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T elefoo. : 49442 

Posta lutusu 'l. 12 H 

Umum Tüccarların v Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

~nunlar. Kararıameler, Ticaret muahedeleri 

nedelleri kliring yolile ödenecek harici 
paketler hakkında P. T. T. Umum 

Müdürlüğünün tamimi 

No: 494/ 194 

~ 1- Cumhuriyet Merkez ban· 

1 
'-1 bulunmıynn yerlerde etu· 
~tılar namına yabancı mem-
kttlerden ielen ve kli ring 

~ lll6ne tabi olan paketlerin 
~dtllerinin mürselünieyhleri 
•fından bu ltankaya ajanlık 

~'ilan milli bankalara yatırılıp 
~.111lıhuriyet Merkez bankuile 
/ 1"1uhabere mabıult muamele· 
~ Yapıldıktan sonra celbettiri· 

1 
iQırar milaaadenameleri ü:ıce

~tıe bu paketlerin rümrilkce 
~•rnelelerinin rörllmesi pa· 
f~ Ucrin tesliminde fazla re-
1: "1elere ve mflr1elünile}hle
~ıı fİkiyet ve .. :ııltılarına ... 
~•biy t verditi anlaşılmıştır. 
ij 

11~un önüne ieçilmek için 
l tıli idareler nezdinde yapılan 
~f•büsler neticesinde bundan 
~/le Cumhuriyet Merkez han
ı •ı bulunmıyaa yerlerde otu· 
~41.r namına yabancı mem· 
~ ltetıerden relec•k paket b~ 
'tlltri mahallt Ziraat vaya İş 
~~11lt•tarına yatmlacak • Cüm· 
~tırı)'et Merkez ba kaıı tara· 
Q)

11dan sonradan rönderilecek 
t 'tı irarar müsaadelerinin muay· 
~il bir müddet zarfında posta 

11 'rtıine ibraz edileceği itildi· 
~I ele: kaydile ıöz:I reçen ban· 

1 il r tarafından verilecek im· 
,, - d 1 . - t •t1 • ınusaa e erıae muı enı en 
/ltttlerin sahiplerine verilme
~11lı1 uıul ittihazı kararlattırıl· 

14tır. 

'llrıa röre rümrükleme mua· 
t~~ltai olan ve fakat Cümhuri
t~ ~erkez bankası bulunma· 
~ 11 llıerkezlerce bu kabil pa· 
~ Utre aid bedeller müraelüni 
~hlcri tarafından mahalli itan· 

1, 'tdanbirine yatmldıktaa son· 
tQ -tınacak imrar müaaadesi 
~ ~'Üğe ibraz edilerek rümrük 
~,~'tııeleıi ikmal ettirilecek ve 
~ et nıeraeUlaileyhe tulim o· 

11'taktır. 
~G~Gııırük muameleıl ve COm· 
"'ı 1Yet Merkez bankaaı hulun
' )'a merkezlerce milbadele 
'~ tr~eıinden alınacak talimat 
~11le paket mürHlüaileyhine 

keyfiyet bildirileeek ve keza 
paketin bedeli o yerdeki ziraat 
veya iş bankalarındaa birine ya· 
tırılarak o bankadan yukardaki 

inhat dairesintle alınacak ;m· 

rar mü1aadeai dub al ilrili mü· 
badele merkezine gönderileaek 
ve mübadele merlırezlnce de ba 
imrar müuadeıi gümrüğe iltraz 

etlilip muameleıi ltitirildikten 
ıonra paket meraelünileyhf"' ve
rilmek üzere mevrid merkeziae 
l'Önderilecektir. 

Mahalli bankalarca nrilen 
imrar müaaadeıi üzerinde Cüm· 
huriyet Merkez Banka11 tara· 
fından bilahare muayyen müd· 
det zarfında ıl'ÖnderUeeeti işa· 

ret olunan lmrar müıaadeıi 

merkezlerlerimize verilince ilk 
İmrar müaaadeıile birlettlrilınek 

üzere rümrüte verilmeıl temin 
edilecektir. 

2 - Paket rümrükleme mu· 
ameleıiain ikmali için ırümrük 

muameleai yapılan merkezlerce 
ilgili mevrid merkezlerden iıte· 
nilen fatura, mente tehadetna
meai veaair THikalarla müdafaa 
pulu karşıhiı olan poıta pu· 
lunun alınıp vaktiade ıönderi
lememeainin de ayrıca gecikme· 
lere sebebiyet verdlti anlaşıl· 
mıştır, 

Buna tla mahal kalmamak 
üzere bundan böyle iatenilecek 
evrakia müraelilnileyhlerden a· 
haıp mümkün olan çabuklu ki a 
rinderilmesinin ve yukardaki 
izahat dairesinde muamele ya· 
pılmaaının teminini ve illenilen 
evrakı ıöndermek huıuıunda 

ihmali ıarülenler hakkında ce:ıca 
tatbik edilmek üzere keyfiyyet· 
ten gümrük muamelui yapan 
merkezlerce batlı bulundukları 

müdürlikler vaaıtaaile buraya 
malumat aerilmeai huıuslarıaın 
ilrililere önemle teblitini dile· 
ri•. 

27.9.938 
(22.11.93& tarila ve 4069 No.lı 

Reami Gazete) 
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MÜ NAK ASAL 

· Nafıa işleri ve Malzemesi~ Harita 

Antalya Nafıa MüdiirUliiiaden: 

Eksiltmeye koııulan iş: Elmalı hükumet konaiı inşaatı 
l<eşif bedeli 2265 l lira 23 kuruıluk kısmi inşaat. 

•ib· ltışaat müddeti: lhale tarihinden itibaren 31.8,g3g ta· 
'•ııe kadar 3 l .5J~39 tarihine kadar 7000 liralık it yap· 
ıtk şartbr. 
8u işe aid şartnameler ve evrak ıunlardır: 
I\. _ Eksiltme şartnamesi 
8 _ Mukavele projeıi 
C- Bayındırlık işleri reael şartnameıi 
U- Huıusi, fenni şartnameler 
E:- Ketif cetveli 
f;' _ Proje 

fstiyenler bu evrakları 2 lira mukabilinde Antalya na· 
fıa dairesinden aldırtabilirler. Bu evrak bili bedel daire
de görülebilir. 

Eksiltme 5.12.938 tarihinde pazartesi günü saat 15 te 
Antalya nafıa dairesinde eksiltme komisyonunda yapıla
caktır. 

Eksiltme kapalı zarf usulile ye vahidi fiat üzerinden 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye gireltilmek için isteklilerin 1698 lira 84 
kuruşluk muvakkat teminat vermeleri bundan ba~ka aıa
ğıdaki vesikaları haiz olup getirmeleri lizımdır. 

Antalya nafıa müdürlüğünden alınmıt müteahhitlik ve
sikası, Ticaret odası vesikası, yaptığı işlere aid honser
visler. 

İ.zmir Devlet Demiryellarından: 
Komiıyonumuzda mevcud proje ve fenni tarbıameleriae göre 

ve 15540 lira 98 kuruı muhammen bedel ve vabidi fiat eu11 lze
rlnden Öciemitte yaptırılacak yolcu binaaile bu binaya aid elek· 
trik, au ve lii•• teaiaatı iti 7.12.938 tarihiae müsadif çartamba 
ıfinü saat 16 da Alsancakta ıekizinci !şiet•e bina1ında toplaaa
cak kemiıyoa tarafındaa kapalı zarf usulile ih•l• edilecektir. 

Bu işe l'irmek isteyenlerin 1165,57 lira muvakkat temiaat nr· 
meleri ve kanuaun 4 üncü maddeai mucibince ite rirmete manii 
kanuni halleri bulunmadığına ve kanuni ika•ettihı i'Österir be· 
yaanameleri ve eğer istekli bir şirket iıe şirketin ıicille kayıdlı 

ve halen faaliyette bulundufuna dnir alikadar makamda• alınacak 
bir vesika tirket ıirküleri ve şirket namına hareket edenin no
terlikten mutacldak tirketin vekaletnameıi ve teklif mektubları 

aynı i'Ün uat 15 e kadar komisyon reialiğine vermeleri veya poı· 
ta ile teahh6dlü olarak göndermeleri lazımdır. Poıtada vuku bu
lacak teabhurattan mesuliyet kabul edilmez. Bu iş için ehliyet 
veıikuına lüzum yoktur. İnşa ediler.ek binaya aid kroki ve tart· 
aameler beşer lira mukabilinde Ankarada İkinci ltletme, Haydar· 
paşada Biriaci ftletme ve lzmirde Sekizinci ftlctme vezaelerinde 
1ablmaktadır. 

Devlet Havayollan Umum Müdürlüğünden: 

1 - Devlet Havayolları Umum Müdürlük binası beton 
asfalt iltisak yolu ile hangar önü beton asfalt pist inşaa
tı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 37919 lira 70 kuruştur. 
3 - Eksiltme 9. 12.38 cuma günü saat 1 1 de devlet 

havayolları umum müdürlük binasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 95 

kuruş mukabilinde Ankara ve lstanbulda devlet havayol
ları acentalarından alınabilir. 

5- Eksiltmeye girebilmek için 2844 liralık muvakkat 
teminat vermeleri, nafıa vekaletinden alınmı~ ehliyet vesi
kası ~österme' eri lazımdır. Bu vesikasının istihsali için ek· 
siltmenin yapılacağı günden en as 8 gün evvel bir iıtida 
ile isteklilerin nafıa vekaletine müracaatları ve istidala· 
rına buna benzer yaptıkları işlere ait iti yaptıranlardan 
aldıkları veıikaları ibraz etmeleri lazımdır. Bu müddet 
zarfında vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye gire· 
meyecekler. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını ıhale günü aaat ona 
kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim etleceklenlir. Postada olacak gecikmeler kabul e· 
dilmez. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat \'e Malzeme 

• • • 
Dahili teaiaat teli ve kerdon alınacaktır. Bak: lıt. Telefon 

Miti. ilinlarıria . 

* • * 
Ödemişte yapılacak yolcu binası elektrik tesi1atı. lak: 

İnşaat ıütununda D. D. Y. ilanına. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

Kastamonu Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden : 

Aşaiıda yazılı sekiz kalem ıiyim eşyasının {kalite şe · 
kil ye biçim) okuldaki nümuneainin ayni olmak şartile 

açık eksiltmeye konulmuştur. İstekliler şartname ve nii
muaeyi görmek üzere hergün okula başvurabilirler. Açık 
eksiltmeye girecekler tecim odasından bir belge almaları 
Ye yüzde 7,5 teminat parasına malsandığına yatırdıklnrına 
dair bir makbuz getirmeleri lazımdır. Açık eksiltme 9 bi
rincikinun 938 cuma günü saat 14 de lisede yapılacak
tır. 

yüzde 7,1 Tahmin 
teminat tutarı miktar 
lira kr. lira kr, asıari 
121 79 1623 84 61 
60 30 804 122 
19 20 256 30 
720 96 50 
5 40 73 20 366 
s 24 ıo9 so 12a 

17 Oft 227 50 122 
24 31 325 244 

263 66 3515 34 tutarı 

Tahmin 
fiatı 

azami kr. Cinsi 
68 tak. 2388 Harici elbise 

134 çift G00 Siyah iskarpin {harici) 
50 ,, 512 Dahili kundura postal 
80 ,, 120 Terlik 

488 ,, 15 Tire çorap 
144 adet 45 Yüz havlusu 
130 ,, 175 Firenk göml ği 
260 125 den gömlek beyaz 

çamaşır 

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

Bartın Kültür İşyarlığından: 

Nümuneye gire ve eksiltme suretiyle ilk okullar için 
40 sıra yaptırılacaktır. lstekhlerin Kültür İşyarhğına mü· 
racaat etmeleri. 

Nakliyat: Boşaltma ·Yükletme ve s. 

Balıkesir İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Kabili tezyit ve tı.:nki · olmak ıartiyle ve kamyonlarla Ba· 
lıkesir tren durağına taşınacak Sındır,ıdan 100 bin ve Bi· 
ğadıçtan 15 bin kilo idare malı yaprak tütünlerin nakli i~i 

18.11.938 gününden itibaren 20 gün müddetle açık eksilt
meyı~ konulmuştur. 

İsteklilerin 8.12.938 tarihine müsadif perşembe günü sa
at 14 e kadar Sındırgı İnhisarlarına mütacaatları. 

t\\ahrukat Benzin-Makine yağları.~ 

Kütahya Tayyare Alayı Satınalma 

Komisyonu Başkanlığından: 

Kütahya Tayyare alayı ihtiyacı için 100 too sömikok 
veya Alman kok kömürü alınacaktır. 

Eksiltme açık olacaktır. 
Muhammen bedeli 3,500 liradır. 
Muvakkat teminat 262 liradır. 

Şartname ve evsafını görmek isteyenler bergün mer· 
kez komutanlık binasmdaki satmalma k misyonunda gö· 
rebilir. 

Eluiltme 8. 12.938 1alı günü saat l Q da lacaktır. Ek
siltmeye girecek olanlar helli ıün ve saatte 2490 sayılı 
kanun ahkamma göre icabeden belgelerle komisyona mü· 
racaatları. 

Müteferrik 

Denizaank lst. Materyel Şulıtesinden: 

Gemilerimiıin kazan tuzlarını kırma ve temizle e iti 
l Kanunusani 939 tarihinden itibaren bir sene müddetle 
ve pazarlıkla t libine ihale edilecektir. Pazarlık lS.12.938 
günü aaat on beşte materyel şubemizde yapılacaktır. 

Şartnamesi Tophanede Deniz Hanı binasında Materyel 
Şubemizden parasız olarak alınabilir . 
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Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a Münakasaıar 

lnfaat, T•mlrat, Nafıa itleri, Malzeme Harıta 

Devlet Havayolları U. Müd. binalı beton asfalt 
iltiaak yolu ile hangar önü beton ufalt piıt 
inı. (tart. 95 lcr) 

Ödemişte yap. yolcu biaasile bu binaya ait 
elektrik ıu ve laR-ım te1isatı iti (şart. 5 L) 

Elmalı laükOmet lcona~ı İnfaatı (1 k11ım) (ıart. 
2 L) 

kapalı z. 3791' 70 

" 15540 98 

" 22651 23 

Elektrik· Havagazı-Kalorlter (tesisat ve malzmesl) 

Ôdeaiıte yap. yolcu binası elektrik tesieah 
(bak: inf&at ıütan.) 

Mensucat, Elblsa, Kundul"'a, Çamatır v.s. 

Harici elbiıe: 68 tak.-ıiyab iskarpin: 134 çift· 
poıtal: 50 çift-terlik: 50 çift-tire çorap: 488 
çift-yüz havlusu: 144 ad.-firenk gömleği: 130 
ad.-çamaşır: 260 ad . 

kapah ı. 

aç. elcs. 3515 -'il 

Mobilya ve bOro efyası, Mutamba-Hah v.s. 

Sırı yap. : 40 ad. 

.,Nakliyat· Botaltma - Ylkl•tm 

Yaprak tiitüa aakli: 15 t. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaGları v.s. 

Söaikok: 11' t. 

Mlteferrlk 

Dcnizbank: ıremileri kazanlarının tuzlarını ltwaa 
ve temizleme işi 

Muhtclıf eb'at ve milttarda karfiçe çivisi: 43 kal. 

" " " " 
helezoni kanallı üs· 

tüvani rabya ve roadeli zımbası 

Hava tazyiltli sırt pülvcrizatörn: 500 ad. 
ilvan üstüpü: 2000 k.. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Kastamonu oeza evi için 6 aylık ekmca 

b Müzayedeler 

Meşe kömürü: 2221 kental 

aç. eki. 

a9. eki. 

pu. 

aç. ekı. 

" 

3500 -

1632 35 
2425 -

kapah z. l 7000 -
aç. eka. 700 -

kapalı z. 7686 68 

aç. art. - -

D. D. Yolları ve Limanları Umum İşletme İdaresinden: 

Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazı
lı iki grup malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek 
ıartile 12. 12.938 pa~artesi günü saat 10.30 da Haydarpa
ıada gar binasındaki komisyon tarafından açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettıği vesaik 
ve her gruba ait hizalarında yazılı muvakkat teminatla· 
rile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü· 
racaatları lazımdır. 

Bu iıe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki 
komisyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

l - 43 kalem muhtelif ebat ve miktarda karfiçe çiviıi 
muhammen bedeli 1632 lira 35 kuruı muvakkat teminatı 
122 lira 43 kuruştur. 

2 - t 00 kalem muhtelif ebat ve miktarda helezoni 
kanallı üstüvanı rayba ve rondela zımbası muhammen be 
deli 2425 lira muvakkat teminatı 181 lira 88 kuruttur. 

Deniz Levazım Satınalma Kemiıyonuadan 

Tahmin edilen bedeli 700 lira olan 2000 kilo elY&n lıUlpü 
3.12.938 tarihine rastlayan cumartesi günü •aat 11.30 da açık ek· 
ıiltme uıulile alınmak üzre mlnak&1aya konulmuıtur. 

Muvakkat temiaah 52 lira 50 kuruttur. Şartnameai komiıyon• 

dan her rin para1ı::1 olarak verilir. 

1165 57 

1698 84 

26J 66 

262 -

122 43 
181 88 

1275 -
52 50 

576 58 

38 30 

Devlet Havayol. U. Müd. Ank. 9-12·38 11 -

D. D. Yollara İzmir H. paşa Anlc. 7-12-38 16 -

Aatalya Nafıa Müd. 5-12-38 15 -

O.O.Yollan İzmir Hayciarpaıa Ank. 7-12-38 16 -

Kaatamoau lölre Sanat Okulu 

Barha Klltiır lfYarlıtı 

Balıkesir lnhiaarlar Baımüd. 

Kltahya Tayyare Alayı SAK 

Denizbank lıt. Materyal Şubesi 

D. D. Yolları H. paşa 

" " 

Ziraat Vekileti SAK 
Deniz Lva. SAK Kuımpa~a 

Kaıtamonu C. Müddeiumua. 

Kitahya Orman Müıııl. 

9·12-38 14 -

1·12·38 14 -

6-12-38 10 -

15-12-38 15 -

12-12-38 10 30 
12-12-38 10 30 

8-12·31 15 
3-12-38 11 30 

1-12-38 15 -

30·11-38 15 -

lsteklHerin !490 ıayılı kanunda razllı vemikalarla birlikte ve 

belli ıün ve ıaatte Kaaımpaşada bulunan komiıyona müracaatla· 

rı. 

Ziraat Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Kapalı zarf usulü ile hava tazyikh 500 aded sırt pülveri

zatyörü satın alınacaktır. 

Hepsinin muhammen bedeli 17,000 lira muvakkat temi
nat 1275 liradır. 

fı. lünakasa müddeti 24.10.938 <len itibaren 45 gıindür. 

Münakasa g, 12.938 tarihine miisııdif p erşembe günü !aat 
15 de Ziraat Vekaleti binasında Satmalma Komisyonunda 

yapılacaktır. 

Şartname, Ankarada Ziraat Vekaleti SatınaJma Komisyo

nundan İstanbuld.:ı Ziraat .Müdürlüğünden parasız olarak ve
rilir. 

Bu i~e taliplerin muvakkat teminat mek.tubları veya 
makbuzları ve 2490 sayılı kanun 2 ve 3 maddelerinde yazılı 

ve::ıikalan ve teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını müna

kasa saatinden gir saat önceye kadar komi yona vermeleri 
ve saat 15 de komisyonda hazır bulunmaları. 

1- Toptan Satış Fiatları 
1. _ lstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 

.,,_--~~---~---.-..,,>A.#Vlı.AA<-~ 
1 En az-Eo çcı 

1 

1 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden k5mürü yerli blok 

" n krible 
,. " marinlave 
" " tuvönan 

Kok k5mürü (fa1trikada) 
Sömükok (depoda) 
Kok ecaebi (depoda) 

Erzak 

Pirinç Tosya 
,. yerli Bombey 
,. ecnebi (Hindiye) 

Sabua biriaci 

" 
ikinci 

,, Pirina 
Şeker yerli toz 

• • küp 
Yumurta iri 
Limon İtalya 

,. Tarabluı 

Patateı Adapazar 1 ci 
" ,. 2 ci 

Zeytin tanesi duble (936 abıul) 

" " " (937 ,. 
" ,. ı ci ,. ,. 
,. ,. 2 ci " 
,. " 3 cü , " 

Sade yat Urfa (birinci) 

,. • (ikinci) 
• Karı (erimiı) 
,, ,, (erimemit) 

" 
Trabzon 

,. Vejetalin' 
Çay Cava 

,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve ltlenmit 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 
,, ,, manda 

" 
Hava 

" 
" Tula 

" 

,, 1rğır 

kuru1u kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 

.C\alamura 
koyun 
kuzu 
manda 
sığır 

aığır 1 ei 

" 
" Kösele 

,, 

" 
man ~a 1 ci 

Meşia elvan 1 ci 
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~' Zahire, Sebze: 

Kastamonu C. M. Umumililinden: 

Merkt>z ceza evinin 938 yılı Kanunevvel ayının 9irinci 
tonünden 939 sene!i mayısınııı ~I inci gününe kadar altı 
\~lık ekmek ihtiyacı ka11alı zarf usulile ı ı.ı 1.938 tarihinden 
llibaren yirmi gün müddet1e eksiltmeğe konulmuştur. 

Yevmi ihale 1.12.938 perşembe günii srat 15 dedir. 
Eksiltmeye iştırak edecekler bede ı i muhammen olan 7686 

4~a 68 kuruşun yüzde 7,5 olan 576 lira 5 kuruşu havi te· 
l'ııınatı muvaıı::kate makbuzile teklif mektubunu Cumhuriyet 
lııiiddeiumumili i makamında müteşekkil komisyonu mahsu
'1ına yevm v" saati mezkurden yarım saat evvel vermeleri 
te Şartnameyi görmek ve fazla malumat almak istiyenlerin 
e ceva evi müdürlüğüne müracaat eylemeleri il~n olnnur. 

Çatalca Tümen Satınalma Konıisyonunda 

l'Omen birlikleri eratın1ı1 kışlık sebze ihtiyacı J 3650 kilo 
Panak, t 7325 kilo pıra a ve 8'25 kilo lahananın 5-12-938 

Pazartesi günü saat 15 de Çatalcada Tüm Satınalma Komis-

~o~Unda açık eksiltmesi yapılacaktır . lspanağm tahmin be· 
t)ı 695 lira ve ilk teminatı 51 lira pırasanın tahmin be
~lı 693 lira ilk teminatı 52 lira )alınanın tahmin bedeli 

2 lira ilk teminatı 30 liradır. 

Milis A•keri Sahnalma Komi•yonundan: 

~. ~ilas !ayının senelik ihtiyacı olan 30 bin kile sıtır eti (burulınuı 
ıt) 4. 11.38 günü yapılan puarlılc sureti le eksiltmeye hiç bir istekli 
t

11 
ll:ııdı~.ljldan kanuni şek. ilde yeniden kapalı z.arf ~sulile ek•ihıneye 
ııuı uştur. 
E:kailtme günü 3.12.31 güaü •aat 11 detfü. 

tıı Muhammen bedel '750 lıradır. Muvakkat teminat 506 lira 25 ku· 
ltur. 

İzmir Levazım Amiı liği Satmalma Komisyonundan : 

İzmir Müstahkem mevki Seferihisar ve Çeşme mıntaka-
111daki birlikJeriu 61000 kilo kesilmiş sığır eti veyahud ko· 

tl!t.ı. l'ti veya buru)muş keçi e1i 17 2 Teşrin 938 perşembe 
~tıu pazarlıkla yapılan eksiltmesinde ta 'ip çıkmadığırıu uı 
4 ta.rLk ~2·2 Teşrin 938 sah gi\nü saat 11 de Kışlada İzmir 
Vazını Amirliti satınalma komi!yonunda yapılacaktır. 
!abmin edilen tutarı 13420 lira 50 kuruştur. 
f cminatı muvakkata akçası 1006 lira 50 kuruştur. 
ŞartnamP.sİ her glin komisyonrfa görülebilir. 

~ 1 lekliler ticaret odasından kayıtlı olduklarına dair vesika 
1 

lerrnek mecburiyetindedirler. 
Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 

tÇU~cü maddderinde ve sartnamesinde yazılı vesikaları ve 
~~ınatı muvukkatalarile birlikte ihale saatından evvel ko· 

Yona ınüracaa tJarı. 

Balıkesir Aıkeri Satınalma Komisyonundan: 

}~ahkesir kor merkez birliklerinin kışlık ihtiyacı olan 
ıs kilo lahana, 17500 kilo prasa, 16500 kilo ıspanak, 
t~{X) kilo kereviz, 1200 kilo karnabahar, 1000 kilo ha-

ç açık eksiltmeye konmuştur. 
~ta~kailtmesi 5.12.938 pazartesi günü saat 1 O da Balı· 
ltı lt. kor satınalma komisyonunda yBpılacakhr. İşbu seb
ttın muvakkat teminatı 147 lira 68 kuruştur. 

~U l'aliblerin muayyen olan gün ve saatte komisyona 
tacaa tları. 

t\'saf ve şartlar komisyonda görülebilir. 
'-...., 

~ ZAYEDELE 

D nizli Viliyeti Orman ÇeYirıre Müdürlütünden: 

~ betıidi vilayetinin Çivril kazaıı dabiliodekı Akdeniz Karan· 
C~ ~te Devlet ormanıaın 11, 12, 13, 14, 15 numarala maktaların· 
ııı.,,~624 metre mik'ap gayri mamul çam atacı ltir Hnecle Or· 
~tı •n kat imal n iJuaç edilmek ibere ye kapalı zarf usuliyle 

~ttı.aya çıkarılmı,tır. 
~ı, rttırrna 16.11.931 tarihine mi .. dif cuma rflnü .aat 15 de ya 

'•ktır. 

~,;rtır a Denizli Orman Çevirre müd6rlüğü bina11 içintie top· 
~ Ormaa sattı komi•yonunea yapılacaktır. 

'ı~, rtırnıaya konulan çam ağacını• beher gayri mam•l metre 
~hını muhammen tarife bedeli 505 kuruttur. 

1 \t-v kkat teminat 615 lira 9 kura4tur. 

~t •t111~lilerin teklif mektupluını yukarıtia yaııh Hattan 
'\~~at eneline kııdar Denizli Orman Çevirıe m dürUltlae 

•t,j ~t tnukabilinde v rmeleri lazımdır. Şartaame ve mukavele 
~Qtı:•ı i görmek ve alm k iıtiyenler Denizli Orman Çevirre saü· 

hne m racaat etmeleri ilin olunur. 

(Denmı 4\laeü 1&hifede) 

M0NAKASA GAZETESİ 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
1- idare ihtiyacı için 70 Kim. çift bükülmü4 dahili te.IHt te· 

li, 5 Kim. Oçlü dahili tesi1at teli, 1000 aded 3-li kordon 1 112 
mt, ve 1500 atied 2-li kordon 1 mt. kapalı zarfla ek•iltmeye ko· 
nulmu,tur. 

2- Muhammen bodeli (7600) lira, muvakkat teminatı (570) li
ra olup eksiltmeıi 12-12-938 Pazarte•i gllnil uat 15 de MOdürlük 
bina••ndaki Satın Alma Komi•yeaunda yapılacaktır. 

3- Talipler, muvakkat teminat makbuz veya baaka mektubu 
ile kanuni Yeaaiki mulatevi kapalı zarflarını, O fÜD Hat 14 e ka• 
dar Komi•yoaa vereceklerdir. 

4- Sartaameleri iter güa Levazım Amirliğimizde görfile .. ilir. 
(7113) 

~:D.YotL Rı İŞLETME u. MUoURLUGü;;rn ! 
Muhammen betleli 7000 lira olaa 200,000 adet yerli preae edil· 

mit t•tla 28. l l .938 pazarte•i (Gni Hat 15 ile Haydarpa,ada rar 
bia .. ıodaki komi•yon tarafıadan pazarlıkla HhD alınacaktır. 

Bu işe ıir•ek i.tiyenlerin kanunun tayia ettiti veHik ve 
yüzde on beş aiıbetinde 1050 liralık kat'i teminatlarile birlikte 
pazarlık fÜnil 1aatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait tartnameler Haydarpaşada ıar binasıntlaki ko111l•-
yon tarafından parasız olarak daj'ıtılmaktadır. (8524) 2-3 

• 

• • • 
Muhammen .. edeli 21921 lira olan 30 kalem izole teller S.1.39 

perıembe ıünü uat 15,36 da kapah zarf uıulü ile Ankarada i
dare binuıatia ••tın alınacaktır. 

Bu işe girmek iltiyenlerin 2169,01 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği veıikaları TC tekliflerini aynı fÜn saat 
14,30 a kadar komisyoa Reiılitine Vf'rmeleri liıımdır. 

Şartnameler 145 kuru•• ADkara Ye Hayciarp•fa veznelerinde 
Htılmaktatiır. (8511) 2-4 

uı aı::::::: 

İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

Mektep için beher metresi 410 kurut tahmin edilen 327 met· 
re elbi•elık ve keza beher metrui 455 kurut tahmin edilen 77 
metre paltoluk kumaı açık eksiltme ıuretile mubayaa edilecek· 
tir. Ek•iltme Beyoğlunda Karlman Pa .. jı karf11ındaki Sioger 
Apartmanı 2.ci kabnda Liıeler Muba.ebeciliğinde toplanan komi•· 
yonda 28}1 l 938 Pazarte•İ günü •aat 11 ele yapılacaktır. lsteklile· 
rin şartname.le yazılı ve1ikalardan ba,ka bu ıibi kumaş tacir 
yeya fabrikatörü olduklarına dair 938 yılı Ticaret odası ve1ikasi· 
le, ek•iltmcden bir ıaat ev.el Liseler Muhasebesi vezne.ine yah· 
racakları 126 lira 83 kuruş ilk teminat makbuzu ile birlikte ek
siltme uatinde komi•yona müracaatları ve evsaf ve şartnameyi 

her ıün mezkur mubuebecilıkte görüp öğreamleri. (8318) 4-4 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

Cinsi Miktarı 

Muham. B. 
beheri tutarı 
L. K. Lira 

%7,5 
teminatı 

L. K. 
Eksiltmenin 1 

Sa atı 

Yassı ve yu· 1575 met. 896 (sif) 67 20 14 
varlak kayış 
37X68 sarı hr- 200 kilo 2 24 448 (sif) 33 60 14 30 
tıkla alüminyum 
kağıdı 

1- Şartnamelerine ekli listede ebat ve miktarı yazılı 1575 
metre yassı ve yuvarlak kayış ile 37X68 sarı tırtıklı 
alüminyum kaiıdı şartname ve numuneleri mucibince 
ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il- Muhammen bede!lerilc muvakkat teminatları hizala
rında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 30 Xl.938 tarihine rastlayan çarşamba l'iİ· 
nü hizalarmda yazılı saatlerde Kabataıta Levazım ve 
Mubayaat Şubesin8eki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak hergiin sözü gecen Şu
beden alınabilecej"i gibi numuneleride ıörnlebilir. 

V -- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen güo ve saat· 
lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen KGmisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8282) 3 - 4 
• • • 

•• * 
1- İdaremizin Nakliyat Şubesi ıçın şartnamesi muci-

bince yaptırılacak açık güverteli armalı ve tam techizatı 
1 adet çektirme "tekne,, 19 Xl.938 tarihinde ihale edile· 
mediğinden yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat temina
tı 337.50 liradır. 
ili- Eksiltme 5.Xll.938 tarihine rastlıyan pazartesi gü· 

nü aaat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacak!ır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü ıeçen 
Şubeden alınabilir. 

V - İıteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge-
çeu Komiıyooa gelmeleri ilin olunur. (8535) 2-4 

Cinsi 

Bileği taşı 

Tütün tozu 

••• 
Muhammen B. 
Beheri Tutarı 

Miktarı L. K. S. L. Kr. ------- -
96 adet 36 -

IOO teo Bedeli 550 -
ambalaj mas. 700 -

o. 15 
teminatı 

L. K. 

5 40 
187 50 

Eksiltmenin 
Şekli saati --

pazarlık 14 
açık 14 15 

1250-
Muh~m. B. % 7,5 lskarta ip 1958 kilo 19 12 5 374 46 56 16 ,, 

Beherı Tutarı teminata Eksilmenin 1- Paşabahçe fabrikasında eski cam fabrikası enka· 
14 30 

Miktarı L Kr. ~ J:!!.a Şekli Saati zından bakiye 50 santim kutrunda ve bir santim kahnlı-
Beyaz toz yaldız IOO ki. 2 80 280 21 pazarlık 14 ğında 96 adet bileği taşı, İzmir tütün fabrikasında mayıı 

Cinsi 

Sünger kağıdı 15000 ad. 1 1200 90 açık 14 30 939 nihayetine kadar toplanacak 100 ton tütün tozu ve 
1- Yukar•da cins ve miktarı yazılı iki kalem malze· Üsküdar Depolar Gurubunda mevcut 1958 kilo iskarta ip 

me şartname Ye nümuneleri mucibince hizalarında yaııh hizalarında yazılı usullerle satılacaktır. 
usullerle ayrı ayrı satın ahnacaktar. 11- Muhammen bedeli erile yüzde 15 teminatları hiza· 

11- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· (aranda gösterilmiştir. 
larmda gosterilmiştir. lll- Arttırma 28.Xl.938 tarihine rastlayan pazartesi 

lll Eksiltme 7.Xll.938 tarihine rastlayan çarşamlıta günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde Müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 
Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyeounda yapılacaktır. iV-- Bileği taşı numuneleri Paşabahçe fabrikasında 

iV- Şartnameler parasız olarak hergüu sözü geçen ı 145+813= 1958 kilo ip numunesi Üskütlar Depolar Guru-
Şuiıaede alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. bunda görülebilir. 

V İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat- V- isteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saat-
Jenle yüıde 7,5 rüvenme paralarile birlikte yukarıda adı lerde yüzde 15 teminat paralarile birlikte yukarda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (8485) 2- 4 geçe? Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8247) 4-4 

'ile L± u 

ERZAK 

Mili• Askeri Sahnalma 

Komi•yoDu Reiıliğinden : 

Miliı külUik bodrum garni· 

zeo)arıaın ıeDelik ihtiyacı oJan 

23308 kilo patates 3. 11.938 rü· 
aü veril~n gali ırlSrüldtıtünden 

kanuni ,ekihle yeniciea 3.12.38 

günü .. at 9 da ekıiltmeye ko· 

nulmuttur. 
Muhammen bedeli 2003 lira 

80 kuruttur muvakkat temınab 

150 lira 29 kuruştur. 

imtiyaz ı ve y 
Di.rc-..ktörii: l nWJ Giri~ 

Baaı!dı;.t 7c:-: ARTUN B UDO•. 
Galabı iilfu. ~ No. lll 

1 
İşin mahiyeti 

•Istanbul başmüdürlüğü binasının 
kaldırım tamiri işi 

Maltepe Enstitüsü memur evleri 
bahçe dıvarlarile kaldırım 
yapılması işi 

Bahariye tütün işleme evi iskc· 
lesi inşaatı 

• * • 
Keşif 

bedeli 
Lira K. 

1185 65 

831 27 

729 80 

% 7,5 
teminatı 

Lira K. 

89 03 

62 34 

54 73 

Şartaame 
bedeli 
Kr. 

5 

Ekıiltmenin 

Şekli Saati 

pazarlık 14 

açık 14 30 

açık 15 

- 9.Xl.938 tarihinde ihale edilmeyen İstanbul Başmüdürlüğü kaldırım tamiri işi, Mal
tepe Enstitüsü memur evleri etrafına davar ve parmaklık ve merdivenli üç bahçe 
kapuqile kaldırım yaptırılması işi Bahariye tütün itl me evine yeniden yaptırılacak 
iskele inşaatı hizalarmda yazılı usullerle ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
111 - Eksiltme l.Xll.938 tarihine ra .ııtlayan perşembe günll hizalarında yaııh saatlerde 

Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonttnda yapılacaktır. 
iV - Keşif artname ve projeler yukarıda yazılı bedellerle her rün sözü geçen Şube

den alınabilir. 
V - Maltepe Enstitüsü davarları ve Bahariye işleme evi eksiltmelerine iştirak etmek 

isteyenlerin İnhisarlar Umum Müdürlüiil İnşaat Şubesinden fenni ehliyet vesikası 
almaları lazımdır. 

VI- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 ıüvenme parala· 
rile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (8J56) 3-4 
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Adre1ae Tl!l~rrapbique: 

l•tanbul - M0NAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

08j t e l'adjudic ti n Mode Prix Cautioıı. Lieu d'adjadieation et du 
..... ------~----~----d:.':.ad:;i:.:u.:.di~c.:.at:__.:es::ti.::" m~a:,:h:.:· f_.....:P:.:.'.:.oY:;l:ao~i:.:re:....., __ Cahier des Charre• 

Jours Heure 

A) Adjudiaıtions au Rabais 

Çenetruatlon-ft4paratlon-Tr••· Public•Materiel de Conatructlon-Cartographle 

Construction eıı betoa aspbalte et piat~ route 
bitisse Dir. Gen. voies aeriennea de l'Etat 
et celle sise devant le haniar (eah. eh. P. 
95) 

Con1truetioa bitisse pour voyageurı a Ôde· 
miş et travaux in&tallation eleetrique eau 
et canalisation de cette bitisse.(eab. eh. L.5) 

Construction kooalt gouvernemental (1 partie) 
(cab. eh. L. 2) 

Pli cacb 

• 

n 

37919 70 

15540 98 

22651 23 

Electrlclti-Gaz-Cheuffage Central (lnstellation et Materiel) 

l nstalla ti on electrique dans halisse voyageurs 
iı. Ödemiş (voir Construction) 

Pli cach 

Hablllement - Chausaures - Tlssua - Culrs 

Costumes : 68 complets- Cbaussures : 134 
paires· Bottinu: 50 paireı- Pantoufles : 50 
paireı· Chau11ettes : 488 pairH· E1&uie· 
mainı : 144 p.· Clıemiıes : 130 p.- Linges: 
260 p. 

Publique 3515 34 

Ameublemant pour Habltatlon et Bul"eaux-Taplnerla ete. 

Fabricatioıı de banca : 40 p. 
• 

Transport - Chargamant - Dechagamant 

Trauport de feuillea de tabaes : 15 t. Publique 

Combustlbl•- Carbur•nt-Hulln 

Semi·eoke : 115 t. Publique 3500 -

Dlvers 

Calfeutrage et aettoyage des chaudierea deı Gre a rre - -
bateaux de la Denizbanlı:: 

Petits clous de diff. dim. et quantites : 43 Publique 1632 35 

lota 
Perforateurs de rondellcs a canaux eylindri· n 2425 -

ques et spiraux "de diff. dim. : 100 lots 

Pulverisateurı de dos a pression d'air : 500 Pli eacb 17000 -

pieees 
Etoupe eoloree : 2000 k. Publique 700 -

Prowlalona 

• Paiu pour les peniteııcierı de Kaatamonu Pli oach 7686 68 

B) Adjudicatlons a la surenchere 

Charbon de boiı : 2221 quent. Publique 

2tW4 -

ı 165 57 

1698 84 

263 66 

262 -

- -
122 43 

181 88 

1275 -

52 50 

576 58 

58 30 

OW. Gen. Voieı Aeriennes de 
l'Etat 

8me Expl. Ch. Fer de Etat lzmir 
Anlc. et H.paşa 

Dir. Trav. Pah. Antalya 

9-12-38 11 -

7-12-38 16 -

5·12-38 15 --

8 eme Exploit. Ch. Fer Etat lzmir 7-12·38 16 -
Anlc. et H.paşa 

Dir. li.eole Arta Kastamonu 

Dar. Culture Bartin 

Direction Priaeipale Monepole1 
Balilr.'.e1ir 

Com. Aeh. Bataillon A.viatien 
Kütahya 

Denizbank lst. Sce Materiel 

1 ere Expl. Ch. de Fer Etat H.paıa 

" 
Com. Aeh. Minist. A.griculture 

Com. Aeh. lnt. Marit. K.paşa 

Procureur Gıia. R. de Ka1tamonu 

Dir. Forets IC&taltya 

9-12·38 14 -

8-12-38 14 -

6-12-31 10 -

15-12-38 15 -

12-12-38 10 30 

12-12-38 10 30 

8-12-38 9 -

3-12-38 11 30 

1-12-38 ıs -

30-11-38 15 -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~!5!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kütahya Orman Müdürlüğünden : 

Kütahya vilayetinin merkez kazasında bududları şart
namede yazılı Ürünlü devlet ormanından olbapdaki işlet
me planı mucibince 13 numaralı nakta tahammülü olan 
2221 kental meşe kömürü bir sene içinde ormandan çı

karılmak üzre 15-11·938 tarihinden on beş gün müddetle 
açık artırmaya konulmuştur. 

Artırma 30.11.938 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat l 5 de yapılacaktır. 

Beher kental kömürü muhammen bedeli 35 kuruştur. 
Muvakkat teminat 5830 kuruştur. 
Şartname ve mukavelename projelerini görmek iste· 

yenler bu müddet içinde Kütahya çevirge müdürlüiüne 

müracaat edebilir. 

>OOC 
SOUS PRESSE : 

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

A. TEVFİK 
Suivie d'un index Analytique 

EN VENTE: 
Cbez le Traducteur : A. Tevfik, Sigorta Han, Galata 
Chcz l'Editeur: Münakasa Gaseteıi. Tel: 49442 

it daaa leı Grndes Librairie1 

Avis Officiels 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat Turc 
Deı cables et filı electrique• DUS en 15 articles d:u:: 

valeur estimative de 35.720 Ltqs. pour produitl iodige~es 
et de 18615 Ltqı. pour produits etrangerı ıeront acbe·er 
par voie d'adjudicatioo sous pli cachete le jeudi 5 ja11

'
1

; 

1939 a ı 5 h. 30 au local de l' Admioistration Geuerale 
Ankara. İl 

Ceux qui deıirent y prendre part doivent remettr~ .. 
d. tıO" 

la Presidence de la Comission le jour de l'adju ıca de 
jusqu'a 14 h. 30 leurs offres, une garantie provisoi~ 13 
2679 Ltqs. pour les produits indigenes et de 13 .'es 
Ltqs. pour les produits etrangers et les certificats e"

1
' 

par la loi. 0t 
Les cabiers des chargeı ıoot diıtribues gratuiteoıe ; 

iı Ankara par le Service des Approvisionoeme•t e\ 
Haydarpaıa par le Bureau de Reception. (8518) z...-

Çarşamba 23· 11 ·938 

Telemprimör perforatör bandı (PTT Ank.) J\! 841 
Pirinç (A.nk. Lvz.) ~'~ 874 
Kuru so~an, bulgur (Amasya Aak. SAK) .\? 874 
Mazot (MMV) !\! 872 
Mefruşat (İzmir ithalat Gümr. Müd.) .:'\! 875 . •75 
Yıkanmış kriplc matien kömürü (iktisat ve Tic. Mek. Miid.) ]I. ,.,~ 
Süt, yofurt, koyun eti, buliur, arpa, yulııf \'C sıtır eti {lr.ptrt• 

SAK) J\! 880 
• Kereste (Kaıtamonu Orman Dir.) .M 883 
• Çam ataeı n n • .;\! 883 
Meşe odunu (Trabzon Vil.) .Y! 88' 

Perşembe 24.11.938 

Foat boru ve teferruata (lst. Telefon Dir.) J\! 845 
Zıvana ve kurşun levha • ,, ,, .\! 845 ı'' 
Kayıeri tnyyare fabrikası dahilinden yap. beton armc çift ırıeıııı"' 

İ•f· (Kayseri Tayyare Fabr.) ~\! 872 
Kuru soğan (Çanakkale Mst. Mvk., .l\! 875 
Dolap (Konya Kültür Dir.) .\! 879 
Pirinç (lzmir Memleket Hut.) .;\! 881 

OP't'Olfr~ 

Mercredi 23· l 1 ·938 

Bandes perforatricea de teleınphe (PTT. Ankara) No 841 
Riz {latelld. Aakara) No 874 
Oignonı, ble eonea1se (Co•. Aeb. Mil. A•11ya) No 874 
Mazoute (Min. Def. Nat.) No 172 
Ameublements (Dir. DouanH lmport. lzmir) No 875 d'tcO' 
Cbarbon de terre lave et crible (Dir. Ecole de Commerc• el 

nomie) Ne 175 .,,, i 
Lait, yoihourt, viande de mouton, ble concasse, orreı '"

01 

viande de boeuf (Com. Ach. Mil. Isparta) No 888 
• Boiı de eoıııtr. (Dir. Forcts Kastamonu) No 883 
• Boiı de sapin ( • ) Ne 883 
Boiı de elaene (Vil. Trabzon) Ne 886 

Jeudi 24-11-938 

T•yaax en foate avee accnsoires (Dir. Telepbones lıt.) N• ~; -
Plomb en tubeı et en plaqueı ( n ) No viıtı' 
Contruction maison double pour fonctionnaire8 (Fabr. A 

KayaerH No 872 
Oir11ona (Plae• Forte Çanakkale) No 875 
Armoires (Dir. Cultur• Koııya) Ne 879 
Riz (Hôpital Rerioaal lzmir) Ne 881 


