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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

~ 

Müteahhitliğin Kaldmlması 
Doğru Değildir 

)evlet tarafından yapılacak i~lerin dı~!nda 
ttalanları ferdler yapar. Ferdı teşekkuJle
rin başaramadığı memleket işlerini, Dev
let sermayesinin iştirakile ya müesse-

,; seler veya doğrud~n doğruya. Devl~t 
yapmalıdır. Bu kaıde Kemalıst re11-

min en esaslı bir düşüncesı ola-
rak ele alınmııtır · 

••• 
A~şarnları çıkan bir refi- Bu dünyanın iter tarafın-
İl 1~ "Devletia, komisyon· da böyledir. Bu gibi işle-
I ugu ~aldırdığı gibi yol ri devletin yapmasına imkiu 
teahhıtliiini de kaldır· yoktur. 

•hdır,, yolunda bir müta- Devlet kendi teşkilatını 
• serdetmiştir. Bu müta· anc:ak bu gibi işleri yapan-
•nın sırf gazetecilik yap· ları kontrol ettirmek, usul 
ta~ rnaksadile ortaya atıl· ve niza111ına, şartname ve 
gına şüphe yoktur. proje esaslarına, nümunele-

~ünkü böyle bir düşün- rine uygun ve muvafık olup 
ın karşısında - hangi olmadığını tetkikte kullanır. 

klerin tesiriyle olursa ol· Yapılan işler evveli muvak-

k
- bir az temkinli ol- kat ve sonra kat'i kabul • • . ıeap ederdi kanaatin· şekilleri:e bağlanarak neti· 

Yıı. celendirilir. Hatta Hüküme-

,: ol ~üteahhitliii olıun, tin bütüe bu işleri yapabile-
endıfer oaüteahhitliği ol · cek çok reniş teşkilatı olsa 

lll, her lıanıi bir inşaat bile yine bu gibi işler fersin 
tesisatın mllteabhitliği elinde bırakılır. 

un, hepıi (müteahlaitlik) Devlet ancak kontrol ve 
asının içine girdiği için murakabede en derın hassa-

l~~an nıütalea bu gibi te- siyet eserini göstererek bu 
tıslerin maksat ve ga· gibi işler istediği şekilde 

e~~ni baltalamaktan baş- yapılmadığı taktirde muka-
lb 1 ~ • şeye atfedileme~. veleyi fesh, pey akçesini 

t Uctı müteahhitlik bır müsadere gibi kanunen ka· 
slektir ve hu meslek ser- bul edilmiş hükümler dahi-
Ytye isti•ad ettiği ıçm tinde müteahlaidi cezalan-

l·dı11 elinde ve onua ka- dırır ye bir daha o gibile-
ıyet ve kudreti dahilinde re iş verilmez. 
lpılabilen bir iş olduğu Yoksa, büttln iktısat ka • 

. bunu relişi güzel ve ounlarınm, bütün medeni 
lıce Ve avakibi düşünül- kanunların bir tebaya Yet"-
~en baltalamak arzusu- diii hakları ortadan kaldır-

izhar edenlerin bu işi mak için mütalealar serci 
ediklerine hamlet•ek etmek bu kanunların vatan· 

un gelir. daşlara 'erdiği hakları bil-
'1'ürkiyede ticaret serbest· memekten başka bir şeye 
~ İ! ~ayatı ser•esttir, t~- atfedilemez. Kaldı ki, par-

buau şahsi serbestbr, timizin esas t~rogramında 
~ayeyi nemalandırmak Devletin yapacağı işler ga• 

esttir. Şu halde beynel· yet sarih olarak gösterilmiş 
el .leğil yalnız Türkiye ve ferdin yapabileceği işle .. 
lblıuriyeti kanunlarının rin Devlet tarafından yapıl · 

hak verdiği işlerin ya- masına lüzum olmadıj'ı tes · 
• ~sının önüne geçilme- bit ve kabul olunmuştur. 
ısternek hiç doğru bir Müteahhidin mesleii, dün-

eket deiildir. yanın her tarafında mütec.ıd-
er memlekette olduğu dit ıubelere inkısam ederek 

i Türltiyede de devletin her sanatın icablarına göre 
Yacı olduğu maddeleri, isim •e mevki almışhr. 
ayı, zahireyi, yiyecekle- Dünya kaidelerine, mede· 
giyinecek eıyayı velha- ni haklara ticaret ıerbesti-

bütüo zaruri ve gay- sine aykırı hiç bir fikir ya-
aruri ihtiyaçlar teahhüt şayamaz. Türkiye Cumhu· 
linde yaptırılmakta oldu- riyetinin iktisadı devletleş-
gibi her nevi teıisat, tirme sisteminde, yapılan 
at dahi teahbütıartlariy· fabrikalar karşııında diğer 
aptırılmaktadır. 1 ferdi fabrikalar kapatılma· 

mıştır. Kurulan müessese· 
lerio kazanması için diğer 

ferdi müesseseler yıkılma

mıştır. C•mhuriyetin en yük· 
sek şıarı Türkiyeye Türk
lerin ellerile, Türklerin ı;er
mayesile, Türklerin enuji 
ve kabiliyeti ile yükseltmek· 
tir. Bu itibarla müteahhitlik 
mesleiinin ortadan kaldırıl· 
ması için evvela, bu işleri 

yapabilecek elemanlar yetİf
tirmek ve her işi Devletin 
eline alması için de bu ele
manların hor iatenilea iti 
yapabilmelerini temin eyle
mek lizımgelir. 

Her şeyi açık ve temiz 
y~rekle görmeliyiz. On beş 
senelik Cumhuriyet hayatı· 
mııda gördüğümüz bütün 
yükselme eserleri, bütün 
ümran varlığı hep ferdin 
Devlet işinde gösterdiii yar· 

dımla meydana gelmiştir. 
Oemiryollarımızı, yollarımız 

ve şoselerimizi ancak bu 
himmetlerle meydanda gö· 
re biliyoruz. 

Devlet esasını, projesini 
hazırlamış, ferel onu fenni 

!LEX 

icablara göre aeydana ge
tirmiştir. Eger ferd kazan· 
mış ise meşru olarak kazan 
mıştır. Eger ferdin bu ka
zancı çok görülüyorsa ba 
Deqlet için bir tecrübe 
dersi olmuştur. 

ikinci bir işte ona göre 
hesaplar daha dar J.ir çer 
çeve içine alınarak tesbit 
edilmiıtir. Eger kazanç 
meıru olmamış ise bunu 
kabul edenlerin şartname· 

\ere uygun olmadığını veya 
malzemenin iıteniJea evsaf
ta bulunmadığını ileri sü
rerek yapılsa işia ne mu
vakkat kabul6nü ne ile e· 
sas muamelelerini kabul et· 
memeleri lizımgelirdi. 

Halbuki bu yolda mua. 
111eleler olduğunu hatırla
mayoruz. 

Devlet, ferdin yaptıği iş
leri koatrol ve kabul ettik· 
ten sonra onuıı kazancıuı 

kabul etmiştir. Artık baş. 
kalan bu kazancı kıskan

makta haksız davraamama· 
lıdır kanaatindeyiz. 

MÜNAKASA GAZETESi 
!1S!L ı L!!2I as 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret muahedeleri 
-
iptidai maddeler tenzilatı v. s. hakkında 

Maliye Vekaletinin Tamimi 

Muamele vergisi umumi tebliği 
Seri No: "'7 4,, 

(Devam) 

6- Kimya 1anayii a-rubanda 
yazılı (ıülyea) için ıeçen yıl 
cetvelinde mevzu tenzilatı bu 
seneki cetvelde kaldmlmıt ol
dutundan bu maddeni• kıy
metinden bu cetvelin mer'iye
te giuliti tarihten itibaren ten
zilat yapılmaz. 

7- 25 il 183~ tarihinde me
riyete riren 1935 yılı cehelile 
onu müteakil. cetvellerin a-ıda 
aanayii ırubuna dahil bulunan 
(elekli un dejirmenlerinia bil
cGmle mamulitı) için reıen se· 
nelerde mevzu (yibde 10) nis· 
ilet (yüzde 5)e indirilmittir. Bu 
tenzilit, eleti bulunaa detir
meni erde but411ay arpa, çavdar 
darı, mısır, bezelye, nohut ve
sair hubul.atın öıütilmesi clo· 
layiıile, yÜcude gelen uD, paa· 
pal, razmol, kepek ıibi ma· 
mulitın kaffeıine tatbik oluDa· 
caktır. Aacak piriaı unu içia 
aynı rrubun ikinci fıkrıuıada 
ayrı nisbet tayin edilmif oldu· 
tundan bu madde hizasında 
yazılı niıbette tenzilata tlbi tu
tulaoktır. 

8- Meas11cat 88nayii J'rubun
cla yinli mensucatta iplij'ini 
kendi yapan fabrikalarl•, ipli
tiai rerek memleket içindeki 
bir fabrikadan veya tiearetha
aetlen gereli: ecDebi memleket
lerden satın alarak kumaı do
ltuyan fabrikalar içia bu sene· 
de ayrı ayrı tenzilat nisbetleri 
kabul olunmutlur. İplitini kıs
men kendi yapan kısmen de 
hariçten alan fabrikalara re-

lince, bunlar beyanaamelerinde 
her ilci nni ipliklerle dokun• 
muı olan lcumaılara ait satıt 
kıymetlerini ayrı ayrı gaıter
meleri ve .laer kısma kendine 
malaHı tenzilit niıbetinin tat· 
biki lcabeder. Kezalik pamuklu 
menıucat hakkında da 1938 
cetvelinde aynı tefr;k yapılmıt 

olduğundan, bu izahat pamuk 
mensucat fabrikaları hakkında 

da aynen caridir. 
9- Aynı ırubun ipek sana· 

yii k11nuncla (dokuma teıisab 
olmıyau filitür ve büklm fab
rikalarında yapıla• blkümli ye 
bükGmıüz ipek iplikleri) tabiri 
ile (hem filitür hem büküm te
ıiaahnı havi bulunH ve fakat 
dokuma teaiHh olmıyan fabri· 
kalarda yapılan hümlklü ve 
bükümsüz iplikler) kaatedil•it· 
tir. . 

10- Me .. ucat saaayii gru· 
bunda yazılı bulunan ve doku· 
aa fabrikalarında, kumaş do
kunurken dökülea elyafla iplik 
kırıntılarından lııuıule a-elea 
(6ıtübü) ler için bu HllHİn 
cetvf'line yüzde 75 tenzilat pA· 
yı koaulmuıtur. 

il Yine bu grupta mabl6t 
menıucabn tenzilit aisbeti bak· 
kında huıuıi lııir uıul kabul e· 
dilmittir. Bu uıule r&re mahlut 
menıucatın yani ipek, yün, pa
muk, jüt ve koko ipliklerinden 
iki veya daha fazlası bir birine 
karıtbrılarak mablütell dolıtunaa 
kuıaaşlarıa teBZilit payı men· 
sucu h:tkil eden muhtelif oins 

İplilderİa niıbetİDe bakı\malı:sı• zilit Dİıbetİ fCbterİ)memİf olan 
zın bu ipliklerin her biria .. en keten, kendir iplikleri nya 
ayrı ayn dokuDan kumaşlarua sair iplikler de karııtaralmıt ol· 
tenzil't niıbetlerinin vaaatiıi Ü· dutu takdirde n .. tinin besa· 
zcrinden hesaD olunacaktır. Bu hında bualar da nazarı tlikkate 
ipliklerle beraber, cebelde tea· alınacaktır. 

Misal: 1 - Yün ve pamuktan mahlut bir lr.umat: 
A) Bu kumat hariçten satın alınan ipliklerle dokunmut iae 

teazilit niıbeti: 
Pamuk kuma4 YGalii kumat 

aiıbeti niıbeti 

50 + 60 
------- --- = 55 dir. 

't. 
8) Bu kuma4ın ipliklerinin her ikisi de aynı fabrikada imal 

edilmit İ.H bu takdirde niıbet 
Pamuk kumaı Yünlü kumaş 

niıbeti aiıbeti 

o + 5 
- - ------ = !,5 dır. 

2 
C) Bu kumatıD yün ipliti ayni fabrikada yapılmış ve pamuk 

ipliti satın alınmış iıe. 
Pamuk kumaş Yünlü kumat 

nisbcti nisbeti 
50 + 5 

--- - ------ c::o 27,5 d•r. 
2 

Misal 11- Yün, pamuk Ye ipektea karıtık bir kumat: 
A) Kumaıın yün ipliji ayni fabrikada yapılmış pamuk ve ipek 

iplikleri 1atın alınmıtsa bu kumaıın tenzilat nisbeti: 
Yünll men- Pamuk men· İpek mensucat 

ı•cat sucat 
5 + 50 + 70 
---- --------- - - ... 41,86 dır. 

3 
B) Bu kumaı yalnız büküm ve dokuma kıumlarıaı baYi bir 

ipek fabrikauncla bükümlü ipek iplitile bariçtea 1&tın ahamıı 
pamuk Ye yGn ipliklerinden dokuamuı ise: 

İpek kumaf 
aisbeti Pamuklu Ylnll 

50 + 50 + 60 ------------ = 13,3 clilr. 
3 

(Deva•ı var) 

a) MÜNAKASALAR 

lnsaat - Tamirat - Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

Sümer Bank Umumi Miidürlüğündeu : 

Sapanca göliinden İzmit fabrikalarına İliale edilecek su
ya aid hend~k kazılması horu döşenmesi, su hazneleri, tu
lumba istasyonları ve memur evleri inşaatile teferrüah işleri 
Tnhidi fiat e a:ıile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye koııul
muştur. İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 369.838.89 li
radır. 

Eksiltme evrakı 20 lira mukabilinde Sümer Bank İnşaat 
Şubesinden alınabilir. 

Eksiltme 6.2 39 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Sü
m~r Bank umumi müdürlüğünde yapılacaktır. 

M ıvakkat teminat miktarı 18,344 liradır. 
İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapmış 

oldukları bu ıc.abil işlere hunların bedellerine ve hanoi ban-
" kalarla muamelede hulunduklarına dair olan vesikalarını ke-

yacaklardır. 
Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü 

saat 15 e kadar makbuz muK.abilinde Ankarada Sümer 
Bank Umumi Muhaberat Şubesi Müdiirlüğüne teslim oluna
caktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin nihayet ihale saatin· 
den bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni ıekilde 
kapatılmış olması lazımdır. 

Bu inşaatı Banka dilediği müteahhide vermek hakkını 
muhafaza eder. 

Naha VekAletiaden: 

Malatya vilayetinde Arabkır-Erziacan yolu üzeriade 
Kozluk ve Erzincan vilayetinde geıae ayni yolda Şırıı 
köprillerinin demir olarak yeniden iaşaatı 71,800 lira ke
ıif bedeli üzerinden kapalı zarf uıulile mftnakaaaya çı
karalnnştır. 

Münakasa 13.3.939 tarihıne müsadif pazartesi günü 

• 



• 

Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün ii n olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Mabm. bed. Teminat Muracaat yeri Gun Saat 

a MOnakasaıar 

lnşe~t, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harita 

Arabkir-Er.ıincan yolu fü:erinde "Koılulcn ve 
Erzincan vil. g ne ayni yolda "Şır.ıın ltöp
rülcriniD demir olarak inf. (fart. 360 ltr) 

kapalı ı. 71800 -

Sapanca gölüııden lr.mit fabrikalarına isale edi· 
lccck suya ait bend k le r.ılması, boru döşen
mesi, su bazneleri, tulumba istaayonları ve 
memur ev&cri İnf . (~art. 20 L) 

,, 3698~9 89 

Silabtarağada teıis edilecek yeni kazan daire
sinin beton arme temelleri inı. (ıart. 182 kr) " 

Elektrik -Hevagaı:ı.ıKalorlfer (ieeleet ve nuıılzmesi) 

36287 -

Amnıya belediyesi elektrik santralına Uivetea 
konulacak 60-70-80 beyrirlik buhar lolcomo· 
bili ve 50 kilovat amperlik alternatör ve tek. 
levhalı tevzi tablosu 

kapalı z. 14000 -

Telefon kordoalarile makine ak1amı (tcmd) aç. ele&. 

Memrncat, Elba.e, Kundura, Çamaıır v.s. 

Elbiselik lacivert kumaş: 489 çift aç. ekı. 
Siyah vidala iıkarpin: 181 çift ,. 
Kar eldiveni: 500 çift pu. 
Kundura: 16000 çift kapalı :r. 

Matbaa işleri- Kırtasiye · Yazıhane Levazımı 

739 -

1956 -
905 -
950 -

30450 -

Sigara kitıdı: 2800 bolin aç. eltı. 1280 40 

Mobilya ve bDro efyası, Mutamba-Hall v.s. 

Mau: 1 ad. 

Kereste ·Tahta v.s. 

Tenkiyeli •taç direk: 100 ad. (temd) 

Mahrukat, Benzin, Makine yaaıarı v.a. 

Vaku : 70U k.· Gres yağı : 200 k. 

MOteferrlk 

Varonct: 90 ad. 
U. demiri: 220 t. {temd) 
Balc.ır termoıifon ve çamaşır yıkama kaıaru 
Yaag•n söndürme aleti: 3 ad . 
Taktir cihazı için montaj malzemesi: 31 kal. 
Teknik alitı: 20 kal. 
9.2.39 da alınacağı ilin edilen 5 l\d. regülatör 

kapağı görülen lüzum üzerine ekıiltmaden 
kaldırıl ıştır. 

Hurda kurşun: 18370 k. 
Amerika istiklalinin 150 ci yıldönümü müna· 

sebetile çık rılacak iki pul retminin müsa
bakası 

Telefon hatları inş. için malzeme (temd) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Y11laf : 90 t. 

" : 40' n 

Ekmek: 45 t. 
Sadeya~: 4 t.· zeytinyağ: 2 t. - zeytin tan.esi: 

150 k. 
Dana eti: 2 t.·koyun eti: 8 t.· kuJıu eti: 1 t. -

kara citer: 2500 tak.·pııça: 1200 ad 
u~kumru: 2 t .·torik: 1000 ad.·tavuk: 2500 ad.

bindi: 1000 ad.-yumurta: 20000 ad . 
incir, reç 1, pekmez, sabun, salça, sirke, fıstık, 

ceviz içi, kesme ve toıı: şeker, •akama, çay vı. 
Sebze ve yemiı: 24 kal. 
Sadeyağ: 2,5 t. 

paz. 

aç. ekı. 

pas. 

aç. eks. 
kapalı &. 

paz. 

" aç. ckı. 

kapalı z. 

a9· eke. 

paz. 

• 
aç. ekı. 

50 -

995 -

4700 
26400 -

320 45 
30 -

550 
12S8 10 

S327 30 

769 -

k. o 09,75 
kapalı z. • 

• 
aç. eks. 

kapalt r.. 

n 
pa:a. k. 1 02 

4840 -

18344 -

2722 -

1050 -

55 43 

147 -
68 -

142 50 
2283 75 

7 so 

74 62 

352 50 
1980 -

48 07 
4 so 

41 25 
94 35 

399 55 

57 68 

330 -
442 50 

412 50 

358 65 

727 40 

430 -

Nafıa Veklleti 13-3-39 15 -

Sftmer Bank U. Müd. Aak. 6-2-39 16 -

Nafıa Vek. lıt. Eleltt. lıleri U. Möd. 13-2-39 10 -

Amasya Belediyeıi 

lzıair ve lst. Telefon Mtıd. 

lıt. Erkek Ôğnlmen Okulu SAK 

n • 
Tophane Lvs. SAK 
Erzurum Ask. SAK 

labiıarlar U. Müd. 

lıtanbul BelediyHi 

İzmir ve lıt. Telefon Müd. 

lıt. Koaut. SAK 

inhisarlar U. Müd. 
PTT U. Müd. Ank~ ve l.t. 
Tophane Lvz. SAK 
latanbul Belediyeıi 
lnbinrlar U. Müd. 

" " " 
Nafıa V ekileti 

l.t. Telefoa Müd. 
PTT Ln. Müd. Ank. 

İzmir ve lıt. Telefoa Müd. 

lıt. Komut. SAK 

n n 
Yülcıek Ziraat l.ast. Rek. Ank. 

n • 

n " 

" " 
" ,, 

" " Llleburraz Tümen SAK 

6-3-39 15 

28-1-39 10 -

8-2-39 
8-2-39 

27-1-39 
9-2-39 

10 -
H) -
14 30 
10 -

14-2-39 14 -

26-1-39 14 30 

28-1-39 9 -

26·1·38 11 -

ıo-3-39 ıs -
10-2-39 15 -
27-1-39 14 -
26-1-39 14 30 

9-2-39 14 30 
9-2-39 ıs -

8-2-39 14 -

28-1-39 H -

26-1-39 10 -
26-1-39 9 31 
9-2-39 10 -
9-2-39 11 -

9·2-39 12 -

9-2-39 15 -

9-2·39 15 -

Kuru fasulye: 10 t.•mcrcimek: 8 t. k. 0,14ve0,12 • n 

9-2-39 16 -
28-1-39 11 -
28-1-39 11 -

b Müzayedeler 

Klihertile çuvalı : 4745 ad. 
Beygir: 1 baı-ayı: 8 baş 
Romorkör teknesi 

aç. art. 521 35 

n 

saat 15 te Nafıa Vekaletinde şose ve köprüler reisliği 

odası da yapılacaktır. 
Münakasa şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 

360 kuruş mukabilinde şose v köprüler reisliginden alı

nabilir. 
Eksiltmeye ancak demir inşaatta ihtisası olaa ve tim· 

diye kadar bu gibi köprüleri yaptığını ispat eden fabri
kalar veya ir teabhütte en az elli bin •liralık toprak iş· 
lerinden gayri bir inşaatı teabhfid ederek iyi } ir ıurette 

ik al ettiğini jspat ede~ler girebileceğinden isteklilerin 
eksiltme tarihinden n az 8 gün evvel bir istida ile na· 
fıa vekaletine müracaat ve bu evsafı haiz olduğunu is
pat ederek alacağı ehliyet vesikaıını göstermeleri lazım
dır. 

İsteklilerin Ticaret odası vesikasile 4840 liralık temi· 
natlarını havi olarak 2490 sayıla kanunun tarifatı daire· 
sinde hazırlayacakları kapalı zarflarını yukarıda yazılı va-

39 50 lat. Aık. Fabrikalar SAK 
M.M.V. SAK 
OeDizbank lıt. Şubesi 

7-2-39 14 -
28-1-39 10 -
6-2-39 a kadar 

kitte• bir saat evveline kadar Ko•isyon reislijine mak
buz mukabiliade vermeleri muktazidir. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

••• 
Silahtarağada teais edilecek yeni kaz:an dairesinin be· 

ton arme temellerinin inşası. Bak: Nafıa Vek. İst. Klektrik 
İşleri U. Müd. ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve İspen9iy~ ahit: 
• • • 

t 18 kalem kimya ve Bakteriyoloj ilaç ve malzemHİ 
alınacaktır. Bak : İ ;t. Vakıflar IJirck. ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, (Kalo[ifer Tesisat ':_el\~alzeme 
İzmir Telefou Müdürlüğünden : 

18.1.939 tarihinde ihalesi yapılamıyan 73g lira muham-

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

Fi atlar 

CiNSi 

Buğday yumu,ak 
,, sert 

n kızılca 
Arpa Anadol 
Balda 
Çavdar 
Arpa yemlilc 
Z. yatı E. E. 

,, 1 ci 
Fa1ulya 
ce"viz lcabuklu 
Cuiziçi 

Aşağı 

Kr. Pa. 

5 25 
5 5 
5 28 

4 32 
4 22 

Kutyemi çuvallı 6 5 
,, dökme - -

iç. Fındık 82 -
Tiftik mal 
Tiftik Otlak 
Susam 20 -
Yapak Anadolu 

,, Trakya 
Mısır beyaz 
M11ır ıarı 4 18 
Yulaf 
Kaıer peynir 

• 

23.1.938 

Yukan 
IC'r.Pa. 

5 37 
5 10 

4 5 
4 ~4 

48 20 

Buğday 

Arpa 
Çu·dar 
Un 
Yulaf 
Aıı11r 

Kepek 

Gelen 

l, c:eviç 
Zeytin yağı 
Tiftik 
Su um 
Fuulya 
Pumuk 

Aapa 
Tiftik 
iç ceviz 
Kepek 
iç. fındık 

Giden 

Dış Fiatlar ~ 
Butday Li..erpul 3 

n Şikago 

,, Vinipek 
Arpa Anvers 
Mııır Londra 
Keten T. : • 
Fındık G. :Hamburg 

• L.: 

men bedelli muhtelif cins telefon kordonlarile m kine ~ 
samı 28.1.939 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 
da açık eksiltme suretile ihale edilecektir. 

İlk teminat 55,43 liradır. Şartnameler hergün 1 
telefon müdürlü~ü ile !stanb~l tel~fon mü~ürl~.ğü le\18 J. 
amirliğinden verılecektır: Talı~lerın m.ezkur g~n ve s ... 
te ilk teminat ve kanunı ve11aıkle komısyonıı muracaatP': 

Mensucat-Elbise·Kundura-Ç maşır v.s. 

lstanbuı9Erkek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyon 
Başkanlığından : 

Tutan llk 
Cinsi Miktarı Lira 

Elbi elik lacivert kumaş 489 metre 1956.00 
Siyah vidala iskarpin un çift 905.00 · 

Olrnlumuz talebesi ıçın alınacak elbişelik kumaş ve i' 
pin ayrı ayrı açık eksiltmeyt: konulmu~tur. Ek iltme 8 şıl 
çarşamha günü saat 10 da Liseler Muhasebeciliğinde ya 
caktır. Taliplerin nümune ve şartnameleri görmek için o 
la ve eksiltmeye girmek için de m~zktir gün ve saatte yfı 
7,5 teminat mektub veya mak.buzlarile Komisyona müra 
lan ilan glıınur. 

İıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundalli 

500 çift kar eldiveni müteahhit nam ve hesalıına 21.ı 
cuma günü saat 14,30 da Tophanede .Amirlik Satınalmı:ı 
misyonunda pazarlıkla eksiltme i yapılacaktır. Tahmin lı 
li 950 lira teminatı 142 buçuk liradır. Şartnamesi va ntı 
nesi komisyonda görülebilir l teklilerin kenuni ve ikalll 
beraber komisyona gelmeleri. 

Erzur m Askeri Satınalma Komisyonundan: 

16000 çift: kundura kapalı zarfla eksiltmeye konul 
tur. Tahmin bedeli 3©450 lira ilk teminatı 2283 lir• 
kuruştur. Eksiltmesi 9.2.39 perşembe günü saat 10 
lrzurumda askeri satınalma komisyonunda yapılac• / 
Teklif mektupları belli saatten bir saat evveline I< 
komisyon başkanlığına veya posta i(e gönderilmiş b te 

nacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebılir· 

Kereste, tahta ve saire 

lzmir Telefon Müdürlüğünden : 

18.1.939 tarihinde iha:esi yapılmıyan 995 lira muh8~ 
hedelli 100 adet tenkiyeli ağaç direği 28. t.939 tst1 
rastlıyan cumartesi günü saat 9 da açık eksiltme suretilO 
le edilecektir. 

İlk teminat 7 4.62 lir:ıdır. Şartnameler hergün İzmir 
Jefon miidürlüğü ile lstanbul Telefon Müdiirlüğü Le' 
Amirliğinden verilecektir. İsteklilerin mezkfır gün ve 
ilk teminat ve kanuni vesıı.ikle Komisyona müracaatlat1• 

ol 
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İs tan bul Belediyesinden : 
işin clnıi 

Daire adı ve mahiyeti Mikdarı 

Tala. hedeli 
Lira K. 

Teminatı 

Lira K. 

Mecidiyek8yü 
atölyeıiH ya11g111 ıöndflrme 

aleti 3 30 00 4 50 
Nafıa Müdiiırlütilne masa 50 00 7 56 

Dairesi adı, cinıi, miktarı, ve tahmin bedeli yukarda ya
zılı bulunan İfler ayrı ayrı pazarlıta konulmuştur. Pazarlık 
26.1.939 per4embe günü saat 14,30 da Da~m_i ~n.cim~nde .. ya
pılacaktır. Enakı Encümen kalemiade görulebılır •. lıtekııler 
bizalannda göıterHen teminat makbuz veya mektubıle beraber 
yukarda yazılı gGnde ıaat 14,30 da Daimi EncÜGJende bulnn-
ınalıdırlar. 

~----------------~-----~ 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

• • • 
2800 adet hobin sıgara kağıdı alıııacaktır. Bak : İnhi~ar· 

lar Umum Müd. ilanlarına. 

~ahrukat Benzin-yağları Makine v. s. 

lstanbul Komutanlığı SRtınalma Kemisyonundan: 
Karadeoiz boğazı komutanlığı için lüzumu olan 700 

kilo vakum ve 200 kilo Gres yağı satan alınacaktır. Pa
~arhğı 26. 1.939 perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. 
isteklilerin belli gün ve saatte Fmdıkhda komntanlık Sa
lınalına ksmisyonuna gelmeleri. ...... -

M ütef erri k -
Nafıa Vekaletinden : 

A 2 939 h" d k "itmesi yapılacağı 23 28 Birinci kanun 
" · · tari ıo e e sı d ' l · 1 13000 ı· 938 . 3 · . . 939 t rihlerinde ilin e ı mıt o an ıra · , 9 lkıncıkinun a " -1 ı 

llıuharnmen bedelli 5 adet regülatör kapatanın goru en uzum 
ih:erine eksiltmeden kaldırılmıf olduğu ilin olunur. 

İstanbul Telefon Müdür liığündcn : 

ld . . . 18370 kilo hurda kııışun kapalı zarf a re ı hnyacı ıçın : 
u ulite rııubayaa edıJP-cck tı r. . 

l\.t h b .l ı 5327 30 lira ınuva klrnt temınat 399.55 u.rn ammen enr · ' .. .. .. 
lira ol k · ı · 8 2 939 çarşamlıa gunu saat 15 te mu-up e sı tmesı . · . 
dürlük binasında satıual_m 1 koınısyonunda yapılacak tır. 

1 t kl .1 kkal teminat makbuz vep banka mektu-s e ı er muva .. 4 
bile k • · ı. htevı kapalı zarfları o gun saat 1 e anunı vesaı-.ı mu 
kadar komis ona vereceklerdir. . . . .. .. . . 

Ş Y. h .. levazım a.mirlıgımızde gorulebılır. artnamesı ergun 

lstanb l L AA mirligw i Satınalm Kemisyonundan : u evazım "f 
A k A t · 1 'çin iki adet bakır termosı on s erı Preven erıum . 3n 

ile k k zanının pazarlıkla ekslltmesı 27. l. lf Çarnaşır yı ama a A O r w • 

~Uma .. ü t ı 4 de Tophanede Levazım amır ıgı sa-
tın al gukn ~aa d yapılacaktır. Keşif bedeli 320 lira ına omısyonun a . . 
45 k . 48 ı· a 7 kurnştur.Ketıf ve şartnamesı uruş temınatı ır A 'k ı ·1 
koı:nıs d .. ··ı bilir İsteklilerin kanuna vesı a arı e Yon a goru e • . 
beraber belli saattekomİS)'ona gelmelerı.D 

P T. T . Levazım Müdürlüğünden : 
A 'k : 'ki Aı· . f 5A nci yıldönümü hatıraaı mü-rnerı a ıstı a ınıo \il • • 

nascb t"l k l k pullar için biri konulacak ıkı por-e ı e çı arı aca 'k h 
tre y · b b k 1 k şartile ortada Amerı a artasmı erı oş ıra ı ma . . k 
Ve d'v · T k A "kan bayraklarını ıhtıva etme ve ıgerı fir · merı . . . .. 
etrafları müzeyyen çerçeveli olmak üzere ıkı resım musa-
bakaya konulmuştur. 

R . l bat 939 nihayetine kadar Aukara-esım er en son şu . 
da PTT ı ·· dürltlg-üne teslim ed ilecektır. evaıım mu . . . .. ı· 

B - .1 k 'k' sı'mden her birerı ıçıo yuzer ıra egenı ece ı ı re . . . . 
hlükafat verilecektir. Muvafık görülmıyenler sahıbıne ıa· 
de edılecektir. 

••• 
100000 adet kazma, kürek ve balta saplarının imaliye· 

si Bak : Devlet Orman işletmesi Direk. ilanlarına.. 

* 
Clıft d t l kt r* Bak· İnhisar. U. Müd. ilinlarına. av • et vagone a ınaca ı · • 

••• 
31 kalem taktir cehazı için montaj malzemesi ile 20 kalem 

tekaik •lita alınacaktır. Bak İnhiurlar U. Müd. ilinlarına. 

rzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Komtttanhğı Satınalma Komisyonuedaa: 

Konıutanhğa baj'h birliklerin hayvanatı için lüzumu 
lan 90 ton yulaf satın alınacaktır. pazarlığı 2~· 1.939. per
embe günü saat 1 O da yapılacaktır. lateklilerm bellı sa
tte komutanlık satıaalma komisyonuna gelmeleri. 

M0NAKASA GAZ!TESI 

b) ÜZAV DELER 
fstanbul Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 

521 lira 35 kuruş muhammen bedelli 47 45 adet küher· 
çile çavalı 7.2.939 salı giinü saat 14 de Salıpazarıada As
keri Fabrikalar yollamasındaki satınalma komisyonunda 
açık artırma ile satılacaktır. lıteklilerin 39,50 liralık mu
vakkat teminatla herhangi bir Malmlidürlliğüne yatırılarak 
aalınacak makbuz iJe o gün ve saatte Kommisyonda bulu 
amaları. ÇuYallar her gün Komisyonda görülebilir. Çuval· 
lara gümrük rüsumu verilmiyecektir. 

(Devamı 4 iincü sahifede) 

Nafıa Vekaleti İstanbul Elektrik İşleri 
Umum Müdürlüğünden: 

1-Sllabtaratada teıiı edilecek yeni kazan daireıinin betoD arme 
temellerin İ•fa11 kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmu,tur. 

!-Muhammen bedeli 36287 lira muvakk.-.t teminat 2722 liradır. 
3 - Ekıiltme 13 9ubat 939 pazartesi glnü saat 10 da metro baaıa

da albnc:ı katta toplanacak arttırma ekıiltme komiıyonunda ya· 
pılacaktır. 

4-Bu ite ait 9artna111eler ve Planlar idare•in vezneıinden t 82 
kuru' mukabili1ade alınabilir. 

5-İ.teklilcrin ekıiltmeye rirebilıneleri için f&stnamede yazılı ve· 
ıikaları teklif naektup ları ile birlikte vermeleri lizımdır. Bu işe 
rirmek üzere Nafıa Yekiletinden alınacak ehliyet veıilca11 için 
ekıilt ... e tarihinden en az ıekiz ıün eYvel Yekilete müracaat 
edilmit olmalıdır. 

6-Teklif mektuplarıDın 2490 1aumarah kanun ahkamına uygun 
olarak ekıiltmeden bir ıaat evvel komisyo• reiılitine verilmit 
olma11 lizımdır. (518) 

İstanbul Vakıflar 
Direktörlüğünden: 

Kıymeti 
Lira Kr. 

Pey parası 
Lira Kr. 

206 84 15 52 Çartı Divrik ıokağında l~No. lu dlkki· 
nın tamamı. 

213 68 16 03 Çakmakçılar Dayabatun mahalleıi Valde 
hon nluıu 13-No. lu dükkanın tamamı. 

204 56 15 35 Çarıı Renam Basmacdar sokağında eıki 
ve yeni 25-No. lu dilkkinın tamamı. 

Yukarıda yazılı mahlul emlik satılmak üzere 15 iÜ• müddetle 
açık arthrmaya çıkarılmıştır. 

İbale1i i .2.939 pazarte1i günl saat 14 de icra edilecetinden 
taliblcria Çenberlitatta Vakıflar Başmüdürlütü Mabliilit kalemine 
müracutları. (435) 
-. -

r----

1 D.D.YGLLA 1 i ,, ,, ,,, - ,. 
ME U. MUDUfllU UNDEN ı 

Atatıda Hnelik muhammen bedelleri teminat miktarı bulun·~ 
dutu yer ve iımi yazılı ıayri menkuller birer ıene müddetle ayrı 
ayrı kiraya nrilecektir: m6zayede 6.2.939 pazartesi ıünü Hat 10 
da Sirkecide 9 İşletme binaa.ında yapılacaktır. Şartnameler para
sız olarak mezkur binadaki arttırma komisyonundaa verilmek
tedir. 

Yeri Cinıi Muhammen Kira Temina t 
Ye,ilköy Satıf baraka11 100 Lira 15 Lira 
Sirkeci No. 6 Kirğir mağaza 395 ,, 59,25 ,, ,, No. 5 ,, • 395 

" 59,25 ,, 
" 2 adet kübik 1atış Baralcuı 400 

" 60 ,, 
(446) 3-4 

Devlet Orman İşletmesi Direktörlüğünden: 
1- Devlet ı:ılemir yolları için ağacı müe11e1eden verilmek 

üzere 100,000 atlet kazma, kürek ve balta uplarıaın ima
liyesile yaptırılacaktır. 

2 - Yapılacak pazarlık 6-2-939 tarihinde saat 11 de BüyGkdc
re Babçekiy reYir imirliti tarafından müte4ekkil komis
yen tarafıntlan yapılacaktır. 

3- Munkkat teminat 187,5 lira olup revir yezaeeine teslim 
edilecektir. 

4- Şartnameyi ıörmek için tatil ıünlerinden maada her giin 
pazarhta iftirak etmek için yukarıda yazılı glin ve saatte 
Büyükdere Bahçe köy Orman f akültHi binaıındaki öğret
me revir imirlitine müracaatları ilin olunur. (431) ,; _________________ '\ 

SAYIN MÜTEAHHiTLERiN 

Sayfa 3 

1 

İnhisarlar U. Müdürlüğünd~n~ 1 
1-Şartnamelerioe ekli listede cins, eb'at ve mikdarı 

yazılı muhtelif renkte 2800 adet bobia sigara kağıdı açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il -Muhammen bedeli beher milimetresi 2.20 kuruş ve 
t•tarı 1280.40 lira olup muvakkat teminatı 96.04 liradır. 

111- Ekıiltme l ..f 2.g39 tarilıine rastlıyan salı gü
nü saat 14 de Kabata§ta Levazım ve Mubayaat Şube&ia
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilieceği gibi numuneler görülebiJir. 

V-İsteklilerio eksiltme için tayin edilen gün ve sa
atte yüıde 7,5 güveume paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Kemisyona relmeleri ilaa olunur. (516) 1-4 

••• 
1- Tuzlalarımız için şartnamesi mucibince 90 adet 

vagonet açık eksiltme usulile satan alınacaktır. 
11- Hepsinin muhammen bedeli sif Haydarpa§a 4700 

lira ve muvakkat teminatı 352.50 liradır. 
111- Eksiltme 10.3.939 tarihine rastlayan cuma günü 

saat 15 te Kabata§ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiataız 
tekliflerini, detay ve ebadmı gösterir resimlerin ve vago
oetlerin yatakları hakkmda ayrıca mufassal izahat ile de 
tay resimlerini ihale gününden bir hafta evveline kadar 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü tuz fen Şubesine vermeler" 
ve teklifle.rinin kabulünii mutaıammın vesika alma~arı li 
zımdır. 

VJ- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat 
te yüzde 7,5 güvenme paraları ve tuı fen Şubesinden 
aldıkları vesika ile birlikte yukarıda adı geçen Komisyo 
na ielmeleri iliu olunur. (515) 1- 4 

Cinsi Miktarı 

••• 
Muham. B 0 o 7,5 

Tutarı 

L. Kr. 
teminatı Eksiltmesi 
L. Kr. Şekli Saati 

Taktir cihazı için 31 kalem 
montaj malzemesi 

550 - 41 25 Açık 14 30 

Teknik alatı 20 1258 10 94 35 Açık 15 " 1- Diyarbakır fabrikası taktir cihazı montajı için sa-
tınalın acak bakır, çelik, gaz boruları, çelik gaz flanjları; 
Valf RRkor gibi 31 kalem malzeme ile şarap laboratuva 
n için de 20 kalem teknik alat Şubenıizdeki listeleri mu 
cibince ayn ayrı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

il- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza 
larında yazılmıştır. 

111 - Eksiltmeler 9.2.9l9 tarihine rastlayan perşembe 
günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Kemisyonunda yapılacaktır. 

iV- Listeler hergün sözü geçen Şubede görülebilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 

ferde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur (514) 1 - 4 

• • • 
Muhammen B. % 7 ,5 

Mıktarı Beheri Tutarı teminatı Eksiltmenin 
Cinsi Kilo L. Kr. Lira L. Kr. Şekli Sa atı - .__ ---- -

Çember raptiye 3000 49 1470 110 25 açık 14 
İnce kınnap 300 1 00 300 22 50 pazarlık 14 30 

1- Numunesiniu eb'ad ve evsafında fakat eiyah renkte 
(3000) kilo çember raptiyesi ile numunesine uygun 
olmak üzere (300) kilo ince kmnap hiıalarında gös· 
terilea usullerle ayrı ayrı &atın alınacaktır. 

il- Muhammen betlellerilo muvakkat teminatları hizala
rında gösterilmiştir. 

ili- Eksiltme 27.1.939 tarihine raıtlayan cuma günü hiza· 
larında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Muba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Numuneler hergün s6zü geçen Şubede görülebilir. 
V- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatler

de yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukanda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

( .. 2t) 3- 4 

NAZARI DiKKATiNE .. . ...._..._. ____ . .....,......... .. -.------~---- -----------------;;;.- -;;;;;;;;,;·-------....... ---·----- -.. 
Teahhüt edeceğiniz binalardaki bilcümle 

Elekt:ri k Tesisat:ıarı 
mükemmel ve müsait şeraitle yapılır 

Nafıa Vekiletinin 2 ci sınıf 
Elektrik tesiıatcııı ehliyetaameaini haiz 

SAIT SAVCI 

İstanbul Vakıflar 
Direktörlüğünden: 

lık 
Cinsi Miktarı teminat 

Beyoğlu, Tünel Meydanı, 517 
l~ ikinci kat. Tel. 42956 * •,.. 33 tüsnen birliklerindeki hayvanata için uzumu ~ ~ 

lan 40 ton zulaf satan alınacaktır. Pazarlığı 26.1 .939 per· .---ıı:ııw-.ıwww--_, .. ___ ~-ız::----=--··------· 
Kimya ve bakteriyoloji 118 kalem 

illç ve ıaalıemesi 

Muhammen 
bedeli 
1490 lira 111 lira 75 kr. 

enıbe günü saat 9,36 da yapılacaktır. İsteklilerin belli 
ün ve saatte Fındıklıda komutanlık satınalma komisyona 
elaıeleri 1-tiJQ .-ın .. ,. ....... 

o--.ı: ı_.. Girit 
&ııJdtjı 7er: ARTUN Laımnı 

C~..l.ma &illa,. **- Nu. 10 

Gureba Haıtane.i Kimya ve Bakteriyoloji laboratuarına lüıtU
•u olan ilit ve ma)zeme açık ekıiltmeye konmuştur. ibaleıi 
6.2.939 tarihine miil8dif pazarteai günü saat 15 te i.tanbul Vakıf
lar Ba,müdürlüğii bi11a111nda toplanan Komiıyonda yapılacaktır. 

Şartaamesi berıü1a Levazım Kaleminde fÖrülebilir. (448 
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ABONNEMENTS: Q•otidiea~· tleı Adjudicatiooı 
Ville et Province •• 3 MOIS Ptra. 450 

6 .. • 850 
12 • ~ 1500 MUNA.KASA 

ADMINISTRA 1'i0ı 

Yoghourtchou Han 
ler Etare, N. 3-4 

Galata, Perchembe 8&.zar 

Etranger : 12 aoiı Ptrı. 2700 

Le No. Ptrı . S GAZETESi 
T 'lfphone: 49442 

Botte Poıtale N. 1261 

Pour la Publlcitf ı'adreHer 
i. l' Adminiıtration Journal Profeısionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de I'Etat 

Adrene Tfl,ırraphique : 
latanbal.- ONAK.AIA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui j 

Objet de l'adjudication Motie 
d'adjatiicat 

Priz 
edaatif Heure 

Cavtiosa. Üeu d'a;dja4\catien et :iu 
l"'•Yboire Cahier des Cilurea 

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

A) Adjudieations au Rabais 

Cofl.Struotion-ftiperatfen-Trev. ptubli...,at.-lel de Gon*"911tm-Ou:!Df!:!f!We 

Conıtr. de deu: ponts metallique "Şir:ai,, et 
•Kozluk,, ı route Arablı:ir-!rzincan (calt. cb. 
P. 360) 

Creusemeat de fau11ee pour adductioa d'eau, 
pavare de tuyaux, reservoir d'eau et iııabi

tation pour fonctioanaires (eab. eh. L. 20) 
Coastr. en beton ar•e foademeatı local 

cbaudiire a installer a Silahtarata (cab. cb. 
P. 182) 

Pli caeb 

• 

., 

71800 -

3698S9 89 

36287 -

E4edrlcit&-Gaz·Chauffepe Oentral (ln.talllltlen et Materlel) 

Locomobile a vapaur de 60-70-80 CV·Alteraa- Pli cacb 14000 -
teur de 50 kilowat et tableau de diıtribu-
tion y compria le montage 

Cordon telephoniqueı et accesıoirea de ma- Publique 739 -
cbinea ( aj.) 

"8bnlement - Ohaunurff - Tlaeus Cutr• 

Etoffe bleue : 489 m. Publiqu 1956 -
EacarpiRS noirı : 181 paireı • 905 -
Gant pour Hİie : 500 " Gre a ıre 950 -
Cbauısures : 16000 paireı Pli cacb 30450 -

Ameablement pour Habltation et B•reaux-TaplHerl• ne. 
Table : 1 p. Gre a rre 50 -

T ... vau:a d'lmprlmerle-Papateı:!! 

Papier de cirarette : 2800 bobinea Publique 1280 40 

Bole de Conetru .. lon, PlenohN Poteeus ete 

Poteaux en boiı : 100 p. (aj.) 

Oombuetlble- Oerb11rant-"111les 

Vacoum : 700 k.- Huile srraisse : !OG k. 

W aroanatı : 90 p. 
fer U : 220 t. (aj.) 
Tbermoıiphone en cuivre et chaudiere pour 

laver la linre. 
Extincteurs d'lncendie : 3 p. 
Apparails teclaniques: 20 lots 
Cuivre, acier, tuyaux pour gaıı:, raccord W alf 

ete. : 51 lota 
L'adjudication da 9·2·39 conceraant l'aclaat 

de 5 couvercles de rerulatour a ete anavlee 
Plomb eaıaelote : 18370 it. 
Concours de deux dessinı pour l'emission de 

timbres a l'occaaloa de la 150 eme aanl· 
varHire d'independance de l' Amerique dont 
l'un portera au ıailieux la earte tle I' Ame· 
riqae toat ea laisaant vide la place pour 
denx portraitı et l'autre les drapeaux Tarc 
et Americaine ete. 

Materiel pour conatr. lipe telepboaique (aj.) 

P.rovleloH 

Avoiae : 9C t. 
" : 40 t. 

Paia : 45 t. 
Bewrre, huilc d'olives et elivH 
Viaade : 5 lotı. 
Poiısoaı, poulea et oeuf. 
Div. proviıionı. 

Lerames et frults : 24 lots 
Beurre : 2,5 t. 
Haricota HCS : 10 t.- Lentilleı : 8 t. 

B) Adjudication& a la surenchlre 
Saca de aalpetre : 4745 p. 
Coque d• remorqueur "San. 

Publique 995 -

Pobliquo 4700 -
Pli cach 26400 -
Grc a rre 329 45 

,, 30 -
Publique 1258 10 

., 550 -

- -
Pli cacb 5327 30 

- -

769 -

Gre i rr• 
,, 

P•blit1ue 
Pli oaelıı 

" Pultlique 

" 
Pli eaola 
Gre a rre le k. 1 02 

- -

Publique 521 35 

Samıun Orman Çevirge MOdGrlüfündea : 

3. 1 .939 tarihinden itibaren 23. 1 .939 taribine kadar 20 ıüo mild· 
tietle ve kapalı zarf uıulile arttırmıya konulan ve 23. 1 .939 tarihin· 
de ihalei eveliyeai icra kıhnacatı ilin edilmit olan V eı:ir köpr6· 
ıünün Kavacık yaylası ve Taıhıerit Dnlet Ormanındaıa 1667 m~ 

4840 - illin. Trav. Pub. Dip. Pontı et 13-3-39 15 -
Caausdea 

18144 - Dir. Gea. Slaer Baı:ak Aakara 6-2-39 1, -
!722 - Min. Trav. Pub. Dir. G,n, Af. 13-2-39 11 -

Eleotricit• lıt. 

1050 - MHicipalite Am aaya 6-3-39 15 -

55 43 Dır. Telepboaeı b:air et lıtanbal 28·1·39 10 -

147 - Co•. Aclt. Ecele Ner•ale lıtanbul 8-2-39 16 -
68- ,, 8-2-39 10 . -

142 58 Coa. Acb. lntend. lst. Tophane 27-1-39 14 30 
2283 75 Com. Ach. Milit. Erzurum 9·2-39 10-

7 so Co•. Perm. M .. icip. lıtaabul 26-1-39 14 30 

96 04 Coa. Acb. Econ. Monop. K.tacbe 14-2-39 14 -

74 62 Dir. Telepboaes lzair et lstanbul 28·1-S9 9 -

C••· Acb. Coaaaaci. lıt. Findikli 26-1-39 11 -

352 50 C•m Aeiıı. Eeon. Monop K.taclı• 10-3-39 15 -
1980 - Dir. &ea. P.T.T. Anltara et lıt. 10-2·39 15 -

48 07 Com. Aob. latead. lat. Tepltaae 27-1-.39 14 -

4 50 Coa. Parm. Mun. lltanbul 26-1-39 14 30 
90 35 c ••. Aola. Eeon. Moup. K.• .. he 9-2-39 15 -
41 25 

" 9-2-39 14 30 

- - Min. Trav. Tult. Dep. Mat. -- - -

399 5S Dir. Telephoneı latanb•I 1-2-39 15 -
Dir. icoaomat P.T.T. Aakara 

S7 68 Bir. TelcplaenH I.air at lıtaahul 28-1-39 11 -

- - Cem. Aeh. C•a•u.ı. lat. Fia4ikli 26·1-39 1.0 -
- - ,, 26-1-39 9 30 
330 - Recteur lnıtitut Arricole Aakara 9-2-39 10 -
442 51 ,, 9-2-39 11 -
412 50 

" 
9-2-39 12 -

,,8 65 • ~2-39 14 -
127 40 

" 
9-2-39 15 -

430 - ,, 9-2-39 16 -
c ••. Aelıı. Div. Luloiturraz 28·1-" 11 

- - ,, 28-1-39 11 -

39 50 Coa. Aeiıı. Olr. Fabr. Millt. Jat. 7-2-39 14 -
Dir. Deai~bank Suc1 lıt. Jusqıa'au 6-2-39 

tre •ikib çam ataeına aid Hki ilinıa mefıub addile 10.1.38 tarih· 
inden 10.2.39 tarihiade ibalei evveliyeıi icra kılınmak \izere bir ay 

müddetle ve kapalı nrf uıulile arthrmıya konulmuttur. 
Teklif zarfları lQ.2.939 tarilaiae miaatlif eumadif cuma filaü 

ıaat 14 te lam1aa Orman Çevirıe Mü.lilrlütla.Jeki Orman Satıı 

Avis Officiels 
il lıUU 

Du Ministere des Travaux 
Publics 

L'adjudieation de 5 couvercles de regulateurs d'uoe 
valenr eatimative de 130()() Livres, qui a ete ptıbliee eP 
date deı 23, 28 decembre 938 et 3, 9 ja1ıvier 939 com01e 

deYa11t 8VOİr Jieu le 9.2.939, a ete, par SUİte necessİtCt 
supprimee. (241) (495) l-2 

Müteahhitlerin Takvimi 

Eoza (MMV) .ıY! 905 
Ray (DDY) .;\'! 905 

= 
Çarşamba 25-1 ·939 

.5eyyar taıairbarıe malzemesi {MMV) J\! 905 
Yulaf (Dörtyol Aılt. SAK) ~! 931 
Siyah ve haki satn (MMV) J\! 932 
Heybeliada verem sanatoryoau 1 ci pavyonuna ili ve edilen kısmıad• 

yap. çab tecridi (lıt. Nafıa Müd.) ~· 935 
Transformatör yatı (Nafıa Vek. lıt. Elektrik iş. Möd.) ~ ! 934 
Tütün tozu çavala llabis. U. Müd .) J\! 936 
Powerı istatistik makineleri içia renkli teril (Başvek. lııtat. Gen. 

.\~ 936 
Yol i•t· (Afyoo DDY) !\! 937 
• Elbise, fotin v.s. (lst. Emniyet Mad.) .ı\! 938 
Vakıf fıranı tamiri (Seyhan Vakıf. Müd.) ~\! 940 
• Çam kereste ve odua (Konya Orman Mid.) .ı\! 942 
• Koyun, keti, aıtır deriıila bar1ak (fHK lnegöl Şub.) 11! '43 
Masa, aandalya v.s. (Bandırma lnhis. Müd.) J\! 943 
Çuk•r taairi (İst. Beled.) ~\! 944 
Meafez İDf. (Sıup Vil.) ,,\! 944 
• Deri ve baraak (THK Merzifon Şu ... ) ~Y! 945 
Kazma, kirok ve çekiç (Giyarbalm Vil.) !\! 948 
Eter takımları (Tekirtlat Vil.) .~ .. 949 

Memento des Fournisseurs 

Mercredi 25-1-939 

Produits pharmueutiquea (Min. Def. Nat.) :No 905 
Railı (Clt. de Fer Etat) No 905 
Materiel pour ateli~r de reparation ambulant (Min. Def. Nat.) No ~ 
Avoine (Com. Acıb. Milit. Dörtyol) No 931 

Satia (Min. Def. Nat.) No 932 '' 
Conatr. toiture au sanat~rium Heybeli (D~r. Trav. Pub. lst.). ~~ 9t) 
Huile tranıforıaataur (Mın. Trav. Pub. Dır. Gen. AL Electrıcıte Iı 

ı 

c 
No 934 

Sacı pour poudre .le tabacı (~ir. Gen. Monopo~eı) No 936 . • ) •ı 
Fiche1 pour aachiae ıtatlstıque rtewers (Dır. Gen. Statıstı-.o' Y 

No 936 
Conıtr. route (Ch. de Fer Etat Afyon) No 937 

• Coıtuıaea et' ebausıurea (Dir. SOrete Ist.) No 938 
Rep. bitisae Vakouf (Dir. Vakouf Seyhan) No 940 
• Boiı de aapin (Dir. Forets Konya) No 942 
• Peaux et boyaux (Llrue Aviation Turque Suc. lnagöl) No 943 
Talalea, cbaises ete. (9ir. Menopoles Bandırma) No 943 
Rep. c:lea creux (Mun. lstaabul) No 944 
Constr. dalotı (Vil. Sinop) No '44 
Pelle, piocbe at marteaa (Vil. 0iyarltakir) "o 948 
Articlea de scllerie (Vil. Tekirdat) No 949 

Komiıye•u lauı:urunda açılacaktır. 
lhalei e·neliyesi I0.2.939 tarihinde cuma rü•ü uat 

eakhr. 
Muhammen bedeli 6618 liradır. 
Muvakkat teminatı 500 lira 10 kuruştur. 
l.teklilerin kaauni ikametl'ibı olmuı ve ticaret odasında 1ıl' 

yıdlı olduklarına dair ve~aik ibraz. etm~leri. ~eşru~tur. . I Mi 
Teklif mektupları te•ınat makbuzlarıle ~ırlıkte ıh~le. •.aatıod at' 

bir aaat ev•eline kadar orman utış komııyon Reıılığıne ' 
numaralı makbuz mukabiİintle verilmiş olacaktır. J 

İıteklileria mektublannda şartname ve muknelname projel 
okuyup kahul ettikleri yazıp imza etmeleri meşruttur. ,1 

Şartname ve mukavelname projeleri Ankara i.tanlıtul ve S• 
ıua •rman çuirge müdtrHiklerinden alınarak okunur. 


