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İnşaat - Tamirat· atıa işleri ve Malzemesi- H rit 1 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Eskişehirde yaptırılacak bir çift hangar inşaatı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen keşif bedeli 
165,593 lira 42 kuruştur. Eksiltme 29 Mart 938 salı gü· 
nü saat 15 te Ankarada MMV satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Keşif proje ve şartnameler 828 kuruşa MM 
V satın alma Komisyondan alınır. İlk teminatı 9529 lira 
68 kuruştur. Eksiltmeye gircceklr.r kanuni teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve
sikalarla idari şartnamenin 4 üncü maddesinin F fıkra
sında yazılı vesikalarla birlikte teklif mektublarını ihale 
saatinden en az ve behemehal bir saat evveline kadar 
Ankaratla MMV satınalı:na komisyonuna vermeleri. 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

28.3·938 pazartesi günü saat 15 le İstanbulda Nafıa 
Müdürlüğünde 1195,71 lira keşif bedelli Pertevniyal Li· 
sesi paviyonu ikmali inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

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

Muvakkat teminat 90 liradır. 
İsteklilerin en az 500 liralık bu ışe benzer iş yaptı

ğma dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 
İstanbul Nafıa M:idürliiğünden eksiltme tarihinden bir 
hafta evvel alınmış ehliyet ve Ticaret odası vesikalarile 
gelmeleri. 

• ., . 
Mezat idar<·::ıinde y.ıptmlacak camekan, kapı v.s. Bak 2ci 

~:dıifedek1 1.::t Belediye~i ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. ----- _._...... ____ _ 
Maraş Belediye Riyasetinden: 

Maraşta yapılacak ldro elektrik santralı malzemesi yapılması 
ve mevcud şehir şebekesine bağlanma11 işi kapalı zarfla eksilt· 
meye çıkarılmışhr. 

İşin muhammen bedeli 41738.33 liradır. 
İatekliler bu işe aid şartnameleri, projeleri vesair evrakı 209 

kuruş mukabilinde Ankarada Belediyeler imar Heyeti Şeflitinden 
alabilirler. 

Eksiltme 21 nisan 938 perşembe günü saat 4 de Maraşta Be
lediye Dairesinde kendi odasında toplanacak Daimi Encümen hu
zurunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girt!bilmck için aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
ayni gün \.e saate kadar Encümen Riyasetine teslim olması li· 
zımdır. Aksi takdirde hiç bir güna iddia gözönüne alınmaz. 

2490 aayıh kanunun 16-17 nci maddelerine tevfikan 3130,37 
lirahk muvakkat teminat. 

Kanunun istediği vesikalar. 
Kanunun 4 üncü maddesi mucibinbe ek§iltmeye girmeğe bir 

mini bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
Teklif mektubları ihale günü saat üçe kadar makbuz muka

bilinde Encümen Reisliğine teslim olunmalıdır. Posta ile gönde
rilecek teklif mektublarının iadeli taahhüdlü olınaaı ve yukarıda 
yazılı aaate kadar Encümen Riyaıetiae gelmesi liz.ımdır. 

Proje ve iş hakkında fazla i:z:~hat almak isliyenler Belediye
miz namına Ankara Belediyeler imar Heyeti Şefliğine müracaat 
etmeleri • ., 

• • 
~ adet elektrik üpürge::ıi alınacaktır. Bak: İnhisarlar U, 

M ud. ilanlarına. 
e --:::SU - E !!155 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Cinl)i eşya 
Dahili elbi e 
Şapka 

Polis 1ektehi Müdürlüğünden: 

Miktarı 

150 takım 

150 adet 

Tutarı 

L. 
1800 
150 

Muvakkat teminat 
L. K. 

135 
11 25 

Mektebimiz ::stajiycr poJi leri için yaptırılacak olan yu k a· 



Sayfa 2 

rıda yazılı elbise ve şapkanın satın alınması açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Elbise ve şapkaların 24.3.938 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 10 da Yıldızda Polis okulu binasında ihalesi icra 

kılınacağından taliblerin bu babdaki şartnameyi görmek. üze
re mektep müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Gümrlik Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

'7ümrük muhafaza memurları için l 13;) takım elbisenin 
22,:t938 salı ıürıu ::;aat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapı· 

lacaktır. 

Tasınlanan tutarı 17,025 lira ilk teminatı 1278 liradır. 

Şartname, evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
İsteklilerin o gün eksiltme s.ıatindcn bir saat evveline 

kadar 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi hükmüne göre 
hazırhyacakları teklif mektublarını Galata eski ithalat güm
rüğü binasındaki komisyona vermeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Her Bir tanesine tahmin edilen 60 kuruş olan 14 bin 
tane yüz havlusu kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

İhalesi 28.3.938 pazarteai günü sant 15 dedir. 
İlk teminatı 630 liradır. 
Evsaf ve şartnamesini görmek istiyen bedelsiz olarak 

hergün öğleden sonra satmalma komisyonuna müracaat. 
Eksiltmeye gireceklerin 2-490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mek
tublariyle birliLcte ihale saatinden en az bir saat evvel 
MMV satına1ma komisyonuna vermeleri. 

Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 

Okulumuz konservatuvarı talebelerine 63-84 hazır pal· 
to alınacaktır. 

Münakasa açık eksiltme ile yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 18 liredır. Nümuneyi görmek ist~

yenler Müzik öğretmen okulu direktörlüğüne müracaat 
ederler. 

Talipler 17.3.938 perşembe günü yüzde 7,5 muvakkat 
teminatlarile birlikte saat 15 te okullar sayışmanlığında 
teşekkül edecek olan komisyonda hazır bulunmaları. 

J\\~ıtbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi - --------·---.... 
* * • 

3 ton aırıhaJaj kağırlı alınacaktır. Bak: Müteferrik siilu
nunda D. D. yol. ilanına. 

Nakliya~ Boşaltma -Vükle!me ~s. 

Ankara P.T.T. Direktörlüğünden: 

Küçük Yozgat poslalıancsilc istasyonu arasında posta nak
liye müteahhi<lliği 15.:1.938 salı günü saat 15 de verilen be
dPl muvafık gi)riilür:-.e kati ihale~i yapılmak Ü7.P-re 1.3.938 

~ününden itibaren açık ebiltrneyP- çıkarılmıştır. 
l•:biltmeye i:;;tirak edecekler muvukkat teminat olarak 63 

lira VI' hu ni~bette tahvilat yatıracaklardır. İhale sonunda 
alacak müteahhit 126 lira kati teminat ile beraber 500 lira

lık idari ~dalet vermeğe mecburdur, 
Talib olanlar hergün Ankara posta muavinliğinde şart· 

namesini ~örehilirler. İhale giinü saat 15 te P.T.T. müdür
lüğündeki ek~iltme komisyonuna müracaat olıınmalıdır. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 

Ankara Elektrik ve Havagazı TAŞ Müdürlüğünden: 

Şirketlerimizin 1.4.938 tarihinden 31.3.939 tarihine 
kadar ihtiyacı olan takriben yirmi bin ton yıkanmış ze
rodiı cesamette Zaııguldak maden kömürü, aylık parti· 
lerle ve şartnamede yazılı ahkama tamamen riayet etmek 
şartile satın alınacaktır. 

Şartnamenin 2 l .3.938 tarihine kadar şirketlerimizden 
aldırılması ve kati tekliflerin 24.3.938 tarihine kadar Mü· 
düriyetimize teslimi ilan olunur. 

Ankara Elektrik TAŞ Ankara Havagazı TAŞ 

* • • 
2610 adet dinamo kömürü alınacaktır. Bak: Müteferrik 

ııiitünunda D. D. yol. ilanına. 

Müieferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedellerile miktar ve vsıflari aşağıda yazılı 

MÜNAKASA GAZETESİ 

3 grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek 
üzere 25.3.938 cuma günü saat 10,30 da Haydarpaşada gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme sure· 
tile satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek isteyenlerin her grup hizasında yazılı mu· 
vakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle !Jirlikte ek· 
siltme günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak da

ğıtılmaktadır. 

-- il Mart~/ 

İstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 135 lira 47 kuruş olan Mezat idare· 

sine yaptırılacak camekan, kapı vesaire pazarlığa ko• 
nulmuştur. Evrakları Encümen kaleminde görülebilir· 
lıtekliler 10 lira 16 kuruşluk ilk teminat makbuz vef' 
mektubile beraber t 4.3.938 pazartesi günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

1- 1000 kjlo yaglarna için yun fitil-muhammen bedeli 
1925 lira ve muvakkat teminatı 144 lira 38 kurustur. ~----------·----------------~ 

2- 3o0o kilo ambalaj kağıdı muhammen bedeli 1l70 
lira Ye muvakkat teminatı 87 lira 75 kuruştur. 

3- 2610 adet muhtelif şekil ve eb'atta dinamo kömürü 
muhammen bedeli 1540 lira ve muvakkat teminatı l 15 lira 

50 kuruştur. 

İzmir Silah Tamirhanesi Satınalma Komisyonundan: 

1- Askeri fabrikalar İzmir Silah Tamirhanesi ihtyacı 
için mevcut şartnamesine göre ve 2800 lira muhammen be· 
delle dört adet marangoz te7.gahı açık eksiltme iJe satın alı· 
nacaktır, 

2 Şartname. çalışma günleri içinde saat 7 den 16 ya 
kadar Halkapınarda İzmir silah tamirhanesinde görülebilir. 

3- Açık eksiltme 24,3 938 perşembe günü saat 14 tc 
Halkapınar silah tamirhımesiode müteşekkil komisyonda ya
pılacaktır. 

4- İstekliler 2190 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
leri hükmünA göre icap eden vesikalarile birlikte 210 Jira
lık muvakkat güvenmelerini İzmir Malsandığına yatırarak 
alacakları ınakbuzlarile belli edillen gün ve saatte komisyo

na gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1- Bir adet çamaşır yıkama makinesi ve teferruatı kapalı 
zarf usulile münakaaaya konmuştur. 

2- Tahmin edilea bedeli 13500 liradır. 
3- İlk teminatı 1012 lira 50 kuruttur. 
4- ihalesi 15.3.38 ıalı günü saat 11 dedir. 
5 ·- Enaf ve şartaameıi bedelıiz olarak hergün ötleden son-

1 ra MMV satınalma koıniıyonuodao alınır. 
6 - Eksiltmeye rir~ceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 nci 

maddelerinde röıterilen vesaikle teminat ve teklif mektublarile 
birlikte ihale 1aatinden ea az bir saat evvel komiıyona verme
leri. 

* Birden ıki bin iki yüze kadar ııra numaralı 2200 adet emaye • • 
levha pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarhiı 14 mart 938 pazartoai günü saat on birde yapılaca
ğından talih olanların mezkur gün ve ııaatte MMV aatınalma ko
misyonuna müracaatları ilin olunur. 

Zirai Kombineler Kurumu Müdürlüğünden: 

Kurumumuz için açık eksiltme usulile şartnamesi mucibince 
elli adet eğer takımı satın alınacaktır. 

Ekıiltme g-ünü 30 mart 938 çarşamba günü saa~ 15 tedir. 
Beher eğer takımının muhammen kıymeti sekıen lira Te 

muvakkat teminatı üç yüz liradır. 
Şartnamesini ve nümunesini görmP.k isteyenlerin Kurumumuza 

ve iıteklilerin 2490 Nn.h kanun mubibince gerekli belrelerile ve 

teminatlarile ekıiltme günü Ziraat Vekaletinde Sahnalma Komis
yonuna müracaatları ilan olunur. 

jandarma Cenel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyoaandan: 

Dört yaşından aşağı ve sekizden yukarı ve yüksekliği J .38 
den aşatı olmamak ve her türlü hastalıktan ulim ve koşum 
vasıflarını haiz bir hayvan 17.3.38 perşembe ııünü saat 10 da 
pazarlıkla saha alınacaktır. İsteklilerin hayvanlarını ayni saatte 
komiıyona l'Öıtermeleri. 

• • * 

9000 adet boş küfe alınRcakhr. Bak: İnhisarlar U. 
Müd. ilanlarına. 

* • • 
500 tane direk alınacaktır. Bak: İst. Belediyesi ilanlarına 

MÜZAYEDELER 

İst. Askeri F abrik~lar Satınalma Kom. dan: 

100 lira muhammen bedel ile J.skeri fabrikalar yollamasına 
aid bir adet hurda mavna l 5.3.93i ralı gönü saat 14 de Salıpa· 

zarında Aıkeri febrikalar yollamaaındaki satınalma komiıyonunda 
açık arttırmaya konulacaktır. İsteklilerin 7,5 lira teminat para• 
ınnı herhangi bir malmOdürlütilne yatırarak mezkür ııün ve sa
atte komisyonda bulunmaları, 

Mavna köprünün Haliç cihetinde n Enıinönli tarafında Askeri 
fabrikalar umum müdürlütüne aid merakibi bahriyenin bulun
~utuııı yerdedir. 

Kırklareli Orman Müdürlüğünden: 

Cinıi Ster Kental Mu. vahit fiatı 
Meşe odunu 1845 11994 8 (bir kentali) 

0
,. 

Kırklareli villyetinin Vize kazası dahHinde Tel yolu DeYlel 1 
manından 11994 kental meşe odunu ıerbest ve açık arttırıtı•Y 
çıkarılmıştır. idi' 

Satış 14.3.938 pazartesi gıin:i saat 16 da Kırklareli orna•11 

rHinde yapılacaktır. 
Beher kentalin muhammen vahit fiatı 8 kuruştur. r• 
Şartname ve mukavelename Edirne, Kırklareli Ye Viıe 0 

man idarelerinden alınır. 

Muvakkat teminat 72 liradır. 
Satış umumidir. 

* • * Cinsi ve nev'i MJ 03 Mu. vahit fiatı 
Lira Kr. ffi3 

Meşe 85 000 6 70 gayri menk· 
Kızılağaç 73 000 2 00 ,, ,, ' 11• 

Kırklareli vilayetinin Demirköy kaza5ı dahil inde Domuı ı.o~t' 
11u Devlet ormanından 85,000 M3 Meşe, 73,000 M3 Kmlaj'•Ç 
restelik satışa ç•karılmıştır . . of' 

Satış 15 mart 938 tarihinde salı günü saat 15 te Kırklarelı 
maa idareıinde yapılacaktır. pjS 

Beher rayri mamul M3 meşe 6 lira 70 kuruş n Kızıla;aç 

2 liradır. pt 
Şartname ve mukavelename projeleri Edirne, Kırklareli "'e 

mirköy Orman idarelerinden alınır. 
Muvakkat teminat meşeoia, Kı:z:ılağacın 54 liradır. 

Satış umumidir. 

* • • 
Cinsi M3 03 

Lira Kr. 
Meşe 193 000 6 70 (gayri mamul M31 
Kızılağaç 165 000 2 00 el 

1- Kırklareli vilayetinin Demirköy ka:ıası dahilinde K•"'w 
ya altı devlet or!Ilanından 193000 mJ, 165000 m3 meşe ve kııı 
ğaç kerestelik aatışa çıkarılmıştır. . of' 

2 Satış 15.3.38 tarihinde salı günü Hat 15 le Kırklarelt 
man daireıinde açık arttırma ile yapılacaktır. 1,. 

3- Beher gayri mamul m3 meşe 6 lira 70 kuru,, J{ıJI 
ğacın 2 liradır. eli 

4 - Şartname ve mukavelename projeleri Edirne, Kırkt3 ' 
ve Demirköy orman idarelerinden alınır. 

5- Muvakkat teminat meşenin, Kızılağacın 122 liradır. 

6 Satıt umumidir. 

Cinsi 
• • • 

M3 03 ı~,u. vahit fiatı 
Lira Kr. 

Meşe 50 000 6 70 (~ayri mamul m3) 
Kızılağaç 43 000 2 00 " " 1,~ 

1- Kırklareli vilayetinin Demirköy kazası dahilinde ÇıP ıf 
Bayır altı devlet ormanından 50009 m3 meşe 43000 m3 kıııl•f 
kerestelik satışa çıkarılmıştır. 11i 

2- Satış 15.3.38 tarihinde sah gönü saat 15 te Kırkl•' 
orman dairesinde yapılacaktır. 

3- Beher ga~· ri mamul m3 meşe 6 lira 70 kuruş, 
mul m3 kızılağaç 2 liradır. 

4- Şartname ve mukavelename projeleri Edirne, 
va Demirköy orman idarelerinden alı111r. 

5- Muvakkat teminat meıenin ve kızalaj"acm 32 liradır· 
6- Satış •mumidir. 

* * * Cinıi Kental Parti 

Mahlut kimür 60 1 
55 1 
45 2 
37 1 
30 4 
25 5 
20 7 
15 29 

Mu. vahit fiatı 
kurut 

50 (kentali) 

ıo 2 1eı 
Kırklareli vilayetinin merkez kazaaı dahilinde Balina De;' ~ 

ormanından 60 kental bir pari, 55 kental bir parti, 45 kent~ zO 
parti, 37 kental 1 parti , 30 kent~l 4 parti, 25 kent~1 5 part"ıcS' 
kental 7 parti, 15 kental 29 partı, IO kental 2 partı karışık 
mür arttırmaya çıkarılmıştır. ,ıı 

Satış 14-3 938 pazartesi günü Hat 15 te Kırklareli orrı' 
İdareıinde yapılacaktır. 

Beher kentalıo muhammen vahit fiah 50 huruttur. ,,ıi 
Şartname ve mukavelename projeleri Edirne ye Kırkl• 

Orman İdareıiodeo alın1r. 1 tııl' 
Muvakkat teminat 60 kentalın 225 kuruş, 55 kentalın 20 tıll 

k ot• ruş, 45 kentalın 169 kuruş, 37 kentah:ıı 139 kurut, 30 • "eO' 
113 kuruş, 25 kentahn 94 kuruş 20 kentalın 75 k•ıruş, 15 
talın 56 kuruş, lO kentalın 38 kuruştur. 1'of' 

Satış yalnız Orman kanununun 18 ci maddesinde yazılı 
lüler aruında yapılacaktır. 

Kayıcri Tayyare Fabrikuı Artırma ve Ekıiltme 
Komisyonu Ba,kanlıtından : 

. ol•' 
Kayıeri Tayyare Fabrikasının Hurdalığında kalp ediJı:rııf 
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.3.~~t falvanizaiz benzin bidonu ile 273 adet yat bidonu 
lıliı Çarışaınha günü saat 13 te Tayyare Fabl'ikası Satınalma 

2 li J'onunda açık artırma ile satılacaktır. Muhammen bedeli 
ırı,r~ 55 kuruştur. İlk teminatı olan 21 liranm Kay.eri Maliye 

•ıne t lltrıaı Ya ırdıktan aonra belli rün Ye Hatta Komiıyonda bu-
•rı ·ı ~ 1 an olunur. 

Haymana Hava kurumundan: 
l<uruın 

riıi 13 urnuza teberru edilen 1250 adet muhtelif cins kurban 
Çık · .38 den itibaren 20 gün müddetle açık artırma ile utı

-l>ıla:r~rnı,t~r. Satış tarihi 28.3.38 pazartesi günü Haymanada 
a hr. lstiyealue fazla tafailat verilir. 

ıa l\tmt Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
uıiUt M 

-illa 1ldafaa Vekaleti ile Genel Kurmay ve Harp okulu hay· 
~Vr~dall biriken gübreler 18 mart 938 cuma günü saat 10 da 

teleri a~ınalrna Komisyonunda artırma ııuretile ı~tılacaktır. Gü· 
ttırlQ iörınelc için mahallerine ve artırmaya gırmek için de 
--t e~· iÜnü ve aaatında MMV Satınalma Komiıyonuna müra-

llınesi. 

120 
• • • 

rn3 taş satılacaktır. Bak: İst. Belediyesi ilanlarına. 

--~----------

t<1~' M:ünakasa Gazetesi ,, sızın için Anka
fa. t' Rumelide ve Istanbulda çıkan 40 tan 
\t z a resmi ve gayrı resmi gazeteleri okur 
e tetkik eder. 

'--.~-=~--------------------~~ 
•. 

?r~}~·'.~ ··;~~~ -- ~. :·· J~, . . · - : .·;... : . .~ . (;: • ·> ::•~_;/<-:2 
,~~ :>~!~t~r~bul? ,Bel_edıy.e_s~. ·:·nanla~r · .,,< 

. :\ r. _ı'. . ~ ·~ 

İçj11 ~~~ayet jandarma telefon şebekesinin ıslah ve ikmali 
tıııı t Uzumu olan 500 tane direk açık eksiltmeye konul-

ş Ur B 1 h · d"l · lir · un aran hepsine 3000 lira bedel ta mın e ı mış~ 
liı~ Şartnarnesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstek· 
le~· 2490 No.h kanunda yazılı vesika ve 225 liralık ilk 
~~tı~~at rnakbuz veya mektubile beraber 25.3.938 cuma 

u saat 14 de Daimi Enciimeude bulunmalıdırlar. 
(İ/ < ı 358) 

• li * • 
I~() •seki Hastanesinin bahçesinde bulunan tahminen 
tllr. ~etre mikap taş satılmak üzere pazarlığa konulmuş· 
ll\itı aşın beher metre murabbaına 150 kuruş fiat tah
l~bu·tdi~tniştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görü
bil ır. istekliler 27 liralık teminat makbuz veya mektu
ltı~:dberaber 15.3.938 salı günü saat 14 de Daimi Encü-

e bulunmalıdırlar. ( 1356) (B) 

~~~~~-~-!!!!'!!!!!!!'!!~~ 

D.D.YoLLARı İŞLETME u. MUoÜRLÜGUNoE~ 
ııı~.~ldıaınnıen bedeli 1, 152,50 lira olan 37 kalem elektrik mal:ıe · 
~İrJt~ -.çık eksilttne usulile 14.3.938 puarteıi ırünü saat 15,30 da 
llıı Ctde 9 . ' d l 'lıbil uncu işletme binasında Satın Alma Komısyonun a 
~tile Ya• edilecektir. Bu işe girmek isteyenleain kanuni vesika 
ll:ıqta ... "e YÜ:tde 7,5 nisbetindeki teminat akçelerile Komiıyon• 

'"-•ti ş, arı liumdır. 

rtnarnesi parasız olarak Komisyondan vcailmektedir. 
(1349) l-2 

-
İstanbul İnhisarler 

P· Başmüdürlüğünden: 
~<ttt ı~asadq sahlmakta olan ispirtolann satış fiatları, 15 

. buk~ tarihinden itibaren indirilecektır. . . 
l>ltt08 anlaranda yakılacak ispirto "boyalı kamıneto ıs· 
tllt(" u,, \re şişe içinde tuvalet ispirtosu satanlar; mev-
Q l'ını b' k k llt ,, ırer beyanname ile 14 Mart 938 a şamma a-
&llşlll~ a.~ılacak ispirtolara aid olanlar Kabataşta kain 
tll l'akdurlüğe ve Şişeli tuvalet ispirtosuna aid olanlar da 
~ ın sataş depolarına,, bildireceklerdir- (1184) 3-3 

~-· r· ~~~~~~~~~!!!!!!!!!!:!! 

~ ltp~ 
BAşı DRAM KISMI 

ıııı 111ıııııı 
1 

Ilı 1 

ıııııııl 1 
'i 

~- -~-.... lld~li • 
liorn 

Bu akşam 

ıaat 20,30 da 

FİDANAKİ 
dram 3 perde 

Türkçesi 
Fahri Kolin 

ESKİ FRANSIZ TiYATROSU 

KOMEDi KIS.dl 

Bu akşam 

ıaat 20,30 da 

DALGA 
komedi 3 perde 

Yazan 
Ekrem Reşit 

!illi 
1ill l!!l!l 

lıııı 111111 

luııııı ~ 

/ İnhisarlar U. Müdürlüğünde~! 
1 - Şartnamesi mucibince 3 adet elektrik süpürgesi 

pazarlıkla satın alınacaktır . 

il - Eksiltme 28.111.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Ahın Komisyonunda y<:pılacaktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- Fiatsız teklif ve kataloklar tetkik edilmek üzere 
eksiltme gününden bir hafta evvel İnhisarlar Tütün Fa
brikalar Şubesine verilmiş olmalıdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1352) 1-4 

* • * 
l- Şartnamesi mucibince İzmir ve Tekirdağ .Şarap 

Fabrikaları için 9000 adet boş küfe pazarlıkla satın ah
nacakbr. 

il -- Eksiltme 2D-Ill-938 tarihine rasthyan salı günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alam Kornisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameler parasız olarak hergün ıözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7.5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1351) t -4 

• ... 
1- Üsküdar Depolar grubuna bağlı Şark Tütün Ba· 

kımevi için sabo alınacak 2 tonluk maateferruat 1 adet 
yük asansörü şartnamesi tadil edilerek yeniden kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat temi
natı 450 liradır. 

Hl-Eksiltme 2 t.lll.938 tarihine rastlıyan pazartesi gü· 
nü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Muaddel şartnameler 30 kuruş bedel mukabilinde 
söıü geçen Şubeden alınabilir. 

V-- Asansör Wertheim,, Stigl er Schindler, A.T.G. 
Mühleisen Gottscholç Michalis, Beck Henkel, Maylauer, 
Hans Hann Kleckne veya lndustrie elektro-machine "Po
lonya,, markalı olacaktır. 

Vl - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek
lif mektup ve kataloğlarını tetkik edilmek üzere müna
kasa gününden en geç bir hafta evveline kadar İnhisar
lar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine verme
leri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika alma· 
lan lazımdır. 

Vll- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile Vl ncı 
maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve yüzde 7 ,5 
güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar ek· 
siltme günü eo geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen 
Ahm Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde veril-
miş olmalıdır. (8) (630) 4 - 4 

* • • 
8000 Top 660 X 700 25 Tefrikli sigara kağıdı 

25000 " 660 x 700 30 " " il 

25000 " 660 x 700 35 " " ,, 
t 000 " 480 x 6150 45 ,, " " 
1000 ,, 660 x 700 50 ,, " " 
l- Yukarıda mıktar ve eb'adı yazılı 60,000 top tef· 

rikli sigara kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 
H- Pazarlık 14.tV.938 tarihine rastlıyan perşembe günü 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin

deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Ill - Şartnameler parasız olarak hergüo sözü geçen 
Şubeden alınabilir . 

lV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (W37) 3-5 

• • * 

1 Şemsipaşa işleme evi ve apartmanının pencereleri-
nin boyanması şartname Vı! keşfi mucibince pazarlık usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 

il- Keşif bedeli 1718 lira 78 kuruş ve muvakkat te 
ıninab 12.89 liradır. 

111- Pazarlık 22.lll.938 tarihine rastlıyan sah gunu 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

lV-Şartaameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V-- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yiizde 7,5 g~venme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelm, leri ilan olunur. ( 1204) 2- 4 

----- ---
lmtiyu ..a.ibi " yuı İ!leri 

Direktörü: lamai1 Girit 

~-------~ 

("""l"bo Billfır Jokalı ~b. lO 

Baıı5dıiı 7er: ARTUN BalUIMn 

Sayfa 3 - -- ---•t :fr- # 'mtr?St -~· 

PiYASA HABERLERİ 

Pamuk Kongresi 

lskenderiyede toplanma, olan pamuk kongresine bir çok Avru
palı alıcılar da iştirak etmişlerdir. Bu konıırede yerli müstahıiller 
ile yabancı alıcılar, birbirlerile daha yakından tanıtmak ve müş
terek arzularını daha iyi bir surette anlamak fırsatını bulmuş
lardır. Bahse mevzu teşkil eden en mühim meseleler şunlardır: 
Muhtelif pamuk nevilerinin bakımı, istikbali. parazitlerle ve haa
talıklarla mücadele, sulama işleri, kalitatif ve kantitatif verim 
niıbelleri. Bu meııeleler yalnız Mmr pamukçuluğu için değil, bü
tün Mmr için bayati meseleler teşkil etmektedir. 

Üzerinde en ziyade durulmuş olan mesele rutubet meseleıi 
olmuştur. Kongreye ittirak etmiş olan Avrupalı alıcılar, Mııırh· 
ların ve Mııır Hükumetinin, pamuğun i s li.hı hususunda göster
diklui gayret ve hassasiyete bizzat şahit olmuşlardır. Bundan 
ba4k?, sentetik pamuğun doğurduğu problem görüşülmüş ve mı
ıırhlar, İ. G. F arbenindustrie mümessillerin in beraberlerinde ge· 
tirmiş oldukları nümune kolleksiyoounu tetkik dtikten ıonra bu 
alanda doğru bir fikir edinebilmişlerdir. Büyük ıiyasal problem
lerin pamuk ekonomiıine ne suretle tesir edeceğini bugün şüp

hesiz: kimıe kestiremez:. Ancak, katiyetle söylenebilecek hir şey 
varsa oda, kalite bakımından yüksek olan pamuğuD istikbalde 
mevkiini muhafaza edebileceğidir. Bu hususta mııırın avantajı a
Çlkça ifade olunmaktadır. Dünyanın tanınmış pamuk mütehas
sıslarından Arno S. Pearse pamuğun yeni tatbik sahalarından u
zun boylu bahsetmiştir. 

Türkiye - Polonya anlaşmasına aid işleri 

Şimdiye kadar Polonya Takas Ticareti Şirketi tarafından ted· 
vir edilmekte olan Türkiye Polonya kliring anlaşmasına aid i•· 
lerin 1 .2.38 tarihinden itibaren (ln!titut Polonaiı de Reılemeats) 
adlı resmi bir teşekkül tarafından yaJlılması kararlaştırılmıştır. 

Ist. Ticaret ,,e Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

10 -- 3 - 1938 

FİATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
BuA"day yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux l 
Arpa Ana dol (Orge An. ) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Yulaf (Avoine) 
Mısır sarı (ıVlai's jaune) 

Peynir kaşer (Fromage kachereJ 
Nohut iri(Pois chicbe) 
Kaplıca 

Güz Yünü 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poilı de Chevre 
Badem iç 
Ceviz içi 
Susam (Sesame) 
Mercimek (LentiHe) 
Fasulye ufak (Haricot sec) 
Burçak 
İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Fmdık kabuklu (Noiıettes } 

Pamuk yatı (Hui le de colon) 
Susam ,, ( ,, sesame.J 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,, Trakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moins) Yukarı (Pluıı) 

5 28 
5 10 -

4 18 

4 25 -

6 35 

16 32 -

33 20 -

56 

5 32 -
5 20 

58 -
7~ 

Zeytin yağı l.ci yemeb.lik (Huile d'ol.) 
Tiftik mal 

70 - -
- 25 -
40 

,, oğlak 

Sansarderisi 
Zerdeva ,, 
Tilki 
Tavıan 

Porauk 

" 
" 

GELEN (Arrivaıes ) 
Afion (Opium) k 175 

Buğday (Ble) :10 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 15 
Mııır (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Faıulye (Haricot sec) 46 -
Pamuk tCoton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin ) 
Susam (seaame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lcntille) 
Nohut (Pois Chiche) 25 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (f romage B.) 9 
Tiftik 
İç fındık (Noiı. dec.J 6 -
Razmol 
K fındık (Noiıett•) 11 25 

140 -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (miUet ı 

Nohut (Poiı chiche) 
iç fındık (Nois dec.) 
Un (farine) 
Tiftik 
Yapak (Mohaire ) 

\ 

İç ceviz 
İç badem (amande) 

1 DİŞ FİA TLAR 
1 l(Marcbes Etrangers) 

2 

Buğday (Ble) Liverpul 5 05 
,. ,, Şikago 4 07 
" ., Vinipek 5 66 

Arpa (Orge) Anvers 4 12 
Mısır (Maiı) Londra 3 88 
Keten t .(Gr.Lin.) ,, 7 66 
Fındık (nois.) G.Hamburg 39 -
K " ,. 38 -
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A) Adjudications au Rabais 

Constr'Jction-Reparation- Trav . Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Coıutr. annexe d'ouverture et porte au pont"Namnamn Pli cach 25000 - 1875 - Miniı. Trav. Pub. Dep. Ponts et 31-3-38 
ı/route Moughla-Keuydjegui:ı: (cah. eh. P. 125). Chaussee1 

Conıtr. double hangara iı. Eskichebir (cah. eh. P. ,, 165593 42 9529 68 Com. Ach. Mio. Def. Nat. Ankara 29-3-38 
828). 

Acbevement cooıtruction pavillo• au lyce• Pertev· 
niyal 

Constr. portes et vitrines au 1aloa de vente muni· 
cipale 

Publique 1195 71 

Gre a gre 136 47 

Electricite·Gaz-Chauffage CentraJ (lnstallation et Materiel) 

BaJaiı electriques : 3 p. 
lnstallation centrale bydrau·eleotriıque, materiel et 

raccordement au reseau de la ville Marache (cıh. 
eh. P. 209). 

Habilleınent - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Costumea pour fonctionnairea de la douam' : 1135 
complets 

Easwie·mains : 14000 p. 
Paletota : 63-84 p. 
Costumes pour agents de police : 150 completı 
Cbapeaux : 150 p. 

T ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

Papier pour emballa2'e : 3 t. 

Transport- Chargement - OecbarKemcnt 

Transport poıtaux de la station a Kutchuk Yozırat 

Combustible - Carburant-Huiles 

Charbon pour dinamos div. dim. : 2610 p. 
Houille Zongouldak : ~0000 t. 

Divers 

Machineı·outilı pour menuieierie:4 p. 

Grai11eur de laine : 1000 k. 
Harna is : 50 p. 

Poteaux pour reseau telepbonique : 500 p. 

Tab1eaux numerotca en emaille : 2200 p. 
Chevaux de trait 
Coaffes videı : 9000 p. 
LeS1iveu11e et accessoires 1 p. 

B) Adjudi~ns a la sur~nchere 
Cbarbon de bois 
Boia de chene: 11994 quent. 
Boiı et charpeDte 

,, ,, n 

" n n 
Bıdons de benzine: 103 p.- (d. d'huile: 273 p. 
MAhone camelote : 1 p. 
Peaux : 1250 p. 
Pierrea : 120 m3 

Fumier 

Gre a rre 
Pli cacb 

Pli cach 

n 
Publique 

,, 

Publique 

Publique 

Publique 

Publique 

41738 33 

17025 -

la p. O 60 
lap. 18 -

1800 -
150 -

1170 -

1540 -

2800 -

1925 -
Publique la p. 80 -

" 3000 -

Gre a gre 
.. 
n 

Pi i cacb 13500 -

Publique 

" 
n 

" ,, 
• 
,, 
,, 

Gre a gre 

n 

282 55 
100 -

Nos exportations vers la finf ande 

90 -

10 16 

3130 37 

1278 -

630 -

135 -
11 25 

87 75 

115 50 

2l0 -

144 38 
300 
225 -

1012 50 

72 -
S4 -

122 
32 -
21 -
7 so 

27 -

Dir. Trav. Pub. lıt. 28-3-38 

14-3-38 
{ 

Com. Perm. Municipalite ]stanbul 
Dir. Ecıone•. • • 

Com. Ach. E.con. Monop. Kabatacbe 28-3-38 
Municip. Marache Dir. RestauratioD 21·4-38 

Municip. Ankara 

Com. Ach. Comm. G. Surv. Douan lst. 22-3-38 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank.. 
Dir. Ec. Prof. de Muıique ,, 
Diır. Ec. Agent de Police a Yildi:ı: 

., 

1 Expl. Cb. de Fer Etat H.pacha 

Dir. PTT. Ankara 

28-3 38 
17-3-38 
24-3-38 
24-3-38 

2S-3·38 

lS-3-38 

1 Expl. Cb. de fer Etat H.p~cha 25-3-38 
S.A.T. Electriciteet Gaz d'Eclairage a 24-3-38 

Ankara 

Com. Ach. Atelier de Reparation de 
Fusil a lzmir 

1 E.xp. Ch. de fer Etat Haydarpacha 
Com. Ach. Min. Agriculture Anlc. 

{ 
Com. Perm. Mun. lstaDbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

Coın. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Com. Ach. Command Gend. G.pacba 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 
Com. Ach. Mia. Def Nat. Ankara 

Dir. For~t Kirldareli 
,, 

" ., 

" 

24-3 38 

25-3-38 
30-3-38 
25-3-38 

14-3-38 
17-3-38 
29-3- ~8 
15-3-38 

14-3-38 
14-3-38 
15-3-38 
15-3-38 
15-3-38 

Com.Ach. Fabrique d'aviation Kai11eri 23 3-38 
Com. Adı. Dir. Fabr. Milit. lst. S.puar 15-3-38 
L~rue Aviation Turque Suc. Haymana 28-3-38 
l Com. Perm. \4unicipalite lstanbul 15-3-38 
\ Dir. Ecom. ,, n 

Com. Acb. Min. Def. Nat. Ankara 18-3-38 

Echanges turco-allemands 

16 -

15 

ıs 

14 

15 -
16 ? 

11 

15 
15 -
10 
10 -

10 30 

15 -

10 30 

14 -

10 30 
15 -
14 -

11 -
10 --
14 
11 -

15 -
16 -
ıs -
15 -
15 -
13 -
14 -

14 -

10 -

Nos exportationı a deııtination de la Finlande ont atteint 18 a 
20 millions de marks. A la tete des matiereı exportees, Yient le 
tabac. Les negociants finlandaia ıont desireux de DOU!I acheter du 
coton, des peaux, du ble et d11 seigle 

Les importatiorıs d' Allemagne de lıı. Turquie llU cours deı 11 
mois cle l'annee 1937 ont atteint 91.7 millionıı de muks et les ex· 
portationı via ce paya 93,6 milliona de marka. 

S•deyağ (Erzurum Aık. SAK) ,,! 622 
Elektrik bava mot<Srü (Deniz Lvz.) .~! 622 
Sığır eti (İzmir Ln.) .Y~ 623 
• Günlük gazete (Adliye Vek.) }i! 623 e 
Kütahya garnizonunda yeraltı kabloıile elektrik teıiıatı " 

zemesi (Kütahya Hava SAK) .\~ 625 aı 
* Elektrik motörü, kazan, dinamo, tevzi tablosu ve tefert 

(İzmit Beled.) _,; 626 ~ 
Saman, arpa, kuru ot ve sığır eti (Malatya Piyade Al•111 

1 Motorin (Gümr. Muh. Gen. Komut. İat. SAK) .,! 634 . 633 
Ayvahk kırmızı kışlaaı tamiri (Bahkeıir Aık. SAK) ·'! 

* Önlerinde yıldız İfareti olanlar müzayedeye aittir· 
,o 

Hamiş : "No.,, işareti ilim havi gazetemizin .ayııııoı 

...... ~n:a:&~---

Samedi l 2·3· t 938 

Beurre (Com. Acb. Milit. Erz.ouroua) N. 622 
Moteur electrique aerien (lntendance Kasimpacha) N. 622 
Viande de boeuf (lntend. lzmir) N. 623 
• Journaux (Ministcre de Juatice) N. 623 -
lnstallation electrique souterraine et matcriel ( Com. Ach· Ar 

rienne a Kutahiı) N. 625 i"~ 
• Moteur electrique, chaudron, dinamo, tableau de dıatrib111 

nicipalite bmit) N. 626 . !•' 
Paille, orge, foin et viande de boeuf (Com. Ach. Ar111ee 111 

Malatia) N. 627 1, 
Motorine (Com. Ach. Command. Gen. Surveil. Douan· 

N. 634 
Reparation a la caserne Ayvalık (Com. Aclt. Milit. 

* Lea uteriıqueı indiquent UJ1e Yente par voie de aorc:ll 

N. B.- LH Noı indiqueı ea rerard dea articles ao•1 

iournal dana lequel l'avia a paru. 

İstanbul 1 Bor s as 
10 -3-1938 

ö 
a, 

Paralar 

Y· 
~ 
t: 

Çekıer /. ~ 
Lonclon 625,- t ı\ Sterlin 627,-

1 Dolar 123,-
20 Fransız Fr. 78, -
20 Liret 98, -
20 Belcika Fr. 80,-
Drahmi 18,-
20 İIYeçre Fr. 570,--
20 Leva 20,-

1 Florin 65, -
20 Çek kronu 78,-

1 Avusturya Si. 21,-
1 Mark 26,-

Zloti 20,-
Pengü 21,-

20 Ley 12,-
20 Dinar 48,-

1 İsveç kuronu 30, -
1 Türk altını - . -
Bankaot -,-

632,-
126,-
83,-
106-
84,-
22, 

580, 
23, -
70,-
82, -
23,-
29,50 
22,-
25,-
14,-
52,-
32,-
-.-
-,-

Nn York 0,8010 11) ~ 
P aria 23,57 I~ 
Milino 15,2185 ~ 
Brükıel 4, 7080 ~ 
Atina 87,51 ı 
Cenevre 3,46 ; 
Sofya 64,0112 1 
Amsterd. 1 ,4437 1' 
Prag 22,7675 S 

Vivana 4,2275 fi' 
Madrid 12,65 1 
Ber lin 1,9822 ı 
Var,ova 4,24.:S4 S 

Budapeşt 4,0225 I~ 
Bükre' 106,8050 ~ 
Belgrad 34,5875 ı 
Yokohama 2,75 91 Moıkova 23,53 
Stokkholm 3, 1 O 

--~~---~---~--------~ 
Esharrt~ . 

Açıht 1, 
istikrazı ar 

Açılış apaaa, 
Türk B. 1 Peşin 19,20 19.20 

Aalan çimento 13· .,., ~ 
Merkez baaka11 ~ Türk bor. 1 vadeli 19.25 19.35 

,. ,, il Petin 19.20 19.20 
,, il v.deli 19.35 19.35 

istikrazı dahili 94.- 94.-
Tahvil'~ 

Acad. M. Vadeli 40· 

rr 
1 

1 r!l 

UCUZ ve ACELE 

SATILIK Köşt<, 
J6'" Nuhkuyuau, Mütevelli Çl'4me ıoL.aLr: N. 1 l. 15 r 

arazi üzerine Veyael bey köşkü ıayet ehven fiy•tl~ f 
le satılıktır. Mezkür kötk iki kat ve birde çatı "' / 
rine beş oda, bir rnatbah, bir beladan ibaret ol\JI' ' 
bir. kirgir ahırdan ibarettir. e~ I 

İcabında 63 dönüm araziıi birlikte satılır. Götıı' o~ 
görüşmek için Kadıköy. Moda caddeıi, Züh•l 

1 

No. 2 ye mur•caat. 


