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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Züccaciye Tröstü Etraf mda 
Anketimiz devam ediyor 

Ç?k müteşebbis, ve o d erece derili bir Uirl\ genci 
işte ımwa.:aa 1111 var? - Yıizde 50 ka;:,anç ihlikartn 
lô kendisi def}il de ne dir'i - l'ayon <lcıra", san
dık darası - Bir kilo kumdan !.-aç bardak çı

ka r'! - İlı likdr yok. beteri var - Bay /(arako 
dik laför mu o/muk istemi;;? - Balıcı-oğııl a
rasımla bir düello - Tröst direk/ürü ben 

olsayd1m! . . . Paşabalıçc jabrilwsı lröstti 
mü iliizam ediyor'! - Gıiniltuye giden 

bir anket. 

Bize şiklyetçileriu en zorlu· 
•- diye tarif ettikleri Bay Rem
~ Ahlgau'ı fÖrmek iatedik. 
'•hçe kap11ıoda, DördilncQ Va
.~f hanı a ltıDda mütevazi bir 

11kkan sabibini göıterdiler: 
~itli gibi kendisi de atılran , mil· 

1
t4tbbis, milli mücadele esna· 
14da çok yarıırhklar g6atermit 
t türk l'enci, fakat derdi, 
kayeti pek çok! Nereden bat· 
/•cağım bilmiyor. Bu m.alete 
~ liıap edealer arasında hemea 
'llıen yegine Uirk taciri. Hiç 
~ Y•rllf'!n ,, ... ..ı.- -·- L :- • 
l!ıtlbemiş, bu uğurda ~ok di· 
~tııiş, uğraşmıf, müteaddit ra· 

~lltlar v2raıif, olmamış. Ama, 
hl,cak gözfi yok, Bize dedi ki: 

...._ Ekserisi ecne1'i tebaası 
~Ilı viler elmak ilzere 5-6 ko· 
ltıan bir araya ıelmi,ler, trlat 

~lıtn:ıuşlar. Sermaye k11vvetl.i, 
'~onlarla mal getiriyorlar. Bı:r. 
t •ncak sandıklarla mal ai· 
~'tit ede biliyoruz. 
~ "trked bir büroları var. it· 
l edilecek malların çotu kl· 
~Itri, muhasibleri namına ve 
11\tazaa suretile retirirler, 
~tıkn almanlar bunlara mal 
•t 
trııiyorlar. 

b ~\>veli bunlara yü:r.de 20 bir 
)'~ a yırırlar, sonra mallara 
6tde 30 daha ilave ettikten 
~tıril piyasaya ar:r. ederler. Ol· 
~ Yllzde 50 Bu da iht'.kirın 

ltendisi değil de ne dır? 
) .\lıcıya ecnebi mah gösterip 
,,,. J f• t 

ı ı mııl satıyor ar, ve ıa 

)~ltından ayrıca istifade edi· 
~ı.r. 
So•ra bu memlekette geçi-

' ~ tı, burada ıervet y~paD bu 
)lar ticarethanelerıade ı -ı 
~k memuru kullaamaktan ka· 
~1Yorlar , servetleri hep taşra· 
~ır . Esnafa kredi açmıyorlar. 
\ 'dolu tüccarları b\l huaua· 
t tı. bilhaaaa hep şikayetçi. Krc
\ 

1Çİn usulleri, evvela 500 li· 
~l>ttin alıyorlar, ve 200 li:•· 
~, ltredi veriyorlar. Bu mut· 

l\t yGzünden bir çok eanaf 
~ttitıi terkettiler, itte şu civar· 
~ bulunanlardan Hüaeyin 
\?ttıet Ali, Marangopulo, Mit· 
ı~: Pcnhaa hep bu yüı;den 

1htlerini tatil ettiler. 

tüocarların aleyhine netice Ye· 
riyor. 

Şite ve Cam Fabrikası ki pi
yasada na:r.ım rolü oynayabilir· 
di, vazifeıini bOanil surette ifa 
edemiyor. Bir iki aydan beri 
piyasaya •al veremiyor. Çetlt 
yetiştıremiyor. Modern ı•titler 
imal etmiyor, hep tapon, de
mode nevileri piyasaya çıkarı· 

yor. Yahut bir cins çıkarılıyor, 
•onra ardı kesiliyGr. Ya hiç çı· 
karmaaıalar, yahut devam et· 
sinler. 

baiı;:· .:.ili e(li~~r, ~11:11:.~.:Yı pa• 
paralık çay bardağını 10 kuru
ta satıyor. Size batka bir misal 
daha ıöstereyim: tersine çay 
bardatını vaktile 7.50 kurut• 
satıyorduk. Şimdi 8 e ahp il a 
satıyoruz. Halbuki Avrupadan 
~elen cinai düzinesi 3~ e mal 
oluyor, buna 35 kuruşta rüm
rOk xammolunar, ve timdi 90 a 
ıatıhr. 

BeG b"!lnları vaktinde fabrika 
direktörüne ele arzetmif, ve da· 
ha ucuza imMllt yapabilmeleri 
için fikrimi ıaylemiştim . Mese
l&: bizde l kilo kumdan l dü
zine bardak imal eJiliyordu, 
halbuki Avrupada, l kilodan 2 
düzine çıkarılır. Bu yilzden 
fabrika haylı ı.arar r6riyordu . 
Fabrikaya daha ince ve narin 
yapılı bardak imalini teklif et· 
tim, bu Slılretle hem milşteri 
memnun oldu, laem de faltrika 
ziyan etmekten kurtulmu' elelu. 

Ticaret Odasından ltu hu · 
auata hi9 bir yardım ıör· 
miyoruz. Esnafın dertlerini 
dinlemiyor. Kredi temini için 
bir tefkilit vücude l'etirllirae, 
biz seve seve hissemize düşen 

parayı tecliye ederiz. 
Bay Remsi tekliflerini t• su

retle bu liaa etti. 
Paşabahçe faltrikaaı müdürü 

aık aık piyauyı ıre:ımeli, ihti
yacı teabit etmeli, eHafla ltaı 
bat• çıkarılacak nevileri tayia 
etmeli. GGmrilk müclürü aaathk 
darasını çıkarmalı. Ticaret O· 
daaı toptancı ve perakendeci 
ea1tafı ayırmalı. Şite fabrikası 
esnafa defaten 5000 liralık mal 
almak mecburiyetini kaldırmalı. 

a) MÜ NAKAS LA Fi Memleket Haberleri 
foşaat - f am ı rat - ı afıa işleri ve Malzemesi -Harita 

Deri f abrikacılarının 
dertleri 

faiz muamelelerini yaparak borc 
laadıtına yfbde 8,5 ve açık 
krediler i~in yilzde 12 faiz be

Hp edeeektir. Dün Sanayi birlitinde deri 
fabrikatörleri toplanmıthr. Fab
rikatörler takua tabi ham 
maddelerin itllalltında rdçlfik 

çektiklerini takaıla mal ıetir· 
mek için döviz bulamadıklarını 
ileri sürerek diter jüt ipliti, 
kobra, harn kau9uk maddeleri 

Yeni afyon anlaşması 

ribi ham madde retirmek iıti· 
)enlerin aynı zorluklara utra
dıklarını aı5yleyerek iktisat ve
klleti nezdinde tefe bbGılerde 
bıılnnmaya karar vermitlerciir. 

Halk sandığı 
250 bin lira sermaye ile şeh

rimizde açılacatını yazdıtımız 
Halk ıandıtı },u hafta aoaun
da açılacaktır. Sandık serma
yesini tamamen toplamıttır. 

Sandık ticaret ve sanayi er
babının mamulat ve maaanatıaın 
umumi satışını kendi heaabıaa 
orıauize edeceti için mesleki 
\nkitaflarına yardım ed~bilecek 
her nevi kredi muamelelerini 
v 

kat var, o tl.a şudur ki bu ıüa 
4 büyilk firma arasında kollek
tif bir tlrket k11rulmuıtar, mu· 
amelesi tle uaulen kayd ve tea· 
cil olunmuttur . Su iıe mühim 
bir sermaye yatırılmıt ve İf 
yohıodadır Senevi iki milyon 
lira raddesinde bir ciro .•. 

Şimcli bana ıorsanız ki ihti· 
kir yar mı, yok mu, diyecetim 
,u: Bu riln İktisat Veklletin
den bir milfettit rellrae, def· 
terleri ve muameleleri tetkik 

ederse ihtikir rörmiyuoktir. 
Esa1en tröst'ün batındaki a· 
damlar yükün& tutmut, ve },u 
yola sapmaktan kendilerini va
reste kılmıt kimselerdir, çüakü 
kazançlan yolunda dır. 

h11tiklr yok, fakat daha be· 
teri yar: Yolauıluk ve idare· 
sizlik. Batlarında bulunan Say 
Karako tam bir diktatör tib\ 
hareket etmektedir. Karakuti 
hlkQmlerle piyasaya tahakküm 
etmek azminde. Piyasayı ye 

kendilerin.ten hariç kalanları 
hiç kale almak istemiyorlar, 
hatta bunları e:r.mek için •t 
rafıyorlar. İcaltında sermaye· 
ıine mal satıp perakendecileri 
periıaa ediyorlar. 

Türk-Yoıoa'ay uyufturucu 
raaclcleleri mütterek aatıtı hak· 
kın.la mevcut aalatmanın m\1.1-

tleti bu ay sonunda biteoeti 

için yeni bir aalatma yapmak 
Clzere tehrimize bir Y o~oalav 
heyeti ıelmiştir. Heyet Dr Ob
radoYiç riyasetinde m ütelauaıa 

Dr. MarkoYiç, mütavir MibaJo
viç, Suryanciç, eksper Kariç i
le merkez bürosundan Ribattan 
ibarettir. Türk laeyeti iktisat 

V eklleti tetkilltlan.luma 1116-
dlrü B. Senet reisliğinde 8. 
Hamza Oamaa, Ali Sami, Şa-

kir Turalı, Vahit Demirkan, 
Ziraat mftfaviri Azizden mi
rekkeptir. Heyet ltuıün ilk: iç-

timaını yapacaktır. Toplantılar 

ticaret odasmda yapılacak · 

tır. İçtimalar on ... , rün devam 

hn ke1i memnun edebilecek 
fermüller bulması kolaydır, ne 

faitle k\ trlSat azası hodrlm 
•e mafrur kimHler .. ir. Bu a· 
damlar ben\ mtlclllr yapsalardı 
bütila b• fea alıkların anlae 
reçilruit olurclu. 

Bay Paraemoy'dan malide 
tasrih etmesini n delil ıaater· 
mcaini rica ettim. Kiğıt kalem 
alıp arzumu isaf etmekte iken, 

1 matasaya rirclitim aaman ken· 
diai ile bat bat• rlrGttüğünü 
ıardütüm kır 1açlı t.lr zat yu· 
karıya çıktı ve muhavereye ka· 
rıfh. Bay Paraomoy takdim etti; 

- Pederim, David LeYİ. 
Ve hemen ilive etti : 

Trlat aıaaıodan. 

Kadın, &fk ve ıiyaaet uğu· 

runda ı.ir alle efradı arasında 
~ok defa derin uçurumlar açıl · 
dıtı vakı elmakla bera1.er, ••n· 

faat yQzündea bir baba Ye otul 
araaındak\ ıerıinlik daba az 
mucibi ibret .. ir leyha olmasa 

J'erek 1 

Fiyatlarda iatikrar yok, !tir 
defa 116 kurut• verdikleri ma · 
h 80 e intlirirler, aonra bili 

ıebelt 120 ye çıkarırlar, ltun· 
dan perakeacleeiler azim za
rar ı5rlr. $ite fabrikası bun· 
ların tesiri altıadadu . Müdür 
Bay Adnan nGmuaeleri onlar-

Konya inhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Brşmüdiriyetlevazım anbarına mevcut kroki üzerine 
180 lira 42 kuruş bedeli kesifli ve pazarlıkla yaptırıılacak 
evrak rafları için 15 güu müddetle açık eksiltmeye koaul· 
muıtur. Talip elanların müddeti zarfmda kroki ve şartna· 
meyi görmek vepaz ulağa iş tirak etcnek üzere yüzde 7,5 
depozito akçası olav 13,5 lirayı vezneye yatırmak üzere 
idaremize müracaat etmeleri ilin olunur. 

. 
Bilecik Nafıa Mütlürlüiünden : 

E!uıiltmeye koaulan iş : Bozüyük Hükiimet konağı 6 
ıocı kısmını teşkil eden İkmali inşaatı olup 6003 lira ke· 
şif bedellidir . 

Bu işe ait şartname ve evrak şualardır. 
A- Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Bayındırlık işleri renel şartnamesi 
D- Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fea· 

ai şartname. 
E- Hususi fenni şartname 
F - Keşif cetveli 
G- Silsilei fiat cetveli 
H- Yapı işleri Umumi fenni şartnamesi 
İstekliler bu şartnameleri ve evrak Bilecik Nafıa Mü

tlürlüi'ündc görebilirler. 

lacaktır. 
Eksiltmenin şekli : açık eksiltme usuliledir. 
Eksiltmeye girebilmek için iateklilerin 450 ~ira olan 

muvakkat teminatı vermesi ve aşağıda yazılı vesıkaları ilt- .ı 
raz etmesi lazlmdır. 

A- Muvakkat teminat makbuzu. 
B- Cari seneye ait Ticaret Odası vesikası. 
C- Eksilt•e tarihin«len en az 8 ıün evvel Bilecik 

Valiliğıoden bu iş için alınmıı ehliyet vesikaaı. 

Çanakkale Daimi Encümeninden: 

Eksiltmeye konulan iş: Biıa-K arabiga y~lu üzerind.e 
betonarme olar•" yapılacak olan köprüler ınşaatı keş~f 
b d 1. 12880 lira 49 kuruş o!up bedeli ihalenin 12.\00 h· 

e e ı d.k. d t 
rası 938 senesinde bakiyesi 939 bütçesinin· tas ı ın e e· 

diye olunacal< tır. 
Bu işe aid şartnameler ve evraklar şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi . . 
B- Mukavele pro1esı 

i İstanbul Hayvan Borsası 
Diri satuşıar Cetveli • - 12.12.938 

En atatı En yükarı 
' Ç e ş i t Sayuı Atırlığı Kş. S. K~ . S. 

Beya:r. Karaman 225 7906 ı1 - 17 -
Kıı:ıl Karaman j5()3 188203 1-4 - 16 25 

Datlıç 629 25541 il 50 20 -

Kıvırcık 411 13634 14 - 22-l ı 

Karayaka - - - - - -.. . ...... 

Kuzu 333 7439 17 - 22 -

Slt Kuzusu - - - - --... ..... . .. 
Tiftik - - - - --
Keçi ıs 631 11 5() 12 -

- - - -- .. . ... •. ------
\ li,y Remzi Gümrük İdareair.
~ de •ikayetçi: 
~ 'Öate dahil olanlar vagoa-
t~ 1• inal alıyorlar, burada va· 
~ tıl,rın darası ~ıkhkta n sonra 
\~'Ük resmi veriyorlar, hal· 
'

1 diğer tüccarlar ancak HD· 

~lltla mal getiriyorlar, ye 
' ların darası nazarı itibara 

Bay Pauemoy (ıharp11ççular 
Alaca hama•) ciddi bir tah
aiyet ye tüccar int\baını bıra· 
kıyer. Arkadafımızı kabul e
dip pürfi:r.ailz bir tftrkçe ile 

dan alır, ve tröste dalail olan· 
}ara tercihen kolaylık ılaterir. 

Bu ve ... na mümasil ltir çok 
yolsuzluk ytblnden trlat aza· 
aı hem memleketin ekonoıwiai
ni ltaltalamıt oluyor, hem es
nafın nefretini celbe-diyor, hem 
de kendi menfaatlarına aykırı 

&ay Le•i anlamadıfmı bir li
sanla otluna haylı çıkııtı, sonra 
bana hitaben tiklyetcileri rör
ıiiail:ılükle, othıau. toylukla i· 
tham etti, tröat'Ga ıüccaciyellk 
ıaıuletimde ifa ettiti bilyilk hiz
metlerin.len, yerli malların aü· 
rümünde oyaadıtı milbim rol· 
tılao, ltu meyanda Karako ıru· 
punun Anatleluya açtıtı iki 

aailyen liralık krediden dem 
vurtlu, tröıt'ln batıoda buluaan 
atlamların liyakat ye meziyet· 
!erini iabata koyuldu. Otlu da· 
ya•amaıh, ıert bir liaaala m11-
kabelede bulundu. Baba ve 
otul arallıada böylece bat rö•
teren mlnakaşa girültüye vardı, 
ıürültü ıittikce arttı, ve bu ıu
retle ltizim anketin mabadı 
tam manulyle ıür6ltüye ritti. 

Otlak 

Şark Ôkizü 
Öküz 
inek 
Daaa 

Bot• 

···- 23516 13 50 17 67 
52 17500 9- 15 -

22 5689 9 14 -
31 4863 11 - 14 23 

- - - - -. -

111ltııyor, _tabii bu da klçük 

izah etti: 

- Tröıt olsun, Kartel olsun, 
kelime oyunlınile mesele ört
bas elamaz. Ortada bir haki· 

baraket etmi• oluyor. Çünkü 
ahnauk bir takım te.lltirlerle 

REPORTAJCI 

. 
Manda 

1 Malak 

.. - ....... 
18651 9 75 10 50 51 

7 1175 10 50 lO 58 
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Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:es i 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOn kasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa lşlerl, Malzeme Harıta 

Başmüd. Lvz. mbarında yap. raflar 
Kınalıada meurl R-ının tel örgü ile kapatılması 
Bahariye tütlin işleme evıne yap. iskele inş. 

(temd) 

aç. ekı. 
paz. 

• 

180 '42 
71 80 

729 80 

Bozüyük h6k6met konatı 6 cı kısmı ioş. 

Seferihisara takriben 8 kim. den su isalesi, kap· 
taj, depo inş . , şehir şebekest ve diğer bil
cümle müteferri işlerin yap. (şart. 3 L) 

aç. eka. 6000 -
kapah z. 59672 62 

Biga- Karabiga yolu üz.erinde betonarme olarak 
" yap. olan köprüler inş. (1 kısım) 

ılftçlar, Klinik vo ispençiyari alAt, Hastane Lev. 

Gaz. idroftl ile sargı beı.i 
Ecza .,e al!t 
ilaç Ye malzomeı 12 kal. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamafır v.a. 

paz. 

" 
" 

12300 -

297 50 
357 45 
332 50 

Bat bekçileri için elbise diktir. : 28 tak. 
Elbiselik: kumaş: 455,60 m. 

aç. ekı. beht 8 -

" 
1475 40 

Matbaa 1 teri - Kırtasiye · Yazıhane Levazımı 

Matbu evrak Karaağaç müeueııatı için: 61 kal. aç. ekı. 1800 -

Mobilya ve büro eşyası, Mu,amba-Hah_v_ .• _. __ 

Üç ayaklı yemek masasıı 20 ad. aç. cks. 
Etajer: 300 nd. • " 

Mahrukat, Benzin, Makine yaDları v •• 

Odun kömürü: 300 t. 

MOteferrlk 

Süpürge: 3000 ad. (temd) 
Çelik dolap: 4 ad. 

paıı:. 

" 
" 

400 -
3900 -

Binek ve mekkiri hayvanı: 5-8 baş 
U. demiri: 220 t. (şart. 132 kr) kapalı z. 26400 -

Erzak Zahir , Et, Sebze v.s. 

Kuru kayısı ve çekirdekıiz kuru üıüm 
Erzak {tcmd) 
Koyun eti • 
ı:ı._ .... , - . 

taze bakla: 1 t. 
Koyun eti: 7 t. 
Sıfır eti: 3 t. 
Un: 250 t. 
Kuru 101tan: 12,7 t. 

b Müzayedeler 

Kakao: 1057 k. 

.-- - .. 

Köhne fotin: 30 çift-boş şi~e: 500 ad.-boş ka
vanoz: 200 ad 

Ahıap ev ankazı 

C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

paz. 
aç. eke. 

" 

aç. eks. 

" 

aç. art. 

aç. art. 

2000 -
1100 -
675 -
475 -

2800 -
750 -

32500 -
508 -

909 -

140 -

D- Tesviyei türabiye şose ve kirgir inşaata dair 
fenni şartname. 

E- Hususi şartname 

F - Keşif cetveli, metraj cetveli fıat bordrosu. 
G- Malzeme grafiği 
İstiyenler bu şartaameleri ve vr kı Çanakkale Nafıa 

müdürlügünde bedelsiz olarak görebilirler. 
İhale 2.1.939 tarilaine musadif zartesi güaU saat 15 

te Vilayet mak mında toplanacak dai i encümeade ya· 
pılacaktır. 

~.ksiltme kap 1ı zarf usulile yapılacaktır. 
Eksiltm ye girebilmek içi isteklilerin 966 lira 38 ku· 

ruş muvakkat teminat v rmeleri ve ihale gününden niha
yet 8 gün evveline kad r vilayet maka ına üracaatle 
lacakları ehliyeti fenniye vesikasını ibraz etmeleri ve 

938 yılına aid Ticaret odası vesika ıoı ibraz etmeleri 
lazımdır. 

Teklif mektuplarınm yukarıda yazılı gün ve saatten 
bir saat evveline k dar akbuz mukabiliııde daimt encü· 
mene verilmesi lazımdır. Posta ile gönderilecek aıektub
ların nih yet saat 14 e kadar gelmiş olmaları lizımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Dahiliye Vekaletinden : 

Seferihisara takriben 8 km. da su isalesi, kaptaj, de
po inşası, şehir şebeke i ve diğer bilcümle müteferri iş
lerin yapılmaiı içi kap la zarfla eksiltmeye çıkarılmııtır. 

İşin muham en bedeli 59672 lira 62 kuruttur. 
istekliler bu ışe aid şartname, proje vesair evrakı 300 

13 50 · 
10 77 
54 73 

Konya lnhiaarlar Başmüd. 
lstanbul Belediyesi 
inhisarlar U. Mild. 

15 gün müddetle 
16-12-38 14 30 
29-12-38 14 -

450 -
423J 65 

Bilecik Nafıa Müd. 27-12-38 15 
Dahiliye Vek. Beled. imar Heyeti 30-1-39 11 

966 38 

~4 6S 
53 62 
49 88 

16 80 
110 52 

135 -

so -
292 50 

Çanakkale Daimi Encümen. 

latan bul Belediyesi . " . " 

Gaıı:iantep Belediyesi 
Adaaa " 

lstanbul Belediyesi 

Tophane Lvz. SAK 

" . 
Gaziantep Elektrik Şirketi 

inhisarlar U. Müd. 
Tophane Lvz. SAK 
Harta Genel Oir. Ank. 

1980 - PTT Lvz. Müd. Ank. ve lst. 

210 -
56 -

2489 25 
J8 10 

10 50 

Tophane Lvz. SAK 
Kocaeli lıt. Talebe Yurdu 

" " 

Kırıkkale Aık. SAK 

" " Amasya Alay SAK 

" " 

lst. Gümrükleri Baımüd. 
Ankara Lvz. SAK 

Kadıköy Vakıflar Dir. 

2-1-39 15 -

16-12-38 14 30 
16-12-38 14 30 
16-12-38 14 30 

19-12-38 14 -
26-12-38 15 -

29-12-38 14 30 

29-12-38 14 30 
29-12-38 14 -

29-12-38 15 -
22-12-38 14 -
17-12-38 den itib. 

18-1-39 16 -

20-12-38 15 15 
2-1-39 14 -
2-1-S9 14 -

_2:1·32 11 -

28-12·38 13 -
28· 12-38 14 -
20-12-38 14 -
20-12-38 14 -

16·12-38 10 30 
15-12-38 10 -

21-12-38 11 -

kuruı mukabiHnde Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar He· 
yeti Fen Şefliğinden alabilirler. 

Eksiltme 30. J .Q39 tarine rastlıy n pazartesi günü saat 
1 t de Dabilive Vekaleti binasında toplanacak Belediyeler 
İmar Heyetiaden yapılacaktır. 

Eksiltmeye &"irebilmek için işteklilerin aşa 
teminat ve vesaiki yni gün saat ona kadnr 
Reiıliiine teslim etmi olmaları lazımdır . 

ıda yazıh 
Komisyon 

A - 2490 sayıh kanunun 16 ve 17 inci maddelerine 
uygua 4233 lira 65 kuruşluk muvakkat teminat. 

B- Kanunu11 tayin ettiği vesikal r. 

C-Ka•unun yukarıda eksiltmesi 2'irmeye bir mani 
bulunmadığına dair imzalı ir mektub. 

D- Belediyeler İmar Hey ti Fen Ş fliğioden münaka
saya girmek için alacakları vesika. 

Teklif m ktubları ıhale günü saat ona kadar makbuz 
mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektublarınıo iadeli taah
hlidlü olması ve nihayet bu saate kad r Komisyona gel
miş bnlunm sı lazımdır. 

Bu iJ hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Beledi
yeler. imar Heyeti Fen Şefliği e müracaat etmeleri. 

• • * 
Bahariye tGtün işleme evine yap. iskele intaah. Bak: İnhiaar• 

lar U. MQd. il&alarına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

İıtanbul Belediyeai~dea: 
Karaataç müeHesatına bnıtırılacak olan ve hepsine 1800 lira 

bedel tahmin edilen 61 kalem matbu evrak açık ekıiltmeye ko· 
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STANBUL 1 

Ticaret ve Zahire Borsası 
===,=====12 .12.938 -

Fi atlar 
CiNSi 

Buğday yumuşak 

11 sert 

" kızılca 
Arpa Anadol 

Atağı 
Kr. Pa. 

5 16 
5 

4 7 

10 -

Yukarı 

Kr.Pa. 

5 32 
5 4 

4 IO 

Buğday 

Arpa 
Fa 1 ulye 
Un 

Gelen Ton 
10S 
210 -
30 -Çavdar 
35 Yapak 
15 Nohut 

Z.yağı 19 
Tiftik 25 Faaulya 

Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf 

4 -

4 22 
tdısır ~ 
...:.;.:~~~~~~~---Too 

Giden 

Peynir kaşer 65 -
Ceviz kabuklu 18 20 

Kepek ıoı 
Razmol ıoı 
Nohut 15 

Ceviziçi 42 -
Kuşyemi çuvallı - -

50 Yapak SO 
Un 

Nohut Tiftik J!_,. ~:.:.;.:.;:_ ______________ __ 
iç Fındık 
Tiftik mal 100 - 117 -
Tiftik O~Iak 
Su1am 18 10 19 
Yapak Anadolu 

" 
Trakya 

Mısır b yaz 

Mıaır aarı 4 12 4 30 

Buğday 

" 
" Arpa 

Mııır 

Dış Fiatlar 
Li..erpul 3 09 
Şikago 2 96 
Vinipck 2 83 
Aavera 3 15 
Londra 3 14 

Keten T. : • 6 34 
Fındık G. :Ham burg 

• L.: • 
-80 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

~ ======== 13.12 938 ===o:===:::::---

Cinsi 

En En 
aıııtı yOklek 
Kr.S. Kr. S 

Beı.tlya Sultanı Kilo 28 - SO -

Salı:ı:ıkab8'}ı 10 - ıs -
Dolmalılıı: biber 

Sivri büb• 

Kır domatui 

Sırık G.omateıl 

Çalı fa.u\ycal 

12 -

15 -

S-

8-
2(1 

17 -

ıs -
6-

10 -

2~ 

Raı;,hıın .. - yc:şıı .,, ıs - ıs -
Bnkln (h:mlrden). 40 - 4fi -
Şeker fasulye 

Lahana 
• ı7 - 18 -

lapan ak 

2 - s iO 

2 50 s •o 
Kök kereviz 
Pıraaa 

" 4 - 7 -

• 2 - 1' ôO 
Patlıcan bııs adcd 

orta 
ufak 

Karnabahar 

Enginar 

Ye~ll aalata 100 • 
Yetil aofa 

Maydanor. d 

Pancu 

Havuç • 
KcrevJa Yaprak • 
D<'reotu 
Kırmızı turp 

Bayır turpu 

• 
• 

Kestane kabatı kilo 
Kuru incir 

" Laz elması 

.. 
4-

17 -

so -

ıa -
20-

00 -
75 

et - 50 
l 60 

- 76 

5 - 7-

8 - ~-

- 40 - 6& 

1 - l 25 

7 - 12 -

Cioıl 

GömUıhane elması kilo 12 -

Mil1kllc l 1 
Siyah r.üm 10 -
Amatya elması 12 -
IHbolu elmaaı 6 -

ıs la~llla elması (tar klı) 12 -

Aakara armudu • 30 - Slı 
6 lıaebol11 armwdu 4 -
4 

,, 
Muımala • 2 -

J • o 
Ferik elması 14 -
l:eıtaae 

Nıır • 8 - ti 
Cevir. 15 :?t 
M111: 60 ı-tO 
Af 11ç knunu Adet :ı -

p:Xl Y erit Uıııon 100 aded 21}() - ,, 

F.caebl u 011 ıoo • ıı:;o - ı~5 
Portıılı:al Dörtyol Mlıl.: 32() - S ,, 

• • M • soo - ırJl' ,. 
80,.200- ~75" 

• " 100 1M; - ı 
•• 160 • 125 - ır>~ "' 

Portnkal Alanya 100 .A. 22.'5 -

.. 

" • 

" 
• 

" BO 2GO -

64 27~ -
• 80 fl76 -

Fenike J60 3ill -
• 200 400 -
:t 

Hntay 

• 

M 325 -

160 40t -
210 800 -

Mımduin Bodrum 100 22.i -
• Dörtyol ,. 200 
,, A lnnya 225 --

Rize • 90 -
Fenıkc • 220 -

ııso ,, 
250 ,, 

soo 
4()0 "" 

4'tJ "" ui),, 
tı5t 

410 
g5 

tp 
:z4J .... 

-ti" 
ııtı 
'Jl!IJ ,, 

,I ________________________ .,.., 
1 İ tan ul Belediyesinden: 

• ,tı 
uhammen bedeli ~ 

Beyotlu ve Üsküdar Can kurt · 297 50 44 63 
ran merkezine muakkam 1"8Z 

357 45 
idrofil ile kamrik sargı bezi 

Beyoğlu ve Üııküdıır Can kurta· 
ran merkezine ecza ve alAt 

Mevki bekirnlerine 12 kalem ilaç 332 50 49 sB 1 
ve malzeme 1 

Kınalıada mezarlığının tel örgü 71 80 10 11 ~ 
ile kapatılm sı ,. ~ 
Yukarıda muhammen bedelleri ,yazılı işler ayrı ayrı p•~~r· ~ 

lığa konulmuftur. Evrukları Encümen kaleminde görülebı 
11

• ~ 
İstekliler hizalarınd gösterilen teminat makbuz. veya me1'tii• 1 
bile beraber 16-12-938 cuma ıünü aaat 14,30 da Daimi Eııc 1 
mende bulunmalıdırlar. J 1 

... """"' 1 
- bili'' ulmuştur. Liste.ile şartıaa esi levazım mOdürlüğünde ggrule te' 

İıtekliler 24 O sayılı kanunda yazılı vesika ve 135 liralık ilk ~ 118 
minat akbuz veya mektubile beraber 29-12-38 perşemb 1° 
ıaat 14,30 da Daimi encüm nde bulunmalıdırlar. 

~ 
l 
1 
1 

ı 
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~sucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Gaziantep Belediyesinden : 

Ekıiltmeye konulan iş : lağ Bekçilerine diktirilecek 28 
lıtkım elbisedir. Beher elbisenin muh aın men bedeli 8 li
?adır. 

Eksiltme 19. l 2'938 tarib!ne müsac:lif pazarteıi güaü sa 
•t 14 te Belediye salonunda açık olarak yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesini görmek iıtiyenlerin mulıasebe
den alabilirler. 

Eksiltmeğe girebilmek için isteklilerin 16 lira 80 ku
tuş muvakkat teminat vermeleri ve ka.t'i ihaleden senra 
bu teminatı muhammen bedel üzerindea yüzde 15 e ibllğ 
~laıoleri ve bu iıe dair ehliyeli olmaları lizım olduğu 
il&ıt olunur. 

Adana Belediye Reiıliiinllen : 
Belediye memur ve müstahdemini için kışlık elbise 

Yaptırılmak üzere dairede ıaabfuz ve mühürlü mühtelif 
tiıısten beş nümune üzerine 445 metre no santim kumaş 
•çık eksiltme ile alınacaktır. 

Alınacak kumaşın muhammen be.leli 1.(75 lira .(f) ku
l'llttur. 
. Muvakkat teminat 110 lira 52 kuruş olup ltu teminat 
1haıe güniinden bir gün evvel belediye muhasebesinde 
~erilecek irsaliye ile Adana malsaadıjına yatırıiacaktır. 
I İhale 26. 12.938 pazartesi ıünü saat 15 de Adana be· 
tdiyesi daimi encümeninde yapılacaktır. 

ŞarlD'arneyi ve aümuneleri fÖrmek isteyelller hergün 
~clediye yazı işleri müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

istekliler ihale gün ve saatinde malsandığına yatırmıf 
0ldukları teminat makbuzlarile birlikte belediye daimi en· 
~oıeniae müracaatları ilin olunur. 

s !D 

~bilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

İstanbul Levazım Amirliğ! Satmalma Komisyonundan: 

Ordu hastaneleri için 20 adet üç ayaklı yemek masa· 
•ıııın açık eksiltmesi 29.12.938 perşembe günü saat 14,30 
d, Topbanede levazım satınalma komisyonunda yapılllcak
~t. Tahmin bedeli 400 lira ilk teminatı 30 liradır. Nümu· 
~tsi komisyonda iörülebilir. İsteklilerin belli saatte ko
"-isyona gelmeleri. 

. * * • Ordu hastaneleri ıçın 300 adet etajerin açık ek· 
•ıltnıes i 29.12.938 perşembe günü saat 14 de Tophanede 
\'llirlik sahnalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be· 
deli 3900 hra ilk teminatı 292 buçuk liradır. Şartaame 
~c nümunesi kemisyonda görülebilır. İsteklilerin kaauni 
~kalarile ~~raber belli saatte komisyona ielrae:sleri. 

~hrukat Benzin-Makine ya&lan. ~· 

Gaziantep l!lektrik Şirketindea : 
~lcktrik fabrikası ihtiyacı için inüaıüzdeki 4 ay içinse 
~slinı şartile 300 ton odun kömürü satın alınacaktır. 
errneğe talip olanların ev af ve şartlarını öğrenmek üze

te idareye müracaat etmeleri ilan olunur. 

~cferrH· 
Harta Genel DircktörlütOadea: 

~ liarta Gn. Drk. kıtası ilttiyacı için 5 ili 8 adet ltinek Yemek-
lti hayvanı pazarlıkla alı•ac:aktır. 

ııı· Pazarlık Cebecide harta ı-n . drk. binasındaki Hhnalma ko· 
( 

13Yonunda yapılacnğından hayvan saltipleriain 17.12.31 ıünüo· 
'~ itibaren sabnalma komisyonuna relmeleri. 

• • • 
3060 adet ııüpürre alınacaktır. Bak: İahiıar. U. Müd. ilinlarına. 

~k, Zahire, t:t ve Sebze : 
2 

' ıı ... 

latanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

~ B.in liralık kadar kuru kayısı 1Din liralık kadar çe~ir: 
,~ksız 11 veya 12 No. kuru üzüm 20·12-938 salı gunu 
~ilat 15, 15 de Tophanede Amirlik satınalma komisyonunda 
t il~arlıkla ahnacaktır. isteklilerin kendi aümunelerile be· 
:ber kanuni vesika ve kati teminatlarile komisyona gel· 
tleri. 

I\ (Devamı 4 üncü aahifede) 

t ~ EHEMMıvETI.E ... WARIDıKKATAI ......... ~ 
~ ~ 

t ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Seyaz ve pirina sabuıdarını askeri evsafa uygun her ~ 

' t Yerden ucuz yalnız aşağıdaki adreste bulahileceksiniz ~ 

· t~~:ir!~~ ~·~!·~ ~~-~ ~~~a:~ .. l 

MÜNAKASA GAZETESi Sayfa 3 

• 

1 inhisarlar U. Mü d ·· rl ü ğ ünden: 1 
1- idaremizin Bahariye tütün işleme evine şartname 

ve projesi mucibince yeniden yaptırılacak jskele inşaatı 
12.Xll.938 tarihincle ihale edilemediiioden yeni.len pazar
lık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

11- Keıif bedeli 729.SO lira ve muvakkat teminatı 
54. 7 3 liradır. 

111- Pazarlık 29.Xll.931 tarihine rastlayan pertembe 
gtinö saat 1-4 de Kabataşta Levazım Ye Multayaat Şulte
si11deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler • kuruş bedel mukabilinde 
sözü geçen Şubedea alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek iıteyenlerln lnhisarler 
Umum Müdürlüğü inşaat Şulteıinden fenai ehliyet vesika
sı almaları lazımtlır. 

VI - İsteklilerin pazarlık içi• tayia edilen iÜ• ve saat· 
te yüzde 7 ,5 güveame paralarile birlilde yukarıda adı 

ıeçen Komisyona gelmeleri ilaa elunur, (9107) t -• 

• • • 
1- Numunesi •ucibince satın alınacak 3000 adet sü

pürge 9.Xll.938 tarihinde ihale edilemediiinden yeniden 
pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuıtur. 

il- Pazarlık 29.XII.9i8 tariaine raıthyan perşembe 
gü11ü ıaat 15 te Kabatatta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
ili- Numuneler bergün s6zü ıreçen Şubeden görüle· 

bilir. 
iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 7,5 ıüvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge-
çen Komisyoaa gelmeleri ilin oluaur. (9106) 1-• 

• • • 
1- İdaremizin Paşabahçe fabrikası ıçın şartnamesi mu· 

cibince satın alınacak bir adet devvar ve seyyar 
bir buçuk tonluk elektrikli iıkele •inci kapalı zarf 
uıulile eksiltmeye konulmuştur. 

U - Muhammen bedeli sif lstanbul 13000 lira ve muvak· 
kat teminatı 975 liradır. 

Hl- Ekıiltme 17.1.931 tarihine rastlayan salı günU saat 
15 te Kabataşta Levazı• ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisycrnunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak herıün sözü geçen Şu
beden alınabilir. 

V - Eksiltmeye ittirak etmek isteyen firmaların mufassal 
fenni tekliflerile Deraber kataloklarını kaldırma in
dirme ve fen tertibatını açık olarak gösteren resim
leri kataloklarını birinci ıınıf bir firma olduklarını 
gösterir evrakı ihale tarihinden en az yedi gün ev
veline kadar inhisarlar Umum Müdürlliğü fabrikalar 
Şubesine ver•eleri ve tekliflerinin kabulünü muta
zammın vesika almaları lazımdır. Aksi taktirde ek
ıiltmeye iştirak etlemezler. 

Vl- MtihürHl teklif mektubunu kanuni vesaik ile beşinci 
111uldede yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve yüzde 
7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksilt
me iÜnü en ıeç saat 14 e katlar yukarıda adı geçen 
Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. (8810) 2-4 

* • * 
1- Kısa müddetle teslim şartile şartna•esi mucibin

ce 200·3lJ[) kilo bugamet esansı açık eksiltme usulile sa· 
tın aha :ıcaktır. 

11 Eksiltme 16.Xll.938 tarihine rastlıyan cuma 

,----------------------------, 
1 

Resmi dairelerin ve askeri makamatın 

Dikkat Nazarına 
Çıralı keresteleqn pahalılığından 

şikayet edenlere müjde 

Antalya ve Serik m1•tak&1ınıa en kıymetli ve yük· 
ıek kaliteli çıralı ve katra• kereetcıi ply&1aya akıaı do
layııile çırahlar kalaa halinde metre mikibı 27 ve 30 lira ve çı
ralı telııraf direkleri de 6· I 1 tula kadar 35 liradır. 

Ehad üzerine verilen •iparıflardan ayrıca biçki ücreti alı-
nır. 

Çam telıraf direkleri iıtenilen tulda ve miktarda meyeuttur. 

Ehad üzerine verilen sipariıler de kabul edilir. 

Faxla izahat iıtiyenler kendi rneafaatleri icabı olarak 23223 
telefon numarasıaa mGracaat etmeleri rica olunur. 

lmti,.az eahibi H yam İfltll"İ 
Direlrtiri:i: l .,..iJ Girit 

Sn11Sdığı 7er: ARTU,N Ba&ımnl 
Gwta Billir eobtr N llJ 

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

ili - Şartnameler parasız olarak hergün sözü reçen 
Şubeden alınabilir. 

iV - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (9012) 3 - 4 

• • • 
1- İdaremizin Paşabahçe fabrikasında yaptırılacağı, 

21.11.938 tarihinde ihale edileceii ve bilahare eksiltme
den kaldırılacağı ilan edilen betonarme döşemelerle sair 
müteferrik: işlerin şartnameleri t adil edildiğinden yeniden 
kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 

11- Heyeti umumiyesiuin keşif bedeli 15.202 lira 40 
kuruş ve uYakkat teminatı 1140.18 liradır. 

111- Eksiltme 26.12.938 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda y~pılacaktır • 

iV- Şartname, keşif ve projeler 76 kuruş bedel mu• 
kahilinde İnhisarlar Umum Müdürlüğii Levazım ve Muba· 
yaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alı
nabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin diplomalı 
yüksek mühendis veya yüksek mimar olmah, olmadıkları 

takdirde aynı evsafı haiz bır mütehassısı inşaatın sonuna 
kadar Daimi olarak iş başında bulunduracaklanm noter
liktec musaddak bir tenhbüt 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 alınacak ehliyet ve
sikası ve y&zde 7,5 güvenme parası makbuzu veya ban
ka teminat mektubunu, ihtiva edecek olan kapalı zarfla
rın ekıiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı 
geçen Alam Komisyonu Baıkanlığma makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. (8928) 3-4 

• • 
1- İdaremizce temin edilen kamyon 

rile torba muşambalarının dikim 
eksiltmeye konmuştur. 

araba muşambala· 
işi pazarlık usulile 

11- Pazarlık 20.Xll 938 tarihine rastlayan salı günü saat 
14,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler herıün sözü geçen Şubeden alınabile
ceği gibi dikış örneği ve dikit vaziyetinde görülebilir. 

iV- İsteklilerin pazarhk içhı tayin edilea gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme para!arile birlikte yukarıda adı 
ıeçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (8834) 3 -- 4 

• • • 
1- idaremizin Ford kamyonları için Zafer, Dunlop, 

Gudyer, Fayriston markalardan biri olmak üzere 32X6 
ebadmda 8 adet dış ve 8 adet iç lastik açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

ll - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 944 lira 
ve muvakkat teminatı 70.80 liradır. 

lll- Eksiltme 26. 12.938 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralar ile birlikte yukarıda adı ge 
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (9011) 2- 4 

. ,, ,, ,_, -,, 

1 
D.D.Y~LlARl iŞLETME U. MUDUQLU~r'DEN.d 

Muhammen ltcdcli 80400 Jira olan 1 adet tarak dubuı ve şa· 
l ıanlan 13-2-1939 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 

ile Atıkarada idare binasında satın alınacaktır. 
Bu ite girmek isteyenlerin 5270 liralık muvakkat teminat ile 

kaaunua tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün ııaat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şarhıameler 402 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznele rinde 
aatılmaktadır. (8998) 2-4 

••• 
Muhammen bedeli 53422 lira olan (Ankara-Haydarpaşa hattın· 

da mevcut emniyet te'aisatı kumanda tertibatına ait muaddel Ein
heit J tipi ile Banar Bruchsal Baden Ausfuhrung für die Türkei 
tipiae ait) emniyet te'ııiaatı yedekleri 23.1 .939 pazartesi günü ıaat 
15.30 da kapalı zarf u5ulile Ankara'da idare binasında satın ah· 
11acaktır. 

Bu İfC girmek istiyenlerin (3921, 10) liralıL muvakknt teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekl iflerini ayni i'Ün saat 
14.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (267) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
Htılmaktadır. (8593) 4- 4 
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Tableau Sy optique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet e l'a j ıdicntion 

A) Adj dications u Rabai 

Mode 
d'adjudlcat 

Prix 
estimatif 

Caution. 
provlsoire 

Lieu d'adjudication et du 
C hier des Cbargcı Jours Heure 

Constr ction-Rcperation-Trav. Publlca-MaUrlel de Conatructlon-Cartographle 

Construction etagere 8U depôt economat mo-
nopoles. 

fostallation de grille au cimetiirc Kınalıada 
Construction Mbarcadaire au dispensaire de 

tabacs a Bahariye (aj.) 
Construction 6 eme partic au konalc gouver-

nemental iı Bozüyük 
Travaux construction pour adduction d' eau iı 

Seferıhisar d'une dıstance de 8 kim. cons-
truction captage, reaervoirs, rescau de la 
ville ete. (cab. eh. L. 3) 

Construction ponts en beton arme ı routo Bi
ga-Karııbiga (1 partie) 

Publiquo 

Grc a rre 

" 
Publiqac 

Pli cach 

,, 

180 42 13 50 

71 80 10 77 
729 80 54 73 

6000 - 450 -

59672 62 4233 65 

12300 - 966 38 

Dir. Principalc Monopol ı Konya Danı 15 jouu 

Com. Perm. \funicipalite fstanbul 16-12-38 14 30 
Ct.m. Ach. Econ Monop. K tacbe 29-12-38 14 -

Dir. Trav. Pub. Bil cik 27-12-38 15 -

Commission Reıtauration Municipa- 30·1-39 11 -
liteı au Ministere de l'lntericur 

Co . Perm Vilayet Çaukkalc '.l·l-39 15 -

Produlte Chlmlq e et Pharmaoeutlquea-lnatruments Sanitalrea- Fournlture pour H6plteux 

Gaze hydroohife et toile pour bandage. Gre a ıre 297 50 
lrıstrumcnts et produits pharmaceutiques. ,, 357 45 
Medicamcnts et articlcs sanitairca : 12 lot.s. ,, 332 50 

Habill m nt - Cheusaures - Tlaaua - Culrs 

Confection costumes pour gardien& de vigncs: Publiquo lap. 8 
28 co plctı. 

Etoffc pour costumes d'biver des agents• ,, 1475 40 
municipaux : 455.60 m. 

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux-T•elaaerle ete. 

Table İl troiı pieds : 20 p. 
Etagires : 300 p. 

Treveux d'lmprlmerle-Papaterla -
lmprimecs pour les etabli1Seoıents de Karaa
~aç : 61 lotl 

Combustlble- Cerburant-Huiles 

Charbon d bois : 300 t. 

Div ra 

Balnis : 3000 p. (aj.) 
Armoires en acicr : 4 p. 
Cbevaux de monture et de trait : 5 8 tcteıı 

Fer U : 220 t. (cah. eh. P. 132) 

Provl lons 

Abricots secs et raisin sec 
Provisions (aj) 

Vlıınde de mouton (aj) 
Pain. 
Epinards : 2 t.- Cboux : 3 t.- Poirrcaux: 2,5 

t. Celeri : 1,5 t.- Pommes de terre : 3,5 
t.- Oignons : 3 t.· Fevcs 1 t. 

Viandc de mouton : 7 t. 
,, ,, boouf : 3 t. 

Farine : 250 t. 
Oignons : 12,7 t. 

Publique 
,, 

Publique 

Gre a rre 
,, 
" Pli cach 

Gre a rre 
Publique 

" ,, 

Publique 

" 

B) Adjudicatıons iı la surenchere _ 
Cacao : 1057 k. Publiquo 
Chaussuros c mclotes 30 paires- Bouteilleı vi-
deı: 500 p.· Pots en verre : 200 p. 

Decombres de maisoo en boiı. Publique 

-

400 -
3900 -

1800 -

264eO -

2000 -
1100 -

675 -
475 -

1837 -

2800 -
750 -

32500 -
508 --

90, -

140 -

Kırıkkale Askeri Satınalma Komisyoouadan : 

Kırıkka!e askeri sanat lisesi talebeıinin ihtiyacı için 
70 kile koyun eti açık eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin bedeli 2800 lira olup muvakkat teminatı 210 
liradır. 

Eksiltmesi 28 t 2-938 ç rşamb günü saat 13 tedir. 
Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü ~490 sayılı ka

nunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlik· 
te ihale gün ve sa tinden en geç bir saat evveline ka
dar teminat ve teklif mektuplarını Kırıkkale ıatanalma 
komisyonuna vermeleri. 

• • • Kırıkkale skeri sanat lise11i kadro erlerinin ihtiyacı için 
3 bin kilo 111ğır eti açık ekıiltmeye konmuıtur. 

44 63 
53 62 
49 88 

16 80 

110 52 

30 -
292 50 

135 -

1980 -

140 52 

210 -
56 -

2489 25 
38 10 

10 50 

Com. Perm. Mun. lst nbul 16-12-38 14 30 

" 
16-12-38 14 30 

n 16-1 l-38 14 30 

Municipalite C.uiantep 19-12-38 14 -

" 
Adana 26-12·38 15 -

Co111 . Ach. lntend. lst. Tophane 29-12-38 14 30 

• 29-12-38 14 -

Com . Perm. Municipalite lıtanbul 29-12-38 14 30 

Societe E.lcctrique a Gaziantep 

Co . Ach. Ecen. Monop. K.tache 29-12-38 15 -
Com. Aeh. lntcad. lst. Tophane 22-12-38 14 -
Oir. Gen. Cartoıraphie Ank. a partir dıı 17-12-38 
Dir. E.conomat P.T.T. Ankara et 18·1·39 16 -

lıtanb-.l 

Com. Acla. lntoad. lst Tophane 
Foyer des Ecolicrs de Kocaeli 

iı lıtanbul 

idem 
,, 

Com. Acb. lnt. Ankara 

Com. Ach. Milit. Kırıkkale 

• 
Com. Acb. Regiment Amaaya 

" 

Dir. Vcntes Douanes lstanbul 
Com. Ach. lıatend. Ankara 

Dir. Vakoufs Kadiköy 

20-12-38 15 15 
2-1·39 14 -

2-1-39 14 -
2-1-39 14 -

28-12-38 15 

28-12-38 13 -
28-12-38 14 
20-12-38 14 -
20-12-38 14 -

16·12-38 10 30 
15-12-38 19 -

21-12-38 11 -

Tahmin bedeli 750 lira olup muvakkat teminatı 56 liratlır. 

Ekıiltmeıi 28-1~·38 çarşamba günü sant 14 dedir. 
E.kıiltmeye gireceklerin eluiltme gBnü 2490 11\yılı kanunun 2, 

3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte ıhale ~ün ve 
1aatinden eo 1reç bir ıaat evveline kadar teminat ve teklif mek
tublarını Kırıkkale ıabnalma komisyonuna vermeleri. 

Kocaeli İstanbul Talehe Yurdundan 

Yurdumuzun 1100 lira muhammen kıymrtli koyun eti 
ve 475 lira muhammen kıymetli ekmek ayrı ayrı açık ek· 
siltmeye konulmuştur. İhale 2.1.39 pazartesi gürıii sn~t 14 
te yapılacaktır. lstı~kliklerin erzak için 83,77 ve et için 50.63 

Perşembe 15.12.938 

Küçük yol malzenıeıi (DDY) " - 862 
N.xilli hOkQaıct k nağı inş. (Aydın N fıa Müd.) .\"• 886 
Asetilen cihaz' (DDY) !1-. 887 
Rcgtilatör inı. (Nafıa Vele) JY• 887 (Oe· 
Oenizbank sremileri karanlarının tuzların kırma ve temizleme işi 

nizbank lst. Şubeıi) .\': 889 
uğday öğütülmesi (Afyon Kor) X 890 

Sadeyağ (Militı Ask. SAK) .\• ~94 
Telsiz cihazları (Denizbanlc lst. Şubesi) S 895 
Elbise, kasket, palto ve iskarpin (lnhis. U. Müd.) .,! 895 
• Düz kapak tahtası (lnhiı. U. tid.) J\: 895 
Sabra pili (MMV) ' 896 
A erikan bezi (lst. Jandr. SAK) J\". 896 
Beton havuzu inş. (l:ı:mir Mersinli Fidan. Müd.) X• 897 
Meni.ol inş (lıt Telefon Müd.) .X• 898 8 
Bliyük ve küçük ıoba, boru, dırsck, maşa v.s. (Vize Ask.) .Y· i 9 

Üzü , incir v.s. nakliyatı (İımir lnhis. Başmüd.) X• 898 
• Kuru fasulye (Edirne Gümrük Müd.) .ı\"• 900 
• Boş benzin tenekesi (Tophane Lvz) .\': 902 
Vakıf binası tan:ıiri (Kastamonu Vakıflar Müd.) .\". 902 
Köy bekçileri elbisesi (Şile Kazası) .;\". 903 
E.vrııkı matbuanın tabı (Tophane Lvz.) X 904 5 
Veteriner laboıatuvar için ec:ı:a ve alat (Selimiye Ask. SAKJ ."'\! 90 
Dolap ve maaa tamiri (Selimiye Ask. SAK) .\: 905 
Altlı üstlü karyola (Tophane Lv:r..) S 905 
Yazıhane ve çerçeve cilalanması (l11t. Gümr. Batmüd.) .\: 906 

Salça (Tophane Lvz.) K 906 
• Salapurya ve mavna (lzmir Dcnizbank Müd.) .;\! 906 
* Muhtelif demirbaş eşya (lst. Gümr. Başmüd.) .\' 906 
Masa (lst. Beled ) • ~ 908 
Çıplak malra için kılıf (Orman Kor. Gen. Komut. lst.) .\~ 908 
~apis kamyonu (lst. Komut.) ,;\! 908 
iç ve dış ladilı. (lst. Beled.) ;\! 908 
Koyun eti (İıt. Komut.) ..\! 908 

Jeudi 15-12-938 

Materiel pour voie etroite (Ch de Fer Etat) No 862 ) 
Pub. A,,di" 

Constr. konak gouvcrncme1ttal a Nazilli (Oir. Trav. ı 

No 886 
Appareil acetylene (Ch. de Fer Etat) No 887 
Constr. regulateur (Minist. Trav. Publics) No 887 iı 
Calfeutrare et ncttoyagc dcs chaudiereı dcs bo.teaux de la Deli 

bank (Dir. Dcnizbanlc Suc. hıtanbul) No 889 
Broyage de ble (Corpıı Armce Afyon) No 890 
Beurre (Com. Ach. Milit. Milıu) No 891 
Apparcil de T.S.F. (Dir. Denizbank Suc. lst.) No 895 
• Planche (Dir. Gen. Monopoles) No 895 
Costumcs, cuqucttes et paletots (Dir. G n. Monopolcs) No 895 
Pilcs de campagne (Min. Def. Nat.) No 896 
Toile americaine {Com. Ach. Command. Gend. lst.) No 896 

7 
Constr. bassin en beton (Dir. Pepiniere Mersinli n bmır) No 89 

,, manholes (Oir. Telepbones Ist.) No 898 
Poeltis, platcaux, tuyaux ete ICom. Ac:h. Milit. Vize) No 898 jrl 
Transport de raisinı et figues (Dir. Principale Monopolcs lı:OI 

No 898 
* Haricotl secs (Dir. Douanes Edirne) No 900 
• Bidons vides {lntcnd. Tophane) No 902 
Rep. bit. Vakoufs (Dir. Vakoufs Kastamonu) No 902 
Coatumcs pour gardientı (Village Şile) No 903 

.Imprime (lntend Tophane) No 904 ) 
1. i}'' 

Articles pour laboratoirc de veterinairc (Co Ach Milit. Se 101 

No 905 
Rep. armoircs et tablcs (Com. Ach. Milit. Selimiye) No 905 
Lits doubles (lntend. Tophane) No 905 1,t l 
Vernissagc des cadreı et pupitres (Oir. Principalca DouancS 

No 906 
Sauce de tcımatea (lııtcad. Tophııne) No 906 
• Mahonc (Dir. Deniz.bank Suc. lzmir) J\o 906 

6 • Oive•s articlcı d'inventaire lDir. Ventcs Douanes lst.) No 90 
Tnbles (Mun. lst.) No 908 15t) 
Housse pour gourde (Com. Ach. Command. Gen Prot. Forelf'I 

No 908 os 
Camion pour transport de prisonaier (Command. lstanbul) No 9 
Cbambrc a air et pneux (Mun. lstanbul) No 908 
Viande de mouton (Command. lıtanbul) No 908 

·ıe 
ve ekm k için 35.6~ kurus muvakkat teminat akçeıerı . . ·e· 
zikrolunan ihale gününde ı:;actt 14 te Sultanahmet Dızdarı} 
deki yurdumuza murdumuza müracaatl9ri ilan olunur. 

Şartname yurdda görülebilir. 

i 


