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en 

Bu günkü satış tarzı en büyük bir istihlak merkezinin 
en büyük bir derdi olmakla beraber müstahsili için 

de daima zarar verici şekiller tevlid etmektedir. 
Müstahsil ile müstehlik arasındaki mesafe 
uzaklaştıkça derdin de derecesi ve ver-

diği zararlı neticeleri artmaktadır. 

latanbul bütün civnr vilayet· . , 
tın en mühim bir istihlak 
~tkezidir. Bu merkez kendi 

11ltakasının bütün mahsulleri- 1 

lj }'İne kendi muhitinde sarf 

formalı binanın iskelesine ve· 
ya rıhtımına geldiği zaman 
vaktile kabzımal denilen ve 
şimdi ndlarını Jcğiştirerek ko
misyoncu Nİmur gibi meılek 

t i tihlak e tmektedir. İstanbul 
~rkezinin nufua kf'safeti istih-
~ llisbetini de o derecede artır
•ltta olduğundan civar vila
ttlerin bir çok yaş ve kuru 
~•bsulleri daima piyasalarımı
Yığılmaktadır. Bilhassa yaş 

~bsullerden sebze ve meyva 
b·Q turfandaları ile narenciye 
1 Ak rleniz, Karl3deniz ve 

'tt denizi mıntakalnrına mah-
1 olan uz.ık yerlerin meyva· 
:• dahi İatanbul piyasasında 
~ Yerden daha fazla müşteri 
ilıaktadır. İııtanbulda her se-

~ 2.3 milyon lira kıymetinde 
! \>e kuru meyva ve sebze 
'tt• 1t 1nde muameleler olmakta-

Bu mühim alış veriş istan· 
da Ticaret ve Zahire Borsa• 
•ebze ve meyva hah ile bor-
t, dahil olmayan neviler için 
~:uayyen pazarlar gibi üç 
l·tı yapılamaktadır. 
•caret ve Zahire Borsasının 
-llıeleleri resmi kontrol ve 
~~ L 
11.ıı;abeye tabi olduğu ve dev· 

:c idare edildiği için burada 
lıırı alış verişlerde m üstah

'tıı her hangi bir bahaoc ile 
11 rnübayaacının yanlış bir 
tketi yüzünden mutazarrır 
~~·~na imkan görülemez. 

1.ı u her iş teamülünden zi-
~t . 

• nıuıma ve kanuna göre 
~?1 edilerek yapılır. Kaldı 

l ıcaret ve Zahire Borsasında 
ı, 
~ tı muameleler taze ve yaş 
t,;u.Uer üzerine olan satışlar 
~ dır. 
lıt d ~ a a satılan mallar gün· 
tt \>e hatta aylarca elden e· 
~ tçebilir ve her elden geç
it Yeni bir satış gibi m uat: Rörerek ilk elden son e-
- ~ene veya o malın ihra

adar olan ticari vaziyet 
ı, llıile tesbit edilmiş buhı

fialbuki yaş mahsuller i · 

'la \>a~iyet böyle değildir. 
hsıl, bin bir itina ile top

)' &oıbalajladığı mahsulle
~t ola çıkarırken bu mah· 
~ 11 eline ne geçeceğini tah

td· 
Ilı 1P hesablayamaz. Mana 
\ ~dlulünü kestiremediği pi
~t &.raketlerinden kendi his
ir ile düşeceğini bilemiye
t;1tıi taliine havale ederek 

\ durur. 

,:~\ala gönderilen yaş 
. lerin müstehlik matba
~1dinceye k dar geçirdiği 

~ tr.ı:t Çok istifadeli bir tet· 
'tt \>zuudur. 
\ tllıe m hıul İstanbuluıı 

\>e 6 rncyva hah denilen 
t, ~tli~ü, ardiye veya mağa-

lllınde bölün mOş nsri 

adı takınanlar tarafından hala 
çıkartılır ve sırasına göre er 
veya geç mezat edilerek satı

lır. 

Halda teferruata aid muame
lelerden sarfınazar bütün bu 
mezad işleri bir nizamname ile 
tayin ve tnhdit edilmiş olmak
la beraber geçen muamelelerin 
hiç biri müstahııilin menfaatini 
koruyabilecek bir vaziyette de
ğildir. Esasen eski kabzımallı· 

ğın yeni bir bina içinde ınoder-
' nize edilmiş şeklinden başka 

bir mana ifode edemeyen bu 
günkü şekil halın mar.ii ve mev· 
buır.undan büsbütün uzak kal· 
mış olan bir şekildir. Modern 
bir halda, her türlü yaş mahsu
lün cinsini kalitesini, her mah· 
suiün idrak mevsimi ile idrak 
şartlarına uygun bir yapılışta 

kemale gelmiş olup olmadığını, 
bir bakışta küfeler veya san
dıklar içinde ambalajlanmış olan 
mahsulün sağlamlığını veya 
bozukluğunu nnlayan ve kav
rayan gö:ıü yanılmaz mütelıas· 

sıs mezat memurlarının evveli 
mez t kıymet takdir edebilme
leri ve bu ilk kıymet üzerin
den müzayede ile malın satıl
masının temini IAzımdır. Halın 

her memlekette tatbik olunan 
şekli budur. Hal, kabzımalların, 
komisyoncuların, simıarların 
tesiri altında kalamaz ... 

Hatta müstahsil doğrudan 
doğruyn hal idaresine malını 
gönderip satbrabilir. O müstah 
sil namına cari bir hesap açıla
rak mahsulü ~eğer kıymeti ile 
verilerek hesabı da alakadnrına 
gönderilir. Senelerden beri ya
pılan tecrübeler müstahsil ile 
müstehlik arasında tamamlan
ması lazım gelen bu alış veriş · 
ten her iki sınıfın da birbirle
rinden az çok müstefid ol mala · 
rı dahi icap ederlen müstahsi
lin daima zarar gördüğünü 

müstehlikin de daima pahalı 

fiatlarla mal aldığını görüyoruz. 
Ucuzn satılan ınüstah~ilin 

malını pahalıya alan müstehlik 
bile bile alışta devam mecbu· 
riyetinde kaldığı gibi müstahsil 
dahi ıatışlarma devam mecbu· 
riyeti altında kalmaktadır. 

Bu iki mevzuu ekonomi ba
kımından tetkik ederek çare
lendirmek zarureti vardır. Çün
kü iki büyük sınıf arnaında sı

kışmış küçüle bir sınıf vazi
yetten istifade ederek hazır 

ve kolay bir yoldan büyük 
menfaatlar temin ediyorlar. E · 
ğer bu küçük sınıfı dinleyecek 
olursak bin bir mütaleo ve it-
irazlarla kendil rinin hiç bir 

eket Haberleri . Anketler: 
-------------------Balık akını başlad~ 

İki günden beri Karadeniz
de başlayan fırtına ile Marma
raya torik ve ıtavrid akını baş
lamıştır. Dün 45 bin çift torik 
ve bi!llerce kilo stavrid tutulmuş
tur. ltıılyan ve Yunan b lı k 
gemileri bu toriklerin çiftini 12 
18 kuruş arasında sabo al· 
mı şiardır. 

Türk incirleri satıldı 
Londradan gelen haberlere 

göre bu ıene lngiltereye gön
derilen torba ve sandık incir
leri tamamen satılmış, hiç stok 
kalmamıştır. Egenin 34 bin ton 
olan bu seneki rekoltesinden 
ancak iki bin ton 
için kalmıştır. 

iç sarfiyat 

Hatayla ticaretimiz 
Hatay tacirleri iskenderun 

Ticaret odası vnsıtasile şehri -
mize gönderdikleri mektublor
da Türkiyeden mamul ve ham 
maddeler üzerinde iş yapmak 
istediklerini beyan ve fabrika ve 
sanayı müesseselerinin kendi· 
lerine kat3lok 1 nümune gön 
dermelerini istemişlerdir. 

Sanayi birliği toplandı 
Dün sanayi birliği idare he

yeti bir toplnntı yaparak 1938 
büdcesile yapılan işleri tubit 
etmiş ve yeni büdce için ha
zırlıklar yapmıştır. 

Balıkesirde pamuk 
yetiştirilecek 

Ziraat vekaleti Balıkesir ara
zisinin pamuk yetiştirebilece

ğini tesbit etmittir. iklimin 
dahi pamuk için müsait oldu. 
ğu anlaşılmıştır. Vekalet bu 
mıotakada yalnız Akala cinsi
ni• teksir etmek istediğinden 

çiftçilere Akala tohumları tev
ziine karar verilmiştir. Bu se· 
ne için hazırlıklara başlanmış

tır. Akala pamukları dün pi
yasamızda kiloıu 49 kuruştan 
satılmıştır. 

İstanbuldan üzüm 
ihracı 

Bazı ihracatcılar dün Türko· 
fi e müracaat ederek şehrimiz
den Avrupaya üzüm ihracı için 
müsaade edilmesini iatemişler

dir. Ofis bu teklifi tetkik ede· 
rek iktiıad vekaletine bildire
cektir. 

Afyon komitesi 
toplandı 

Ticaret Odasında ictima et
mt:kte olan Türk-Yogoslav Af
yon satışı ticaret anlaşması 

müşterek heyeti dün sabah top
lanarak ihzari komitesinin teı
bit ettiği esasları görüşmeye 
başlamıştır toplontılar 15 gün 
devam edecektir. 

Haric A E onomi~ Ha~erler 
Mısır kereste piyasası 

Bir taraftan ramazan nyı münasebetile işlerin azalmış bulun
ması diger taraft n yapı işlerin~ tesir ed~o yağmur mevsiminin 

gelmiş olması dolnyısile kereste piyasası geçen aya nazaran dur
gunca geçmiştir. 

Memleketımizden ay içinde 
ha travers kerestesi ielmiş ve 
lim edılmiştir. 

yelkenli ge:'lilerle bir miktar 
bunlar şömendüfer idareıine 

da-
tes· 

Şömendüfer idaresinin 938 münakasasının kati ihalesi bn ay 
içinde yapılmıştır. Türkiye Traverslerinden muvafık fiatta görü
len 50000 adedinin kabul edildiği öğrenilmiştir. 

Geçen aya nazaran hemen aynı seviyeyi muhafaza etmiş olan 
kereste fiatları berveçhi alidir; 

(Bır kadem mikib 
938 B. teşrin 

s. s. c. i. 10 
Fenlandiya 9 

şey kazanmadıklarını ve müs
tahsilden matlublarını tahsil 
edemediklerini, gönderdikleri 
malların bile alacaklarını kar· 
şılayacak miktar ve kalitede 
bulunmadığını, kiradan mas
raftan, işsi ılikten dem vurarak 
şikayet ederler. Senelerden be
ri bu mevzu üzerinde yazıl

mış mütalealara tetkikl1:re şa• 
hit olduk. Zıraat Vekaleti de 
bu işle yakmdan alakadar o
larak tetkikat yaptırdı. Fakat 
yine ışın sonu gelmedi ve ne
ticesi alınamadı. 

Büyük ziraat kongresinde 
müstahsilin mnllarını kıymet· 

lendirme mevzuu etrafında da 
ııörüşülecektir. Halli suuı gel· 
miş olan bu mühim işin evveli 

Mısır kuruşu 

938 eylôl 
10.30 
9.30 

olarak) 
938 ağustos 

9.3J 
9 

yaş mahsullerden başlanmak 

suretile sıraya konulması icap 
eder. Eğer Hükum~t bu işe 

parmak basmaz ve icap eden 
ekonomik tedbirleri bir an ev· 
vel tatbike girişmezse İstanbu
lun büyük olan hu derdi müs• 
tabıil ve müstehlike zarar 
vermekte devam edecek ve 
belki de ziraat mahsullerinin 
artırılması yolunda yapılan ve• 
yapılacak olan bütün teşebbüı· 
leri akamete sevk edecektir. 
Çünkü alıcı bulunmadıkca: 
müşterisiz meta zayidir, denil· 
diği gibi .atılacak mal da ol
mayınca müşterinin fazlalı· 

ğından kıymet beklemek abes: 
olur. 

L. A. KENBER 

Z ü c c a c iye Tröstü Etrafında 
Müstahkem zannedilen «kale•• ye nasıl girdim ?- Türkiye 

Billur Kıralı ile flarşı karşıya- Tezat, mübaltiğa ve 

tezvirat- Taş kale mi, camlı kö~k mü ? Züccaci
yeciliğin üç icabı- 18 milyon türk'ün menfaatı 

elbette 4-5 esna/ın şahsi istifadesinden 

üstündür!- Darvinizm'in ticarette 
geri var mı?- Beni kimse tuttu-

ğum yoldan menedemez!-
Büyük balık küçük balığı ger. 

Artık bu meaelenin kahra-

manlarını, yani mnbut "Kalen 
Şirketi kodamnn\arını dinlemek 
sırası gelmişti. Ancak, içimde 
bir şüphe vardı: rivayete na
zaran sımsıkı çevrili, gayet mÜs· 
tahkem bir mevki olan, ve böy
le yaman adamların kumandası 
altında bulunan "Kale" den i
çeri girebilecekmiydim? Endi
şem çok yerinde sııyılabılirdi, 

çünkü bir gazetecinin, böyle 
bir "Kale,, nin kapılaranı zor
lamak için kaleminden başka 

ne ailihı olabilirdi! ... 
Atirefendi Caddesinde, Kıs· 

met hanının birinci katına gir· 
diğim zaman endişelerim zııil 

olmağa başladı. Burası, banka 
gişelerini andırır iki kısma ay· 
rılmış büyük bir "holn, bir ta
rafında memurlar işlerile meş

gul, daktilolar makinelerinin 
üstüne eğilmiş tık-tık çalışıyor• 
lar. Ilık ve dostane bi .. mühit. 
Hiç bir muha11m simaya rast
gelmedim. 

Ziyaretimin maksadını anla· 
mnk için gelen zata kartımı 

verdim, ve onun işareti üzerine 
intizar odasında beklemeğe ko
yuldum. Gözlerim yan yana bu
lunan Meclisi idare salonu ve 
Müdiriyet odası kapılarının üs
tündeki orta çağ şatolarını an· 
dırır bordürlere ilişti, ve gayri 
ihtiyari olarak muhoyelemin 
önünde çarpışma ve cenk lev· 
bal!lrı canlandı ... 

Çok şükür bu intizar uzun 
ıürmedi, kartımı içeriye gölü
ren z:at geldi ve beni müdüri· 
yet odasına aldı. 
Şimdi "Türkiye Billur Kıralı,, 

Bay Leon Karako ile kartı kar 
şıya oturuyoruz. Ziyaret\min 
sebeblerini anlatırken muhata· 
bımı süzüyorum: Kibar, centıl· 
men tavırlı bir zat, çehresinin 
bütün hatlarından irade fıtkıran 
ince ve narin dudakları muan
nid bir karakter ifade eden 
azimkar, dinamik bir şahsiyet, 
hasılı frenklerin "Manş aşırı,, 

dedikleri bir iş adamı. Bay Ka
rakonun İngiliz tebaasından ol
duğunu esuen bana söylemiı
lerdi. 

Ağır ağır, ve kelimeleri tar

tarak başladı : 
- Türkiye Cumhuriyeti eski 

saltanat devrindeki Osmanlı 

de~·leti detildir. Keyfi muame
le kalkmıştır. Şimdi her tarafta 
kanun, meşruiyet hakimdir. 
Kanun dairesinde hareket et· 
tikçe, kimse kimsenin işlerine 
mudahele edemez. Esasen tica· 
ret ıerbest değilmi? Burası ka· 
nunun her vecibelerini yerine 
getirmiş, reımen tescil edilmiş 

bir ticarethanedir. Taş kale de
ğil, camlı köşktür. Gizli, ka
paklı hiç bir muamelemiz yok· 
tur. Her i•imiz, hesablarımız 
knnuna uygun surette cereyan 
etmektedir. Gelsinler, baksınlar. 
Esasen geçen sene alakadar 

ıdaireler gelip tetkik ettiler, 
hiç bir şey bulmadılar. 
Muarizlarımız bizi ne ile it

ham ediyorlar? Bunların söy
ledikleri hep texat, mübalağa 
ve muğalitadan ibarettir. 

Bir yandan bizim fiat1arı dü
şurup esnafı hırpaladığımızı 

iddia ederken, aynı z1manda 
gayrı meşru olarak yükek men· 
faatlar temin ettiğimizi söylü
yorlar. Evvela biz Hatları nor
mal hattan aşağı düşürmedik, 
ıermayeıine mal satmadık. Hal· 
buki çok defa onların, para sı· 
kıntısından dolayı, ıermayesin · 
den. duo fiatla mal sattıklarını 
tesbit ettik. Bizim ucuz sata· 
bilmemizin ıırrı fazla mal ala· 
bildiğimizden, fazla paramız 
olduğundan ileri gelir. 

Böyle olmasa bile, biz ucuz: 
mal sat .il lŞ ve 4·5 esnaf zarar 
görmüşıe, ötede bütün memle· 
ket i.tif ade etmiştir ... 

Bay Karako burada sesini 
yükselterek devam etti: 

- 18 milyon Türk'ün men
faatı eloette 4-5 esnafın menfaa
tından üstündür. Müteva11tları 
ortadan kaldırmak fikrimden 
geçmemiştir. Bu hususta veri
len malumat mübaliğalıdır. ff
lua sürüklenen terki ticaret 
eden bu eınaf kimlermiş, kaç 
kişi imiş, ve ıebebleri ne imiş? 
Tahkik edilse görülecekki bu 
hale gelenler bir kaç kiş\den 
ibaret, işinin ehli olmayan, ser· 
mnye1i ve kredisi mahdud kim· 
sel erdir. 

Tabiatın şaşmaz bir kanunu 
var: yerde, gökte, denizde, ha
yat mücadelesi için en fazla 
mücehhez olan cinsler yaşın, 

tereddiye yüz tutan tipler tas· 
fiyeye uğrar. Ticarette de böy
le dir, ve bunu zaruri görmek 
lazım gelir. 

Yapılan mübalağalardan bir 
başka misal: senevi milyonlarla 
liralık ciro ediyormuşuz. Bunu 
ıöyleyenler meslekten değilse 

mazur görürüm, aksi takdirde 
insaflızlıklarıoa atfedeceğim. 

Anlatayım: Züccaciye çok 
yer kaplayan bir mal dır, me· 
sela: bir vagon azami 4-5000 
liralık mal alabilir. Hesab edi· 
nix, 2 milyon liralık mal iııtiab 
etmek için Sirkecideki bütün 
anbarlRr kafi gelmez. Bu hu
susta merhum amcanın zücca
ciyelik mesleğinin icablarını 

\Devamı 2ci ıayfeda) 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün iisn olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Mabm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 

lnfeat, Tamirat, Nafıa i9lerl, Malzeme Harıta 

Sam•ua aahire çimento iskelesinin tamiri 
Tütiia depoıunun boya, badana, sıva 'vs. tamir. 
Erbaa kaza mrk. yap . ilk okul biusı haş. 
Davar tamiri 

aç. eki. 546 2S 
" 2743 -

kapah 1:. 20652 48 

llektrlk -Havaa•zı-Kelorlfer (tesisat ve malzmeal) 

Muhtelif cins telefon kabloları (şart. 138 kr) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çemafır v.a. 

Dana deriıi: 1 t.-kösele: 1 t. ·kromlu kö1ele: 
300 lc .-ya~lı kösele: l t .-keçi deri•i: 500 it . 

Gri harici elbi1e {caket ve pantalon): 40 tak. 
Haki dahili elbise: 120 tak. 
Siyah kırçıllı kısa palto: 90 ad. 
El yapısı dahili ı11arı poıtal: 160 çift 
Siyab harici ayakkabı: 130 çift 
Koyu lcurıuıat iş elbi1esi : 112 tak. 

kapalı :z. 27600 -

kapalı z. 8420 -

aç. ekı. 

• 
" 
" 
" 
" 

780 -
660 -
855 -
680 -
585 -
560 -

Matb•• lflerl • Kırtasiye · Yazıhane Levazımı 

Muhtelif çeıitli makbu:r:: 750000 ad. kapala &. 1925 -

Mahrukat, Benzin, Makine yaöları v.s. " 

Lavemarin kömlrü: 65 t . 
Sömikok: 200 t . 

MDtaferrlk 

aç. eka. 
kapalı :ıı:. 

t . 16 50 
5400 -

Muhtelif cİDI çelik ile bandaj çene torna te:r:· 
gihı (temd) 

Tu:ıı: çuval& 50 kiloluk: 150000 ad. (şart. 187 lcapa\, :z. 37500 -
kr) {temd) 

Tu:ıı: çuvalı 100 kiloluk: 180000 ad (şart. 387 kr) 
Abdesthane ve hamam malzemesi: 3 kal. 
Tahta eL arabası: 500 ad. 

" 
aç. eks. 

" 

77400 -
1010 -
2750 -

43 ve 10 No tabaka uç: 103 ad.·perçin çivi· 
si: 8 k.-ailme demir: 45 lc .-tel: 2 k.·çember: 15 k 

pu. 

Kazan aaltızı: 1 t. aç eki. 1350 -

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sadeyağ: 4,7 t. (temd) paz. 4935 -
Pirinç: 8 t.-k. fasulye: 110 t.-saobut: 9,5 t . 
SadeyaA" 

• 
" 2500 -

b Müzayedeler 

Makine ak1amı, oto, traktör, lcundu:ı deriıi, 

radyo oparlör v . .s. 
aç. art. 

... 

Züccaciye Tröstü Etrafında 
(Bat tarah ISirinei sahife.le) 

hulasa eden ._ir sözünü zikret· 
mekten ıe~emiyecetim. Bu 
mesletc intisap ederken itana 
şunları demitti: "ZOceHiyelik: 
hamal kadar çalııına, ban ka· 
tiar yer, banker kadar para 
iıtiyen bir meslektir.,, 

Bizim Anadoluya verdijimiz 
malıa yekunu 150 bia lirayı 

ıeçmeı:. 

ŞikAyetçilerin nakaratında• 

biri de benim hem toptan, hem 
p rakende sureti mal satmam· 
dır. EYvet, bu doğrudur, ve ben 
bunu ticarat kanununa iatinaden 
yapmaktayım. Memeli: Bahçe
kapı ve Beyoğln mağazalarımda 
perakende ve Rizapaşa yoku· 
şundaki mağaz:amda da toptan 
muamele yapmaktayım. Kanu· 
nun bana verdiği bir haktan 
beni çekemeyenlerin kara göz· 
leri için ferağat etmem mi li· 
zımgelir? 

Görülüyor ki ortada normal 
bir ticaret ye aaetr• bir reka· 
betten batka bir fey yok.,, 

Birden aaabilctti, ıhlamu do· 
lu bardatı dudaklarına ıötii· 
rürken eli titudk, ve bir kaç 
damla daktl ..• 

"İstedikleri kadar aöylesi•ler. 
tlursunlar, beni kimse takip 
ettitim yoldan meaedeme:ıı,,. 

Teşekkilr edip veda içi• eli· 
ni 1>1karhea beni kapıya kadar 
teni etmek nezaketiai ıöı· 

terdi. 

Ne yalan söyleyim! merdi
venlerden inerkea perakendeci 
ıüccaciyeci olmadıtıma tükre
diyor ve kendi keadime dOşO.· 
nü yordum: 

BGyGk balak klçilk bahtı yer. 

REPORTAJCl 
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in aat - Tamirat · afıa işleri ve Malzemesi -Harita 

Samsun Belediye Riyasetinde : 

Samsun Z hire çım nto iskelesinin tamiri atık eksiltmeye 
konulmuştur. 

İskele in tamirine id keşif bedeli 546 lira 25 ku
ruştur. 

Muvakkat teminat akçası 40 lira 97 kuruştur. 
İhale 26.12.938 Pazartesi günü saat 14 de belediye 

daimi encümen huzurunda yapılacaktır. 
U umi ve fenni şartnamelerle mukavelena•e suretle

rı vesaire fen işleri müdürlüğüne müracaatla görülebilir. 
İhale 2490 ayılı kanun hükümlerine ıöre yapılacaktır. 

40 97 

1549 -

2070 -

631 50 

58 50 
49 50 
64 1'.l 
sı -
43 87 
42 -

144 38 

405 -

2812 so 

5120 -
77 7S 

206 25 

101 25 

~a•ıun Belediyeai 
İzmir Vakıflar Dtr. 
Tokat Valili ti 
Ormaa Koruaa GHel Koıa. lıt. 

tamir ve lıt. Telefon Mtld. 

D. D. Yollara H. pa~a 

lı:•ir LiH ve Ortaekul. SAK 

" • 
• • " 
" • " 
• • .. 
• " • 

Nafıa Vele. lat. Elek. U. Mld. 

lat. Defterdarlıfı 
Çanak.kale BelediyHi 

D. D. Yolları Ank.. H. paıa 

laiıisarlar U. Mod. 

• • 
g. D. Yolları H. paıa 

" . . 
Vize Tüm. SAK 

lsabisarlar U. Mld. 

26-12-38 14 -
28-12-38 10 -

2-1-39 ıs -
19-12-38 10 -

1-2-39 15 -

30-12-38 15 -

3-1-39 14 -
3-1·39 14 -
3-1-39 14 -
8-1-39 14 -
3-1-39 14 -
3-1-39 14 -

29-12-38 16 -

2-1-59 14 -
2-1-39 15 -

19-1-39 

2-1-39 15 -

2-1-39 15 30 
3-1-39 10 30 
~1-39 10 30 

21-12-38 15 -

2-t-39 14 -

l75 - Orman Kor. Gen. Kom. lıt. SAK 20-12-38 10 -
Vize Tüm. SAK 19·12-38 1S -
Kırklareli TGm. SAK 19-12-38 16 -

lıt. Gümrükleri Başmlld. 19·12-38 

Akhiıar Türk Hava Kurumu Şu9esintlen: 

Akhisarda bir Türk Hava Kurumu şube binası yapıla· 
caktır. · 

Bedel keşfi ~405 liratlır. Ve inıaat ıötürü ve anahtar 
teslimi ıartiyle ve kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye çıkarıl· 
•ıttır. 

ihaleye girmek içia yüz.le 7,5 temiaat mültendis veya 
mimar olduğuna ve bu gibi itleri y•ptıiıaa dair vesika 
Ticaret odası g31 senesi vesikası ibrazı şarttır . 

İhale ilin tarihinden itibaren 15 iÜn zarfında 24.12.38 
tarilı ve Cumartesi rünü ıaat 10 da Akhisar Türk Hava 
Kurumu ıubesinde yapılacaktır. 

Şartnameleri görmek ve fazla tafsilat almıık için Ak
hisar Türk Hava kurumu şubesine müracaat eciilmelidir. 

Tokat Valiliğiaden! 

Erbaa Kaza merkezinde yapılacak ilk okul binasıDa 
ait inıaat nafıa vekaletince tasdikli 20ft52 lira 48 kuruş 
keşil ve projelerine göre 2. 1.939 tarihine rastlıyan pazar• 
tesi günil saat 15 te vilayet daimi encümeni salonunda 
eksiltmesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile ekıilt111eye 
konulmuıtur. 

Muvakkat temiaat 1549 liradır. 
Eksiltmeye rirmek isteyenlerin eksiltme ıçın muayyen 

olan günden en az 8 ıiln evvel Tokat nafıa müdürlöiün· 
de müteıekkil ehliyet vesikası komiıyoouna müracaatla 
vesika •lmaaı Ticaret edaıına kayıtlı olduğuau r6sterir 
diğer bir vesikayı da hamil bulunmaıı lAzımdır. 

Teklif ıaektublarıaı it bu vesikalar ve auvakkat temi· 
natıa makbuz veya banka mektubu ile birlikte tarifatı 
kanuniye dairesinde eksiltme saatinden 1 saat evveline 
kadar komiıyon reiılitine verilir. 

Yukarıda yazılı olanların haricinde gönderilecek teklif 
mektubları kabul edilmez. 

Her nevi rusum pul telliliye ve gazete ilin ücretleri 
üzerine ihale yapılana aittir. 

Daha ziyade bilgi edinmek istiyen ketif, proje, fenni 
ve eksiltme şertuamelerini görmek arzu edenlerin daimi 
encümene müracaatları lüzumu ilia olunur. 
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ISTANB UL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
===:=====•4 .12.938 

Fi atlar 
CiNSi Atafı 

Bufday yumu,ak 
• ıert 

,, k.azılca 

Arpa Anadol 

Faaulya 
Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf 

Peynir kater 

Ceviz kabuklu 
Ceviziçi 

Kr. Pa. 

5 20 
5 l 

5 -
4 9 

4 2,5 

52 -

Kuıyemi çuya}h 5 22 
Nohut 

iç Fındık 75 -
Tiftik mal 

Tiftik Oilak 
Su1am 20 
Yapak Anadolu 

" 
Trakya 

Muır beyaz 4 10 

Mısır ıarı 4 14 

Yukan 
Kr.Pa. 

5 37 
5 15 

n 15 
4 10 

4 32 

Buğday 
Arpa 
Bulgur 
Un 
Çay dar 
Yapak 
Nohut 
Z.yağt 

Tiftik 
Mısır 

Kepek 
Razmol 
Nohut 
Susam 
Un 
Tiftik 

Gelen Ton 
260 
I02 
30 

Giden 

15 

61 
58 
79 

30 
Ton 

72,5 

28 

20 

Dış Fiatlar 
Buğday 

• 
• 

Arpa 
Mısır 
Keten T. : 

LİYerpul 3 03 
Şikago 2 94 
Vinipek 2 81 
Anvers 3 12 
Londra 3 47 

" 6 35 
Fındık G. ;Hamburg 

• L.: • 80 

Ormaa Koruma Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma 
Komisyouu Riyasetinden: 

Zeytinburnundaki talimgih binasiaın maili inhidam bu
lunan bir d.uvarıaıu tamiri 2490 numaralı kanunun 46 
maddeıioin A fıkrası mucibince 19.12.938 paıarte i giioii 
saat 10 da Galata Mumhane caddesinde Alemdar hanında 
ge11el komutanlık anbarında lstanbul satmalma komisyo· 
nunda ihalesi yapılacaktır. Talip olanlar ke~if ve projeler• 
ve ıartnameyi her giln rörebilirler. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat y__e Malzeme 

İzmir T elefoa Müdürlliğüodea : 

., 5 

ttrfl 
B 

1 
~rtfı 

İdare ihtiyacı içia mahtelif cins telefon kabloları ka-
palı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. ko 

Mubammeıa bedeli 27.600 lira, muvakkat teminatı 2070 )c 

lira olup ek8iltmesi 1.2.939 çarıamba günü saat 15 te 
İzmir Telefon Müdürlüğü binasında müteşekkil satmahııa ~Q 
komisyonunda yapılacaktır. 

Talihler muvakkat teminat makbuz veya banka mek.. ~ai 
tubile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarfla r.im o gün saat 
14 e kadar mezkftr komisyona vereceklerdir. tin 

Şartnameler her rün İzmir Telefon Müdürlüğü ile is· 
tanbul Telefea Müdürlügü Levazım amirliğ'inden ı lira 38 
kuruş bedel mukabilinde verilecektir. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Nafıa Vekileti istanbul Elektrik Umum Müdürlüğ"nden: 

Mulaamnaen bedeli 1915 lira tutan muhtelif çeşitte 750.000 ııd•t 
makbuz kapalı zarf us11liyle aatın aluıacakhr. 

1 
Eksiltme 29.12.938 pertembe günü ıaat 16 da idarenin Tüıst 

..atanda Metro han binasıaın Gcı kalanda toplanacak arttırma elı' 
siltme komisyonunda yapılacaktar. 

Bu İfe ait fartnameler idarenia levazım müdürlüğünde par•· 
ıız olarak tevzi edilmektedir. 

Muvakkat teminat 144.38 liradır. 
Teklif raektuplarınan 2490 numaralı kanu ahkamına u1,11

: 

olarak eksiltmeden en a:ı bir 1aat evvel komiıyon reisliA-ine 11e 
rilmit bulunması l&zımtlır. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

lz•ir Lise ve Ortaokullar Satınal ma Komiıyonu Başkanlığınd•": 
. ,tı 

Cinsi Miktarı Beherinin Tutarı ilk teınıll 
fintı 

lira kr. lira lı:r. )irıı kr· 
Gri harici elbise (caket ve pıatalon) 40 tak. 19 50 780 58 5~ 
Hiki dahili elbiae ( ,, n • ) 120 ,, 5 50 660 49 5 

Koyu lcurıuni it elbisesi 112 ., 5 560 42 ~İ 
(calı:et ve pantalon) z 

Siyah kırçıllı k11a palto 90 adet 9 50 855 64 l ~ 
El yap111 dahili sarı po•tal 160 çift 4 25 680 ~! s7 ~i 
Siyah harici ayakkabı 130 " -4 50 585 ele" 

lzmir bölge sanat okulu talebesi için mevcut mühürlü nüo>~~i•'' ·~ı 
rine iÖre yaptırılacak olan yukarıda milctarı yazılı ıri harici e ,ı 
biki dahili elbiıe, koyu kurşuni iş elbisesi, ıiyah harici ayakkııb1'g0,ı 
yapııı olmak ıartile sarı postal ve siyah kırçıllı .siyah palto 15 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 6,ıii· 

3.1.39 ısalı rünü saat 14 de hükOmet konnfanda kültür direkt •f'' 
a-ınde toplanacak olan komisyonumuzda açık eksiltmcleri ayr• 
yapılacakbr. 
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'1: Nümunelerini ve şartnamelerini görmek iatiyenler her riln kültür 
tktörliigiinde görebilirler. 
Eksiltmeye girmeğe istekli olanların da 2490 sayılı kanunun 3 cü 

ltı•ddcsinde yaııla ahkim dairesinde teminat nlıtları ile birlikt belli 
~ ve aaatte komiıyona baş vurmaları ilan olunur. 

Dev-let Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresinden: 
Muhammen bedeli 8420 lira olan 1000 kilo dana deriıi, 1000 ki
kasele, 300 kilo kromlu kösele, 1000 kilo ya~ı. köıele, 500 kilo 

'tçi derisi 30 12.38 cuma günü aaat 15 de Haydarpafada gar binası 
~İlldcki satınalma komiıyonu tarafından kapah zarf usulile ııahn alı
~Caktır. 

~u işe girmek isteyenlerin kanunua tayia etti~i vesaik ve 631 li-
1• 50 kuruşluk muvakht teminatlıırile birlikte tekliflerini muhtevi 
ltrflarını lesi itme gfinfi ıoat 14 e kadar komiıyona vermeleri lazımdır. 

1 
Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binaaıncialti komisyon 

~rafından paraaı:ı olarak da2'ıtılmaktadır. 

~kliyat: Boşaltma ·Yükletme ve s. 

Toprak MaluuJleri Ofisi İzmir Şubeıinden : 
Milesse.semiz namına ajanslarımızdan gelecek buğdayları depo

l~•ını:ıa boşaltma ve depolardan çıkartma işleri açık eksiltmeye 
~OQulmuştur. Kat'I ihale 26.12.938 tarihinde uat lfı de yapılaca
tııadan talipler bu huıuıtaki şutaameyi tubemizde görebilirlH. 

• • • Depolarımızda mevcut buğdayların makliyeıi açık ekıilt 
llıeye konul uştur. Kati ihaleıi 26.12.938 tarihinde ıaat 16 da ya· 
~lJacaktır Talipler bu huıustaki şartnameyi tubemizde görebilirler. 

~ahrukat Benzin-Makine yağları.v • 

İıstanbu1 Defterdarlığından: 

Galatada Hüdavendigll.r hanında huluna11 maliyede 
~airi ile Galat11da Enamotarhi hanında bulunan Muame
le ve istihlak vergileri müdürlüğü kaloriferleri için 65 ton 
lavemariıı kömürü beher tonu 16 :iıa 50 kuruş muhanı
'llen bedel üzerinden açık eksiltme ile alınacaktır. Eksiltme 
~.l,39 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Talıbler şartna
llıesıni lıergün milli emlak müdürlüğünde görebilirler. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin 938 senesi Ticaret vesi
talan ve yüzede 7,5 teminat makbuzlnrile mezkur gün ve 
~atte Milli Emlak müdürlüğünde toplanan komisyona mü· 
1acaatJarı. 

Çanakkale Belediyesinden: 
Çanakkale elektrik santralında teslim 200 ton sömikok 

~Öınürü 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltme
~c konulmuştur. 

Her tonu 27 liradan muhammen bedeli 5400 lira elup 
lılll\'akkat teminatı 405 liradır. 

Eksiltme 2. 1.939 pazartesi günü saat 15 te Belediye 
~~İresinde encümen huzurunda yapılacaktır. 
•. lstekHlere bu işe ait şartname belediye muhasebecili· 
tınden parasız olarak verilir. 

Teklif mektublarının ihaleden bir saat evveline kadar 
tııcümene makbuz mukabilinde verilmesi, posta ile gön· 
tilecck teklif ektublnrının mezkur saate kadar yetişti
ti)11:ıiş olması ve ıarfların mühür mumu ile kapatılmış 
'1ıtıası şarttır. 

Eksiltmeye iştirak edebilmek için isteklilerin kanuni 
t~safı haiz bulunmaları ilan olunur. 

~ ± ... 

~eferrik _ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
f daresindeo : 

b 19.12.938 tarihinde yapılacağı evvelca ilan edilmiş 
lllunan çeli ve bandaj torna kalemi eksiltmesi görülen lil
~~tn üzerine 19. I 939 perşembe gününe tehir edilmiştir. ., .. 
~ Uınuoelerin buna göre eksiltme gününden 15 gün evvel 
aınisyona tevdi edilmesi lazımdır. 

• • * Muhammen bedellerile mıktar ve vasıfları aşağıda 
aııtı iki gurup malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek 

1 
ttile 3-1·939 sah günü ~aat I0,30 da Hayaarµaşada gar 

t -il ındaki komisyon tarafından açık eksiltme suretile satın 
1llacaktır. 

~ Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tahin ettiği vesaik 
b~ her gruba ait hizalarında yazılı muvakkat teminallarile 
~likte eksiltme günü saatine kadar komisyona ınüracatları 

1rtıdır. 
'ııı Bu i§e ait şartnameler Haydarpaşadn gar binasındaki ko

Yon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 
'ıı Muhtelif miktar ve eb'atta 3 kalem abdesthane ve ha
~llll\ malzemesi muhammen bedeli 1O1 O lira muvakkat tı>
ltıatı 75 lira 75 kuruştur. 

50o adet tahta el arabası muhammen bedeli 2750 lira 
ıvatkat teminatı 206 lira 25 kuruştur. 

Vıze Tüm•n Satmalma Komiıyonun .. an: 
.\tatıda einıi yazılı soba malzemeıi 2l.12.938 Jiinü pazarlıkla 

MONAKASA GAZETESi 

alınacaktır. Taliplerin saat 15 e kadar faturalarile beraber Vi· 
zede komiıyoaa ıelmeleri. 

60 43 10 No. Tabaka saç 
4 4 Perçi• çiviıi 

20 25 kilo ıilme demir. 
1 1 kilo tel 

15 kilo ~enber. 
•• ıı: 

Tuz çuvalı ile 1000 k. kazan sakm almacaktır Bak: İnhisarlar U. 
Müd. ilirılarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sehze: 

Amasya Alay Satınalma Komisyonundan: 
Alayımızın senelik ihtiyacı 12700 kilo kuru soıan ek.silt

meye konmuştur. 
Tahmin bedeli 508 lira olup muvakkat teminatı 38 lira 

IO kuruştur. 
Eksiltmesi 20.12.38 sah günü saat 14 dedir. 

Eksiltmeye girt!ceklerin eksiltme giinü 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilPn belgelerile birlikt~ 
ihale gün ve saatinden en geç bir saat evvelirıe kadar temi
nat VP. teklif mektuplarını Amasya alay satınalmı komisyo
nuna vermeleri. 

* * • Alayımızın senelik ihtiyacı 250.()()() kilo un eksilt· 
meye konmuştur. 

Tahmin bedeli 32500 lira olup muvakkat teminatı 2489 
lira 25 kuruştur. 

Eksiltım:si 20.12.38 sah günü saat 14 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin eksihme günü 2490 sayılı kamı

nun 2, 3 cü maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale 
gün ve saatındın en geç bir saat evveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Amasy& alay satınalma komisyonuna ver
meleri. 

Vize Tiimen Satınalma Komisyonundan 

Aşn~ıda cins ve ıniktarları yazılı erzaklar pazarlıkla alı

nacaktır. Taliplerin nümur elerile ve son fiyatlarını bildiren 
faturalarile 19-12-938 günü saat 15 e kadar Vizede tüm sa
tırıalma komisyonuna müracaatları. 

Pirinç Fasulye 
2000 3000 
2000 2000 
2000 3000 
2000 3000 

Nohut 
2500 
~000 

2500 
2500 

Kırklareli Tümen Satınalma Komisyonundan : 
Kırklareli tümeni için askeri evsafta 2500 liralık sa

deyağı 19.12.938 pazartesi günii saat lff da pazarlıkla sa
tın alınacaktır. İsteklilerin belli sııatte Kırklarelinde tü· 
men satınalma komisyonuna müracaatları. 

(Devaaı 4 üacü sahifede) 

~.D.YoLLARı İŞ,LETME u. MUoU11LU6üNorn 1 

Muhammen bedellerile miktar ve va11fları afatula yazılı iki 
rurup malzeme her ıurup ayrı ayrı ihale edi'mek f&rtile 23.12.938 cu· 
ma günü saat 10,30 da Haydarpaıada rar bina11ntlaki kemiıyon 

tarafından açık ekıiltme uıulile satın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek istiyenlerin kanunun tayin ettitl veaaik ve her 
ıru ba ait hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte ek
siltme günü 1aatiae katlar koraiıyona müracaatlar• li:ıımdır. 

Bu ite ait fartnameler Haydarpatada rar binaıındaki komiı
yon tarafından parasız elıırak datıtılnaaktadır. 

1- Muhtelif eb'at ve miktarlarda 21 kalem duble bina camı, 
lokomotif fener camı, vagon camı, kristal cam, bijote Ry· 
na ve tel örtülü cam muhammen bedeli 1534 lira muvak
kat teminatı 115 lira 5 kuruttur. 

2 - 9500 adet muhtelif cins lokomotif sür'at kontrol saat ban· 
dı muhammen bedeli 3765 lira muvakkat teminatı 282 lira 
38 kuruttur. (8934) 3-4 

• • • 
Muhammen bedeli 80400 lira olan adet tarak duba11 ve ta· 

)anları 13-2· 1939 pa:ıarteai günü ıaat 15,30 da kapalı zarf uıulü 
ile Aı.karııcia idare binaunda aatın alınacaktır. 

Bu işe rirmek isteyenleri• 5270 liralık muvakkat teminat ile 
kaaunua tayin ettiti vesikaları ve tekliflerini aynı a-ün 18at 14,30 a 
kadar Komisyoa Reiıliğine vermeleri lazımdır. 

Şartaameler 402 kuruta Ankara ve Haydarpaşa vez:aelerinde 
Hlılmaktadır. (8998) 3-4 

Nafıa Vekaleti 
İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 

1- İdaremiz ihtiyacı için •if l•tanbul teslim edilmek üzer~ 
muhtelif eb'adda "138" ton "300" kilo çubuk demir ile bir buçuk 
ton 17 numaralı baA-lama teli :saha alınacaktır. 

2- Ekıiltme 22.12.938 Pertembe a-ünü saat "15" de Metro Ha
nın .. a Altıncı katta toplanacak olan arttırma ekıiltnae komisyonun· 
da yapılacaktır· 

3- Taliplerin maktu olarak "800" llralık •uvakkat temiaat 
vermeleri lb.ımdır. # 

4- Bu ite ait ıartname İdarenin Levazım Mlldürlüjbtlen pa· 
raıız olarak alınabilir. 

"9143" 2-2 

Sayfa3 

. 
inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1- Şartnameleri mucibince satın alınacağı ve 7.Xl.938 
tarihinde ihale edileceii ilan edilen 50 kiloluk 150.000 
adet ve 100 kiloluk 180.000 adet tuz çuvalının muham· 
men bedelleri değiştirildiğinden yeniden ayrı ayrı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhammen bedelleri 50 kilolukların beheri 25 ku
rut hesabile 37500 lira ve muvakkat teminah 2812.50 
lira; 100 kilolukların beheri 43 kuruş hesabile 77 400 lira 
ve muvakkat temiaatı 5120 liradır. lzmirde teslim edildi
ği taktirde beherine 50 kiloluklar için 25 santim ve 100 
kiloluklar için de 50 santim zam edilir. 

lII- Eksiltme 2.1.939 tarihine rastlayan pazartesi gü· 
nü 50 lik çuvallar saat 15 te 100 lük çuvallar saat 15,30 
da Kahataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler 50 likler 1.87 lira ve 100 lükler 3.87 
lira bedel mukabilinde İnhisarlar Umum Müdürlüğü Le· 
vazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdür· 
lüklerinden alına bilir. 

V Mühürlü teklif mektubunun kanuni vesaik ile yüz· 
de 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale günü ek
siltme saatlerinden yarımşar saat evveline kadar yukarı
da adı geçeu Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mu· 
kabilinde verilmesi lazımdır. (9170) 1-4 

• • • 
1- İdaremizin Paşababçe fabrikası ihtiyacı ıçın nu

munesi enafında 1000 kilo kazan sakızı açık eksiltme 
usulile satın alaaacaktır. 

il- Muhammen bedeli beher kilosu 135 ~uruş hesa· 
bile 1350 lira ve muvakkat teminatı 1O1.25 liradır. 

ili- Eksiltme 2.1.939 tarihine rastlaya& pazartesi gunu 
ıaat 14 de Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Numuneler herıün sözü geçen Şubede görülebilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 

te yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (9171) 1-4 

* • * 
1- İdaremizin Paşabahçe fabrikasında şartname ve pro .. 

jesi mucibince yaptırılacak on adet tank temelleri 
inşaRh açık eksiltmeye konmuştur. 

il- Keşif bedeli 3926.ı lira ve muvakkat teminatı 294.46 
liradır. 

lll- Eksiltme 19.Xll.938 tarihine rastlayan pazartesi gü· 
nü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

' lV- Şartnameler 20 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
Umum Müdürlüiü Levazım ve Mubayaat Şubesinden 
alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin İnhisarlar Umum 
Müdürlüiü İnşaat Şubesinden fenni ehliyet vesikası 
almaları liı.ımchr. 

VI- İsteklilerin kanuni vesaik ve yüzde 7,5 güvenme 
paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte yukarıda adı ıeçcn Komiayona gel111eleri ilan 
olunur. (876 l) 4 4 

Cinsi 

Tahta parçası 
Müsblmel tuğla 
Tütün tozu 

• • • 
Muham. B. % 15 

teminata 
Miktarı Lira 

7 M3 110 
500 adet 
150 ton bedeli 825 

amba. nakli 1050 

L. K. Şekli Saati 

16 50 Pazarlık 14.45 

1875 281 25 Açık 16-
1- idaremizin Kabataş tınrap imlabanesinde mevcut 

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

11- Muhammen bedelleriyle yüzde 15 teminatları hi
zalarında ıösterilmiştir. 

111- Arttırma 23.Xll.938 tarihine rastlıyan cuma günü 
hizalarında yazıla saatlerde Kabataşta Levazım ve Muba
yant Şubesinde müteş kkil Satış Komisyonunda yapıla
caktır. 

lV- Tahta parçası Ye tuğla nümuneleri Kabataş şarap 
imlabanesinde, tütüa tozu Cibali Fabrikasmda görülebilir. 

V- İsteklilerin arttırma için tayin edilen ıün ve saat
lerde yüzde 15 teminatlariyle birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8937) 3-4 
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Adrc ge T~Mgraphique: 

btanbul MÜNAKASA 

T b eau Synoptique des djudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudicatio Mode Priıt Caution Lieu d'ndjudıcatıon et du 

_,.Çahıcr des Char~e Jours eure d'adjudicat estimatif provisoire 
--~---- -·-~~ 

A) Adjud cations au Rabais 
Construction- Rcparation-Trav. Publlcs-Materiel do Construction-Cartogrephie 

Reparation · chclle de cerealeıı iı Samsun 
Reparation badi geonnage et peinture au dc

pôt de tabAc. 
Conıtruction bntiue ecole Primaire au ka:r.a 

Erbaa. 
Re par ati on mur. 

Publique 
,, 

Pli cach 

S46 2S 
2743 

206S2 48 

Electricite-Gnz-Chauffage Central (lnstallatlon et Materiel) 

Cables telcpboniques de difl. sortes (cah. eh. Pli cach 27600 
P. 138) 

t1abfllemont - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Peaux de veaux : 1 tonne Cuır : 1 t.- Cuir 
cbrome : 300 k - ld. graisseux: 1 t.- Cuir: 
ı t - Peaux de chevre : 500 k. 

Coıtume 2'ris (jaquettes et pantalons : 40 
complets. 

Costume haki (jaquettes et p ntalons) : 120 
complets 

Costumes pour travail : ı ı2 complets 
Paletols courts : 90 p. 
Pantoufles : 160 paires. 
Chaussures noires : ı30 paires. 

Trev u:ıı:: d'lmprimerie-Papeterle -
lmpreısion quittances diff. formes: 7Sfl000 p. 

Combustible Carburant- Huiles 

Pli cach 

Publiquc 

n 

,, 
n 

it 

n 

Pli cach 

8420 -

780 -

660 -

560 -
855 -
680 -
58S 

192S -

Charbon lavemarin: 6S t. 
Se i-coke : 200 t. 

Publique la t. 16 50 
Pli cach 5400 -

Olvers 

Sacs pour sel de SO kilos : 150000 p. (cah. 
eh. P. 187) (ai ) 

Sacs pour sel de 100 k. : 180000 p. (cah. 
eh. P. 387) (aj) 

Acier et champignons pour tourner les ban-
dııges (nj ) 

Materiel pour W.C. et bain: 3 lots. 
Brouettes en bois : SOO p. 
Mastic pour eh udierc• : 1000 k. 
Tôtes en feuilles No 43 et 10 : 103 p - Ri

vets : 8 lı:.- Fer: 4S k.- Fil de fer : 2 k.
Cerceaux : ı5 k. 

Provision 

Beurre : 4,7 t. (.ıj.) 

Riz: 8 t.- Haricots secs: 110 t.- Pois-cbiche: 
9,S t. 

Beurre. 

8) Adjudicat ons a la surenchere 
Pieces de machines, auto tractcurs, peaux de 

castor, haut-parleur de radio ete. 

Pli cacb 

.. 

Publıque 

• ,, 
Gre iı gre 

Gre a grc 

n 

" 

Publıquc 

37500 -

77400 -

1010 
2750 
1350 -

493S 

2SOO -

Ankara Levazım AmirUği Satınalma Komisyonundan 

Cinsi 
lapnnak 
Lahana 
Pırasa 

Kereviz 
Patateı 

Kuru soğan 
Taze bakla 

Miktarı MuhAmmen bedeli 
kilo Lira kr. 

2000 ıoo 
3000 225 
2500 187 50 
150 375 
3500 350 
3000 300 

• 1000 200 

1837 
Askeri sanat lisesi talebesiyle kadro erlerıni ihtiyacı yu

kıtl."ıda cins ve miktarları yazılı yiyecek eksiltmeye konmuştur. 
Hepsınin tahmin bedelı 1 37 lira olup muvakkat temİ!ıah 140 li
ra 52 kuruştur. 

2- Eksiltmesi 28 l~ 38 çarşamba günü saat 15 dedir. 
3- Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günu 2490 ayılı kanu· 

nun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte ihale güa 
ve saatinden en eç bir sııat evveline kadar teminat ve teklif 
mektublarını Kırıkkale satınalma komisyonunn vermeleri. 

İst nbul Levazım Amirliği Satıoalma Komisyonundan : 
70 ton k dar yulafın p :ııarlıkla eksiltme i 22.12.938 

perşembe ünü saat 14,3() da fopbanede İ tapbul levazım 
amirliği satm l komisyonund yapı acaktır. Askeri ev
saf dabiiinde ve çuvall rı iade ş rtile alınacak olan yu 
laf için isteklilerin kati teminatlarıle beraber belli santte 
komisyona gelm ı~ri. 

40 97 
- -

1S49 -

2070 -

631 so 

S8 so 

49 so 

42 
64 12 
51 -
43 87 

144 38 

405 

2812 50 

5120 -

7S 7S 
206 25 
101 25 

37S -

) 

Municipalite Samsun 26-12-38 ı4 -
Dir. Vakoufs lzmir 28·12-38 10 -

Vilayet Tokat 2-1-39 ıs -

Com. Acb. Command Gen. Prot. 19-12-38 10 -
Forcts lstınbul 

Dır . T elephones iz: ir et lstanbul 1-2-39 15 -

1 re Exploit Ch F~r Etat H. p1şa 30-12-38 ıs -

Com Ach. Lycees et Gcoles Se-
eondaıres lzmir 

idem 
,, 
it 

" ,, 
,, 

Dir. Gen des Aff. Electriqucs a 
lst. du Miniat. des Trav. Pub. 

Oir. Biens Nat. lst. 
Municipalite Çanakkale 

Com. Ach. Econ Monop. K.tache 

,, 

Administ. Gen. Chemins de Fer 
Et t Ank. Bur. Eıcp. H.paşa 

3· 1-39 14 

3·139 14 
3-1-39 14 
3-1-39 14 
3-1-39 14 -
3-1-39 14 
3-1-39 14 

29-12-38 16 -

2-1-39 14 -
2-1-39 15 -

2-1-39 15 

2-1-39 ıs 30 

19-1-39 

1 ere Expl. Chemins Fer Etat H.paşa 3-1-39 
3-1-39 
2-1-39 

10 30 
JO 30 
14 

,, 
Com. Ach. Econ. Monop K.tache 
Com. Ach Dıv. Vize 21-12-38 ıs -

Com. Ach Command. Gen. Prot. 20 12-38 10 
Forets lstanbul 

C:>mmis. Ach. Oivision Vize 19-12-38 ıs 

,, Kırklareli 19-ll-38 16 -

Dir. Ventes Douanes lstanbul 19-12-38 - -

--... 

İıtanbul Gümrükleri Batmüdürlüğünden : 

İhale iÜnÜ 29.12.38 Kuruçeşme antreposunda mevcut komple 
111rk etyalnrından 798 &ayılı müzayede kaimesinde yazılı bila mar
ka ve numarah knnu t safi sıkleti 200 kilo ağırhğmda 41 lira 10 
kurut değerinde demir miha iki vinç aksamı MKN 00 KS 60 K 
2.f L 40 KD cilliıız demir inşaat aksamı MKN 801 KS 64 K 60 
LD kendir kolnn MKN 802 KS 13 K 27 L 64 KD parça hali de 
jütten yol kilimi MKN 80.i KS 45 1( 10 L 2 KD elektrik tevzi 
tablosu MKN 804 KS 6 K 7 L 2 O demir elektrık tertibatı lam
ba KS 2 K 500 G 25 l 42 KD kösele makine kayışı KS 1294 K 
281 LD 65 KD mevaddı saire ile mürettep çam ağacından sahne 
dire\deri KS 206 K 85 L 51 KD elektrik motörü, KN 5032 KS 
1 K ö33 G 127 L 36 KD safi ipek ın nsucat MKN 2~22 KS 158 
K 31 L 60 KD 132 adet boş kanaviçe çuvol MKN 795 KS 24 
K 400 G 1171 L 20 KD 15 adet s fi i? k karyola örtüsü MKN 
4997 KS 160 K 205 LD tıbbi müstahzar (aktarm ) MKN 9.t22 A 
(MUM) M marka 7550 Na. KS 34 K 500 G 453 L 50 KD yün 
mensucat MKN 9423 A (MUM) M 7550 No. KS 23 K 318 L 62 
KD Arişi pamuk yun mensucat 1549 sn yılı kanun mucıbince ve 
2490 ıayıh kanun hükümleri dairesinde Sirkecide Reşadiye cad
desinde gümrük satış salonunda ve saat 13,50 tn 29.12.38 günün
de açık arttırma ile snhlacakhr. isteklilerden yüzde 7,5 pey ak
çesi makbuzile maliye unvan tezkeresi araoır. Pey akçelerinin 
saat 12 ye kadar vezneye yatırılması mecburidir. 

.... --iciels 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat Turc 
L'adjudication de l'acier et des champignons pour 

tourner les bandages, precedemment annoncee pour le 
19.12.938, cst remise pour des raisoDS administratives ad 

19.1.939 jeudi. 
Par consequent les echantillons doivent etre remis 3 

la Presidence de la Commission 15 jours avant la date de 
l'adj11dication. (9162) 1-2 

Cumartesi 17.12.938 

Telgraf fincanı (Nafıa Vek.) X 868 
Telsiz perforatör bandı (PTT Lvz. Müd.) -'.: 868 
Fincan demiri (Nafıa Vck) ]I". 869 
lkı hatlı ve adi tdkerrürlü orta müıeddidesi (PTT Lvz. Müd.) .\'• 897 
Cebecı lıast. konacak dez:enfeksiyon makinesi ile formalin cihazı ve 

montesi (MMV) ;\: 898 
Muhtelif boyda ambalaj sındığı (lst. Jandr. SAK) .;\! 898 
Telgraf izolatörü (DDY) .\' 898 
Patates (Kırklareli Tüm ) ~"\! 900 
Cami duvarı inş CSeydıköy Beled.) .,! 900 
Sızdırma kuyuları ve septik çukuru inş. (Devlet Hava Yol. Müd.)900 
* Akbaş ve Kilyos gemileri (Türk Gemi Kurtar. A. Şirketi) .\! 903 
Binek ve mekkiiri hayvan Hnrta Genel Dir.) .\~ 909 
Ispanak, lahana ve pırasa (Selimiye Ask. SAK) .\!: 910 
Gaz (Selimiye Ask. SAK) .'\! 910 

Samedi 17-12-938 

lsolateurs (Mınist. Trav Pub) No 868 
Bandes perforr.trice sanıı fil (Dır. Economat P.T.T.) No 868 
f ers ısolateurs (~in Trnv. Pub) No 869 
Amplifıcateurıı ıimple {Dir. Economat P.T.T.) No 897 
Montage appareil formalıne et machine de desinfectioo (Minist. Def· 

Nnt.) No 898 8 
Oiv. cnisses pour emballage (Com Ach. Gendnrm lstanbul) No 89 
lsolateura tı'.legraphiquea (Cb de Fer F.tat) No 898 
Pomme.!I de terre (Oiv. Kırklareli) 11. o 900 
Constr. mur de mosqu · e (Municip. Seydıköy) No 900 
Constr puils et fosse ııeptique (Dir. Voie Aerienne de l'Etat) No 900 
• Vapeur Akbaş et Kilyos S. A. T. Sauvetnge) No 903 
Chevaux de monturc (Dır. C. 'n. Cartographie) No 909 
Epinardı, choux et poirrcnux (Com. Ach. Milit. Selimiye) No 910 
Petrole (Com. Ach. Milit. Selimiye) No 910 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden 

Akarat: 
Muham. Muvak. 
bedel teminat Semti Mahallesi Sokağı No. taJ· 

L!ra L. K. z 
14 10 50 Bostancı Tepemıılıalle Cepanelik cad.57 93 9 

Cinsi 
Ahşab ev enkazı 

Yul rıda cins· ve mevkiı yazılı hina ankazı satı(rnak 
üzere açık arthrmıya çıkarılmışlar. İhalesi 21-12 938 çar 
şamba günü saat 11 d~ mahallinde icra edileceğinde0 

isteklilerin pey akçelerile birlikte o gün saat 11 de bİ08 

yerinde hazır buluumaları. 

Erz'ııcnn Deftndaılğmd n: 
Erzincan merkezine ı kılomdrc me fede Pizvan köyiin

d~kı d bboyda mrvcud tayyare ve diğer h .ssa-; makınt lerd~ 
kullanılmağa elverı li St kiz ı idon içind~ l ı72 kilo safı flıtl 
vaı-rnın gayri afı helıeı kilosu debboyda altını , vagonda te5 

.. 

lim 63 kuruş muh~mınen bedel üzerindPn ve 10 12.938 ta· 
rıhinden itihareu hır ay içinde pazarlık! satılacaktır. 

Taliµlerin teminat nkçelerile mPzkfir tarihtera itiba en bır 
ay içınde Erzin<'an defterdarlığına müracaatleri. 

o 


