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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

nketler: 

Züccaciye Tröstü Etraf mda 
ikoduları gazeteciler mi çıkarmış? Trlst deiil, · anlaş-
var - Dörtler ittifakı Pakir bir meqlek 1- "Aman, 

llıirni yazmayınız, mahvolurum,, diyen vatandaş- Ac• 
bit hakikat: İstanbulda sarf oluaan züccaciye eşyasının 
Yüzde 80 85 i ithalat mataıdır - Hem toptancı, bem 
Perakendeci 1- Tenekeciliği züccaciyeciliğe tı::rcih 
eden bir tip - Hazın bir levha: yalnız bir semt· 
te bir sene zarfında 10 ,perakendeci terki 

ticaret etmiş- Mesele henüz tamamile ay-
dınlanmış sayılamaz . 

~ta eıra gazeteler lstanbulda cıhta benzemez, kırılım, dökü-
.tiiccaciye tröıtü teşkil edil- len mallarda caba. Bu f•yıaları 
111den, tüccarların ve alıcıla- uyduranlar kıakançlık .. ikasile 
I bu dan gördükleri za- hareket .:denler, yahut reka-
\tdan ncı acı bahlilederler. betten zarar edenler veya bü-
tınleketin mühim bir sanayi yük ithalatcılar tarafından iıte-

c~4ını teşkil eden ve çok is- dikleri kadar kredi olamayan 
k olunan bu mata hakkın - pernkendccilerdir. Ben böyle 

•trdcdilen müt lea veya de- bir tröstten haberdnr değilim, 
0dutarın mahiyetini anlamak ancak belli b11şh 4 büyük firma 
~ llıeseleyi aydınlatmak için arasında bir anlaşma yapıldıit· 
~ lldnrlar rıczdinde bir anket nı unnediyorum. Bu anlaşmanın 
&~~ğı faideli bulduk. gayeııi fiyatları yükseltmek de-
ll ışe memur ettiğimiz arka- til, ancak .bunları tutmaktan 
~11lıız evvoll tröste dahil ol- ibarettir, çünkü arzettitim ribi 
\ lıııu İfae edilen Sultanka- kazanç nisbeti aztlır, ve daha 
~1llda, Sakaçefme caddesinde düşerse mahvoluruz •• 
1 l<.eribar züccaciye firma• Bay Anceli fazla ıöyletmek 

~ taüracaat etti sahibinin biçarenin derdlerini tazclemek-
11Pacia bulunduğunu söyle- ten b.a,ka bir netiee vermeye· 
ticarethane erkanından bir ceğini takdir eden arkadaşımız 
lltkadaşımızı nezaketle ka- bu aralık relen bir parti malı 
tlti, v sorulan suallere fU boşaltınağa hazırlanan dükkin 
'bllrı verdi : sahibinden, teşekkür edip, ay-
~f Evveli ıunu hatırlatmak rıldı. 
•ın ki bir tröst teşkili ka- Biraz da mukabil tarafı din 

i trı ve filen imkan haricin- lemek için nrkadatımııın utra-
•t. Memlekette urfedilen dıtı ve isminin saklı kalma11nı 
ı 'ciyenin yüzde 75 i yerli iararla rica eden Galatncia 9ir 
Ş.tetkil eder, yani Paşabah· perakendeci şöyle derd yandı: 
.1h ve cam Fabrikası ma- - Ah bilseniz bu tröatciler-
lıııdandır. Ve ancak % 25i den çekdiklerimiıi 1 Geçen se· 
tt emtiaaıdır. Naaıl olurda nedenberi bu rivarda lııulunan 
,ltıetin elinde bulunan bir 10· 15 perakendeciden onu terki 
~ita böyle bir tröst teşkiline ticaret etti, biz bir kaç kişi bü-

't •n verebilir ? Buradan her yük zorluklarla hali mncudi-
t '" serbest olarak ve dile- yetimizi idame için uğraşıyoruz, 
~l~lldar m l alabilir, şu prt· fakat bu işe bir çare bulun-

\-.i •ıparış yekunu senede mazsa züccaciyeliti bırakıp te-
~ litııdan aşağı olmasın. nekecilik yapmatı tercih ede-
~11ltbi mamulatına gelince: riz. Aman, iımımı yazmayın, 
\Gtlif memleketlerde yüzler- çünkü biz bu adamb.rın elinde· 
, l:lCcaciye fabrikası meveut- yiz, sonra enların (azebine utra• 

liralardan da her istiyen rız, bize mal vermezler, kredi-
\etirebilir. Bu suretle itha- yi keserler. Bu birleşik firma 
b Ulunan fırmaların adedi il'Çen sene bir buçuk milyon 
I Ulda l-2 kitiden ibaret lira klr temin etti, buna rağ-

\;110.12 den fazladır, ve bu men gözleri hep bizi ortalian 
1 t aralarında bir ulaşma kaldırıp fiyatları daha yükselt-
llııt olmasına ihtimal veri- mektir. 
:· çünkü aralarındaki re- Bunlar hem ithalatçı, hem 

~-~buna manidir. toptaacı ve hem perakendeci 
>tar ediyorum, bu trö&t vaziyette. Tasavvur edin, bizim 

\ d taj dedikodudan başka bir oulardan almak izdirarında kaldı-
'1ı 'Q-ildir, netekim a-eçen se- ğımız meaeli düzineıi 120 ku-

~, 'ti ~eaeleden dolayı alaka- ruoluk malı yüzcie 15 ltazançla 
~ •lcamat tahkikat icra etti• 140 kuruşa satmak iıteditimiz 
1; böyle bir terin aslı ol- halde, onlar aynı malı her han· 
~ 1"" kanaat getirdiler,,. gi bir naüşterlye, velevki yarım 
t~llççularda, Elia Ancel ve düı:ine alım 110 kuruşa veri-
otı f' 
~· •rrnaaı sahibi Bay Aı;acel yorlnr, yani bize sattıkları fiyat-
a': tan da ••atı. 
~ llıeıele etrafında söyle- Maksadlan arzettitim ıibi bi-

\'~tler hep uyriurma dır. zim ıibi küçük esnafı ortadan 
ı ~~teli\c ıanedildiii gibi kaldırmak. 
' 

1
" meslek detildir, ve Yerli •allarda şöyle böyle 

\, 'lliği menfaat işe batla- idarei nsaalahat kabil oluyor. 
ttttlayeye nisbeten mah- Bazen bir kaç esnaf birleşip Pa-

~\ ~leaela, yerli mallar üı:e 'abahçe fabrikasıadan doğrudan 
\ ~, 10, ve ecnebi mallar- dotruya mal alıyoruı:, bazea 
qt •ıtcak % 8 10 kazanı- onlara müracaat edıyoruz. Eaa-

• &iti• itimiz manifatura- ıen yerli mamulat biai çok ali-

Memleket Haberleri 
, 
ihracatımız arttı 

Eylül 1938 de ticaretimiz 
Ton 

İthalat 80 415 
ihracat 129 669 

1938 yekuau 210 084 

1937 • 120 ~21 

1000 T. L. 
16 277 
13 799 

30 07, 
19 953 

Fark + 89 563 + ıo 123 

İthal it 
İhracat 

1938 dokuz 
Toa 

549 150 
770 795 

aylık ticaretimiz 
JOOO T. L. 
112 220 

1938 yekunu 
1937 • 

Fark + 

1 319 945 
1 145 088 

174 857 + 

79 035 

un 255 
1~380 

34 875 

Anlaşmalara göre ayrılan gruplar itibarile 
1938 dokoz aylık ticaretimiz 

(bia T. L. olarak) 
İthalat ihracat 

memleketler: 92 4'.t8 68 976 Klirior yeya bu:ıeri anlafmalı 
Serbest dövizli menıleketler: 

2/7005 ıayıh K. nın 4üncü maddeıine 
memleketler: 

15 781 (j 915 
tabi 

4 001 3 144 

Yekun 112 220 79 035 

Anlaşmalara göre ayrılan grupların 1937 
ve 1938 dokuz aylık ıthalat ve ihracatımız

daki hisseleri 

İthal it 

% 
Klirinı mem. 82,4 
Serbest dövizli mem. 14,0 
2 7005 sayılı kararmn '4cümad- 3,6 

deıine tabi mem. 
100 

ez:: 

1 9 3 8 
İhracat 

"' 87,3 
8,7 
4,0 

100 

ı 9 3 7 
ithalat İhracat 

°!o % 
70,1 79, 1 
19,7 12,6 
10,2 8,3 

100 100 

Harici E~onomi~ Ha~erler 
Londra gümüş tilki 

mezadı 
938 birincikanunda yııpılacak 

olan tilki mezadında teşhir edi
lecek kürklerin tahmini miktarı 
2500 adeddir. 

Bu miktarın bir nz daba arta· 
cağı da tahmin edilmektedir. Ka
bloklar neşredileceği gibi kürk
ler de kumpanyanın depolarında 

17 ilktinundan itibaren teşhir 

edilecek tir. 

kadar etmez, bualerı Auadolu 
çeker, latanbul piyaaaaında sa
tılan mallamı yüzde 80-8.S i ec
nebi malıdır ki hep onlar VHI• 

taaiyle relir, ve itte maruz kal
dıtımı.z en büyük müfkOlit bu 
cinı mallar yüı:üıuieaclir, çllnkü 
bunlar münhasıran o tröste 

dahil olaalar tarafıadan ithal 
ediliyor ve bunlar da istedikle
ri fiatlarla iıtedikle ri tüccar
lara aatıyorlar •· 

Her iki tarafın da iddialarm
da mübalatay~ vardıkları a4i
kirdır. Piyaaanın normal oldu
j'unu iddia edilemeyeceği gibi 

Tutya ihracı memnu 
Romanya hükOmeti Tutya cev

heri ihracatını men etmiştir. Tut
ya cevheri ihracatı için şimdi 
yalnız ovvelden verilmiş olan mü
uadeler kabul edilmekte bu mad-

de ihracatcılarına ancak evvelden 
müaaade almış olmak şartile taııh
bütlerini ifaya imkan verilmekte
dir. Ai:si taldirde Fors major ile 
kontratolar iptal edilmiş bulun• 
maktadır. 

ortada ihtiklr oldujunu delalet 
edebilecek kuvvetli ve kati de
liller de henuz yoktur. Pera
kendecilerin ve k6çük tüccar
ların yükıek sermaye taz:yiki
ne uj'radıklan da bir hakikat
tir. 

Her halde .. esele lıaenüz ta
ma•ile aydmlanmıt aayılaıanz 
Temaalarımıza yarın da devam 
edeceğiz, ve on.ıaD ıonra alı
nabilecek gereken tedbirlerin 
tahlil ve teklif elieceiiz. Bita
raflığımız laaaetile bu huıuıta 
vak·i olacak her Uirlü mütalea
ta aütünlerimiz açıktır. 

Tabii Tasarruf 
Tabiatta bütün canlıların ferd veya camia 

halinde bile olsa tasarruf kaidelerine 
uymaları için mecburiyet vardır. 

Ulusal ekonomi bakımından 
taaarrufun kıymet ve önemiai 
on bet ya,ını doldurmuş olan 
a-eaç cumhuriyetimizin bOttin 
canlı eserlerinden aalayabiliriz. 

Varhk ve ilerlemek gibi ulu
sun b•fardıtı hayırh neticeler 
ekonomi bakımından olan tı
ıarrufa dayanmaktadır. Bunu 
bütün gençlik anlamıthr. He
nüz anlamayanlar da hiç fÜp· 
hesiz ki yavaş yavat anlaya
caldardır. 

Bu gün ıize hüıbütün baıka 

yani tabiat kanunlarına tabi g

lan bir tasarruftan bahs edece
ğiz. 

Medeniyetin biitüa icaplarını 

yapan, kanunlarını, prenıiple · 
rini hazırlayan insanlar, kurduk
ları binayı aaj'lamlatbrmak ve 
ömrünü artırmak için mütema
diyen çalışıyorlar, dldi,iyorlar, 
yoruluyorlar. 

Bu it için aarf olunan enerji 
ölçülemeyecek kadar büyüktür. 
Çalııma aahası geniştir. Nice 
ömürler bu uturda tükenmiş, 
ne kadar çok prenıipler değif· 
rniştir. 

Biitün bu sonu gelmeyen 
kaideleri• temeli bu gün artı

rıp yarın 18rf etmek için ku· 
rulmuştur. 

Atalar ıözüdür: Ak akçe ka
ra gün içindir derler. Gerçe 
akçenin akçesi dej'il paki mak-
1.uldur. 

İnaanların koyduğu prenaip
ler tabii kanunların birn tak
lidinden başka bir şey değildir 
İnunlar ferd halinden camla ha
liae geçince camia için tasarruf 
kaideleriai hazırlamata koyul· 
muşlardır fakat inıandan evvel 
tabiat ayni İnsanların üzerinde 
kendi kanunlarını bakim kıl

mıştır. 

Ta8iatın yenilmez ve ölçü11ü 
bilinmez kudreti altında kel an 
insan vücudü tabii bir taaarruf 
aandığıadan batka bir şey de 
tildir. İnsanlar ilk tasarruf ter
biyesini beynin esrarlı yolların
dan akan ve bilgi diliade aev
ki tabii deditimiz kaynaktan 
almışlardır. 

Yalnız inaanlarda değil, hay
vanlarda, ltita-ilerde bile tasar· 
ruf seYki tabiiıi bulunmaktadır. 

Hali tabiide, karnını doyuran 
hayvanlardan bir çotu mesela 
daima gördüğümüz köpek ve 
kediler topraj'ı eşeleyerek ar
tığını saklamaktadır. Karın
cayı tetkik ederuk sevki tabii· 
nin bu haynolara küçük zahi 
re anbarları doldurttuğunu gö · 
rürüs. 

Arıların petekleri ea tatla 
bir tasarruf aanliıtıdır. 

Nebatlar bile kendi hayat-
lannı deyam ettirebilmek için 
böcrelerine a-ıda maddesi depo 
etmektedirler. 

Bir kmm nebatlara karşı biz 
insanlar, parazit olarak ya,a
maktayız. Bu baraketimiz ne
batlaran tasarrufla kendi höc
relerinde depo ettikleri madde
lerle bealenmemiz içindir. 

Nebatların bizim ye ot yiyen 
hayYao\ar ın heıabına yaptığı 

bu tasarruf, tabiat kaaualarile 
bizlere miras kalan ve miirek
kep faiz retirea tükenmez bir 
servettir. 

TOkenm.eyea bu aervet ne
ltat hicreıinde toplaaan gıda 
maddeleriaden ibarettir. Bilri 
aleminde böcrenin bir metro 
kadar büyütül:nüt reaimleri a
lıamıthr. Bu reıimler ve tet 
kikler höcrenin bütün ihtiyat 
madclelerİDİ •eydaaa çıkarmıt· 
tır. ihtiyat maddeler metabollz
m deditimiz keadıleıtirme 

hadiıesini meydana l'etirir ve 
hayat için canlılık tezahürü i
çin tabii tasarruf un batlanrıaı 
olur, Hepimizia yazın aldı;ı

mız gıda maddeleri kı,ın höc· 
relerlien yavaş yavaf enerjiye 
knlb olur. Kışın hayvanlarıa ta
bii harareti yazıa höcrede ta• 
sarruf olunan yaA-larla şekerler
le tamamlanır. Şekerli a-ıdalar 
karboa hiliratlar karaciterde 
taaarruf vo depo edilir ve ya
vaı yavaş kana ıeçerek eaer
jiyi meydana a-etirir. Şu halde 
höcreaia protopla:ımaıı tasarruf 
bakımaodaa vücwdilmüzün b~

sabı cariıiai tutmaktadır. 
iyi bealeDme YÜclldümli:ı için 

tabii bir taurruftur. Tabii ta
sarruf içia en ey\ ranliıman 
verecek ııciaları almak lbım
dır. 

Randımanı yftkaek olaa ıı· 
dalarıD batında vitamin mer· 
kezi olan yaratıcı ~•etten lıaer 
sene, seaenia Yitamia bediyeai
ni kendi bfiayeıioe toplayarak 
tasarruf eden üzüm, iaclr, fın
dık, portakal, elma gibi mey
vaların yaş ve kurularıliır. 

Bu meyvalarıa terkibinde en 
esaılı madde 4ekerdir. Bu ta
bii şekerler taHrrufun en tat
la tarafıdır, Atalar ıözüdiir .. 
tatlı yiyelim, tatlı konuşalım ... 
derler. Bu kıymetli naai .. at bi
ze fekeria Ye ,ekerli madde· 
lerin ıulh duygularına hakimi
yetiDi iado edn bir ncisedir. 
Yerli meyva ye mahıullerimizi 
kullanmak suretile y•pılacak 
taaarruf, memleketi• en mühim 
mahıullcrinia sarf ve iıtiblikı
nı arttırırken diier taraftan bu 
mohıullerin kıymetini de yük
aeltmiş olacaktır. Hayatta her
.eyden tasarruf edilir ve edil· 
melidir. Fak.at yiyecf!kten, gı

da maddeıiad~n taaarruf yap
malı ııbhate zarar vermektıea 
başka lııir netice vermez, Bu 
hafta ekonomi ve tasarruf gün
lerini ıit.aaına toplayan bir 
haftadır. 

Bu l'iinlerde kazanılan mad
di feylerdea bir miktarını ayır· 
mak ve kazancı olamayacak haf
talar içia kartılık tutmak en 
medeni memleketlerin ye en 
medeni iaaanlarıa kabul ve 
keadileriue bizzat tatbik eyle· 
dikleri faideli ve yerinde bir 
usuldür. Bunu bütün okuyucu· 
larımıza tavsiye ederiz. 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

--------~~------------~·------------------------------------------------------------------------------Cin ı Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün 5a ut 

MOnakasaı r 

lnşaet, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Üsküdar belediye binası inş. 
Karacabey harasında ~rom hastanesinin ilcmal 

ve ilivei inş. 

Mallca ra-Keşın yolunun arasında yap. inş. : 
8608 m. 

Akkıpı ı:naballeııindeki mektep önünde mahalle 
sonuna kadar yolun yap. : 1000 m. 

Nehir kenarında mevcut menfezlere gerekli ka· 
pakların yap. 

An mur-Gilindire yolunun arasındaki ahşap 
köprülerin tamirı 

Gümrük ambarı tamiri 
Aygır depoıu ilavei inş . (temd) 
Etimesgutta yap. kafesli tel işı (temd) 
Vek. ahır sundurma kısmına yap. stor 

kapalı •· 15467 93 

• 

• 

aç. elcı. 

" 

" 

,, 
paz. 

pnz. 

15000 -

35287 52 

1660 -

825 96 

1440 24 

38 -
3026 26 

749 55 
742 20 

ılAçlar, Klinik ve lspençiynrT alfıt, Hastane Lev. 

Ecu, pamuk, gaz, idro(il v.s. Zeynep Kimll 
haat. için: 46 kal. 

aç. elcı. 1033 40 

Elektrik -Havngazı-Kalorlfer (tesisat ve malzm
0
si) -

Deve boynu fincan: 6500 ad . 

Men ucat, Elbise, Kundura, Çnmntır v.s. 

Kanal bezi: 30000 m. 
Palto: 50-100 ad. 

aç. eks. 2145 -

kapalı z. 22000 -
aç. eks. beh 35 -

Mobilya ve b9ro eşyası, Mu ambn-Halı v.s. 

Altlı üstlü demir karyola: 70 ad. 
Mobilya 
Mefruşat: 186 parça 

Nakliyat - Boşaltma -Yükhstm 

Kire9 ta~ı nakli: 40000 t. 

Dolomotin Bartın suyu nakli: 6000 t. 
Lavamuin kö ür nakli: 455 t. 

n • il 500 B 

• ,, " 600 ,, 

Mnhruket, Benzin, Makine ynGları v.s. 

Mazot, benzin v.ı. (temd) 
Benzin: 15 t. 

MOtef rrlk 

Kntüklü palaska: 650 ad. 
Arka çantası: 385 ad. 
Galvanizli demir tel: 22,5 t. 
Süngülük: 1000 ad. 
Ayakkabı tamir malzemesi: 7 kııl. 
Demir saç dolap: 6 ad. (temd) 
Harta Genel Dir. foto~rafhanesi için 

malzeme: 10 kal. 
Harta Genel Dir. ,, ,, 

malıeme: 9 kal. 

Alüminyum map: 650 ad. (temd) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Yeşil mercimek: 30 t. 
Sadeyağ: 7 ,5 t. 
Pırasa: 40 t . (temd ) 
Lahnnaı 30 t. (temd.) 
Ispanak: 40 t. (temd.) 
K. fasulye: 125 t . (temd.) 
Ot: 200 t. 
Bulgur: 1 t. 
Ekmek cezaevi ıçın 

Buğday ö~ütülmesi: 224 t. 
,, " 15,5 ,, 
" ,, 160,5 ,, 

b Müza 

Şap cevheri made11i: 15 t. 
Bina ankaıları (temd) 

) 

r 

muhtelif 

,, 

aç. ekı. 

" 
" 

pu. 

• ,, 

paı:. 

aç. ek•. 

aç. eka. 
,, 
• 

paz. 
,, 

aç. eks. 

,, 

1400 -
3710 -
4642 -

2645 -
k. o 26 

3250 -
1732 50 
3600 -

300 -
156 -
658 02 

2167 50 

595 so 

3493 -

kapalı z. 5325 -
kapah x. 6750 -
paz. 1200 -

,, 900 -
" 2400 -

kapalı ı. 15625 -
,, k. o 04,15 

pu. 

kapalı x. le . O 01,15 
,, • o 01,85 
• " o 01,95 

t. 3 -
kapala x. - -

İstanbul Komutanhğı Sntaoalma Komisyonundan: 
Harb Aka emisinde yaptırılacak tamiratm açık eksilt

me ile ihalesi 28 birincikanun 938 çarşamba günü saat 
t 4.30 da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 1095 lira 
t 5 kuruştur. İlk te in ata 83 liradır. Şartnamesi aid oldu-
ğu şubesinden bedeli mukabilinde alınacaktır. isteklileri· 
nin ilk teminat makbuzu veya mektublarile 2490 sayıla 

kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesikalarile ihale 
gününden en az sekiz gün evveline kadar vilayet nafıa 
fen müdürlüklerinden alacakları vesikalarilo beraber belli 
günde ve Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri. 

1160 09 
1125 -

2647 -

125 -

62 -

108 -

66 -
56 -

77 50 

161 -

1656 -
262 50 

105 -
280 
348 15 

292 50 

244 -
130 -
270 -

23 -
57 -

162 56 

44 70 

262 -

399 37 
506 25 

90 -
67 50 

180 -
1171 87 

675 -

lataabul Belediyesi 
Suraa Nafıa Mld. 

T ekirdat Vilayeti 

Adana Bolediyeai 

• ,, 

lçrl Nafıa Müd. 

Merıi11 Glmrük Müd. 
Kütahya Vi !Ayeti 
PTT Müd. Anlı:. 

M. M. V. SAK 

lıtaabul Belediyesi 

27-12-38 15 -
5·1-39 16 -

26-12-38 15 

26-12-38 15 -

26-12-38 15 

28-12-38 15 

26-12--'8 14 -
6 12-38 itib . 1 ay 
24-12-38 11 -
27-12-38 11 -

27-12-'8 14 30 

Glmr. Muh. Genel Kom. lıt. SAK 27-12-38 11 -

M. M. V. SAK 28·12-38 15 -
Siyasa1 Bilıiler Okulu SAK Ank. 26-12-38 14 -

Gümr. Muh. Genel Kom. lıt. SAK 27-12-38 15 -
Seyhan Vilayeti 16-12-38 11 -
lıt. Gümrükleri Baımtid. 26-12-31 1Q -

Sümer Bank Karabtik Demir ve 
Çelik Fabrikaları 
,, . 

lst. Komut. SAK 

• • . ,, 

Klitahya Vilayeti 
M. M. V. SAK 

Gümr. Muh. Gen. K . lıt. SAK 
,, .. ,, 

" • " 
" .. ,, 
" " . 

Ank. Grupu Tapu Sicilli Müd. 
Harta Genel Dir. Ank. 

" ,. 

" . 
Tophane Lvx. SAK 
Ank Lvz. SAK 

" 
,, 

" " 
" " 
" " Polatlı Ask. SAK 

l11t. Komut. SAK 

,, 

" 
" 
" 

Ni~de C . Müdddeiumu•. 
Telc.irdat Ask. SAK 

,, . 
,, ,, 

Kfitahya Deftertiarlı~ı 
Ankara 

" 

20-12-SB 

20-12-38 
12-12-38 11 -
12-12-~ 10 30 
12-12-38 10 -

6-12-38 itib. 1 ay 
26· 12·38 18 -

27-12-38 14 -
28-12-'8 10 
28-12-38 11 -
28-12-38 14 -
28-12-38 15 -
22-12-38 10 -
27-12-38 10 -

27-12-38 10 30 

19-12·38 10 30 

16-12-38 15 -
27-12-38 14 -
1•·12-38 11 
16-12-38 11 -
16-12-38 11 -
28-12-33 15 -
27-12-JS 15 -
14-12-38 15 -
20-12-38 e kadar 
27-12-38 11 
27-12-38 11 
27-12-38 11 

27-12-38 
pazarteıi·perıembe 

Tralıtzoa Güıariik MüdlrlGtOntlea: 

250 lira bedel mukalııiUade ve pazarlık ıuretile Mumhane a11ü 
GOmriltilncle bazı tamirat yaptırılacatından iıteldilerin ihale rü· 
nü olan 14-lı-38 çar,amba ıünü saat 14 de Gilınrlk ıaldirlü
tüade te,ekknl edeoek konaiı) ona müracaatlarile lıteraber mu· 
yak:kat temiaat akçeai olan 18 lira 75 kuru'u tia ihale.len evyel 
ıümrAk vezaHiDe yatırmaları. -----

İçel Nafıa MüdürlütündH : 

Anamur Gilindire yolunun muhtelif kilometrelerinde muhtelif 
çıktıktaki abtap lıı:öpriilerirı tamiri için tanzim kılınan 1440,24 li· 
ralık in,aat a~ık ekaillmeye konulmuştur. 

Ekılltme 28. 1 ~.938 tarihine tesadüf eden çar,amba günü aaata 
15 de Yillyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat paruı 108,00 lira olup iıteklilerin bir miktar 
teminat paruını veya teminat mektubunu encümene getirmeaı 
lb.ımdır. 

Fazla malUmat almak iıtiyenlerin İtel Nafıa müdürlil1iine mil
racaatları ilin olunur. 
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Borsası Ticaret ve Zahire 
9.12.938 

Fi atlar 
CiNSİ Atağı Yukan 

Kr. Pa. Kr.Pa. 

Butday yumuşak 5 15 5 37 
ıert 

., kı~ılca 

Arpa Anadol 

Fasulya 

Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf 

5 15 5 32 

10 20 12 30 

4 22 - -

Peynir beyaz - -

Ceviz kabuklu 18 20 
Ceviziçi 43 -
Kuşyemi çuvallı - -

Nohut 7 20 

lç Fındık - -

Tiftik mal 10.t - 115 -

Tiftik O~la1' - - - -
Suaam - - -
Yapak Anadolu 54 30 - -

" 
Trakya 

Mııır beyaz 

Mıaır aarı 4 32 - -

Gelen Ton 
Butday 370 
Arpa 60 
Falulye 61 
Un 74 
Çavdar 5 
Yapak ıs 
Nohut 15 
8.peynir ' 
Tiftik 23 

_M __ ıs_ır __________________ 4~~ 

T•P 
48 , 
i 91 

K. ceviz 
lç fındık 
Nohut 
Saıam 

iç ceviz 

Giden 

15 
20 
3 

__ T_if_ti_k----------------~--
Dış Fiatlar 

Butday : Linrpul 3 10 

" 
: Şikago 2 99 

" 
: Vinipek 2 81 

Arpa 
Mısır : 

: Anvers 3 13 

Keten T. : 
Fındık G.: 

• L.: 

Londra 3 60 

• 6 30 
Hamburr --

• 80 

Toptan Satış Fiatları 
r ';!f- lstanbul Piyasası J_ • Günlük Vaziyeti f!·~ 

1 

.,...-_,,.,,...-,..-_,,.,,...,,.,,... .. ,.. •,..-,.,.,.,-,.,-,.,-~--"'A~~,...·-"'A"'•-&,..•,...•,__,.,...,.,,..~ 

il 
ı ı 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

,, " 
krible 

,, ,, marinlave 
,, ,, tuv6aan 

Kok k~mürü {fabrikada) 
Sömükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

E r z 11 k 

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

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
" ,, küp 

Yumurta iri 
Limon İtalya 

" 
Tarablus 

Patates Adapazar 1 ci 
,, ,, 2 ci 

kiloau 
litreai 
kiloau 
tonu 

" 
" ,, 
,, 

" 
" 

kilosu 
,, 

" ,, 
,, 
" 
" ,, 

saadıfıı 
b. sandığı 

,. 
kilosu 

" 

En az-En çok 
1 

-14,75 1 

-15,20 
-7 

- -16.00 : 
14.50 - 15.00 1 

12.00-12.50 : 
11.00-1 t.50 

-16.50 
-21,50 
-26,00 

20.- - 21-
20.50 ~21,oO 

-25 
-28 

25--
- -700 

800- 8 75 
6 -

1 

Zeytin tanesi dubie (936 ahsul) ,, 
-4-

45-48 
32-36 
22 --26 
18 - 21 

1 

il 

,, ,, ,, (937 
,, ,, 1 ci ,, 
,, ,, 2 ci " 

" " 3 cü ' " 
Sade yağ Urfa (birinci) 

,, • (ikinci) 
• Kara {erimiş) 
,, ,, (erimemiş) 

,, Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
., Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

" ,, 

" 

Deri ham ve iflenmlf --------------
Tuzlu kuru keçi 

,, ,, koyun 
,, ,, manda 
,, 

Hava 
,, 

" Tula 

" 

,, ırğır 

kuruıu kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 

Salamura 
koyun 
kuzu 
manda •• 

,, sığar 

Kösele sığır 1 ci 
,, man~a 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
., beyaz l ci 

" ,, 
,, 

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

çifti 
kiloıu 

" 
" 

çifti 
kilosu 
çifti 

" 
" 
" kilosu 

" 
" 
" 

taneıi 

" ., .. 

-15 
-107, 
-102-, 

86-92 
68-70 

-82 
-49 

295-600 
290 - 600 
295-400 

101.25· 1()'2.z5 

180- 20° 
45 46 
55-60 
55-70 
-- -
50- 53 

110-12° 
120 125 --
35-40 
40-45 

175 _ ıs5 
145-150 
120-130 
90_ıoO 

1 

: 

ı ıo-ı40 
ıoo-•3j 

12 
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lzmir Liıe ve Ortaokullar Satıaalma Komiayodundaa: 

Cinai Azı Çotu lV uh. tutarı İlk teminat 

aİtiııci nevi ekmek 16000 kilo 19000 
L. K. L· K. 
1851 60 131 94 

~ Karııyaka Kıs Öt. okulu 
0Yun ve mevsimin- 2750 " 

de kuzu eti 

33tm 1650 123 75 

~ lıCarııyaka Kız Ot. okulu. 
'na eti 5800 ,, 7 500 2500 168 71 

h Kız Erkek liıeai panalyonları ye bölre 1&nat ekulu 
'tıa eti 2000 ,, ~00 750 56 

h Buca ortaekul paHiyonu 
'ıaa eti 1 T50 ,, 2100 SJO 47 25 

~ lıCız öt. okulu 
0tun 'Ve iaek aüdil 6600 63 8500 ll75 95 ,, 
~ l<ız erkek Jileleri panaiyonları ile böl1re aaaat okulu 
0Yu ve inek aütü 3100 n 4000 600 45 

Buc ortaokul pansiyonu ve Kızılçulhı ötretmen ekulu. 

tun ve iaek yoj'ur.7100 ,, 9000 1575 118 13 

~ l<ız erkek H .. leri panaiyonları ile ltöl1re 1aaat okulu 
0Yun n inek aüdü 2400 • 3400 515 44 62 

~Buca ortaokul pansiyonu ile Kızılçullu ötretmen ekulu 
tun ve inek aüdü 27~0 ,, .i300 577 60 43 31 

k. l<ar,ıyaka kız ötretmea okulu 
"tar peyniri 900 ,, 1200 960 72 

l<ız erkek liseleri ile Buca ortaokul panaiyonu ve bölre 1anat 

' okulu 
'hz teneke peyniri 4060 ,, 5280 2376 178 20 

'r Büten yatılı okulların ihtiyacı 
11ıııurta 9 600 adet124300 2175 25 163 15 

BQtün yatılı okulların ihtiyacı 
~ İ:tnıir yatılı okullarının 1938 mali yılı yiyecek ihtiyaçları yuka
~~· hizalarında yazılı tahmin fiatlarıile 15 ~ün müddetle açık ek· 

tlll•ye konulmuttur. 
~· 27.12.938 aalı i'Ünü ıut 14 te İzmir Hükumet konatıDda Kültür 

1 
•tektörlüğünde toplanacak komiayonumuzda açık ekalltmeleri ayrı 
hı ynpılacakhr. 
Şartnameler her şün Kültür Direktörlüjünde Komisyoa maaa-

1111da görillebilir. 
~ Su işlere şirketler ve yabancı tab'alıları 2490 1ayılı ~anuaua 

11 
•c 4 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla fİrebilirler. lsteklile· 

•'il. Yukarıda yazılı teminat miktarlarına ıöre ahtları ile belli ıün 
t •aatte komiayona müracaatları. 

İstanbul Komutan lığı Satınalma Komisyonundaıı: 

İ~tanhul komutanlığına bağlı birlikler ıçın 15 bin ki· 
~kuru üzüm satın alınacağından açık el.:siltıne ile ihalesi 

· 12.938 pazartesi 2ünü _aat 15 te yapılacaktır. Muhammen 
~'Ynıeti 3150 liradır. İlk teminatt 237 liradır. Şartnamesi 
~etgün komisyonda görülebilir. 

Polatlı Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Polatlıdaki topçu alayının senelik ihtiyacı 200 b;n kıla 
1 kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin bedeli 4 kuruş 50 santim olup muvakkat tenıi
atı 675 liradır. 

Eksiltmesi 27.12.938 salı günü saat 15 dedir. 

28-11-938 tarihinde münakaaaaının yapılacağı Alelusul ilin edilmi' 
olan Sıvu-Erzurum hattının 676 ıncı kilometresinde yapı
lacak bir adet açık kirgir tünel ile 856 ancı kilometresln
de bir ve 667+ 550, 671, 674 üncü kilometrelerde dört 
amele barakaaı ve 720 inci kilometredeki köprüye bet adet 
1röz illvesi münakaaasına talip zuhur etmemiş oldufundan 
bu itler aynı tartlarla yeniden münakasaya konulmuştur. 

l - Münakasa 28-12·938 tarihine milsadif çartamba rünü aaat 
on bette V kiletimiz Demiryollar İntaat Oaireıindeki Mü
nakasa Komisyonunda yapılacaktır. 

2- Bu itlerin heyeti umumiye1inin muhammen bedeli yüz 
dokun Gç itin liradır. 

3- Muvakkat teminat miktarı on bin dokuz yÜ2' liradır. 
4- Mukavele projeai, ekıillme tartnameıi, Bayındırlık itleri 

1renel ıartnamesi, fenni tartname, köprü projeai, açık tü
nel maktaı, dört ad•t bina projesi ve vahidi kıyasii fiat 
cetvelindeıa ibaret bir takım münakasa evrakı dokuz yilz 
altmıf bet kuruı mukabilinde Demiryellar İnşaat tlaireaia-

S den tedarik olunabilir. 
- Taliplerin bir defadaa en az yüz bin liralık bir yol veya· 

hut timendüfer itini mfiteahhit aıfatiyle yapmıt olmaları 

6 
ıarttır. 

._ Bu iıe girmek iateyenler, referans ve diter vesikalarını 
bir iatidaya bağlıyarak müaakaaa tarihinden en az sekiz 
gün eyvel Vekalete Yermek ıuretile bu it için ehliyet ve
ıikaaı iateyecek ve ltu ehliyet ve1ikalarını münakasa ko· 
111iayonuna ibraz edeceklerdir. Ehliyet vesikası için müna
kaan tarihinde• ıekiz ııüa evYel yapılmıyan müracaatlar 

) nazarı itibare alınmayacaktır. 
._ Münakaaaya iştirAk edeııekler 2-190 numaralı arttırma, ek

ailtme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur olduk· 
ları evrak Ye vesaiki, muvakkat teminatlarını ve fiat tek
lifini havi kapah ve mühürlü zarflarını mezkQr kanunua 
ve eksiltme ıartnamHinin tarifatı dairesinde bazırlaaarak 
28-12-938 ta.·ihinde saat on dörde kadar numaralı makbuz 
nıukabilinde Demiryollar İntaal daireai münakasa komis
yonu reialiiine tealim etmeleri lazımdır. (4977} (8854) 2-4 

MONAKASA GAZETESi 

b) ÜZA DE E 

Denizbank Trabzon Şubesinden: 

Şubemizin anbarında 3100 adet eski yerli kiremit mev· 
cut olup satılığa çıkarıl ışbr. 

Bunları görmek ve pazarlık etmek üzere isteJilerin şu
bemiz levazım amirliğine müracaatlaaı ilin olunur. 

(Devamı 8 ıacı aahifede) 

Nafıa Vekaleti 
İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 

1- İdarC!mİ& ihtiyacı için ılf İstanbul tealim edilmek tartile 
•300,, ton "Siman Fondü,, nçık ekailtme ıuretile alınacaktır. 

2- Eksiltme 16-12-938 cuma ııünü aaat "15,. de Motro Hanın
da 6 cı katta toplanacak olan attırma eksiltme ko111iıyonundll ya· 
pılaeaktır. 

3- Talipleria maktu olarak bin liralık muvakkat teminat ver
meleri lil:ımdır. 

4- Bu ite aid tartname İdaremiz Levazım D•ireaindea parasız: 
olarak alınabilir. (9064) 1-2 

• 

Sayfa 5 

~ D.D.YoLL m •• tETME u. MUoUll~Cı~üNorn ~ 
Muhamm n bedeli 80400 lira elan 1 adet tarak dubası ve şa

Janları 13-2-1939 pazartesi günü aoat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare inasıncla utın alınacaldır. 

Bu it• girmek isteyenlerİD 5270 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiti veıikaları ve t kliflerini aynı gün ıaat 14,30 a 
kadar K.omiayon Reillitine vermeleri lixımdır. 

Şartnameler -402 kuru.ıa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (8998) 1-4 

• • • 
Muhammen bedeli 53422 lira olan (Ankara-Haydarpaşa battın-

tia mevcut emniyet te'ıisatı kumanda tertibatına ait muaddel Ein· 
beit J tipi ile Banar Brucbsnl Baden Au&fuhrung filr die Türkei 
tipine ait) emniyet te'sisatı yedekleri 23.1.939 pazartesi günü anat 
15.30 da kapalı zarf usulile Ankara'da idare binasında satın alı• 
naeak.tır. 

Bu iıe girmek istiyenlerin (3921, 10) liralıl muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni ıirÜn saat 
14.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (267) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (8893) 3-4 

1 n hisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1- İdaremizin Paşabahçe fabrikasında yaptırılacağı, 

2 t.11.938 tarihinde ihale edileceği ve bilahare eksiltme
den kaldmlacağı ilan edilen betonarme döşemelerle sair 
müteferrik işlerin şartnameleri tadil edildiğinden yeniden 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

il- Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 15.202 lira 40 
kuruş ve muvakkat teminatı 1140.18 liradır. 
· ili- Eksiltme 26.) 2.938 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü !: cıat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartname, keşif ve projeler 76 kuruş bedel mu· 
kabilinde İnhisarlar Umum Müdürlüğii Levazım ve Muba· 
yaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alı· 
nabillr. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin diplomalı 

yüksek mühendis veya yüksek mimar olmalı, olmadıkları 

takdirde aynı evsafı haiz bır mütehassısı inşaatın sonuna 
kadar Daimi olarak iş başmda bulunduracaklarını noter
likten musaddak bir teahbiit kağıdı ile temin etmeleri ve 
bundan başka asgari 10000 liralık bu gibi inşaat yapmış 
olduklarına dair fenni evrak vesaiki ihale gününden sekiz 
gün evveline kadar inhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat 
Şubesine ibraz ederek ayrıca bir fenni ehliyet vesikası 
almaları lazımdır. 

VI- Mühür!ü teklif mektubunu kanuni vesaik ile beşin
ci maddede yazılı inşaat Şubemizden alı acak ehliyet ve 
sikası ve y~zde 7,5 güvenme parası makbuzu veya ban
ka temin<lt mektubunu, ihtiva edecek olan kapalı zarfla
rın eksiltme günü en ı-eç saat 14 e kadar yukarıda adı 
geçen Alım Komisyonu Baıkanlıiına makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. (8928) 2-4 

Cinsi 

Tahta parçası 
Müstamel tuğla 
Tütün tozu 

••• 
Muham. B. % 15 

Miktarı Lira 
w=-w 

7 M3 110 
500 adet 
150 ton bedeli 825 

amba. nakli 1050 _ ... 

teminatı 

L. K. Şekli Saati 

16 50 Pazarlık 14.45 

1875 281 25 Açık 16 -
1- idaremizin Kabataş şarap imlahanesinde mevcut 

7 metre mikabı tahta parçası ile 500 adet müstamel tuğla 
pazarlıkla, Cibali Tütün Fabrikasında 1 .XIl.938 tarihinden 
mayıs 939 nihayetine kadar toplacacak 150 ton tütün to
zu açık arttırma usuliyle satılacaktır. 

11- Muhammen bedellerjyle yüzde 15 teminatları hi
zalarında ıösterilmiştir. 

lll - Arttırma 23.Xll.938 tarihine rastlıyan cuma günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Muba· 
yaat Şubesinde müteşekkil Satış Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

IV- Tahta parçası ve tuğla nümunel ri Kabataş şarap 
imlahanesinde, tütüR tozu Cibali Fabrikasında görülebilir. 

V- İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saat
lerde yüzde ı5 teminatlariyle birlikte yuk rıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8937) 2- 4 

• • • 
1 - Kısa müddetle teslim şartile şartna esj mucibin-

ce 200-300 kilo bergamot esansı açık eksiltme usulile sa

tın aiınacaktır. 
ıı - Eksiltme ı6.Xll .938 tarihine rastlıyan cuma 

günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
lV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 

atte yüzde 7,5 giivenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (9012) 2 - 4 

• • 
1- İdaremizin Yavşan tuzlasına getirilecek tatlı suyun 

tuzlaya isalesi için şartnamesi mucibine s tın lınacağı 
v 19.X.938 tarihinde ihale edilcceii ilan edilen ve eksilt· 
meden kaldırılan 25.000 metre İnşaat tulünde 60 mım 
kutrunda font boru v e listesinde müfredatı yaulı bu5usi 
aksamına aid şartnamede tadilat yapıldığından yeniden 
kapalı zarf usulile eksiltmeye k nmuştur. 

il- Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 25.000 lira ve 
muvakkat teminata 1875 liradır. 

Ul- Eksiltme 4. 1.939 tarihine rastlıyan çarşamba gü· 
nü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubaydat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Muaddel şartnameler parasız olarak hergün İn
hisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şu esile 
Ankara ve İzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiat-
sız teklif ve kataloklarını ihale gününden 1 gün evveline 
kadar inhisarlar Umum M " dürlüğü Tuz Fen Şubesine ver
meleri ve tekliflerinin kabuli.inü mutazammın ve ika alma· 
ları lazımdır. Bu vesikayı haiz olmıyanlar münakasaya 
iştirak edemezler. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V ci 
maddede yazılı Tuz Fen Şubesinden alınacak eksiltmeye 
iştirak vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapa
lı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yuka
rıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi lazım ır. (8499) 3·-4 . . "' 

Muh mmen B. % 7,5 
beheri tutarı teminat 

Cinsi Miktarı L. K. Lira Lira 

Mühür kurşunu 1500 kilo - 32 480 
600 

36 
45 Araginal 400 litre 1 50 

Eksilt-
menın 

saatı 

14 
14 30 

1 - Numunesi evsafında 1500 kilo 
şartnamesi mucibince 400 litre 
me usulile satın alınacaktır. 

mühür kurşunu ile 
Araginal açık eksilt-

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza-

larında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 14.Xll.938 tarihine rastlayan çarşamba günü 
hizalarında ya zılı saatlerde Kabataşda Levazım ve 
Mubııyaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla

caktır 
iV - Şartı:ameler parasız olnrak her gün sözü geçen Şu

beden alınabileceği gibi numuneler de görülebil!r. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat

lerde yüzde 7,5 güvenme paralarilc birlikte yuka
rıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8634) 4- 4 

* • * 
1- İdaremizin kutu fabrikasında halen mevcut olanlarla 

birlikte mayıs 939 gayesine kadar birikeceği tah· 
min edilen 20.00(} kilo düz kapak tahtası açık art
tırma usuli ile satılacaktır. 

11- Muha men bedeli beher kilosu 3.66 kuruş hesabile 
732 lira ve yüz.de 15 teminatı 1 l0.80 liradır. 

lll- Arttırma 15.XII.938 tarihine rastlayan perşembe günü 
saat 16 da Kabatnşta Levazım ve Mnbayaat Şu
besinde müteşekkil salış Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Numuneler Cibalide kutu fabrikasında görülebilir . 
V- İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 15 teminatlarile l>irlikte yukarda adı geçen 
komisyona gelmeleri Han olunur. (8664) 4 - 4 

Baaı!dıfrı 7er: ARTUN Bestmen 
Ga.lıu• Bil ~,. No. 10 

• 
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6 .. 850 

12 1500 AK ASA 
ADMINISTRA 1101'4 
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T ~l~phone: 49442 
Etrııngcr : 12 oiı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S AZETESI Boite Po.tale N. 1261 

Pour le PublicitE ı'adreııser 
a I' Adminiatrotion Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse TEIE~raphlque : 
h;tmıbul • M0NAKASA 

Tableau yno tique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'a judication Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et du 

Jours Heure 
d'adiudicat estimatif provisoire Cııhier des Chargeı 

--------~--~~--~-----~--~~--..;_------~-----~~~...-.--~~ --------------------

_ A) Adjud ıcations au Rabais 
C<>nat~uctlon-Reperatlon-Trev. Publlcs-Matirlel de Constructlon-Cartographle 

Conatr. bit. municipale a Scutari 
Acbcvement conatruction a la bat. bôpital 

Grome du Hara Karacabey. 
Construction s route Mıılkara-Keşan: 8608 m. 

,, route au quartier Ak kapı: 1000 
metres. 

Construction couvercles sur viaduca sis pres 
du fleuve. 

Reparation ponts en bois sis s route Anamur· 
Gilindere. 

Reparation haı:ıgar douane. 
Conatruction dependanee il l'ecurie dea ebe· 

vaux d'e talon. 
Travaux grilles en frl de fer a Etimesut. (aj) 
Stor pour l'ecurie du Ministere 

Pli cach 

• 

,. 
Publique 

" 

n 

" 
Gre iı gre 

G re iı rrc 

15467 93 
15000 • 

35287 52 
1660 -

825 96 

1440 24 

38 -
3026 26 

749 55 
742 20 

1160 09 
1125 -

2647 -
125 -

62 -

108-

66 -
56 -

Com. Perm. Municj.palite lıtanbul 27·12·38 15 -
Dir. Trav. Pub. Bursa 5·1-39 16 -

Vilayet Tekirda~ 
MuDicipalite Adau 

• 
Dir. Trav. Pub. lçel 

Dir. Douane Mersin 
Vilayet Kütahya 

26-12-38 15 -
26-12-38 15 

26-12-38 15 

28-12-38 15 -

26-12-38 14 -
1 moiı a partir du 6· 12-38 

Oir. P.T.T. Ankara 24-12-38 11 -
Com. Ach. Min. Def Nat. A ok. 27-12-38 11 -

Prodults Chimique et Pharmaceutlques·ln truments Sanitalres- Fournlture pour Hôplteux 

Produıts JDharmaceut iques ga:r.e bydraupbıle 
ete. pour l'hôpital Zeynep Kimil : 46 lota 

Publique 1033 40 

Electrlclte-Gaz-Chııuffege Centrııl (1 n tallatlon et Materiel) 

lsolateors : 6500 p. Publiqao 2145 -

Hablllement - Chausaurea - Tleaus - Culr• 

Toile pour avion : 30000 m. 
Paletots : 50-100 p. 

Pli cach 22000 -
Publique l.p. 35 -

Ameublement pour Hebltation et Bureaux-Taplsserie ete. 

Articles d'ameublem~nts . 

,, d'ameublemeııtı. :186 lota 
Lit doublea : 70 p. 

Tr neport - Ch rgement - De 

Transport de chaux : 40000 t. 

n 

" 

d'eau Dolomotin Bartin : 6000 t. 
charbon lave-marin : 455 t. 

" n " : 500 t. 
n " " : 800 t. 

Oombustlble Carburant-Hulles 

Benzine : 15 t . 
Mazoute, benzine ete. (aj .) 

Div r 

Ceintureı : 650 p . 
Havruacs : 385 p. 
Fil de fer galvanise : 22,5 t. 
Ceintures pour baionnetteı : 1000 p. 
Materiel pour reparation de chauuurea: 7 lots 
Armoires en tôle: 6 p . (aj) 
Diff. articles pr. atelier photos de la Oir. 

Gen . Cartograpbie: 10 lots 

" " n : 9 lots 
Mappes en aluminium: 650 p. (aj) 

Provlslona 

Lentilles vertc.1 : 30 t. 
Beurre : 7,5 t . 
Poirreaux: 40 t . (ai .) 
Choux : 30 t . 
Epinards : 40 t. 
Hııricots secs : 125 t. (aj.) 
Foin : 200 t . 
BI~ concasse: 1 t . 
Pains pr. le pe itencier 
Broyage bl c 224 t . 

,, .:77,5t. 
n ,, : 160,5 t . 

Publique 

n 

lf 

" 
lf 

37!0 -
4642 -
1400 -

Publique le k. O 26 
Gre a irre 2645 -

Publique 

lf 

Gre iı gre 
n 

" 
Publique 

" 

Pli cach 

" C.rc a gre 

" 
• 

Pli cacb 

• 
Gre a rre 

Pli cacb 

" ,. 

3250 -
1732 50 
3600 -
300 -
756 -
658 02 

2167 50 

595 50 
3493 -

5325 -
6750 -
1200 -
900 -

2400 -
15625 -

le k. O 04 50 

B) Adjudicatıons A la surenchere 
D ecombres d~s maiıons (aj.) 
Mineraı d 'alun : 15 t. 

Pli cacb 
la t. 3 -

77 50 

161 -

1650 -
262 50 

280 -
348 15 
105 -

292 50 

244 -
130 -
270 -
28 
57 -

162 56 

44 70 
262 -

399 37 
506 25 

90 -
67 50 

180 
1171 87 
675 --

Com. Perm. Municipalite lıtanbul 27-12-38 14 30 

Com.Acb.Com.G.Surv . Douan.lıt. 27-12·38 11 -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 28·12·38 15 -
Com. Ach. Ecole Sciences Po· 26-12-38 14 -

litiques Ankara 

Vilayet Seyhan 16·12-38 11 -
Dir. Principale Douanes lat. 26-12-38 10 -
Com.Acb.Com.G Surv.Douan. lst. 27-12-38 15 -

Fabriques Acier et Fer a Karabük 20-12·38 
Sümer Bank 

idem 20·12-38 
Com. Ach. Command. Ist. F'ındikli ı~-12-38 11 

12-12·38 10 30 
12-12-38 ıu -• 

n 

Com. Ach . Minist. Def. Nat. Ank. 26-1'2-38 10 -
Vilayet Kütahya 1 mois a partir du 6-1'2-39 

Com.Acb.Com.G.Surv.Douan. lst . ' 7-12·38 14 -
10 -
11 -
14 

,. 

" 
n 

" Dir. Cadastre Ank . 

28-1'2-38 
28·12-38 
28-12-38 
28-12·38 
22-12-38 
27-12-38 

15 -
10 -
10-Oir. Gen . Cartographio Ank. 

" ,, 
27-12-38 10 30 
19-12-38 10 30 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 16-12-38 15 -
Com. Ach. lntend. Ankara ? 27-12-38 14 -

• 16-12-38 11 -
lf 16-12-38 11 -
" 16-12-38 11 -
• 28-12-38 15 -

Com. Ach. Milit, Polatlı 27-12-38 15 
Com. Ach . Command. lıt. Fındıklı 14·12·38 15 
Procureur Gea. Niğde jusqu'au 20-12·38 
Com. Aclıı. Mil. Teltirdağ 27-12-38 11 

" 27-12-38 ıı 
• 27-12 38 11 -

Defterdarat Ankara 
,, Kütahya 

Lundi et Jeudı 
27-12-38 - -

-

Avis Officiels 
De l' Administration Generale des Chemins 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 
Des pioches, pelles, fourches et rateaux en 8 articleS 

d'une valeur estimative de 47700 Ltqs. seront achetet 
par voie d'adjudication ıous pli cachete le Jeudi 18 Jan" 
vier ı 939 a 15 h. 30 au lecal de l' Administration Gene· 
rale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prend.-e part doivent remettre a 
la Presidence de la Commi11ion le jour de l'adjudicatioP 
jusqu'a 14 h. 30 leurs offres, une garantie provisoire de 
3577,50 Ltqs. et les certificats exiges par la loi. 

Les cahiers des charges sont en venle au prix de 
230 Ptrs. aux Caisses d' Ankara et de Haydarpaşa. 

(8809) 4-4 

Vient: de parait:re : 

La Nouvelle Loi sur le Timbre 
Traduite en français et mise a jour par 

A. TEVFİK 
Suivie d'un İndex Analytique 

EN VENTE: 
Chez le Traducteur : A. Tevfik, Sigorta Hon, Galata 
Chez l'Editeur: Münakasa Gazetesi. Tel: 49442 

Et danı les Grandes Librairie• 

- Prix 150 Piastres. ->OC>OOÇ-

Salı 13.12.938 

Kimya aletleri ve eczası ile fizik ders aletleri (Tophane Lvz) S• s66 
Kenevir sicim v.a. halat (D.D.Y.) .\! 894 
Saat Hndığ"ı (Anlc. Beled.) '!I.: 898 
Sömikok (lst. PTT. Müd.) .,! 900 
Minder lcılıflığı bez (Tophane Lvz) .ı\! 900 
Erkek çorabı (Tophane Lvz) J\! 900 
Hesap makineai (Harta Genel Direk.) No. 903 
Köıole (İ.-, t. Gandr. SAK) ·'~ 904 
Liatik kaytan (Tephane Lvz) J\ ; '05 

Mardi 13-12-938 

Articles pour leçon de phyaique (lntend. Tophaae) No 866 
Ficelle, corde ete. (Ch. de Fer Etat) No 894 
Caissea po ur compteurı d'eau (Municipalite Ankara) No 895 
Semi-coke "(Dir. P . T. T . latanbul) No 900 
Toile pour housse de sofaa (lntend. Tophane) No 900. 
Chaussettes (lntend Tophane) No 900 
Machine a calculer (Oir. G en. Cartographie) No 903 
Cuir (Com. Aclt. Gend. lat.) No 904 
Cordon en caoutchouc (Jatend. Tophaae) No 905 

Devlet Demiryolları 2 ci İşletme Müdürliiğüaden: 

Ankara istasyonu arkasında idareye ait yıkılan bi••: • 1'•· 
Iardan çıkan azami miktarı 50 bin adet nısıf naahrulı t 
remit 26.12.938 tarihine rastlayan pazartesi günü s•.•. 
15 te Ankara ikinci işletme binasmda toplaaacak kor0•

5 

yonda pazarlıkla satılacakbr. li· 
Muhammen bedeli 187,50 liradır. İsteklilerin t 4. lO ... 

rahk muvakkat teminatlarını idarenin Ankara merkez ":. 
neıine yatırarak muayyen gii• ve saatte komisyona dl 

racaatları ilan olunur. 

ili 
tdi 

15 



1! Birinciklnun 1938 

Trabzon Belediye Encümeninden: 

İmaret parkında yapılacak 455 lira bed :.Ji keşifli Ser ve 
~aıneriye pazarlıkla inşa ettirilecekt:r. Talidlerin sah ve cu· 
illa gUnJeri saat 14 de encumene müracaatları ıllin olunur. 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konan iş: Karacabey harasında Grom has· 
tanesinin ikmal ve ilavei inşaatı olup 20,337 lira 56 ku· 
tuşluk esas keşfinden 15.mıo liralık miktardır. 

Muhammen keşif bedeli üzerinden yapılacak tenzilat 
tlisbeti vahid fiatlard n her birerlerine ayrı ayrı teşmil 
tdilerek bulunacak miktar bu eksiltmenin keşif bedelidir. 

• 
1
• Bu işe ait keşif, metraj, proje, fenni, kapalı zarf usu -
ıle eksiltme, yapı işleri fenol ve bayındırlık işleri genel 

fartna eleri ile mukavele projesinden ib ret evrakı nafıa 
~aircsinde görebilecekleri gibi arzu edenler 75 kuruş; mu
(•bilinde birer örneklerini alab ·lirler. 
~ ı..:.ksillme "· l.939 perşembe günü saat 16 da Bursa na· 
' müdürlüğü eksiltme komisyonu odasmda kapalı zarf 

llıulile yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1125 Jira mu· 

"akk: t teminat vermeleri, yukarıda yazılı evrakı kabul 
~t imza etmeleri ve bu inşaatı yapabileceklerine dair eb· 
'Yet vesikası (bu vesika eksiltme yapılacağı günden en 
•ı iekiz: gün evvel bir istida ile vilayet makamına mü· 
tacaat edilerek alınacaktır.) Talibler halinde iseler 2490 
•ayılı kanunun 3 ncü maddesinin A, B fıkral trmda yazılı 
~, 938 yılı Ticaret odası belgesini göstermeleri lazımdır· 
U isteklilerin, dış zarfı mühür mumile iyi kapatılmış tek
k f rnektublarmı 5.1.939 perşembe günü saat 15 e kadar 
0ınisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri ıcap 

tder. • 

Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. 

Adana el diye Riyasetinden· 
Akkapı mahallesindeki mektep önünden mahalle so

~Una kadar olan bin metre tul yolun yaptırılması açık 
~larak eksiltm ye konulmuştur. 

Keşif bedeli t 660 liradır. 
Muvakkat teminatı 125 liradır. 

1 
İhale günü birinci kanunun 26 ncı pazartesi günü saat 

5 te belediye encümeııiode yapılacaktır. 
q ~artna e, keşif ve sair ev rakı ft!n işleri müdürlüğün· 
~:lır. İsteyenler orada görebilirler. 

l Taliblerin ihale güaü muayyen saatte fiatJarile birlik
t belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

* • * Nehir kenarında mevcut menfezlere gerekli ka
~itkların yaptırılması açık olarak eksiltmeye konulmustur. 

Keşif bedeli: 825.96 liradır. 
Muvakkat temin tı: 62 liradır. 

~ ihalesi birincikinun 26 ncı paznrtesi günü saat t 5 te 
tlediye encümeninde yapılacaktır. 

l Şartnamesi, keşif ve projesi fen miidürlüğündedir. İs· 
t~enler orada görebilirler. 

Taliblerin iba!e günü muayyen saatta muvakkat temi· 
~~tlarile birlikte belediye encümenine müracaatları ililn 
tılunur. 

Mersin Gümrük Müdürlilğünden : 

Ilı' Gümrük mbarı 3 lira keşif bedeli ve açık eksiltme ile ile te· 
11 cttiirilecektir. 
l' al iplerin 26.12. 938 de saat 14 de gümrüğe gelmeleri 

Mmi Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

~ l<e4if bedeli 742 lira 20 kuru4 olan vekilet ahırı sundurma 
•llıhıa yapılacak olan iıtor pazarlıkla ekıiltmeye konulmuştur. 
tksiltnıeıi 27 .12.938 salı rilnü saat l t dedir. 
İlk teminat 56 lira olup şartnamesi komisyonda görülür. 

\ tkailtmeye gireceklerin ilk teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 3 
\'ddclcrinde yazılı belgelerle birlikte muayyen gün ve vakitte 

· V. satınalma komisyonunda bulunmaları. 

Tekirdağ Daıiıni Encumeninden: 

}ı:ıı '<apalı zarf usıılile eksiltmeye koRulan .l\lalkara-Kı'şan 
~ 11rıun 58+4-00-65+630 uncu kilometreleri anısında 8608 
ttre tulündeki kı rnın inşaatıdır. 

nu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A-Keşif hulu a cetveli 
B-Keşif taf ;,il&t cetveli 
C-Grafik 
O-Mesafeyi vasatiye cetveli 

~-Mukavelename projesi 
b~-Eksiltıne şartnamesi 
G-Hususi ve fenııi şartname 
!\-Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
l\eşif hedelı 35287 lira 52 kuruştur. 

•~ 1~.u şartnamedeki evrakı isteyenl('r Tekirda~ Nafıa mü· 
t U~ünden alabilirler. 

MONAKASA GAZETESi 

7.12.938 tarihinden itiharen eksiltme müddeti 21 gündür. ' 
İhale 26.12.938 pazarteHİ günü saat 15 te Tekirdağ vilayeti 
daimi encümeninde olacaktır. 

İsteklilerin ihale tarihinded 8 gün evvel Nafıa müdürlü· 
ğünde müracaatla bu işi yapabileceklerine dair vesika alma· 
lari lazımdır. 

El<siltmeye girebiimek için isteklilerin teminatı 2647 Jira 

muvakat teminat vermesi lazımdır. 
Posta ile gönderilecek me ·~ tubların nihayet 5 ci madde

de yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın ınilhür mu
mu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. 

P. T. T. Umum MüdürlüQ'ünden: 

Mukavelesinde yazılı müddet içinde teahbildünü ifa etmemeıin · 
den dolayı mukavelesi feshedilen Etim~sğut'ta yapılacak kafesli 
tel işi paz.arlıkJa yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli 749 lira 55 kuruş muvakkat teminat 66 liradır, Bu 
işe ait ke4if fartname müdürlük kaleminde görülür. 

Pazarlık 24.12.938 cumart ıi günü saııt 11 de yapılacaktır. 

Taliplerin o gün teminatlarını yatırmış olarak komiıyona mü 
racaatları ilan olunur. 

Kütahya Vilayetindea : 

3026 lira 26 kuruş bedeli keşifli aygır deposu ilavei 
inşaatının temdiden ihalesi günü yine talip zuhur etmedi· 
ğinden 2490 numaralı kanunun 43 üncü maddesine tevfi· 
kan mezkur ila vei inşaatın 6-12·938 tarihinden itibaren 
bir ay zarfında pazarlıkla ihalesine karar verilmiş oldu· 
ğundan istekliler bu müddet zarfında muvakkat temiaat
lar.ile vilayet daimi encümenine müracaatları. 

ı\\ensuc t-Elbise·I" un dura-Çamaşır v .s. 

MilJi Miidafea Vekaleti Satınalma Komisyonurdan: 

30 hin metre kanat bezi kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. Muhammen becieli ~2 bin lira olup ilk teminatı 

1650 liradır. Eksiltmesi 28.12.938 çarşamba güaü saat 15 de 
Vekalet satıncılma arnmisyonunda ynpı'acaktır. Şartnamesi her 
gün komisyonda göriılebiJir. İsteklilerin ihale saatinden bir 
sa..ıt evveline kadar kıınurıuıı 2, 3 üncü maddelerinde yt'zılı 

vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektup !arını An karada 
M.M. \T. satmalına komisyonuna verım:lr.ri. 

Siyasal Bilgiler Oknlu Mübayaat Komisyonundan 

Siyasal bilgiler okulu talebesi için 50-100 palto çık ekıiltmo· 
ye konulmuştur. Eksiltme 26.12 938 pazartesi günü saat 14 de 
mektepler muhas beciliğinde yapılacaktır. Beher palto için tahmin 
edilen fiaı 35 liradır. ilk teminatı 262 lira 50 buruştur. 

Şartname kumaş ve dikilmiş palto nümuneıi her gün mektep· 
te rörülebilir. 

Mobilya, Ev ve Bfiro eşyası, Muşamba, Halı v.s. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
lstanbul gümrükleri için yaptırılacak 186 parça mefruşat 26. 12.38 

pazartesi günü saat onda 2490 sayılı ka11uoun hükümlerine göre açık 

eksiltmeye konmuştur. 
1 ihale bedeli 4642 lira olan bu işi• ilk teminat akçesi 348 li· 

ra 15 kuruştur. 
2 - Mefruşatın cins ve evsafını gösterir resim ve şartnameler le· 

vazım servisinde görülebilir. 
3- isteklilerin knnuni vesikalarile başnaüdürlükteki komisyona gel· 

meleri ilan olunur. 

Seyhan Vilayetinden: 

Vali konağına alınacak 3710 Fra muhammen bedelli 
mobilya açık eksiltmesi evvelce tayin ve ilin olunan va
kitte istekli çıkmadığmd n a\nk eksiltme müddeti 938 se
nesi birincikanunun 16 ncı cuma günü saat 11 e kadar 
uzatılmıştır. 

Muayyen vakitte vilayet daimi encümeninde hazır bu
lunacak isteklilerin ihale saatinden evvel yatırmış bulun
maları lizım gelen muvakkat teminat parası 280 liradır. 
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Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Sümer Bank Karabak Demir ve Çelik Fabrikalarıadan: 

Fabrikamız için lizım olan 6000 dolomitin Bartıa suyu boğa· 
zında Boğaz.köyü civarından ihracı, deniz tarikile Zonguldak veya 
Filyosa nakli ve vagona tahmili işi bir müteahhide ihale edilecek· 
tir. isteklilerin tafıilitı öğrenmek ve şartnameyi almak üzere 
20.12.938 tarihinden evvel Karabük Büroıu müdürlüğüne mfiraca
at etmeleri ilin oluuur. 

• • * Fabrikamız. için lizım olan ~O bin ton kireç taşının lrmnk-Filyos 
hattı üzerinde Balıkısık istnsyonu yakınından ihracı Vt: Bnlıkısıkta va· 
rona tahmili bir müteahhide ihale edilecektir. isteklilerin t.-fsiliitı Ö2'· 
reDmek ve şartnameyi almak üz.ere 20.12.38 tarihinden evvel Karabük 
bürosu müdürlüfüne müracaat etmeleri ilau olunur. 

3 .. ,.,. 

lstaDbul Komutanlığı Satınalrna Kemisyonundan: 

Hadımköy ve Çatalcada bulunan birlikler için şartnamesi muci· 
bince 500 ton lavemario kömüri1 limanda vapur ambarından kıta ki
lerin taşıttırılacağından pazarlıta 12 birincik&nun 938 puarteıi rünü 
saat 16,30 da Fındıklıda komutanlık satınal•a lcomiıyonunda yapıla

caktır. isteklilerin belli gün ve saatte komisyona relmeleri. 
•*• lstanbuldaki birlikler için şartnameai mucibince 800 ton la· 

vemarin kömürü limanda vapur ambarından kıta kilerine taşıttırılaca• 
gından pazartesi günü saat 10 da Fındıklıda komutanlık ııatıaalma ko· 
mısy>nn Ja yapılacaktır. lıte'clilerin belli saatte komi .. yona gelmelet·i. 

~\ahrukat Benzin-Makine ya~lan.v~ 

M M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan 

Tenekeli 15 ton benzin açık eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltmesi 26· ı 2·938 pazartesi saat 1 O dadır. 
hk teminat 292,5 lira olup şartnamesi komisyonda gö· 

rülür. 
Beher kilosuıJa 26 kuruş fiyat talımin edilmiştir. 
Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 24go sayıla 

kanunun 2,3 maddelerinde yazıla be1ıırelerle birlikte muay
yen gün ve vakitte M.M.V. satınalma komisyoııunda bu· 
lunmaları. 

Kütahya Vilayetinden : 

2645 lira muhammen bedelli Nsfıa idare i ıçın alınacak 

mazot, benzin ve sair gibi mevaddı müştailenin t~mdiden iha
le--i giinü yine talip çıkmadığından 2490 numaralı ihalat 
kanunun 43 üncü madcli!sİ hükmüne tevfikan mezkur meva· 
dm 6,12.918 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarhkla 
ihalesine karar verilmiştir İ:;teklilerin bu müddet zarfında 
muvakkat Leminatlarile vilayet daimi encümenine müraca

atları. 

* • • 
216 ton odun alınacaktır. Bak: Erzak sütununda İsparta 

Askeri SAK ilanına. 

Müteferrik 

lzmir Levazım Amirliti Satıaalma Koınisyo•undaa: 
Adet Cinai 
250 Katana yem torbası 
430 Yerli hayvan yenı torbası 

65 Katana için saplı yulaf başlıtı 
100 Yerli hayvaa için şııplı yular batlığı 
305 Keçeli belleme 
650 Gebre 
360 SOnğer 

40 Çul 
IOO Katana kıl kolan 
120 Yerli hayvaa için kıl kolan 
100 Paybent 
Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı 11 kalem mutabiye açık ek· 

siltme ile satın alınacaktır. Hepsinin tutarı : 1653 lira 75 kuruş· 
tur Şartname.si Maniıa tüm aatınalma kemisyonundan parasız. alı· 
na bilir. 

İhale 19. 12.938 paz.arteai ıGoü aaat 11 de ~ir. 
lık teminata : 124 lira 05 kuruftur. 
Ekıiltmeye gitecekler 2490 aayılı kanunun 2, 3, üncü madJe· 

lerinde yazılı belırelerile birlikte ticaret odaaı vesikaları ve temi· 
natları ile tıım vaktinde Manisa tüm aatınalma "emiıyonuna ıel· 

sinler. 

Hatta Genel Direktörlüğündu: 

Harta genel Drk. ihtiyacı için açık ekıiltmeye konulan 150 
adet aleminyüm Mapa talibi tarafından teklif edilen fiat r•ael 
direktörlükçe gali rörüldüğüaden tekrar eksiltmeye konulmu,tur. 

Eksiltme 19.12.38 pazarteıi rünü aaat 10,30 da Cebecide Har· 
ta genel drk. binasında Satınalma komiayonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel tutarı 3493 lira muvakkat temlaatı 262 lira 
olup banka mektubu veya maliye makltuzu kabul olunur. 

Eksiltmeye rireceklerin yaı:ılı gün ve saatta teroioatlarile ltir· 
likte komiayona ııelmeleri. 

Ankara Grup Tapa Sicilli Müdürlütünden : 

Çankaya ve merkez Tapu sicilli Muhafız.hkları için clairede 
mevcut tartnamede yazılı ve muhammen bedeli 658 lira 2 kurut 
olan alb adet demir saç dolabın 2490 aayılı kananun 41 ve 42 İn· 
ci maddelerine tevfikan ekıiltraeye konularak muayyea ründe 
kafi miktarda talip çıkmamasından aynı kanunun 43 üncil mad· 
deıine tevfikan ihalenin 10 gün daha uzatılmıuına karar veril· 
mif oldutuadan taliblerin muvakkat teminata vezneye yatırdıktan 
sonu 22.12.938 pertembc günü saat onda Ankara grup tapu sicil· 
li müdürlüğünde toplanacak komiıyona baı vurmaları ilia oluaur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

100 adet plan mah:emesi çantası açık eksiltmeye konmuştur. 
Elcsilt111esi 26.12.938 pazartesi günü saat 11 dedir. 
Beher adedine 36 lira fiat tahmin edilmiıtir. 

ilk teminatı 270 lira olup şartnameıi komisyonda görülür. 

• *• Beher adedine tahmin edilen fiatı beş kuruş olan 10 bin adet 
cam ampul açık eksiltme auretile 26·12-938 paziirtHi günü ııaat 10 
da M.M. V. satınalma komisyonda satın altn,caktır. 

Ekıiltmeye girecekler 37 ,5 liralık ilk teminatları ile eksiltme gün 
ve ıaatinde komisyonda bulunmaları. 
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* * * Hepsine tahmin edilen fiyatı 5300 lira olan sekiı 
çeşit teneke ve çinko malzemesi kapalı zarfla satın ah
nacakbr. 

Eksiltme 26-12 938 pazartesi günü saat 11 de M.M. V. 
satınalma ko. da yapılacaktır. 

İlk teminat 397,5 lira olup liste ve şartnamesi her 
gün ko. da görülür. 

* •.,. Hepıinine tahmin edil n fiatı 672 lira olan 9 kalem mı· 
zıka alıit va malzemesi paznrhkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 24-12·38 cumartesi günO ıaat 11 de ir. 
İlk te inatı 50 l ra -10 kuruştur. 
Evaaf ve şart amesi bedelıiz olar k M M V satınalma komiı

yonundan alınır. 

• • • Hepsine tahmin edilen fiah 600 lira olan 17 çeşit gaz malze· 
mesi açık eksiltme suretile ve 24 aonkinun 939 Hlı günfi ıaat 10 
da M.M. V .satınalma komisyonda satan alınacaktır. 

Şartname lı.omisyo da görülür, eksiltmeye girecekler kanuni 45 li· 
ralık teminatlarile birlikte eksiltme gü ve Halinde komisyonda bu
lunmalan. 

• * * Beher tanesine tahmin edilen fiat 7 kuruş olaıı 1,000,000 adet 
makara ıplıa"ı kapalı zarfla eksiltmevc konulmuştur. fbaleıi 6.2.939 
pazartesi günü aaa\ 11 dedir. ilk teminatı 4750 liradır. Evaaf ve şar· 
namesi 350 kuruşa Arıkarada komiıyondan alınır. 

• • • Beher tanesine tahmin edilen fi atı 7 kuruş olan 582487 tane 
makine makarı:ııle 103115 tane el işi makarası kapalı zarfla münaka
Hya konulmuştur lha esi 9 şubat 939 perşembe günü saat 11 dedir. 
ilk eminatı 3599 lıra 45 kuruştur. Evsaf ve şartnam"si 240 kuraş 
mukabilinde M.M V sahnalma komisyonundan alınır. 

• • • Ord:.ı ıçtn bınek hayvanı puarhkla satan alınacaktır. Ordu hiz· 
metlerinde kullaııılmaya elverişlı satılık bi .k 1 

• ;vı~. olanların birinci 
kıinun 938 soauna kadar h<:yvanlau ile birlıkte Ankarada M M.V. ıa· 
tmalma komısyonuna müracaatları. 

Devlet Dcmiryolları ve Limoni rt işletme U. MüdDrlOfOnd a 

Muhammen bedeli l3550 lira olan 7 kalem muhtelif eb'J.tta bex 
hortum 2·1-39 paurteai gunü saat 15 de Haydarpaıada gar bina
sındakı komisyon tarafından kapah zarf uımlile ıatın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vcıaik ve \016 
lira 2S kuruşluk pıuvakkat temin tlarile teklif mektuplarını muh· 
tevi za flarını eksiltme güni saat 14 de kadar komisyona ver· 
meleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar bi oaındaki komis
yon tarahndan parasız olarak daA-ıtılmaktadır. 

Harta Genel Direktl>rlüğünden: 

Harta Genel Direktörlüğü Foloğrafhaneıi için 10 kalem muh· 
telif malzeme açık chsiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 27.12.938 ı lı günü aaat 10 da Ankara Cebeci Harta 
Gen. Drk. bina ında aatınalma komiıyonunda yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 2197 lira 50 kurut muvakkat teminatı 162 
lira 56 kurut olup banka mektubu veya maliye makbuzu kabul 
olunur. 

Taliplerin yazılı gün ve snatte teminatlariylı: birlikte komisyo· 
na gelmeleri. 

• • • Herta Genel Drk. Fotoğrafhan ai içia 9 kalem malzeme 
açık eksiitme ıuretiyle alınacaktır. 

Eksiltme 27.12.938 salı günü saat 10.30 da Aukıua Cebecide 
Harta Gen. Drk. binasında satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhnmmen bedeli 595 liı-a 50 kuruş, muvakkat teminatı 44 
lira 70 kuruştur. Banka mektubu veya maliye makbuzu kabul 
olunur. 

Taliplerin teminatlariyle birlikte yazılı irÜD ve ıaatte komiıyo
na gelmeleri. 

istanbul P. T. T. Müd rlO~ünden: 

iki bin kilo kendir kıtık eksiltmesine istekli çıkmadığından on 
i?'Ün uzatılmıştır. 

Eksıltme 16.12 938 cuma günü saat 14 de büyOk postahane 
birinci katta müdürlük alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel sekiz yüz lira muvakkat teminat altmıt 
liradır. 

iıteklilerin şartname ve numuneyi görmek üzere müdürlük 
idari kalemine eksiltme gün ve saatinde 918 Ticaret oduı vesi· 
kası ve teminat makbuzları ile komisyonıı müracaatları. 

D. D. Y. ve Limanları İşletme U. Müdürlüğünden: 

Muhammen bedellerile miktar ve vnsıfları atağıda yazılı iki 
grup m lzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 26.12.938 
paz rtC!sİ günü saat 10.30 da Haydarpaşa gar binasındaki komis· 
yon tarafı dan açık eksiltme uıulile satın alınacaktır. 

Bu işe gırmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her 
grupa aid hiz.alarındn yazılı muv1tkkat teminatlarile birlikte ek· 
siltme günü saatine kadar komiıyona mürac atları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaıada g r binaırndıtki komis· 
yon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

15500 kilo muhtelif eb'atta çinko levha muhammen bedeli 
4255 lira muvak at ieminatı 319 lira 13 kuruttur. 

60 aded şeytan arabası, 20 aded bağaj arabası muhammen be
dc'i 2590 lıra muvakkat teminatı 19.t lira 25 kuruştur. 

P. T. T. Levazım MüdürlQğünd n: 

29. 11.938 tarihinde yapılan eksiltmesinde mukabil teklif veril· 
mesincle ih le edilmiyen iki aded posta vagonu 27.12.938 salı gÜ· 
nu saat 15 de Ankaradn posta telgraf ve telefon umum müdür 
Jüğü binasındaki satınnlma komisyonunda pazarlıkla mübaya olu
nacaktır. 

Muhammen bedel 43579,80, muvakkat teminat 3268,40 liradır. 

M0NAKASA GAZETF.St 

İsteklilerin mesai saatleri zarfında her gün mezkOr komiıyona mü· 
racaatla fartnameleri gl>rmeleri ve pazarlık için yukarıda yazılı 
glin ve saatte m•vakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve 
kanuni veaikalarile birlikte adı geçen komiıyonda hazır bulıı'lıaa· 
lan HAn olunur. 

• * • 
1 adet tar k tlubaaı Ye ,alanları alıaaeaktır. Bak D. D. Y. 

illnlarına. 

• • • 
300 ton siman fond6 alınacaktır. Bak. Nafia Vek ist. Elektrik 

işleri U. Mnd. ilAnları a. 

Erzak, Zahire, Et v Sebze: 

Haydarpap Lieesi Satınalma Kurumundaa: 

Cinıi 

Tavuk eti 
Hindi ~ti 

Ayva 
Gümütane elmaıı 
Portakal (80 lik) 

Kaym (çekirdekl\) 
Ceviz: içi 
Çam fıltık 
Kuru üz m (No. 12) 
Kut ü:ı:ilmü 
Kuru incir 
Fındık içi (kavrulmuş) 
Üryaoi erik 

Taban helvası 
Pekm z: 
Tahan 
Tel k dayıf 

Yanı kadayıf 

Tereyağ 

Kaymak 

kilosu 
3000 
6500 

tahmini 
bedeli 
kurut 
M 
48 

5000 il 
6000 18 
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2500 
1000 
500 

2500 
500 

1500 
800 

1500 

4000 
.")000 
3000 
1000 
1 Q()() 

1500 
500 

48 
55 

180 
25 
20 
23 
90 
25 

34 
22 
36 
22 

200 

ııo 

135 

tutarı 

lira 
1740 
3120 

4 60 
550 

1080 
600 

2230 
1200 

550 
900 
625 

1000 
345 
720 
375 

4815 
1360 
660 

1080 
220 

3520 
1800 
675 

~75 

İlk te· 
nah 
lira 

365 

168 

362 

264 

186 

İhalesi 22.12. 38 pertembe saat 14.30 den 16 ya kadar açık usu· 
lile yapılacaktır. 

Haydarpafa lisesi pansiyonu için yukarıda cins, miktarı, tab· 
min bedelleri, ilk teminatları ve ekılltme giln ve uatleri yazılı 
yiyecekler parti halinde açık eksilt D ye konulmu,tur. 

Eksiltme Beyoğlu iıtiklil caddesi Karlman karşısında liseler 
alım satım li misyonu binıısı içinde toplanacak kowiıyonda yapı· 
lacaktır. 

İstt'kliler ıartnamcleri mektepte gör bilirler. isteklilerin belli 
gü ve saatte cari sene TicAret odası vesikaaiyle birlikte komis-

yona reha leri. 

Ankara Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan : 

Ankara garnizon birlik ve müesseseleri 300 bin kilo bu~day öfü· 
tülmeai açık eksiltmeye konmuıtur. 

Tah in bedeli 4500 lira olup muvakkat teminatı 337 lira 50 ku· 

ruştur. 

Eksiltmesi 24-12-38 cumartesi günü saat 11 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 

maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektublarını komisyo· 

nuna vermeleri. 

* Alayın 938 939 seneleri ihtiyacı için 7ö00 kilo sadeyağı knon· • • 
lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin bedeli 6750 lira olup muvakkat teminatı 506 lira 25 im· 

ruştur. 

Elcsiltme1i 27-12-938 sah günü saat 14 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 uyıh kanunun 2, 3, 

üncü maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatinden 
en reç bir ıaat evveline kadar teminat ve teklif mektuplarını P. A. 
Komutanlığı satınalma komisyonuna vermeleri. 

* * • Kapalı zarfla eksiltmeye konulan 125 ton kuru faııulyaya veri
len fiyat makamca gali görüldüğünden yeniden kapalı zarfla eksiltme· 

ye konulmuşlar. 
Ankara garnizon birlik ve müesseıeleri eratı ihtiyacı 125000 lcilo 

kuru fasulya kapalı zarfla eksiltmeye konmuştu!. 
T:ahmiıı bedeli 15625 lira olup muvakkat teminatı 1171 lira 87 

kuruştur. 

Eksiltmesi 28· 12-93~ pazartui günü aut 15 tedir. 

• * • Garnizon ihtiyacı için alınacak olan 40000 kilo pıra.aya ta
lip çıkmndı~ından yeniden pazarlıkla alınacaktır. 

Tahmin bedeli 1200 lira olup muvakkat teminatı 9J liradır. 
Ekıiltm si 16.12.938 cuma gönü saat 11 dedir. 

• • • 6-12-!8 de garnizon için alınacak olan lahanaya talip 
çıkmamıştır. 

Garnizonun yeniden ihtiyacı olan 30 bin kilo lahana pazar
lıkla ekılltmeye konulmuştur. 

Tahmin bedeli 900 lira olup muvakkat teminatı 67 lira 50 ku· 

ruştur. 

Eksiltmesi 16-12·31 cuma güaft saat 11 dedir. 
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• • • 6 12-1938 de garnizon ihtiyacı için alınacak olan iıpanak ta· 
lip çıkmadığından yeniden pazarlıkla alınacaktır. 

<.iarniz:on ihtiyacı için 40000 kilo lıpannk pazarlıkla ekailtıııey• 
konmuştur. 

Tahmin bedeli 2400 lira olup muvakkat teminatı 180 liradır. 
Eksiltmesi 16·12-938 cuma güaü saat 11 dedir. 

İstanbul Leva:ı;am Amirliti Satıoalma Komiıyonu•dao: 

2500 kilo salça 15. 12.938 pertembe ıünil uat 14 de Tophane· 
de Levazım Amirliği Satıaalma komisyonda pazarlıkla alınacaktır· 

• • • Süvari binicilik okulu için 20 ton yataklık aamnn (up halind• 
•aman) veya ot alınmak üz.ere 14.12.38 çarşamba günü uat 14, 15 de 
Tophanede lstanbul levazım amirliği satınalma komisyonunda puıar 
lıkla dt1iltmeııi yapılacaktır. Alınacak yataklık saman veya ot evıafı 
komisyonda görülebilir. 

• • * 2000 kilo kaşar peyniri 2000 kilo beyaz peynir 16.12.38 cu· 
ma günü saat 14,15 de Tophanede levazım amirlifi satınalma kollljj· 
yonunda pazarlıkla alımıcaktır. 

• • • 30 to yetil mercimek 16-12-38 cuma ırOnü saat 15 de 
Tophanede iıt. levazım amirliği 1&tıaalma komiıyonunda kapılı 
zarfla ah11acaktır. Tahmin bedeli 5325 lira ilk teminatı 399 lir• 
37 kuruttur. Şartname ve nümune•i komiıyondn glirülebilir. fi· 
teklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektublarını ibıl• 
ıaatinden bir ıaat evvel komiıyoaa vermeleri. 

Tekirdağ Aıkeri Satı alma Komisyonundan 
Ekıiltmed olan iş 492 ton Kırklareline ve 123 ton Vizenitı 

bu~dayınm öğütülmeıidir. ihalesi kapalı ı:arfla 29-12-38 perıernbe 
günü yapılacaktır. Saat 11 dedir. 

Kırklarclinin muhammen bedeli 2 kuruf 6 santim 2 kurllf 
15 santim de Vizenindir. Şerait ve evsafını okumak iatiyenle' 
her gün komisyonda okumaları ve ihalesine taliplerin saatindell 
evvel t klif mektuplarıaı Tekirdağında sahnalma komisyonun• 
vermeleri. 

* • * Eksiltmede olan it: Tekirdağıo 224 ten Malkaranın 75,5 
ton, Pi arhisarın 160,5 ton bnğdayıoın ütütülmesidir. 

İhalesi kapalı zarfla 27·12-38 ıalı i'Üol aaat il de yapılacaktır• 
Tekirdıığnı muhammen bedeli 1 kuruş 15 santim, Malkaraoıı:ı 

kuru' 82 santim ve Pinarhi1&rın 1 kuruş 95 santimdir. 
Şer it ve evsafını okumak isteyenler her gün komiıyonunıuı• 

gelip okumaları ve saatinden eYvel teklif mektuplarını verı:nt' 
leri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 

ihale günil talıbi çıkmayan 33 Tümen birlikleri hayvanatı için 280 
ton yulaf satın alınacağından kapalı zarfla ihalesi 28 birinciHınun 93~ 
çarşamba günü saat 16 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 14420 h· 
radır. ltk teminıtı 1082 liradır. Şartnamesi hergiin kcımisyonda goril" 
lebilir. isteklilerin ilk teminat makbuzu veya mektubJ.arile 2490 sa)"' 
lı kanunun 2 ve 3 mı:ddelerinde yuılı vesikalıırile beraber ihale ,n· 
nü ihale saatinden en aı: bir saat evveline kadar tek.lif mektublat1111 

Fınaıklıda komutanlık scıtınalma komisyonuna vermeleri. 
• • * İhele günü talibi çıkmayan lstaııbul komutanlığına bağlı bil'" 

likler hayvanatı için 420 ton yulııf saha ıılı'lacatından kapalı ı.arfl• 
ihalesi 28 birincikanun 938 çarşamba günü saat 15 te ynpılacııktıf· 
Muhammen kıvmeti 21630 liradır. ilk teminatı 1623 liradır. Şart1.1S' 
mesi hergün komiayonda görülebilir. isteklilerinin ilk teminat ıxı•~· 
buzu veya ınektublnrile 2490 ayılı knnunun 2 ve 3 maddeleriııcle 
yaı.ılı vesikalıırile beraber ihale günü ihale saatinden en az bir ııı•t 
evveline kadar teklif mektublarını Fandıklada komutanlık satınaltıı' 
komisyonuna vermeleri. 

* • • Komutanlık birlıkleri için şartnamesi mucibince evsafı d•" 
kitinde 1000 kilo bulgur satın nlınacağından pazarlığı 14.12.938 

• •• çarşamba günü saat 15 de Fındıklıda komutanlık aahaalmn koıJ11 

yonunda yapılacaktır. isteklilerin belli gün ve saatte Lromiıyo"' 
gelmeleri. 

• • • ihale günü talibi çıkmıyan lstanbul komatanlıfına bağlı toPç" 
birinci alayı bayvanııtı için 300 ton yulnf satın alınacn~ınd41n telcr•~ 
kapalı zarfla ihalesi 28.12.38 çarşamba günü saat 15,30 da yııpılae•~ .. 
tır. Muhammen tutarı 15450 liradır. ilk teminatı 1159 liradır. Şartıı• 
•~i her gün komisyondıı görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbııı" 
veya mektublarile 2 90 11ayılı kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı \<~''e 
lcalarile beraber ıhııle günü ihale saatinden en az bir aaat evvelıll 
kadıır teklif melc.tublarını Frndıklıda lc.omutanlılc. sııtınalma komisyo1.1ıl 
na vermeleri. 

Ni~de Cumhuriyet Müddei Umumiliğinden : 
ı• 

Niğde ceza evinia ilı.inci altı aylık ekmek ihalesi 30-11-938 Y1 ~ 
lacak i•ede muamelenin tekamül etmedif'inden 1-12-938 rün~11• 1:11 
20-12-938 gününe kadar ve yirmi güu müddetle temdit edildi!• ı 
olunur. 

Vize Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Vize garnizonu ihtiyacı için 16000 kilo, kışlık yulaf 1000 ı.; 
.10 No, çekirdeksiz kuru üzüm 1500 kilo yemeklik tuz 23.12.93~ rill 
nü pa:ııırlılda satın alınacaktır. Nümune ve evsnfına göre iıteklıle 
Vızede askeri 1atınalma komisyonuna m 1.iracaatları. 

lıpartn Askeri Satınalma Komisyonundan: 

lh•1' Kıtaaı Cinsi Kilosu İhale tarihi, gün, saat Muvak. Tahmin ~tı 
teminat fiatı f

0 

lira kr. kr. S. ,ıı 
lıparta un 50000 24.12.38 cum teıi 10 450 k•P 

5 P·ı· Fethiye odun 76000 13.12.38 salı 15.30 7 1 
Tefenni " 140000 11 n 15 147 l 4 " rt' 

Yukarıda adları yeıılı garnizonların ihtiyaçlari ol:ıo erzakın l~~;..,e
tüm komutanlığı binasındaki satınalma komisyonu tarafındıın eksi . ,tı 
ye konulmuş ve her garnizonunun hizalarında güaü, saati, teoııll 
tahmin bedeli ve eksiltme şekilleri, cins ve miktarları yaz.ılıdır. ııl• 

2490 sayılı kanunun 2·3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla 1' 
olan gün ve saatlerde iıteklilerin müracaatları. ~ bil•'' 

Şıırtnameler mezkOr komisyondadır. istekliler her uman ıore 
1 er. 1,,,eıı· F:azla tafsilat almak isteyenlerin komisyonumuza müracaat e 
ri ilin olunur. 
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