~<le v~ 938 yılma a~t 
Bankamız ihttyncı ıçın ellıst:r metre nııkabı tık ağa~ı ve fıcarct .udas~ ve Denız_ 1 ıcaretı Mudu~lf.iğünde.n •iİacakl~~ı ehh

mavunları satın alınacaktır. Ebat ve ~vsnfı hakkında malumat yet vesıkalarıle ve tenıınat makbuzlarıle Komısyona murıcaat• 
almak için Bankamız Materyel Dairesine müracaat edilmesi ve ları. 
tekliflerin en geç '25-9-38 tarihine kadar mezkur Daireye veril· 
meıi iJ§.n olunur. Devlet Demiryolları ve Limanları Umum ldaresiodenı 

~ _ ~-----=- -· _--ar-.--. ., ,._ Birinci işletnıe mmtakasınJa aşağıda mevki, miktar ve n.u• 
Mobilya ve büro eşyası -muşamba Hafı vs. hammen bcdellerile m~vakk~t t.emicattarı yazılı blok, moıoz n 

' ' 1 balaı>t kapalı zarf US'1lılc eksıllmıye çıkcırılımştır. 
Siyasal Bilgiler Okulu Satın Alma Komisyonunc'an Ek,iltme: 23 9 938 ~:ribine .r:u:ı!~n cuma gün~ saat 11 de Hay· 

Miktarı Nevi 
80 100 Karyola 

350·400 Dolap kilidi 

. d"l İlk 1 dıırpata ıar binaaı dahılınde Bırıncı işletme KomHyonuoca yapıla-Tabmın e ı en kt ca ır. 

Fiyat Temina ' istekliler: şartnamede yazılı muvakkat temioat n 2490 ıayılı 
18 Lira 135 1 kanun ile i&tenileıı veıaikle •cklif mektubarıoı ekıiltm~ g4inü aaat 

2,50 ,, 75 J 10 a kadar Komisyon Rtislitine vermeleri lazımdır. 



4 Münakasa:Oazoteel 
__,..__,~----~--------------·---,__....,.., ____________ ~,----------------~~~~----~--~-

elediyesinden İıletmeıl Yol { Lüleburgaz Tümen Satınalma Komiayooundan: \ K t 
Babaeski Süvari Alayının 470 lon ıamanına teklif edil,n fiat as amonu 

Muuklut 1 Kolorduca pahnlı görüldüğünden tekrar kapalı zar!!a ibaleıi 16-9-938 1 - Knstamonu merkez kasabası hali hazır haritası cksiklcri-

Şutname ve mukavele projeleri Haydarpata 
8aımükltit\i2inden parauz olarak alınır. 

Cioıi Jı'.ikbrı Muhammen 
m3 bedeli m3 Tutan lemlnatı de yapılacakt•r. Muhammen beti eli 3875 lira ilk teminat 440 Hu 6.i nin iluı1nli nh e1man yapılması bu huri ta ile beraber 1/1000, 1/2000 

kuruş 

250 
Lira Lira kt ı kuruştur. isteklilerin iık teminat makbuz veya mektuplarile 249tı mikyaslarmda h~ritolorın tersimi pazarlık surctile eksiltmeye konul-

1
1.ci ıınıf blok 500 

!500 
600 

sayılı kanunun 2, 3 üncü maddesinde yazılı veaikalarile beraber iha- muştur. 

2" " " 
!:00 
iM 
113 

le günü ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektupl«rın ı 2 - Bedeli muhammen 3009 üç bin liradır. 

Kim. 64+60013 ,, " ., ,,9345,0G" 700,88 Lüleburgaz Süvari Tüm. Satınr;ma Ko.ıııiıyonuaa vermeleri. 3 - Muvakkat teminat 225 liradır, 
Bal ut 
Moloz 90 

Kim. fj;}{)-!)39 bahı:sl 

Kim. 40+000 Balast 

4000 
·2coo 
15000 
20000 

Lüleburgaz Tüır.en Sat.nalına Komisyonunudan: 

~~: :::~~:::: :~:g:~g { Süvari .Tüw~n .Birllk,et,nln ihtiyacı ol~n 211 kılo sabunun ka-
' pıılı :.carfla ıhalesı ı 4/91 9.ı8 Çaı şamba gilnU saat 15,30 da 7apılacak-

ı b 1 K t ı ğ S t ı K 
. d j tır. Muhammen bedeli 6963 lira, ilk temiııatı 522 lira 23 kuruştur. 

sten u omu an ı ı a ına ma omısyonun an : j . 
F b h · kt b · • IO OS t 'kah Şartnameıi her gün komisyonda görülebilir. lsteklıleriu ilk temınat 

oner a çe a arma am arı ıçın me re mı cı ı " .. . . 
k 1 5 04 

'k "b '- 38 t b · t ·ı b' makbuz ve mektuplar.le 2400 sayıl• k.nunua 2, 3 uacu ruadde,erm-ça ı . metre mı ·a ı ~um ve or a çımen o ı e ır 
miktar zift satın alınacaktır. de yazılı vesikalariJ,, berahe, ihde günü ihale 1aatiuden bir lieal 

Pazarlığı 10 eylul 938 cumartesi günü saat 10,30 da evveline kadar tekli( mektuplarını Lüleburgaz 1 üm Sat•..ıalma Ko-

k S d 1 k misyonuua vermeleri. 
Fındıklıda Komutanlı atınalma Komisyonun a yapı aca -
tır. İsteklilerin belli gün ve saatte Komisyona ıelmeleri. Arkası 6ncı ıayfada 

lıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
1 No.lı dikimevi için 96.860 adet kopça 229, 382 adet 

küçük kopça tO 9·938 cumartesi günü saat t t,30 da Top· 
hanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu reisliğinde 
pazarlıkla ekıiltmesi yapılacaktır. İıteklilerin belli ıftn ve 
ıaatto Komisyona ielmeleri. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlütünaen : 

İdarci Umumiye tapu ıicilleri mabzeninde mevcut islor kapaklı 
demir dolaplar üzerine illve edilecek on adet demir sürme kapaklı 
dolaplar için açılan eksiltme günü vaki teklifler haddi Jayıkında gö
rülmediğinden eksiltme on gün daha uzatılmıttır. Dolaplan:ı behe
rinin mubanımen bedeli 200 liradır talip olanlar tartnamesini Leva
zım Daireaiııde görabilirler, ek•ilta.e 17 eyliil 938 cumarteıi gilnü 
ıaat doku~ buçuktadır. İstekli'eriıı o gün % 7,5 pey akçeleri yaht· 
mak ıuretiyle Leva:ı.ım Müdürlüğüade teşekkül eden Komiıyona 
müracaatları ilin olunur. 

P. T. T. Levazım Müdiirlilğllndeu: 
1 - İdare ihti}·acı için 75 ton U. Maktalı demir kapalı 

artla c•hiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedel J0,000 muvakkat teminat 750 lira 

olnp eksiltmesi 26 Te~rin~vvel 1938 çar§nmba günü saat 15 de 
Ankarada P. T. T. Umum Müdürlük binasındaki Satıns.lma Ko
misyonuııda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat mtı~buz veya hnnka nıek 
tubu ile kanuni vesaiki muhtevi k3palı ıarfhırtoı o gün saat 14 
e kadar mezkur Komisyona Yereceklerdır. 

4 ~ Şartuamt1ler Ankarade, P. T. T. Levazım. lıtanbuı 
Beyeğlu P. T. T. Ayniyat Şube Müdürlöğüııdeıı parasız verile
cektir. 

• • • 
350-400 dolap kilidi alınacaktır. Bak: Mobilya sütu

nunda Siyasal Bilgiler Okulu S. A. K. il4nına. 
• • • 

1. adet plan)a ile 10 ton külçe kur§un alın:ı.caktır, Bak: 
İnhisarlar U. Müd. ilanlarına, 

Erzak, Zahire, Et ve sebze v.s. 
J.udarma Genel Komutanlı~ Ankara Satıqalma Komisyonundan: 

1 - Müstakil jandar,11a taburu ibtiycı için satın alınrııaaı gerek 
yiyecek, yem, yakacak isim, miktar, alım uıulü, ilk teminat ve 
ihale tarihleri aşığıda gösteri•n iştir. Bunlara ait tartnameler, para
sız Komisyondan alrnabiltr. 

:? - Eksiltmeye girmek iıtiyenlerin kapalı ıarf eluitmesi i~in 
şartnamesinde yazılı belge ve ilk teminat makbuz veya banka mek
tubu içinde bulunduracakları teklif mektubureu en geç vaktinden 
bir ıaat evvel Komisyooa vermeleri ve açık eksiltme için aynı ve
ıika ve teminatı aaatinda Komiıyona ibraz etmeleıi. 

Ciosi 

Zeyti:,yaAı 

Zeytin taneıi 
Sabun 
Sadeyağı 

Tahmini lı!c 
Miktarı bedeJi teminat 

ki!o 
1000-1500 
100 .2500 
1500-3000 

40 0-6000 

kş Lira kş 
fi5 217 50 
35 
40 

ı ıo 495 

Ekı •ltme ihale günü 
usulü tarihi 
açık eksiltme 22.9.938 

perşembe saat 10 

Kuru ot 50,000-70,0GO 4,5 

kapalı zarf 26.9 938 
pazarteıi sat 10 

303 75 açık eksiltme Z7 9·938 

Müteahhitlerin Takvimi 
Cuma 9-9·938 

Gftl ve çam fidanian (Ank. Beled.) No. 785 
Pirinç (Kars Ask. SAK) No. 787 
Saman (Ank. Lvz.) No. 788 
Elektrik teıiıab (Çankırı Beled.) No. 791 
Yulaf (Vize Aık. SAK) No. 791 
Pirinç (Diyarbakır Lvı.) No. 791 
Ot, aamaıı, Dohut, ıı atateı (Artvin Aık. SAK) No. 795 
Biğadıç kaaabnunın balı hazır haritaıı tanKİmi(Bij-adıç Beled.) N. 798 
Kartoa (D. D. Y.) No. 799 
Ecza ve uhhi malzeme lKonya Sıhhat MGd.) No. 799 
Röntg~~ Levaıım1, ecıa, dit atAh ile cerrahi atat (İst. Beled) N. 800 
Tahta (l~t. Beled.) No. 8 O 
Dolap tamiri (Haydarpata Liııeıi) No. 100 
Su nakli (Ank. Beled ) No. 80U 
Zıvana kij'ldı (lnhiııarlar U. Müd.) No. tiOO 
Planya makineıi (I ıt. Bcled.) No. 800 
Saman ve kırmızı büber (Çanak Jandr. SAK) No. 800 
Battanoiy~, yastık ile elbise dolabı (Ank. Bıled) No. 800 
LiH payyonu _ ınşaatı (Dıyarbakır Nafıa Müd.) No. 80~ 
Heli ıntaatı (lıt. Beled.) No. 800 
• Bot sandık, kiremit v. ı. (İahiıarlar U. Müd.) No. 800 
Sı&u eti (Çanak. Jandr. Mektebi) No. 801 
Fabrika unu (Van Aık. SAK) No. 801 
Benzia (Tophane Lvz.) No. 802 
Menfu inşaatı (Konya Vil.) No. BO'l 
Umumi h~li inşaatı (Akşehir B•led.) No. 802 
Liman dairesi biııuı ııışaab (Kocaeli Nafıa Müd.) No. 803 
Hükumet konağı iıııaah (Diyadin Kaymakam,) No. 804 
Kuru f.uulya, pirinç ve bulgur (~dana Tümen) No. 805 
• Met• odunu (Balıkeıir Orman ld.) No. 805 
Rıhtım dınrı inşaatı (Kari.al Beled.) No. 80l 
Cezaevi tamiri (Siaop Nafıa Müd.) No. 805 
• Tiftik (Eıkitehir. Veteriner Direk.) No. 806 
Kö~ele ve me4in (l&t. Belcd.) No. 808 
Balaıt (D. D. Y.) No. 806 
Erzak ve mahrukat (Adli T;p İsleri Gen. Direk.) Ne. 80 
Piriaç, zeytiıayai ile aadeyat (Hnrta Gen. Direk.) No. 809 
Petrol, gaz ve benzin (Tophane Lvz.) No. 810 
Mangal klJmürü i!e yerli Samikok (Müzeler A. E. K.) No. 81 ( 
Toz teker (Diyarbakır Lvz.) No. 812 
Belediye .. ina11 tamiri (Kayıeri Beled.) No. 812 
Hükumet kenıj'l !nşaatı (Keeaeli Nafıa Müd.) No. 812 
Arpa te aaman (hparıa Vil.) No. 812 
Elektrikli havuz tulumba dairui ile tranıformatör binası inşaatı 

(İst. Beled.) No. 812 
Dofrrama işi (İzmit Kültür Direk.) No. 81 t 
Uıküdar 48 inci Meld. tamiri (İıt. Beled.) No. 813 
K11ldırım inşaatı (Ergani Urayı) No. 8 13 

Kalorifer teıisatı (Kültür Bakanlıiı) No. 809 

Bostancı mühimmat deposu için 250 liralık benzin 9-9-938 cuma 
&iinü saat 15 de Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyo • 
nunda pazarlıkla alınacaktır. Teminatı 37 buçuk liradır. 

4 - Ha1i hazır 36 adet paftadan ibaret 1/500 mikyasındaki harita 
Nafm Vckalctinde<lir. Evrakı saire suretleri posta ücreti ve masarifi 
sairesi gönderilmek şartile taliplere gönderilecek ve arzu edenler Bo
lcdi:} eye müracaatla tetkik edebileceklerdir. 

5 - İstekliler şartnameyi görmek üzere her gün Belediyeye mü· 
rncant cılebileceklerdir. 

G - 22 Aırustos 938 giiniincle ihalesi icra edilecek olan mevzuu 
bahis işe talibi zuhur etmediğinden 2490 sayılı kanun ahkamına tev
fikan hi,r ay miiddetle pa<tarlığa bırakılmış olduğundan taliplerin be-
lediye riyasetine müracaatları ilan olunur. (5960) 2-2 

İlk 
temtoat 

9,35 
13 
18 
16,24 
18,70 
18 
18,70 
18 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif 

bedeli --
1?4,48 
173,65 
l40 
216,37 
248 
230 
248,05 
210 

Bü}ükada lık Okulunun tamiri 
Beyoğlu J 2 ,, ,, 
l tanbul 36 ,, 

" 
Ç:ıııı.lcanm Kamil Oha Okulunun tamiri 
Bilyflkçckrue(,e Yatı ,, ,. 
İstanbul 36 
İstanbul 51. 
lstanLul 29 

" " 
" " ,, ,, 

Yukaı ıJa kt\if bedelleri yııaılı tamid t ayrı nyıı .. u· 
zariığa konulmuştur. Evrakları Encümen Kalemiade s0\. 

ldıilır. İ::ıtcklıler hizalaııuda gö terilen ilk t11ninat rıı5 1 
buz veya mrktutıile Lerabl"r 10-9-938 Cunıartesi :-una sıı• 1 
11 de Daimi Enciim ncıe eulumnalıdırlar, 

• . . , 
Yanlı ve bıııılı kaatlann kese kladı olarak kullanılrJJ'~ d 

ima 41air olnn 3517 sayılı kanunun birinci maddesinin ilı•11 •• 

p1lan kese kaatlan hakkında yııkarıkı fıkra hükmü tatbik 0 :( 

maz,, deailmeıine göre bu kanun hukmünüıı gazete ve ~;ıı 
mualara şamil olmad ığı aJakadarlarca bilinmek tzore ,el 
olunur.,, 

Ki GELiYOR 
Sayın müşterilerimize müjde 

-.--....-e~•·· · . 
Ankara t 937 Enternasiyonal KÖmür Sergiainde JUfl 

Hey' etince AL TIN madalya verilen yerli 

EKONO iK ve ŞIK 
markala sobalarımızı har yerde aray111ıt 

lıtanbul 

-
Fiatlar ELVERİŞLİDİR· 

En ıon model Avrupa Kro!lle~İ ti<· 
ye Emayeli sobalarımız: da gehtı•f 

-- ti~ 
TEMINA TLI ve au;.·u çabuk ıs\$1 
Tc:rmosifon Hamam knzanlarıfll 

markamızla her yerde arayıoıı· 
60 

Her nev'i BANYO, LAV/>. 
Musluk Hava gazı ocak'" ., 1l 

ları ve sıhh; levazi ninizi ıPtıf 

-
mızdan satın alınız:. 

ŞIK SOBA 

M. Ş t R A K Y A N 
6 

Büyük Poıtııne karşııında, Türbe ıok. No· 

Saman 
Odun 

40, 000-60, 000 
125,000-150,000 

1,5 
2,25 

ıalı saat 10 
Evsafı komisyonda &öı'ülebilir. İsteklilerin kanuni vcsi.kalarilo 

beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (166) (5866) 4-4 \ıımı!:rm~a:wıı::ıcs~:a:::ımI.iiim:D~Sz:ltla!i!illiııE 

Kuru üzüm 

Pirinç 

K. fasulye 

Toz şeker 

Mercimek 

Nohut 

K. •otan 
Patu 

Çay 

Bulgur 

1000-2,200 
5000-7000 
soo ~- 12000 

2000-30 .. 0 
IC00-1500 
1000-2000 
25004000 

IO, 000-15, 000 
40-60 

7000.. ı 2000 

25 
22 
14 
28 
10 
12 
6 
T 

350 
12 

253 13 açık al<ıiltme 29.9.938 
çarşamba saat 10 

591 72 kapalı zarf 29.9.938 
perşembe saat 10 

Kütahya belediyesinden 
Be.1ediy(mizin şehri 90 lira maktu ücretli fen memurlutu mün~ 

haldir. isteyenle. in fen mektebi şahadetnamui, bulundukları vazi
felere ait evrakı müıbite ıurellui ve bir kıta fotoğraflarile beledi-
yemize müracaatları. (6122) l-2 

lktisad Vekaleti iç Ticaret Vmum 
Müdürlüğünden 

Tilrkiyede yangın, nakliyat, hayat ve kau ıigorta itleri!e 
meşgul olmak üzere kanunt hükiimler dairesinde tescil edilerek bu· 
gün faaliyet halinde o ulunan Anadolu Anor.iın Türk Sigorta Şir· 
keti bu kere nı6racaatle Beyoğlu Acentalığıoa Şirket namıııa yan· 

Ankara Leva:r:ım Amirliği Satınalma Komhıyonundan· gın, nakliyat, hayat ve kazc ıigorta iş!er le meşgul olmak ve bu i~· 
- Ankara Garnizon Birlik ve müeueseleri ihtiyacı olan 500 l ıude doğacak davalarda bütün mahkemelerde müdı! ei, müddea

ton buğdaz öğüttürülmesinin kapalı zarfla ekıiltmeıi Z7 Eylul 938 1 eleyh ve üçü~cü ~ahu .11fatlarHe hazır bulunmak ilzere Türkiye İş 
saat 15 de Ankara Lv. Amirliği Sabnalma komisyonunda yapıla- Bankaıı Anonım Şırketı Bc:yoğlu Şubesini tayin eylediğini bidirmiştir. 
cal&tır. 1 Keyfıyet Sigorta Şirketlerinin teftiş ve murakabHi hakkındaki 

2 - Muhammen bedeli 7500 lira, ilk teminata 662 lira 50 ku- 25 haziran 1927 tarihli kanun bükumlerine muvafık görlhaiiş ol-
ruıtı~r. makla illn olunur. 

MUTE HHiT ve fjÜESSES LERiH 
Nazarı dikkatine 

Taahh\it ve teıisatlannıı:da kullanacatınıı alelulJlıl"' 
Fcmt, galvaniz ve demir boru ve teferruati ile ~,ıı 

Kalorifer ve sıhhi malzemesini mftbayaa ed•1 

bir kerre de --

izi • AZEZ 
Ticarethanesine müracaat ediniı 

(Tele fon : 49392) 

'GALATA, MAHMUDİYE CADDESi, No. 39 dı 

Evaafı ile fiyatları her tnrlü rekabetten 

üstündür • 
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Münakasa Gazet~si 

1 
• 

Umuni Mü ürlüğünden nhisarlar 
ı 

ıakkale Mat. MV. birlikleri için aşağ~da ci:s. ''e miktarla~ı 1 1 - İdaremizin Cibali fohrikaşt için şartnamesi ınur.ibince Cinsi 
laflar satın alınacaktır. Htr kılanın ıhalesı hızarlarında go- _ . . 

Miktarı 

Kilo 
Muhammen B. Muv. Eksiltme-

" ti d ç kk l M t M s Al Ko da yapı- satın alınacak hır aJet planya açık eksıltmeye korııııu~tur. run ve saa ar a ana a e s . v. a. . . . _ . . 
İstekliierin ihaleden bir saat evvel tem;nat akçeleri ve iha- il - Muhammen IJedelı 2.JOO !ıra ve murnkkat tenıınah 

Beheri Tutarı 
L. K. S. L. K. 

tem. nin saati 
L. K. 

unun 2-3 cü maddelcrinde\<i ve!.aikle bi•likte 7m4u7ayye~n ~üo 187,50 liradır. , Sigara makine 15:000 _ 20 70 3105 _ 232 87 10 
•rde Ko. na müracaatları. (309) (5 ) .,-'9 IH - Ek!-ıiltıne 24/X/938 tarihine rastlayan pazartesi günü kolası 

tdı Cinsi Kilo M.B. Mu. T. İh. T. gün Saat saat 11 de Kabata~ ta Lt!vazım ve Mubayaat şuJ..esin !eki Alım Si'fara paket 13 550 _ 20 70 2804 85 210 36 10.30 
Krş. Lira Komisyonunda yapılaraktır. kolası -- iV - Şaıtnnmeler paraı.:~z olarak her gün sö1.ü geçen Şube 1 - 5·9 938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 150Cl0 

1665 K. zarf 15.9.938 17 den alınabilir. kilo sıgara makine ve 13.55(~ kilo sigara paket kolasının 
ı:erşembe V - Ek~iltıneye iştirak etmek i::ıtiyenleriIJ fiatsız feMHt tek. eksiltmeleri görülen lUzum üzerine 10 gün temdit edilmiştir 

·. K. Yulaf 444000 5 

2682 
" " 

16
•
9

•
938 17 

liflerini ihalı! gününılen bir hafıa tiVv,·line kadar İnh isnı lar U- il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları bi-cum a 
-JPCU K. ,, 715000 5 

• • • 
ıda yeniden birer bataryalık iki hangar yapılacaktır. Keşif 
lOO liradır. Tahsis edilen 80000 liradır. Tahsis edilen 80.000 
ıo lirası 938 senesi biitçesinden verilecek ve 75,000 lirası bo
dilmek şartile 939 seensinde tediye edilmek ve 15-9-938 per
ü saat 16 da ihale yapılmak şartile kapalı zarfla eksiltmeye 
ur. Şartnamesi Ankara ve İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. da 

İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektup-
saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. (333) (5962) 

3-4 
• • • 

?de bulunan kıtaat için 156,000 kilo un 14-9-938 çarşamba 
ı da kapalı zarfla eksiltmesi ~·apılacaktır. Tahmin bedeli 
-O kuruştur. İlk teminatı 1522 lira 7 kuruştur. Şartnamesi 
ruğay Sa. Al. Ko. dadır. İsteklilerin kanuni , ·csikalarile 

~ı teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat en•el Ko. na ver
l~l'i, (334) (5963) 3-4 

-
~ t ı _Tahmin edilen bedeli (66500} lira olan (700.fH)O) kilo ekmek, 
~ul 938 tarihine raslıyan Cuınartc-;i günii saat 11.:l(l kapalı zarfla 

~ak Üzere münakasaya konulmu~tur. 
~ - Muvakkat teminatı ( 4575) lira olup şartname<;i her gün ko

t3ollda~ (333) kuruş bedel mukabilinde alınabilir 
~ - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı cblıilinde tanzim 

1'Ieri kapalı teklif mektuplarını ~n geç belli gün ve saatten 
~t evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına 

ul. hıukabilinde vermeleri (5662) 4-4 

'-~~,~~~~~~-~~ 
ars VaUliğinden: 

b~Ölc kazasında yapılan İnekhaı.eler yerinde bir buzağı ahın t çift memur evi intası kapalı zarf usulile ihaleye konmuştur 
~ - Keşif bedeli 32325.74 liradır. 
a - Muvakkat teminat 2424.43 liradır. 

~~ilı - Doıyası keşif hülasası silsilei fiat proje fı nni şartname, 
~lıı,lllc şartname:ıi mukavele projesi ve Bayındırlık işleri gene 

i~t l>:ıtaidir. İsteyenler dosyaaı Kars Nahiye Müdürlü~ünde ve ve
' ~ t llıiidürlüğünde gCSrebilirle r. 
~' ~; fsteklılcr 2490 No. lu kanunun 10 cu maddesinin F fıkra 
~bit t~ ~u iş için eksiltmenin yapılacağı günden en az 8 gün ev· 
U~ l.stıda ile Nafıa Vekaletinden istenilecek ehliyet veıikası ile 

~ 5 :ot odası vesikalarını ibraz etmesi. 
~~~tiıı Iha.le 21-9-93~ gününe ınüsadıf Çarşamba günü saat 12 de 
~lı tt Müdürlüğü odaonda teşekkül edecek komiıyonca yapı· 

6 t, 

~ı (11,~ isteklilerin 2.t90 No.lu kanuna göre hazırlayacakları kıı.
~ t ~d1•n iyke mühür mumu ile kapayıp mezkur komisyona saat 
Q~I td~r vermiş olmalan ve poslada vuku bulacak gcecikmelerin 
~eceği ilin olunur. (6065) 2-4 

Polis Mektebi 
~i~i Müdürlüğünden: 

miktara Tahmin B. Tutan Teminat b, 

\i. \> 
Krş L. K. L. K. 

·c~ ~ 1 tknıck 40COO kilo 10 4000 3'JO 
~qd~l'ıı.t 0 Yun eti ı 0000 ,, 45 45UO 337 50 
~ t~ ~ 3000 105 3150 •>36 25 l..' rla' ,, -
ıt ''bl -< 38 kalem 000 4e-26 369 45 
~)°tıı .. ~ 33 " coo 308. 75 231 36 
'il 'ti~ 3 ,, 000 312 50 23 44 
~t \ııe de? kömürü 3 ,, 850 63 75 

~ t1ı 411e '°llirc 6 ,, 000 3'J97 50 232 31 

q~l~ d~t\ ;atieri 9 dan 10 kuru erzak ve şekerler 10 dan 11 re kadar 
l lldıır .~ Ye kadar sadeyağ 13 ten 14 de kadar yaş sebze 14 den 

~ b' ~t~~ut, ~oğurt 15 ten 16 ya kadar ekmek, kömiir odun. 
ı~~ ~ltsu tebu~izin 939 senesi mayısın nihayetine kadar ihtiyacı o
~ı \'e ~~ nıuteallik tanzim olunan şartnamelerde müfredatı gcis

~ t~ııı! ıle ekmek, et, sadeyağ, kuru enak, ya§ sebze ve saire· 
~' "•a ı .. I~ 1':Jts·ı •çın açık ek:,iltıneye kon.muştur. 

\~d~ ~l:dtnıe 15/9/938 gününe nıüsadif perşembe günü yukardaki 
1. a ~tır ızda Polis mektebi binasında Satınalına komisyonunda 

' ' . >~t 'l'au l . 
"- i '.rllıa1a: erın teminatı evveliye paralarını Beşiktaş Malsandığı-
"ttı' ll ı. 
'l?~~lt ~~~a.~a aid ~artnaıneleri görmek, cins ve miktar, fiyntlaı·ını 

•)en talihlerin mektebimiıe uiramaları ilan olunur. 

3-4 

mum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şube,ine vermel~ri ~e tek. zalarında gösterilmiştir. 
liflrriı i:ı kahulünil rnutazaınmın vesika almaları lazımdır. 111 - Eksitme 15·9-938 tarihiue rastlıyan pazartesi 

VI- İ::kklileıin ~aııırnen kı,ndıll'rindcn ar:ırnl ın vı saik ve günü hiz:ılarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
% 7,5 güveı.me parularile birlıkte ebiltme için tayin edilen giiıı Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
ve saatte yukarıda adı grçen Komisyona gelmeleri ilan olu ıV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
r.ur. (6218) 1-4 şubeden alınabilir. 

• • • V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ye saat-

1 - Şartnamesi mucibince Eskiıehir l.atmfidtirlük bi
nasında yaptırılacak kalorifer tesisatı işi l/ IX/938 tarihin
de ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile ek
siltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 2833.49 lira ve muvakkat teminatı 
2 !3 liradır. 

111 - Pazarlık 23/IX/938 tarihine rastlayan cuma gü· 
nfi saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 14 kuruş bed!l mukabi· 
!inde İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubcsile Eskişehir 
baş müdürlüğünden alınabilir. 

V - İsteklileriıı pazarlık için tayin edilen giln ve sa
atte 0 -c; 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (6183) 1-4 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince 500 kilo beyaz sabun pa

zarlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 10/9/938 tarihine raslıyan Cumartesi gü

nü saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır._ 

111 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte % 1,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Ko
misyona gelmeleri ilan olunur. (58l2) 4-4 

• • • 
1 - İdaremizin Pa)abahçe fabrikas1 ıçm 2000 kilo tor. 

şeker oçık eksiltme uıulile satın nJınacaktır. 

il - Muhammen bedeli beher kilosu 25,5 kurı.:s hes!!.Lilc 
510 lira ve nıu\'akkat tdıninatı 38,2:> li radır. 

111 - Ebiltmc 19/9/938 Lnr !hir.e HHlay.an pazartesi günü 
saat 1 O da Kabataşta Le\•ozım ve Muuayaat Şubesindckı Alım 
Komisyonunda yııp~lacaklır. 

iV - İ::ıteklilerin eksiltme için tayin cı.litt•n gün ve saaıt~ 
%7,5 güvenme paralarilt- Lirlikıe yukarda adı geçen Komis· 
yona gelmderi ilan olunur. (6067) 2 • 4 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince satın alınacak 8000 kilo 

Gaz yağl apk eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli b~her kilosu 13.85 kuruş he

ı:ıbiyle 1108 lira ve muvakkat teminatı 83.10 liradır. 
ili - Eksiltme, 10/IX/938 tarihine raslıyan Cumartesi 

günü saat 12 de Kabataşta Levaz1m ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda ad 
g·eçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5823) 4-4 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince satın alınacak 10 ton kül

çe kurşun açık eksiltmeye konulmuştur. 
il - Muhammen bedeli 2710 lira ve muvakkat temi

natı 203.25 liradır. 
ili - Eksiltme 23/IX/938 tarihine rastlıyan cuma gü

nü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa
atte % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilin olunur. (6219) 1-4 

lerde % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge-
ç&n Komisyona gelmeleri ilAn olunur. l6105) 3-4 

• • • 
1 - İdaremizin Paşabahçe F abrik.asında inşa edilecek 

ot kılıf ambarı için şartnamesi ve İnhisarlar İnşaat Şube· 
since intihap edilecek nümunesi mucibince 80000 adet tuğla 
pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli beher bin adedi 16-17 lira mu· 
,.·akkat teminatı 102 liradır, 

ili - Pazarlık 10-IX-938 tarihine rastlıyan Cumartesi 
günn saat 9.30 da Kabataş Levazım ve Mubayaat Şubesinde· 
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün söz.il geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin teklif ede· 
cekleri tuğladan 3·4 adedini tetkik edilmek üzere İnhisarlar 
İnşaat Şubesine vermeleri lazımdır. İntihap edilecek nümu
ne mübayaya esas olacaktır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa• 
atte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (6130) 3-4 

• • • 
1 - Aukara,da Atatürk Buharında ~artname ve proıesı 

mucihiuce yaptırılacak depo ve imlahane in~aatı kapalı zarf 
u~uliyle ek::ııltıneye konmu~tur. 

II - Keşit bedeli 199.146 lira 15 kuruş ve muvakkat 
temin.ıh ll207 liradır. 

lll - Eksiltme 15/lX/938 tarihine 
günü saat 11 de Kabata~'ta Levazım ve 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

rastlıyan Perşeınbe 
Mubayaat Şubesin-

iV - Şartname ve projdrr 9.96 lira bedel mukabilinde 
lnlıi~arlar Levazım ve Mubayaat Şubeıiyle Aukara Ba§müdür
lüğünden alınabilir. 

V - Ek iltmey~ iştirak etmek isteyenlerin l,ir mukavele 
ile ysptıklım bir binanın taahhüt bedelinin yüz yirmi bin Jira 
da.n u~ağı olmaması \:e kendileri bizzat Yüksek Mühendis veya 
mimar olmadıkları takdirde tekliflerini bunlardan Liri5iyle mü~
terekı;n yapmaları ve mukaveleyi birlikte imza etmeleri lli
zimdır. Ek ilımrye g:rebilıııek için icabeJen vesikalar eksilt• 
me giiniinden lıir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü İnşaat Şubesine gösterilecek ve ayrıca fenni ehliyet 
\'esika~ ı alınacaktır. İstekli ile birliktr. teklif yapacak olan fen 
adamının dahi ayrıca müteahhitlik yapmış olması şart de· 
ğildir. 

VI - Miilıiiı lli teklif mektubunu, kanuni vesaik ve İn§aat 
Şub:ımizdcıı alınnc.\k fenni ehliyet vesikbiyle muvakkat gö
«cn me para~ı maklnıza veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat lO a ka· 
dar yukarda :ı•lı geçen Alım Komisyonu llıı~kan!ığına makbuz 
mukalıfündc verilmesi lazırndır. (5953) 4-1: 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın Alma 
Komisyonundan 

- Yüksek Mühendis mektebi için resim ve fartnaınesi mu• 
cibince 132 adet } emek masası ile 548 adet iskemle bir şartname 
ile kapa'ı zarf şeklile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Beher ıdet masanın muhammen bedeli 18.67 lira oiup be
her adet iskemlcnın muhammen bedeli ise 6,55 lira ve ilk teminalı 
454.05 ve mecmuu bedt li 6053.84 liradır. 

3 - Kapalı zarf usuli e yapılacak i~b.ı eksiltme için istelilerin 
t.klif mektup'a•ı 2490 sayılı kanunun emrettiği vesikalarla beraber 
4 üncü maddede yazılı uattcn bir saat evvel zarflarını Komisyon 
Rthlığine ma\ıbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

4 - Eksillme 26 9 933 t ~ ribiae ustlayan pazartesi günü saat 
11 de Gümü~suyunda Yüksek Müheadis mektebi binası içinde top· 
lanan Sa' ın Alma Koır: i•yonunda yapıl acaktır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 4 Ünt.Ü mad
dede ya211ı saate kad11r g·elmiş olma11 ve dış zarfııı mühür mumu 
le iyice kapatılmış bulunması tarlbr. Postada olacak gecikmeler 
kabul cdilmeı. (6216) 
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T ableau Synoptiqtte de~ Adjudicationı OuYcrtcs A ujourd'hui 

Mode Prix 

Objet de l' Adjudicaüon d'adjudicat. eatimatif 

Caution 

proviHire 

Lieu d·adjudication et du 

Calıier des Cbargea Jour1 Heure 

Conatructlon-R•paratlon-Trav. Publlc.a-Mat6r1el de ConstrucUon-Cartographla 

Trav. is >lation toiture pavil. No. 2 aan•
torium tuberculeux i Heybeliada: 

Constr. sıarage. 

Rep. Bat. 

" " 
" • 

1' 

" " 
" 

" 
,, 

,, " 

ecole primaire a Buyulcada. 
t2 eme ecole Beyoğlu 
36 eme ecole iıt. 
ecole Çatalça 
icole Buyukçekmece 
36 em• 6cole ist. 
54 ilme ece>le ist. 
29 ~me ecole ist. 

Conıtr. dep6t au Boulevard Atatürk (rectif) 
Trav. d'enduit, de badigeonnaıe, peinture 

et de repar. de tuyaux en plomb ete. 
de Sarı Kioı.;que ıl B ylerbey. 

Trav. de aeparation au lycee de Haydar
paşa (aj.) 

Trav. badigeonııage et de pcinture i la 
grande bititae de la Poıte İıt. 

Publique 

Pli c.ıch. 

Gr6 a rre 

" ,, 
" ,, 
.. 
" 
" Pli cacb. 

" 

Publique 

1859 79 

27723 39 

t24 48 
17.! 6i 
240-
216 37 
~48 -
230 -
2-18 05 
240 -

199t46 t5 
8950 9t 

1071 92 

598 93 

140 -

201a 30 

9 35 
13 -
18 -
16 24 
18 -
18 -
18 70 
ıs -

t 1207 -
67t -

8t 

45 

Dir. Trav. Pub. lat. 19-9-3S 

Com. Ach. PJace Forte Canak lnt 2:?-9-38 
Ank. et İat. 

Com. Perm. Muoicip. İstanbul 
,, 

" 
" " .. " ,, 
" " 
" 

,, 
" " Com. Acb Econ Monop. Kabataf 

Dir. Palaiı Nationaux 

Oom. Aoh. Lycee Haydapaşa 

Dir. P.T.T. lıt. 

ı c -9-38 
10-9·38 
l0-9-38 
I0-9-3'3 
10-9-3:3 
10-9-31 
J0-9-~ 
t0-9-38 
15-9-38 
29 9-38 

13-9-38 

21-9-38 

El6ctrlc:lt6-0az-Chauff oga Centraı (lnstallatlon et Ma'i6rlel) 

lndal. cbauffage ce:ıt. Bat Dir. Monopo
lea E~kişehir (cab. eh. pr 14) (aj.) 

lnatall. cbaufiage central a l'hôp. reaional 
Konya. 

Gri ıi gre 

" 

28~ 49 

31976 90 

213 - Com. Ach. Ec:on. Monop. Kabataş 23-9-3-; 

Med. en chef Hôp. Reg. Konya 4-10-33 

Produll• Chlmlqu•• et pharmaceutlquas - inat• umenta Sanlt•lrea-Fournltur• pour Hoplt•ux 

Acide chlorydrique 12 t. Puhlique 1~60 - 94 50 tere Expl. Ch. de fer Etat H. pata 
Dextıioe : 5 t. ,, 1000 - i5 - ,, • 

26 9-38 
26-9·38 

Hablll•ment - Ch•usaura• - Tl••u• - Culra 

Coıtumea: 240.;!50 completa. 
Uniformea pr gardienı: 38 completa 

impermeableı : 38 p. 
Blouses pretea: 5000 p. (aj.) 

Publique 
,, 

3625 -
660 -

Bola de Conetructlon - ftlanche, Charpente eto. 

Boiı d'acajou et de tik "50 m3 de chaque 
qualite. 

!72 - Dir. Culture Edirne 
Dir Süret6 Sam11un 

Com. Acb. Mio. Def. Nat. Ank. 

16-9-:J8 
19-9-38 

9-9-38 

Deni:z:bank Oir. Suc. İst. jusqu'au 25-9-38 

Am•ublement pour Hebltation et Bureaux - Tapl•a•rle ete. 

Tablea : 132 p. chaiaes : 548 p. Pli cach. 
Trav. de menuiserie armoirea garde·robe ete:. Publique 

Combuatlbla - Cnr burant - Hullle• 

Semi·coke : ao1 t. 
Coke indigene : 70 t. 
Mazout : ~5 t. 
Semi-coke 1 l5 t. (aj.) 

Olvera : 

Mater:e\ pr cylindre : 4 lots. 
Articleı pr garaze : 40 lota. 
Fıl de laine pr chaussetteı : 17,9 t. (cah. 

eh. pr 223). 
Varlope pr la fabrique Cıba!ı: 1 p. 
Piomb en lingot : 10 t. 
Cuivre en plaque : de 0,50 m m : 1350 kg. 
Tuyaux iı gaz galvanis'• de 4 poucea : 

30 m. tuyaux a gaz en fer de divera 
pouceı : t300 m. 

Agrafeı graades : 9686) p. id. petites : 
229,382 p. 

Cailloux : IO,O"' m3 ıable : 5,04 m3 ci· 
meııt : 38 saca et poix. 

Drapeaux: 750 p. 
Coton pr matelu de lit: 776?. k. 
Divera arbres de plantalion sur routu: 

6000 p. petita plants d'arbreı: 21000 p. 
diversea fleurs: 11500 p. planla de pinı: 
500 p. rosiera : 5500 p. 

Plants de peuplier : 5000 p. 
Rep. moteurboot de la Poıte. 
Fer il pr.:ıfıl U: 75 t. 
Ar moiru a couverclea en fer : 10 p. (aj ) 
Tachiometres de fabr. "Guetave Hayde,,: 

4 p. 

Provlslon• 

Foin: 670 t. 
Viaodc d! boeuf: 120 t. 

_. Viande de mouton : 60 t. 
Viande de bocuf : 40 t 
Blea cenca11ea : 160 t. (aj.) 
F arinc : 360 t. 

Pli caeh. 

" Gre a rr~ 

Publique 

" Pli cach 

Pablique 

" 
" 
" 

Gre i rre 

Publique 
,, 

Pli cacb. 

Publique 
,, 

Pli cach, 

Publique 

Gre i gre 
PH cacb. 

• ,, 
Gr~ a gri 
P.li cach. 

6053 84 

4420 -

2.357 50 

549 20 
843 82 

le k. 2 49 

2.5110 -
2710 -
ti 41 E.O 
2500 -

1520 -· 
23:33 8~ 

2 251 -

3750 -
1700 -

tOOOO -
lap 200 -

24120 -
24000 -
19500 -
8000 -

4d201l -

45! Oi 
53 18 

630 -

41 20 
63 29 

33t3 -

187 50 
203 26 
86 07 
ıs1 ~o 

114 -
li8 79 

1593 i5 

281 :?5 
127 50 
760 -

3080 25 
2250 -
1827 -
600 -
t36~ -
3240 -

Com. Ach. Ecole loı. Gumutıuyu 26-9·38 
Com. Ach. Academie deı Beaux_Arbı 29 9-38 

Vil. Eakit~hir 
Preaid. de la Cour dea Comptea 
Municip. Ank. jusqu'au 
Dir. Hôtel Moıınaiu 

Vil. Samıuo 

" " Com Ach Min. Def. Nat. ıı\.nk. 

26-9-38 
28-9-38 
7-10-38 
12-9·38 

t9-9 38 
19-9-38 
20-9-33 

Com. Acb. Econ. Monop. Kabatat 24-10-33 
1' ,, 23-9-18 

lere E•pl. Cb. de fer Ebt H. pata 23-9-33 
.. " 

23-9-38 

Com. Ach. lnt. Mil. Tophane 10 9-38 

Com. Ach. Comm İat. Findikli lü-9-38 

Com. Ach. Com.Gen.Surv Douan.İat. 24 9-~8 
Com. Acb. Dir. Gea. Fab. Mil. Ank 26-9-38 
Municip Ank. 23-9-38 

,, ·,, .. 

Dir. P. T. T. 1.t. 
Dir. Ecouomd P.T.T. Ank. et İst. 
Oir. Gen. Cadastrea 
Dir. Cadutre. Groupe i.t. 

Com Ach Corpa armee Konya 

" " 
" " Com. Ach. Milit Gireson 

Com. Ach. Div. Kirklareli 
Coırı . Ach. Div. Adana 

21-9-38 
23a9-3S 

26-t0-38 
17-9-38 
22-9-38 

12 9.3g 
23-9-38 
23 9-3, 
3-10-:~8 
~4-9-38 

23-9..JB 

il -

17 -

11 
11 
il 
11 
1 1 
11 
il 
ti 
11 
15 -

15 -

13 -

10 -

10 30 
10 30 

10 -
14 -

10-

11 -
U-

15 -
11 -

14 -

12 -
12 -
11 

11 
t 1 
JO 30 
IO 30 

11 30 

10 30 

11 -
15 -
it -

10 30 
la -
15 -
9-

t4 -

10 -
il -
10-
15 30 
ti -
16 -

1 1 

Avls a nos lecteurs 
Nuus sommes heureux d'unnocer a uos lecttmr::, qu'a lıı 

suite d"un accorJ conclu avt>c la Maison A. Tevfl"• 
nous venoı s d"assurer la collaboration de celle·ci et qııe 
le ervice des bulletins d"adjudicııtions de cette maisoıı 
a fosionne a parıir d'aujourd'hui, avec notre journal. 

Par con::-equent, les abonnes de c tte m ıi ~n recevron~ 
a pıırtir d'aujourd'lıui le MUnakasa Gazetesi a !.& 

pl.ıc0 des dits bulletins, jusqu 'a ı ·echednce de le un aboll' 
nenıent~. 

Nous sommes convaincus quo cette nouvelle ne nıaJJ' 
quera pas de rcjouir les cercles comnıerc iaux et en par· 
ticulier ı -.s fournisseurs et entrepreneurs, efant donne 1' 
competence de cette maison et l'cxcellente rcputatio::ı qu ·eJle 
s'~st faite dsne les dit3 milieux. 

·Memento des F ournisseurs _____ _,.,., 

Vendredi 9.9.938 

Pail!e et poine roui'e (Gendarın. Çan;ıkkale) Nt> . 800 
Couvuturea, couuin• et garde-:obes (Munioip. Ank.) No. 800 
Con•tr. pavillon iyece (Dir. Tr. Pub. Diyarbakır) No. 800 
Conıtr. W.C. (Municip ht.) No. 800 
• Cahses videa, tuil~ı <le (Dir. Gen. Monop) No. 800 
Viande de b.:ıeuf (Ecole Gend. Çaııakkale) No. bOI. 
Farine de miooterie (Coın. Aclı. Mil. Van) No. 801 
Benziııe (Int. Tophane) No. e02 
Conılr. Arche (\/il. Kony<) No. 802 
Conatr. W. C. public (Municip. Akşehir) No. 80? 
Constr. bitisae prefecture port (Dir. Tr. Pub. Kt>caeli) Na. 803 
Conslr. konak gouvera. (Kaymakamat Diyadin) No. 8'.>t 
Haricots, ri:ı1 ble concaHe (Diviıion Adana) No. 805 
• Boiı de chene (lng. en chef F6rets Balıkesir) Xo. 80.> 
Constr, mur quai (Muuici~. Kartal) No. 805 
Repar. maison, penitancier (Dir. Tr. Pub. Sino_p) No. 805 
• Mohair (Dir. V eterinaire Eskişehir) No. 806 
Cuir et peau (Munitip. lst.) No. 808 
Ballaat. (Ch. de fer Etat) No. 800 ~ 

Provisions et combuıotible (Dir. gen. Aff. Medic. legales) No·~ 
Riz, huile d'oliveı et beurre (Dir. gen. Cartographie) No· \ 
lo.stall. chauf. c~ntral (Minist, Culture) No. 809 
Petrol~, gaz et benzi.ıe (lnt. Tophane) No. 810 /1 
Repar. fauteuils et rip. instal. eau (Presid. Maisoo du PeuJ>le 

kara) No. 811 ti 
Charbon de bois et ıemi-coke ind. (Com. Adj. MusEeı) No• 8 
Sucre en poudre (lnt. Diyarbakir) No. 812 
Repar. batisıe Maiıie (Muoicip. Kayaer,) No. 812 
Conalr. Konak gouvernem. (Dir. Tr. Pub. Kocaeli) No. sız 
Orge et paille (Vil. Isparta) No. 812 
BaHin avec electr., local pr. pompes et batisse pr. tranıford" 

(Municip. lst.) No. 812 
Trav. de ıneuuiserie (Dir. Culture lzmit) No. 812 
Plants de ro.ı;İero de pias (Municip. Ank.) No. 785 
Riz (Com. ach. mıl. Kars) No. 7131 
Paille (lnt. Ankara) No. 788 
lnstall. elfctrique (Municip. Cankıri) No. 791 
Avoine (Com. ach. Mil. Vize) No. 791 
Riz (lot. Diyrbakır) No. 791 
Paille, foin, pois-cbiche et pomme de tcrre (Com. ach. 

vin) No. 795 
Dressemeut car!e bouri' Bigadiç (Municlp. Bigadit) t~o. 79S 
Cartons (Clı. de fer Etat) No. 799 1~ Produ ıtı plıarm. et articles sanit. Dir. Sanit. Konya) No• )Jifll 
Articlea de Roenlgcn, arlıcles dentaire11, ins rum. ele ı; 

(Municip. lst ) No. 800 
Planches (Muuicip. lst.) No. 800 
Repar. armoircs (Lycee Haydarka,a) No. 800 
Transport d'eau lMunicip. Ankara) No. 800 
Pdpier pr. cigaretles en tubes (Dir. gen. Monop.) No. 800 
Machine outil plane (!~ıunicip. ht.) No. 800 
Conslr. bat ecole primaire (Municip. Ist.) No. 8 3 
Constr. paves (Municip. Ergan) No. tı 13 

(4 üncü sahifeden denm) 

Tekirda~ Cumhuriyet Müddeiumumilitinden: ı 1 
- T~k rdağ Cezaeviadeki mevkuf ve mabkuınlar•" ,~ 

tarihiııden Mayıs 939 soııuna kadar on aylık ikinci nevi •"~,; 
tiyacı 2490 snyılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kan11nu11• _, 

açık eksiltmeye çıkarılmış iıe de, talip zuhur et !Dedi;i11de"4., 

kanunun 43 üncü maddeai mucibince iha enin 29 8 93S ~•"' 
29 9 93S Perşembe günl.iue kadar bir ay müddetle uıatılo> o" 
rar verilmiş oldu&-undao, ihalesi 29 9 938 iÜnÜ va5ııti saıt ,aıtı'f 
Tekirdağ Cumhuriyet Müddeiumumilik makamında yapılıl~ı~e 

2 - Muhammen bedeli (53&5) liradan ibaret olup, Y tıı'-' 
çuktan muvakkat teminatı (404) buçuk liradır. Mevcut far 
mukavele pr~jesi. Müddei Jmumilikte her gün görille~illt·"o 

3 - Tahpleno muayyen güncle nakit teminatlarıJe 
müracaat etmeleri ilan olunur. 


