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~ ABONE ŞARTLARI: 

Türkiye içio Kuruş 
3 AYLIGl 450 
6 • 850 

12 • 1500 
Ecoebmemleketler içio 

12 aylağı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediy t makbQl değildir . ................ .., ........ 

PERŞEMBE 

Hergfin -çıkar iktisadi, mali ticari ve zirai 
il 

o 

6 ,....,,~ETE.Sn 

5 lkinciklntuı 1939 

iDARE HA NE: 
Y oğurtcu hanı, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe Paıarı 

lLAN ŞARTLARI 
adarehanemizde •örüıülOr 

Telır.: lst. MÜ~AKA.SA 
~ Telefon. : 49442 

~ 
/ 

Posta kutusu N. 1261 

.................... 

Umum Tüccarların ve MÜ teahhi t l erin Mesleki Organıdır 
Q 

Memleket Haberleri a) MÜNAKASALAR 

inşaat. Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

=>ortokal vem ndalina 
bolluğu 

Toptan fiatlar düştü, 
perakendelerde de· 

ğişiklik yok 
Portakal ve mandalina bol· 

la maktadır. Son bir hafta 
zarfında piyasaya 3,200,000 por· 
takal, 537,000 de mandalina 
gelmiştir. Dörtyol ve Alanya 
portokallarının toptan fiatların· 
da bir hafta evveline naz.aran 
30-40 kuruş kadar ucuz.lauıa 
göze çarpıyor. Fakat pernken· 
de fiatlarda hiçbir değişiklik 
yoktur. 

Dörtyol portakallarının 100 
lük .andıkları 136-200, 80 lik· 
Ier 210·280, Alanyanın 100 lük· 
leri 200·290, 80 likleri 200-350, 
Finikenin 200 lükleri 375-450, 
160 lıklnrı 400·800, Mersin por· 
takalların 120 likleri 500·900, 
160 lılı:ları ~a 430-800 kurut 
arasındadır. 

Piyasaya Rize portakalları 
ıelmeye başlamıttır. 64 IGk 
aandıklar 220·260, O likler de 
220-230 kuruştur. 

Mandalina fiatlarında de§'i · 
tiklik yoktur. Dörtyol 130-275, 
Bodrum 200·400, Alanya 70-280 
Rize 75-12 , Finike 175-400, 
Mersin I00-225 kuruştur. 

Bu toptan fiatlar yüzer san· 
dıklık mandalinalara aittir. 

Son hafta piyasaya 223,000 

kilo elma gelmiştir. 

Gaz fiatı ucuzlayor 
iktisat vekaleti molörin ya· 

ğınm her çift tenekesinden 
onbeter kuru4 noksanına sa· 
tılmasını karar altına almış 
ve alakadarlara bildirmiştir. 

Hatayla ticari 
münasebetin faydaları 

Hatayla yapılacak ticari mua
melelerde ~österilen kolaylık
ların son derece faydaları gö· 
rülmektedir. Bu arada şebri· 
miz.den yazı makinesi ve ba:ıı 
mahsuller aev~olunmuttur. Ay· 
rıca evvelce bir şubesi açılmak 
üıı;ere olduğunu yazdığımız Mil-~ 
li baukalarımızdan biri mühim 
kolaylıklar ıöıterme kararı ı 
almıttır. Naz.illi fabrikası ma· 
mulatından mühim miktarda 
basma yakında Hataya göntle
rilecektir. 

Hatay tüccarları, gayri ma· 
mul tütün isteklilerini şehrimiz· 
deki alakadarlara bildirmiıler

dir. 

Trabzon limanının . . 
pro1esı 

Trabzonda yapılacak yeni 
liman ve turistik oteller etra• 
fın~a tetkikatta bulunmak 
üzere Denizbank 4ehômizden 
Trabzona mühendiılerdea mü• 
rekkep bir heyet iÖndermiştir. 

Bankanın inşaat 4efi Neşet Ka· 
aınrıl ve lngiliz mühendislerin· 
den Mister Manıon'un dahil 
olduğu bu lıeyet a:ıaları Tra· 
bzon limanında tetkiklerde bu· 
lunmuşlardır. Bu tetkikia neti· 
cesinde evvelce hazırlanan plan 
üzerinde bazı tadilat yapılmıt· 
tır. Limanın projesi yakında 

kati feklini alacaktır. 

bir Çekoslovak grubu 
şehrimizde fabrika 

açmak istiyor 

Deri ihracatı canlandı 

Bir Çekoslovakya grubu Türk 
ofise müracaat ederek Türkiye 
de bir fabrika kuracağındaıa 

bahntmektedir. Çek sermaye· 
darı, Türkiyede fabrika açmak 
için ne gibi tartlara ihtiyaç 
olduğunu Türkofiıten ıormak

tadır. 
Son günlerde Almanyaya 

kuzu derisi ihracatı artmakta
dır. Kuzu derilerinden Alman• 
yada eldivenler yapılmaktadır. 

Diğer taraftan Çekoslovak· 
yadan da ku:ıu derilerine karşı 
talepler başlamıthr. 

Çorap mütehassısı 
1 aya kadar gelecek 

Çorap fabrikaları ince fakat 
mukavim çorap yapmak için 
icap eden tedbirleri alacaklar
dı. Bunun için Al•anyadan ge
tirtilmeıine karar verilen mü· 
tebassıs Rudolf bir ay içinde 
tebrimiz.e gelmit buluaacaktır. 

• • 
inhisarlar varidatı 
22,S milyonu buldu 
Müıkirat, tütün, tuıı; ve barut 

inhisarlarının varidatı ba mad· 
delf'rin istihlikile mütenasip 
olarak ller sene inbiaarlar ve· 
kaletinin bu maddelerden 1938 
mali yılının ilk altı ayında el· 
de ettiği safi varidat tahmi
nen 22 buçuk mily•n lirayı bul· 
muttur, 

Türkofis, Çek sermayedarına 
verdiği cevapta, Tetyiki Sana· 
yi Kanununun hükümlerinden 
bahıetmittir. 

Ankara Borsası 
4.1.939 

Açılış Kapanış 

1 lngiliz. füası 5.85 5.85 
100 [)olar 126.1975 126.1975 
100 Franaız fr. 3.3125 3.3125 
ıoo Liret 6.64 6.6225 
100 lsviçre fr. 28.515 28.51S 
100 Holanda fl. 68.6825 68.6825 
100 Rayhiımnrlc 50.6725 50.6725 
100 Belçika fr. 21.2875 21.2875 
100 Drahmi 1.0675 1.0675 
100 Leva 1.5375 1.5375 
100 Çek. kronu 4.325 4.325 
100 Pez.eta 5.825 5.825 
ıoo Zloti 23.76 23.76 
100 Pengo 24.8925 24.8925 
100 Ley 0.895 0.895 
100 Dinar 2.80 2.80 
100 Yen 34.125 34.125 
100 lıveç kronu i0.1275 30.1275 
100 Rable 23.8725 23.8725 

ESHAM ve T AHVILAT 
Sivaa·Erzuru• ili 19.- 19.-

1938 yiizde 5 ile. 19.40 19.40 
Ergani 19.55 19.60 

Çanakkale Mıt. MeYk. Satınalma Komisyonundan: 
Çanakkale Mst. M v. defi tayyare taburuna yapılacak 

bir levazım ve laarbiye anlaarı açık eksilt eye konulmuş· 
tur. 

İhalesi 16.1 39 pazartesi günü ıaat 11 de Mst. Mv. 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

K~şif bedeli 136 lira 8 kuruş olup vakka t te· 
minab 611 liradır. 

İstanbul belediyesinden: 
Keıif bedeli 9056 lira 75 kuruş olan Takıimde yaptı· 

rılacak umumi helA kapalı zarfla eksHtmeye konulmuştur. 
Eksiltme 20.1.939 cuma rioü saat 15 de Daimi encü· 

mende yapılacaktır. Keşif evrakile şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda 
yazıla vesikadan başka Fen i~leri müdürlüğünden bu iş 
için alacakları fen elaliyet vesikasi!e 679 lira 26 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mek· 
t11blarını havi kapah zarflarını yukarıda yazılı günde saat 
14 e kadar Daimi encümene vermelidirler. Bu saatten 
sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden· 

Ehiltmcye konulan iş: 37796 lira 25 kuruş keşifli Ge
libolu hükumet konağı inşaatının 14999 lira 10 kuruşluk 
birinci kısmıdır. 

Bu işe aid şartnameler ve evraklar şunlardır: 
A Ek.,iltme şartnamesi 
B Mukavele projesi 
C Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D Yapı işleri umumi fenni şartnamesi 
E Husu~i ŞJrtname 
F - Keşif cetveli, metraj cetveli, fiat bordrosu 
G - Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı Çanakkale Nafıa 

Müdürliiğünde bedelsiz olarak görebilirler. 
Talib çıkmamı:;; olan hu işin pazarlıkh ihale i 27.1.939 

cuma günü saat 15 te Nafıa müdürlüğü binasında toplana
cak komisyonda yapılacaktır. 

Eksıltme pazarlık usulile yapılacaktır. 
Bu j ... e girebilmek için isteklilerin 1800 liralık muvak

kat teminat vermeleri ve ihale gününden nihayet 8 gün ev
veline kadar villyet makamına müracaatle alacakları ehliyeti 
fenniye ve ikasile 938 yılına aid Ticaret Odası ve ikasını 
ibraz etmeleri lazımdır. 

Malatya Defterdarlığmdan: 
Kapalı zarf usulile eksiltmeye konan iş: Temel ve 

9odrum kah betonarme kısımları kısmen yapılmış olan 
Malatya merkez bikfımet konağınm ikmali inıaatı ve te
sisatıdır. 

Kalorifer tesisatı 25 bin, sıhhi tesisat 9 bi11 lira üze· 
rinden götürü olarak ve geri kalaa elektrik tesisatile bil· 
tün bina inşaat keşifleriadeki valıid fiatlar esas üzeriaden 
eksiltmeye konulan işin heyeti umumiyesinin keşif bedeli 
202.625 lira 90 kuruştur. 

Muvakkat teminat 11381 lira 3 kuruştur. 
ihale 21.1.939 tarihi•e musadif pazartesi ılinü saat 

14 de Malatya Defterdarhj1 eksiltme komisyonunda ya
pılacaktır. 

Bu ite aid evrak Malatya, İstanbul ve Ankara aafıa 
müdürlükleri&de görülebilir. 

İsteklileri& bir mukavele ile en aşağı 60,000 liralık bir 
bina veya tesisat itini teahhüd ve ikmal etmiş oldukları· 
nı gösterir vesika ile birlikte ihale gününden laakal se
kiz gün evvel vilayete istida ile müracaatle bu işe ıire
bileceklerine dair ehliyet vesikası almış olmaları •e ka
nunun gösterdiği .şekilde hazırlanmış •e teklif mektubla· 
rını havi zarfı yukarıda yazılı mu•akkat teminat 
ve vilayetten alaca(ı ehliyet vesikasi!e birlikte ikinci bir 

zarfın ıçıne koyarak ihale saatinden bir saat evveline ka· 
dar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. Postadaki gecikme nazara alınmaz. 

Aıkerl Fadrikalar Umum Müdürlütü Merkez Satınalma 
Komiıyonundan: 

Kmlıckalede yaptırılacak inşaat. 
Ketlf bedeli 7712 lira olan yukarda yazılı inıaat Askeri Fab

rikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca 23·1.939 
paz.arteai günü nat 14 te açık ekıiltme ile ihale edilecektir. 

Şartname 39 kurut mukabilinde Komisyondan nrilir. 
Talipleri• muvakkat teminat olan 578 lira 40 kurut ve 2490 

numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerimleki ve1aikle ••ayye• gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

Antalya Nafıa MüdGrlGğOndea : 
Eluiltmeye konulan it : (Antalya - Serik yolu Km. 20+000 tla 

Ziraat Vekaleti sıcak iklim nebatları 11lib iatasyonu bina11 ikinci 
kısım iotaatıdır. ) 

Bu inııaata ait tartnaaaeler ve evrak şualardır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukuele proje1I 
C - Bayındırlık itleri reael şartnamesi 
D - Huıusi şartna111e 

E - Keşif cetveli 
G - Proje 
16347.85 liralık keşif bedeliaden müfrez 
Keşif bedeli mubammeai : 15375 liralık tabıi1&t niıbetinde İn· 

şaat. 

lstiyenler bu şartnamelerle evrakı 4 lira mukabiliade Antalya 
Nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

Eksiltme de 23.1.939 tınihinden (pazartesi) rünü saat 16 Nafıa 
m11dirlü~üodeki ekıiltme komisyoaunca yapılacaktır. 

Ekıiltme kapalı ı:arf uıuliyle ve vahidi fiat üzerinden yapıla· 
caktır. 

Eksiltıniye iirebilmek için iıteklilerin 1153.12 lira muvakkat 
teminat vermeleri, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmeleri lazımdır. 

Ticaret odası veaikuı ve ihaleden en a:ı sekiz ıün eyvel vi· 
liyetten bu iş için ehliyet yeaikaıı ve yaptığı işlere ait bonser
Yisler. 

laçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma Komisyonundan : 
Müteahhit nam Ye hesabına açık ekıiltme ıuretile 1atın alına

cağı illn edilen 200,000 metre aarıılık bez.in beher metreaiue 
verilen 23 kurut 20 sHtim fiyat pabaJı rörüldütünden ayni mik· 
tar sargılık bez. 9.1.9 i9 pazartesi günü uat 11 de açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. ilk teminat 3480 lira olup fartnameai 2a2 
kuruşa Ankarada komiıyondan alınır. Ekıiltmeye gireceklerin 
kanuni teminat Ye 2490 1ayJlı kanunun ı.a cü maddelerinde yazı· 
h belgelerle birlikte eksiltme rün, saatinde Aakrada M. M. Ve
kaleti ıatın•lma komisyonunda bulunmaları . 

• • • Hepıiac tnbmin edilen fiatı 10400 lira olan 100.000 adet 
l cc. ve 90.000 adet 2 ec. lik boş ampul 21.2 939 aah gGaü 1&at 

U de kapalı zarf asuliyle utın alınacaktır. 
ilk teminat 780 lira olup şartnamesi M. M. V. satınalma Ko. 

da bedelıiz görillür. 
Ekıiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2498 sayılı kanunun 

2 ve 3 cü maddeleriade yazılı belgelerle birlikte teklif mektupla
rını eksiltme 1&atinden behemehal bir saat ev•etine kadar M. M. 
V. satınalma Ko. aa vermeleri. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Askeri Fabrikalar U· Müdürlüğü Satıualma Komisvonıından: 
J 

Keşif bedeli 140 bin lira olan Kırıkkalede yaptırılacaıc 
kalorifer tesisat\ askeri fabrikalar umum müdürlüğii merkez 
satınalma komisyonunca 21.2.939 salı günU saat 15 te kapalı 
zarfla ihale edilecektir. 

Şartname 7 lira mukabilinde komisyonda• verilir. Talip· 
}erin muvakkat teminat olan 8250 lirayı havi teklif mektub
]anm mezkiir günde saat 14 e kadar komi1'yona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

• • • 
6 adet elektrik motörü alınacaktır. Bak: fabiı. U. Müd. ilinla· 

rına. 

• • • 
Malatya hükumet konağında yap. kalorifer 

sıhhi tesisatı. Bak: in~aat sütununda Malatya 
il~nına. 

elektrik ve 
Dcfterdarhtı 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Mahm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a Münakasaıar 

lnfa6t, Tamirat, Nafıa lflari, Malzeme Harita 

Tayyare taburuaa yap. bir levazım ve harbiye aç. elcı. 8136 08 
anbarı İnf . 

Gelibolu hültOmet konaQ-ı inş. (1 kı11m) pas. 14999 10 
Taksimde umumi heli inş. kapalı s. 9056 75 
Kırıkltalede yap. inı. (şart. 39 kr) aç. eka. 7712 -
Aatalya·Serik yolu berinde ııcalc ildim nebat- kapalı a. 15375 -

ları ıılih istasyonu binası inı. (2 nci kısım) 
hart. 4 L) 

Malatya bükftmet konağı ikmali inş. ve kalori• 
fer, elektrik ve sıhhi teaiıat • 202625 90 

llAçlar, Klinik ve ispençiyari aUlt, Hastane Lav. 

Sarrılık bea: 200.000 m. (ıart. 232 ltr) (temd) 
Boı ampul 1 cc lik: 100.000 ad. - ve 2 cc lik; 

90.000 ad. 

•9· eka. - -
kapalı a. 10400 -

Elektrik ·Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzmeal) 

Elektrik motörü: 6 ad. 
Karıkkalede yap. kalorifer tesiı. (şart. 7 L) 
Malatya hükQmet kona2'ında yap. kalorifer, ııh-

t.i ve elektrik teıiı. (bale: İDf . sütH.) 

Nakliyat· Boşaltma - YDkhrtna 

Yaprak tütünleri nakli: 210 t. 
Depo ile iıkelc arasında eşya o.idi. (temd) 

Mahrukat, Benzin, Makine yafjları v.s. 

Sömikok: 50 t. 
Mazot: 16200 k. 
Motörin: 5 t. 

MDteferrlk 

Klapeli abdesthane hunusu: 100 ad.- termosifon 
komple: 12 ad.-banyo: 12 ad. 

Malzeme su işleri ambarı için: 37 kal. 
Su uatı: 500 ad. 
Lokomotif ve vagon verenleri: 14 kal. (şart. 

275 kr) 
Tavel 20 gözlü motörlü tam takım: 1 ad.· ~ile 

makinesi: 1 ad. - ıeriplaa 10 kiloluk: 1 ad. -
Schoppor kumaş mukavemet makinesi: 1 ad, 
100 kiloluk haısas bukül: 1 ad.·adi terazi: 
1 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sadeyı~: 2,5 t. (temd) 
Zeytin daneıi: 300 k. (temd) 
Edirne peyniri: 600 ,, • 
K. soğan: 2400 k. 
., ,, 28,4 t. (temd) 

Saman: 150 t. (temd) 
Sadeyağ: 100 t. (tart. 460 kr) 
Kuru ot: 470 t. 

b Müzayedeler 

Müıtamel ralvaniz. ve .. ç bidon: 3000 ad. 
Han enkazı 

Nakliyat: Boşaltma· Yükletme ve s. 

paa. 600 -
kapah z. 140000 -
kapalı a. 

aç. eka. 1200 -
1291 -

pu. 350 -

aç. ekı. 1010 -

• 2781 -

• 2250 -
kapalı z. 55000 -

- -

paz. 2750 -

• 157 50 
.. 360 -

216 -
pH. - -
• - -

kapalı z. k.O 92 
kapala s. 

kapalt z. 7500 -
paıı. 450 -

Çanakkale inhisarlar Müstakil Müdürlüğünden : 
Nefıi Yenice kazası ile hamdi bey nahiyeainde 938 yılı mahıu• 

lünden kabili tezayüt ve tenakus 210000 kilo balya halindeki yap
rak tütünlerin kamyonlarla, E'rıgece ve bahkeair yolu ile Bandır
madaki inhisarlar bakım evlerine nakli işi münakasaya konulmuttur. 

Münakasa müddeti 15.12.938 perşembe günü sabahı batlayıp 

13.1.939 cuma günü akşamına kadar otuz ıündnr. 
Taliplerin bu babtaki şartnameyi okumak ve izahat almak üze· 

300 liralık muvakkat teminat akçasını hamilen Çanakkale inhiıarlar
ıadaki münakasa kaime1ine pey ıOrmek üzere mOıtakil müdürlü
ğe müracaatları. 

Maliye V ekiletiadea : 

Depo ile iıkele araıında eşya nakliyatı için 28.11.938 tarihinde 
yapılan ekıiltmede bulunan fiat fahit görülmüt olmakla ekailtme
ıi 15 gün daha temdid edilmiştir. Taliblerin ihale gOnü olan 
19.1.939 pertembe günü saat 14 te muvakkat teminatlarile birlik
te Dolmabahçe Kırtasiye deposuna müracaatleri. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlarıv.!:_ 

Samsun Vilayetinden : 

Eksiltmeye konulan İf : (Nafıa kamyonu ıçm alınacak 
400 teneke benzin, 4 teneke vagon ve 4 teneke valvalin 

yağı. ) 
Muhammen bedelleri 1187 lira 65 kuruştur. 
Muvakkat teminat 89 lira 7 kuruıtur. 

611 -

1800 -
679 26 
578 40 

1153 12 

11381 30 

3480 -
780 -

45 -
8250 -

90 -
97 20 
27 -

75 75 

208 60 
168 75 

4000 -

200 25 
52 50 
21 -
17 -

224 -
169 -

5850 -
2115 -

1125 -
67 50 

Çaaakltale Mıt. MYk. SAK 

• Nafıa Mld. 
latanbul Belediyeıi 
Aılc. Fabr. U. Müd. SAK Aak. 
Antalya Nafıa Müd. 

Malatya Defterdarhiı 

M. M.V. SAK 

• • 

lnbiaarlar U. Müd. 
Aık. Fabr. U. Mild. SAK Ank. 
Malatya Defterdarlıfı 

16-1-39 11 -

27-1-39 15 -
20-1-39 ıs -
23-1-39 14 -
23-1-39 16 -

23-1-39 14 -

9-1-39 11 -
21-2-39 11 -

20-2-39 14 -
21-2-39 15 -
23-1-39 14 -

Çanakkale labisar. Müd. 13-1-39 
Maliye Vek. Dolmababc;e Kır. Op. M. 19-1-39 14 -

lnbiıarlar U. Mnd. 20-1-39 15 -
Kiruh J. 1 Tb. SAK 10-1-39 15 -
Gilmr. Muh. Genel Kom. lst. SAK 9-1-39 11 -

D.D.Yolları Haydarpaıa 

Aakara Belediyesi 
,, 

" D. D. Yolları Ank. H. P•fa 

Buru Ticaret ve Sanayi Oda11 

Ka1tamonu Bölre Sanat Ok. 
,, • ,, 

" Kirazlı j. 1 Tb. SAK 
Çanakkale Mıt. Mvk. SAK 

• ,, 
M. M. V. SAK 

Malatya Aak. SAK 

lnbiıarlar U. Mld. 
lataab•I Belediyesi 

Dir. 

14-1-89 10 30 

20-1-39 10 30 
20-1-39 10 30 
20-2-39 15 30 

1·2-39 a kadar 

14-12-38 itib. 1 ay 
14-12·'8 ,, 
14-12·38 .. 

10-1-39 16 -
7-1-39 a kadar 
7·1-39 

" 25-1-39 11 -
13-1-39 10 30 

20-1-39 16 -
6-1-.39 14 30 

Teminat iş bankasına yabrılarak makbuz veya banka 
mektubu ibrazı ıarttır. 

ihale 16.1 939 tarihine mlsadif pazartesi gilnO saat 15 
de Vilayet daimi encümeninde açık ek!iltme uıuliyle ya· 
pılacaktır. 

Şartnameler Vilayet daimi encümeni kalemindedir. 
Görmek ve tafsilat almak isteyenler hergün encümen ka· 
lemine müracaat etmelidir. 

ihaleden mütevellit bilumum rüsum ve borçlar •e ilan 
ücreti Müteahhide aittir. 

Eksiltme 2490 numaralı kanun hükümlerine göredir. 

Samıun Aıkeri Sahnalma Komisyonundan: 
Samsun Garnizon kıta ve mtlessese erahnur Hnelik 

ihtiyacı olan 500.000 kilo odun kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuş ve istekli çıknıamışbr. 

Parası 5ftOO lira ilk teminatı 412 lira 50 kuruıtur. 
Şartnamesinde değişiklik yoktur. Bir ay içinde pazar

lıkla alınacaktır. lıteklilerio teminat ve vesikalarile ltir
likte Tümen binaıındaki komisyona gelmeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıiı lsta•bul 
Satınalma Komiıyonundan: 

5 ton motörinin 9.1.939 pazarteıi günü saat 11 ile pa
zarlığı yapılacaktır. 

Tasınlanmış tutarı 350 lira ve ilk teminatı da 27 liradır. 
iıteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuz

larile Galata eski İthalat Gümrüğündeki komisyona iel· 
meleri. 

5 lkinciklnu• 1939 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
3.1.938 

Fi atlar Gelen Ton 
CiNSi At aft Yukan Butday 225 

Kr. Pa. Kr.Pa. Arpa 103 
Noh•t 15 

Buğday yumutak 5 25 Un s9iA 
" 

aert Pam•k 3 
kızılca - - Peynir 3 ,, 

Arpa Anadol 4 10 4 11 Mııır 25 

Güz yunu 73 - z. yağı 7 
Kunemi -Çavdar 3 37 Yapak 

Arpa yemlik Tiftik 34 
Z. yatı E. E. 54- 55 -

Giden Tat ,, 1 ci 52 -
Arpa 

CeYİZ kabuklu 
Cevi:ıiçi 57 -

Buğday 2000 
Bakla 201 

Kuıyemi çuyallı 5 23 5 26 iç badem 3 ,, dikme 5 1 K. fındık 13_.. 
t~. Fındık 

Dış Fi atlar 
Tiftik mal 
Tiftik Otlak 135- Buğday Llnrpul 

Sueam 20 10 • Şikago 

Vinipek fa 
Yapak Anadolu 54 -

,, 
Arpa An vere lU 

• Trakya 
Mııır Londra de 

Yulaf Keten T. : al 
• 

Mı11r beyaz Fındık G. ;Hambursr 
M111r aarı L. : - - yı 

• ,, 

Deniz Levezım Satınalma Komisyonnndan: 
li 

Tahmin edilen bedeli 52000 lira olan 200 toıa benzi " 
19 İkincikanun 939 tarihine rastlıyan 19erşembe günü saat l 
de kapalı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

İlk teminatı 3850 lira olup şartnamesi hergün komisyo~ bi 

dan 260 kuruş bedel mukabilinde ahnahilir. !· 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzif 

1 

edecekleri kapalı teklif mektuplarım en geç belli gun ~ 
saathm bir saat evveline haclar Kasımpaşada bulunan komi 
yon başkanlığına nrmeleri. 

Preventorium - Sanatorium Direktörlüğünden : 
Alınacak kömürün Kur11ma te.lim Alınacak Muvakk ~ 

cinai tahmia olunaa Fi. miktar tutarı temiol 
Lira K. Ton Lira K. Lira 1' ra 

Kriple kömürü 17 75 120 2130 159 1t ~ 
Haydarpaıada Valdebafında bulunan kurumumuz İfİn aatın alın 

cak miktar ve muhammen fiatı yukarıda yazılı kömür •sık ekıil r~ 
miye konulmuıtur. 

Ekailtme 19-1-939 tarihiae teaadif eden perıembe günü aa~ 
14 te iataubulda Cataloğlunda Yüksek Mektebler Muhasibliği bl' 
nasında toplanacak komisyoada yapılacaktır. 

fıteklilerin ekıiltme eaatindea bir eaat evveline kadar muvak' 
kat teminatlarını ıözü geçen muhuiblik veznesine yatırarak ala' 
Hkları makbuz ye yeni yıl ticaret odası veıikalarile yukarıdl 
göıterilen gün ve saatte komiıyona ve ıartnameyi görmek iltiyeıt 
lerin de mGeeıeH direktörlütü•e baıvurmaları . 

Kirazlı J. 1. Tb. Satıaalma Komisyonu 
Miktarı Talımin B. 

Cinai kilo lira 
Mazot US200 1291 
K. ıoğao 2400 21 ö 

ihalesi 10. 1.39 saat 15· 16 dadır. 

Başkaalığından: 

Muvak teminat 
lira kr. 
97 20 
17 

Ganakkale J. Alayının Kirazlıda bulunan taburunuf 

E 

20. t 2.938 tariaiaden d 1.8.939 tarihine kadar o lan dokuf 
aylık ihtiyacı içia l 296 kilo mazot ile 2400 kilo kuru sd S 
ğan Kirazlıdaki tabur mahfelinde ve tabur satınaloıa ko' 
misyonu tarafından açık usulile eksiltmeleri yapılacaktıl" M 
Talihler teminatlarile birlikte 2490 sayılı kanunun 2, 3 ne• 
maddelerinde yazılı veaaikle birlikte Kirazlıdaki komi• 
yona müracaat etmeleri ilin olunur. 

• •• 
50 ton aöıaikok alınacaktır. Bak: lnhiı. U. Müd. ilanlarına. 

Müteferrik 

Nitde Nafıa Müdirlüğünden . 

Nafıa dairesi kamyonları için 1080 lira muhammen be' 
rlelli sekiz aded iç ve dış kar lastikl ri satın alınacaktır. B 
lastikler 32X6 eb'adında olacaktır. 23.12.938 tarihinden itı' 
haren 20 gün müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. Taliblt' 
rin yiizde 7,5 teminat akçelerile birlikte 11.1.939 çarşamb' 
günü saat on beşte ihalesi yapılmak üzere Vilayet Daimi E,. 

ellmenine müracaatler i ilan g}unur. 

Devlet Demiryo1ları İşletme Umum Müdürlüğünden: 

El 

Muhammen bedeli IOIO lira olan 100 adet klapeli ab' 
deıthane buniıi 12 adet termosifea komple 14.1.39 cd' Y 

martesi günü saat 10,30 da Haydarpaşada gar binasmdl' 14 
ki komisyon tarafından açık eksiltme usulü ile satın ala' 
nacaktır. 

Bu ite ıirmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği qesai~ t 

(Devamı 3 üncü sahifede 2 inai sutununda) 
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Anketler: 

ezir yağı Ih ikir ? • 
UI 

Açık rakkamlı bir vesika ve kapah cümleli bir 
mektup. - Şikayet edenlerin bezir yağı he
sabatı hakkında hiç bir malumatı yok mu? -
Bunların ğüttüğü maksat neymiş? · En
der görülen bir açık kalplilik: fabrika 
işleme sırrını ifşa ediyor. - Yüzde an-
cak 2,75 kar bırakan bir meta. -
Ortada ihtikar şoyle dursun, 

hemen hemen zarar var ! 

Dün aJ<ıam Bakırköy yağ 
fabrikaları Yağ Ticareti ve l-
111alitı Türk Li int d Şirketin

den S. Bilil imzalı bir mektup 
aldık. 

Mektabu ve ekli olan nıika
yı aşağıda aynen dercediyoruı.: 

"Münakasa Gnz.eteııi,, yazı 

itleri mfidfirlugüne 
926 numorolu 31.12.938 tarih

li 2'1Zetcnin Ankdler ııütununda 
"Bezir yağları ihitikarı,, mı? ser· 
levhalı yez.ıda fabrikamızın ismı 
zikr edilmesi dolayısıyla ve hiç 
bir hesaba istinat etmeyen, daha 
doğrusu bezir yağları hesabatı 
hi9 bır malümatı olmadığı an· 
laşılan bir kaç şikayetcinin 
sırf bir maksata iııtinat ettikle· 
rini nazarı dikkata alan fabri· 
kamız her fabrika için i'leme· 
leri bir aır oldu~u halde müşte
rilerim'z indinde ibtikarm ol
madığını meydana koyan ma· 
liyet fiyatlarmı yazım za ek ola· 
rak sunuyoruz. Matbuat kanu· 
nunun olbabdaki ahkamına teffi 
kan ayni sütunda neşrini sa
yın sraz.eteniz.den rica ile saygı
larımızı sunarız. 

Kuruş 

100 kilo keten tohumu • 
fi. 12 kuruş 1200 -

Beher kilonna fahri· 

Bir kilo bezir yağın maliyet 
fiatı 49 kuruş 60 santimdir. 

Bu günkü satış piyasası elli 
bir 51 kuruttur. 

Bu iki vesikayı ayrı 3yrı tah
lil edelim: Maliyet fiyatını ııöa· 

teren cetveli kontrol etmek bi
zim için imkansızdır. Bu it il· 
gili makamlara, ve yine r k m
lara iııtincıdeo bize aksiaini id
dia etmiş olan şikiyetcilerc ait
tir ; bunlar da sıvacı, badanacı 
e90afından değil, kendi müşte
rileri ve piyuada maruf boya 
tüccarlarıdır •.• 

Bu veaikanın ifade ettiği ma· 
na şudur ki ortada ihtikar öy
le dursun, hemen hemen zarar 
ediliyor f Öyle ya, kilo u 49 ku
ruş 60 aantim maliyet fiyatı o
lan bezir yağı 51 kuruş satıh· 
J or, yani yüzde ancak 2 kuruş 
7fi s ntim bir kari iktifa edıli
yor. Bu işe yatırılan ıermaye• 
nin faizini bile kapamaz, çeki· 
len zahmet de caba. 

1 

MÜNAKASA GAZETESi 

ve 75 lira 75 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte 
eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları la
zımdır. 

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

* * * Muhammen bedeli 55000 lira olan 14 adet loko
motif ve vagon verenleri 20.2.1939 pazartesi günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4000 liralık muvakkat te· 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,30 kadar komisyon reisliğine ermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler 275 kuruşa Ankara ve Hayd rpaşa vez. 
nelerinde satılmaktadır. 

frzak, Zahire, Et v Sebze: 

• * * 
2400 kilo kuru soğan ahrıacaktır. Bak: mahrukat sü

tununda Kirazlı p. 1 T.li SAK ilas ına. 

,-Şubat 939 perşembe günü saat 15,30 da Ankar~da N fıa 
Vekaleti bioaııı içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan 
malzeme eksiltme Komiayonuncn 13tl0 lira muhammen bedelli bir 
adet kalorimetre ve aksamı kapalı zarf usulile eksiltmeye kon· 
muştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz. ol rak Vt"kiil t Mal
zeme Müdurlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 97,5 liradır. 
fsteklılerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve 

şartnameııiode yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 14,30 
kadar mezkur komisJ onn makbuz mukab'1inde vermeleri liizım-
dıt. "5253" (9422) 3-4 

• 

I tanbul Vakıflar 

Kiymeli 
Lira Kuruş 

i ek örlüğünden: 
Pey Parası 

Lira Kuruş 

173 94 13 05 
Rü tem Paşa Mahallesi Tahmis sokağı haraççı ban alt kat eski 

ve yeoi 1 No : lu adanan t mamı 15 gün müddetle aatılmak üzere 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
. lh~lesı 9. ı.93çı pazartesi günü saat 14 de icra edileceğinden ta

lı ~lerın Çenberlitaşta V nkıflar Başmudürlüğü mahlulit kalemine 
muracıı ntl rı· (9360) 

kasiyon masarifi 3 kr. 300 -
Elde edilen 29,450 ki 

lo bezir yağının ki· 
losuna 2 kr. besabile 

ikinci mütahedemiz de udur 
Bir fabrika hüsnüniyet ve açık 
kapllliğini o kadar ileri götür 
müş ki "her fabrika için işle 
meleri bir sır olduğuna rağmen,, 
bu sırrını, en ince teferruatına 
kadar lenen ortaya koyuyor. 
Bu tehalükten başka ne mana , ... ~-m 

çıkarılabilir ? 1 ı· st _n_b_u__,.=-~aa:ıı-----~---. 
zuruf bedeli 58 90 

Elde edilen 29,450 ki
lo yağın bugünkü pi
yasa fintı üzerine elli 
kuruştan tutarı 14,72-
den satış komiııyo-
nu yüzde 2 29 45 

Elde: edilen bezir yağın 
piyasaya arz.edilebil
mesi için bir sene 
o•urması İcab etti-
ğinden % 8 faiz 107 -

Sahş bedeli üzerinden 
binde iki borsa üc 
reti 2 9• 

Mubayaa bedeli üz.erin· 
den ° o yarım muba-
yaa ücreti 6 -

1704 29 
Elde «>dilen 62,700 ki-

lo küspenin, kiloau 
4 kr. hesablle tenzili 250 80 

1453 49 

Randeman Hesabı 
IOO- 5 95 kilo yüzde beş 

mevaddı ecnebiye 
analiz tenzil 

95x3J 29,45 yüz.de otuz. bir he 
ıabile elde edilen 
bezir yağı 

95x66 62,70 yüzde altmış altı 
heaabile elde edi· 
len küape 

95x 3 2,85 yftzde üç lıtüpse ve 
mnaddı iptidaiye 
rutubet firaaı 

Elde edilen 29,450 kilo bezir 
yağın maliyeti 145i.49 

1453,49: 29,450 
Beher kiloııu maliyeti 49.35 
Müşterilerin yerleri•e 

teallrn kamyon ücreti. O 25 
' 

49,60 

Ancak, vesikanın ba kadar B } d• • d 
açıklığına mektuptaki kopala i- . e e ıyesı en: 
hareleri tevhid edemedik. Bil
hasaa "sırf bir mnksada iatioad 
ettiği,, cümlesinin manasını nn• 
layamadık. Bu maksadın neden 
ibaret olduğunu fabrika müdür
lüğü bize tavzih etmek lutfunda 
bulunursa minettar oluruz. 

Anlayamadığımız başka bir 
nokta da var: 

Malum oldutu veçhile bir 
anket bir taraflı olmaz, muka
bil tarafı da dinlemek lazım 

gelir. Bunun için dün sabah 
saat 11 de bu mesele hakkında 
en fozla malumat sahibi olabi
lece ini keıtirdiğimiz Bakır

köy yaR fabrikaaı uhiblerinden 
B. Modianoyu ziy re ttik, ve 
yapılan şikayetler, ıerd edilen 
rakamlar hakkında bizi tenvir 
tttmesini rica ettik. 

Bay Modiano bize bir takım 
kıymetli malumat verdikten 
sonra fabrikuyon teferruatına 

çok aııına olmadığını ileri sü· 
rerek bizi fabrika müdurleri ıle 
görüştürmek ve istenilen tafsi· 
liit ye rakamları alabilmemiz 
ıçın teva11utta bulunacağını 

vaadetti. Hatta fabrikaya davet 
lQtfunda bulundu. N et~kim nk· 
tama dotru bu iz.abat verildi. 

Şimdi, nasıl oluyorda biz.zat 
gidip aradığımız: ve neşrini ar
zu ettiğimiz: bo malümat imza 
sahibi biae matbuat kanununun 
olbabtaki hükDmlerıne tevfikan 
dercettirmek fikrine kapılmış? 
Buruını pek keııtiremiyoruz. 

REPORTAJCI 

Keşif bedeli 4335 lira 6 kuruş olan Beyazıt Çarşıka
pıda lerzifoni Karamustafapaşa medresesinde yaptırıla
cak ta.uirat va tadilat açık eksiltmeye konulmuştur. Ke· 
şif evrnıc"le şnrtnamesi Levazım Müdürluğünde görülebilir. 
İsteklı. cr 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Fen 
İşleri Müdürlüğünden al cakları fen ehliyet vesikasile 325 
lira 13 kurusluk ilk temin t makbuz veya mektubile be
raber 16 l 93::) pazartesi günü s, at 14 buçukt Daimi En-
cümende bulunm lıdırlar. (9547) 
~--~~~~--_,...,,_.~----~--~=-=-----.;....--..:._ __ , 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
1 - idare ihtiyacı içsn 1000 metro santral k bloııu IOOOO m t

ro ikili, 5000 metro üçlü santral teli ve 2900 aded m~htelif cins 
ve uzunlukda telefon kordonu mubayaası açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Muh mmen bedeli 3833.20 muvakkat teminatı 287 50 lirn 
olup ekailtmesı 23.1.939 pazartesi günü saat 14 de Müdürlük bına· 
sındaki ~atınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 isteklilerin muvakkat teminat mak uz yey ban a mek· 
tubu ile mezl<ur gün ve saatte Komisyona müracaatları 

4 Şartnam-:si her gün Levazım Amirliğimiz.de görülebilir. 
(8990) 

C! 

9 Şubat 939 perşembe günü saat 11 de Ankarada Naha Ve
kaleti binası içinde Malzem Müdürlüğü Odasında toplanan M 1-
zeme Ekailtme Komiııyonuncn 1440 lira mubamm n bedelli telefon 
laboratuvar mnlzemcsi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme şarlnnmcsi ve teferruatı bedelsiz. olarak Vekil t Malz.e· 
me Müdürlüğünden alınm lıdır 

Muvakkat teminat 108 liradır. 

lsteklilcrın tekhf mektublaranı muvakkat teminat ve şartname-
sinde yazı ı vesaik le birlikte aynı gün saat JO k dar mezkur 
Komiayona makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(5254) (9423) 3-4 

Sayla 3 

nhis rlar U. Müdürlüğünden: J 
1- İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında mevcut 3000 

adet müstamel galvaniz ve saç bidon 500 adedi derhal 
ve mütebakisi de en kısa bir zamanda kaldırılmak şartiy· 
le satılacağından kapalı zarf usuliyle arttırmaya konmuş· 
tur. 

il- Muhammen badeli beheri 2.50 lira hesabiyle 7500 
lira ve yüzde 15 teminatı 1t25 liradır. 

111- Arttırma 20. 1.939 tarihine rastlıyan cuma günü 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde 
müteşekkil Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Arttırma şartnameleri parasız olarak her gün 
sözü geçen Şubeden alınabileceği gibi bidonlar Paşabahçe 
Fabrikasında görülebilir. 

V- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile yüz
de 15 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek· 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale günü en 
geç saat 15 e kadar yukarıda ndı geçen Satış Komisyo
nu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(84) 1-4 
"' .. 

1- İdaremizin Paşabahçe Fabrikası için şartnamesi 
mucibince satın alınacak (50) ton sömikok açık eksiltme
ye konmuştur. 

il- Muhammen bedeli beher tonu (24) lira hesabiyle 
( 1200) lira ve muvakkat teminatı (90) liradır. 

ili - "ksiltme 20.1.939 tarihine rastlıyan cuma gunu 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve saat· 
te % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (85) 1-4 

••• 
1 idaremizin İzmir Tütün Fabrikası için (6) adet elek· 

trik motörü şartnamesi mucibince pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

ll- Muhammen bedeli beheri ( l 00) lira hesabile (600) 
lirı muvakkat teminatı (45) liradır. 

lll- Eksiltme 20.2.939 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şu
beden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif ve 
kataloklarını tetkik edilmek üzere ihale gününden 
IO gün evvelinde kadar İnhisarlar Umum Müdürlü
ğü Tütü ı Fabrikalar Şubesine verm leri ve teklifle
rinin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (86) 1-4 

Muhammen bedeH 70,000 lira olan 2 adet Portal vinç 17.2.939 
cuma gÜhÜ saat 15, 15 de kapah zarf uıulü ile Ankara'da idare 
binuında ııatm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4750 liralık muvakkat teminat ile 
kan nun tayin ettiği vesi kal rı ve tekliflerini ayni gün aaat 14, 15 
e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 350 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
1&tılmaktadar. (17) 2-4 

••• 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yaz.ılı 4 gu

rup malzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hiza· 
larında yazılı gün ve saatlarda H . Paşada gar binası dahilindeki 
komiayoo tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik Te hi • 
zalarında kayıtlı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaatları lô.xımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 

tadır. 
1 -- 10 kalemden ibaret ambuvatmanlı ve flançh dökme boru Ye 

teferruatı muhammen bedeli 3617 lira 50 kuruş ve muvak· 
kat temin tı 271 lira 32 kuruş olup açık ekıiltme 12.1.939 
perşembe günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

2 

3 

21000 adet çimento karo ( zemin ve sıva dibi ) 2000 adet 
200 ve 500 m m lik çimento künk muhammen bedeli 3832 
lira ve muvakkat teminatı 287 lira 40 kuruş olup açık 
eksiltme 12. l.939 perşembe günü saat 10.30 da yapılacaktır 
1000 adet (takriben 12000 Kğ.) 0,75X2000XIOOO m m lik gal
vanıze saç muhammen bedeli 2520 lira ve muvakkat temi-
natı 189 lira olup açık eksiltme 13. 1.939 cuma günü uat 
10 . .SO da yapılacaktır. 

4 - 6000 adet kömür küfeai muhammen bedeli 2400 lira ve 
muvakkat teminatı 180 lira olup açık ekıiltme 13. J.939 cu· 
ma günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

(9396) 3-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Mode Prix 

d'adjudicat ~timatif 
Objet de l'adjudication Caution. 

proYİSOİre 

Lieu d'adjudication et d\I 
Cahier des Cbarre• 

Jours Heure 
------------------------~~~~~~~---------~~~---~~------~~~~----------

A) Adjudications au Rabais 
Cenatruction-Reparatlon-Trav. Publlcs-Materreı de Construction-Cartographle 

Construction depôta economat. 
CoHtruction konalı:: 2'ouvernemental Gelibolu 

(1 partie) 
Construclion W. C. public iı. Taksim 
Contr. a Kırıkkale (cah. eh. P. 39) 
Conatr. • /route A•talya·Serilı::yolu, d'une bi

tiHe station a111elioration plantations du 
climat chaud (2eme partie) (cah. eh . L. 4) 

Achevement conıtr. konak rouvernemeDtal 
Malatya, et iastallations aaait., chauffage 
central et electrique. 

Publique 8136 08 
Gre a ırre 14999 10 

Pli caca 9056 75 
Publiq11e 7712 -
Pli cach 15375 -

.. 202625 90 

611 - Com. Acb. Place Forte Çanakkale 16-1-39 11 -
1800 - Dir. Trav. Pub. Çanakkale 27-1-39 ıs -

679 26 Coa. Perm. Munieipalite lat. 20-1-39 15 -
578 40 Com. Ach. D. G. Fabr. Milit. Anlc. 23-1-39 14-

1153 12 Dir. Trav. Pub. Antalya 23-1-39 16 -

11381 30 Defterdarat Malatya 2.i-1-39 14 -

f'rıduits Chimiques et Phermaceutiques-lnstruments Sanltalres- Fourniture pour Hôpltaux 

Toile pour bandare : 7.00000 m. (cab. eh. P. Publique - -
232) (ai .) 

Ampoulea vides 1 cc : 100000 p. et 2 cc : Pli cacb 10400 -
90000 p. 

l!lectricltC-6az-Cheuff•De Central (lnstallatlon et Meterlel) 

lnatal. chauffage central a Kırıklı::alo (eah. clı . 

L. 7} 
Moteurs electriques : 6 p. 
lnstallntions sanit. chauffage central et electr. 

au konak gouvornemeatal Malatya {Voir 
Coastruction) 

Pli cach 140000 -

Gre a 2're 600 -
Pli cach - -

Transport - Chargement - Dicharaement 

Transport do feuille• de tabaca : 210 t . 
Transport effets entre lo depôt et l'echelle 

(aj.) 

Combustlble- Carburant-Hulles 

Semi-coke : 50 t . 
Mnout : 16200 k. 
Motorine : S t. 

Dlvera 

Tbermosipbone eomplet: 12 p .- Bain: 12 p.
Pasaoira pour W. C. : 100 p. 

Materiel pour le depôt des affaires d'eau: 37 
lota 

Compteurs d'eau : 500 p. 
Verina pour locomotives et wag-ons : 14 lots 

(cab. eh. P. 275) 
Tavelle a moteur de 20 divieions : 1 com· 

plet· Machine pour echoveau : l p. Serie 
plaae de 10 k. : 1 p.· Machine de reais
tance d'etoffe marque Schopper: 1 p .- Bu· 
cule snaible de 100 k. : 1 p.- Balaace or
dinaire : 1 p. 

Provialons 

Beurre : 2,5 t. (aj.} 

Olivea : 300 k. (aj .) 
Fromage Edirne : 600 k. (aj.) 
Oignoas: 2400 le. 

,, 28400 ,, (aj) 
Paille: 150 t. 
Foin: 470 t. 

• 

Beurre: 100 t. (cah eh 460 P) 

8) Adjudications a la surenchere 
Bidoas galvaaises : 3000 p. 
Deco• bres de bitiaae. 

Publique 1200 -
1291 -

Gre a gre 350 -

Publique 1010 -

" 
2781 -

" 2250 -
Pli cach 55000 -

- -

Gre a rre 2750 -

" .. 
Gre a 2"e 

,, 

157 50 
360 -
216 -

Pli cacla. - -

" 
le le. O 92 

Pli ca<'h 7500 -
Gre a gre 450 -

b) M 0 Z A Y E D E L E A 

lstanbul Gümrükleri Başmüdi1rlü2'ünden: 

Sarayburnu 4 numaralı ambanada bulunan 5409 Hyıh arttırma ki· 
tıdında yazılı K markalı 1/25 numaralı 25 fıçıda gayri aafi sıkleti 
5119 kilo a2'ırlığında 1126 lira değ'erınde Türk kırmızı yağı 6. 1.39 
günü sut 13,5 da Sirkecide Reşadiye caddeaindelci gümrük aatış 

salonunda 2490 aayılı kauun hükümleri dairesinde açık arttırma ile aa· 
tılacaktır. isteklilerden yfizde 7,5 pey akçesi makbuzile maliye unvan 

tezkereai istenir. Pey akçelerinin saat 12 ye kadarvezneye yatırılma· 
ları mecburidir. 

istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

95 lira 80 kuruş muhammen kıymetli 9 ve 193 lira 70 

3480 -
780 -

8~50 -

45 

90 -
97 20 
17 -

75 75 

208 69 

168 75 
4000 -

- -

200 25 

52 50 
27 -
17 -

224 -
169 -

2115 -
5850 -

1125 -
67 50 

Com. Ach. Min. Oef. Nat. Anlc. 9-1-39 11 

,, 21-2-39 11 

Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Anlc. 21-2-39 15 -

Com. Aoh. Econ. Monop. K.tache 20-2-39 14 -
Defterdarat Malatya 23-1-39 14 -

Oir. Monopolea Çanalı::luıle Jusqu'au 13-1-39 
Minist. Finaneea Dir. Oepôt Four· 19·1-39 14 -

aiture Bureau a Dolaabahçe 

Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 20-1-39 15 -
Co•. Ach. Gendarın. Kirazla 10-1-39 15 
Com.Acb.Com.G.Surv.Douan.lat. 9-1-39 11 -

1 ere lxpl. Ch. def er Etat H.paıa 14-1-39 10 30 

Municipalite Ankara 20-1-39 10 30 

.. 20-1-39 10 30 
Adm. Gen. Ch. ae fer Etat Ank. 20·2-39 15 30 

Caissea H.paşa 

Cbambre de Commerce et de Juaqu'au 1-2·3~ 
l'lnduatrie de Bursa 

Com. Ach. Dir. Ecole 1 mois a partir du 14-1238 
Metier Kaatamonu 

idem 
" " " " 

" " ,, " " 
Com. Ach. Gendr. Kirazlı 10·1-39 16 -

,, ,, Place Forte Çanakkaleiusq'au 7-1·39 -
,. jasqu'au 7-1-39 

Com. Aeh. Mılit. Malatya 13-1-39 10 30 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Aalı::. 25·1-39 11 -

Com. Aeh . Econ. Monop. K.tache 
Com. Perm. Municip. lst. 

20-1-39 16 -
6-1-39 14 30 

kuruş muhammen kıymetli 245 parça ki cem'an 25.t par
ça müstamel demirb~ş efYa, 9. 1 .939 pazartesi günü saat 
10 da 2490 sayılı kanun hükümleri daireıiade satdacağın· 
dan isteklilerin sözii geçen gün ve saatte yi:ı:de 7,5 pey 

akçelerile birlikte başmüdürlük binasında kuruhı sataı ko· 
misyonuna gelmeleri. 

Kayaeri T•yyare Fabrika11 Satınalma Komisyonundan: 

Kayaeri Tayyare Fabrikası hurdalığında birikmiş olan 40-60 
ton hurda demirin artırmaaı 27.12.38 günü saat 14 de yapılmıt 
iH de teklif olunan aoa fiat liyilı had g-örülmemit old11ğundan 

ihale müddeti 15 a-iin uzatılmıştır. Bu artırmaya İsteklilerin 11.1. 
939 çarfamba ıGnil aaat l 4 .le Kay1eri mal mldGrlüğüne yahra
caldarı 75 liralık muvakkat teminat makbuzlarile tayyare fabri· 
kH• satıaaima komiayonuaa müracaatları. 

Cuma 6-1·939 

Kuranportör ve repetör teaiı. (PTT Lv.z. Mild.) 887 
Yol ailiadirli dizel markalı (MMV) .\! 887 
Uzaa ve kıaa aişan fişefi (labia. U. Müd.) J\! 912 
Elektrik. kapaill (la"laar. U. Müd.) .:\! 912 
Nişaataş kız orta okulu ikmali İnf. (lat. Nafaa Müd.) ~ 914 

Okıiien {Nafıa Vele. lat. Elek. iş.) J\! 916 
Kundura (Cümr. Mub. Gen. Komut.) .:\! 916 

Kok könaiirü (lıt. Komut.~ ~\! 916 
Erat pavyon• inı. (MMV) J\! 916 
Hüktlmet konafı inş. (Diyarbakır Defterdar.) ~ 917 
Ekmek. (Marmara Oısübahri Komut.) !f• 917 

Lavemaria lcömlrü (Gümr. Mub. Gen. Kemut . lst.) -'! 917 
Teraim levazımı (lat. Beled.) J\! 917 
Boya ,, (lnhia . U. Mid.) )\~ 917 
Bulrur ve aaman (Amasya Alayı) X! 917 

Doaya dolabı (labiı. U. Miid.) J\! 917 
Amyant aava gazı fenerleri için (lzmir Beled.) .\! 919 

• Muhtelif matbaa makinHi v.s. hurda eıya (Ank. Defterdar.) J\! 9 
Vali k.onatı için mobilya (Seylaan Vil.) -. 921 
Bekçi n korucu odaları inş. (Balıkeair lnbia. Başıaiid.) ~! 922 

• Köhne fotin ve yemeni (Kırklareli Ttim.) .~ 923 
Parlı::e kaldırım inş. (Meraia Beled.) J\! 923 

Çamaşır ütüleme makinesi (Tophane Lvz.} ~\! 924 

Beş sayılı motöre yap. tenteler (Gümr. Muh. Gen. K. lat.) l\! 925 
Elektrik ampulu (Tophane Lvz.) X! 926 

Deveboyau fiHaa (Gümr. Muh. Gen. Ko•ut. lat.) J\! 926 
Köprü ta•iri (Isparta Vil.) !\! 929 
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ilk ok\IUarı tamiri (Isparta Vil.) X! 929 
Kitab baatırılmaa• (Yeşillcöy Toaum lslalt lataa. SAK) J\! 929 
• Türk kırmızı yatı (lst. Glmr. Baımicl.) .\! 930 

n 

~ Memento des Fournisseurs 

Vendredi 6-1-939 

hl 
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lnstallati on courant-porteur et rcpiteur (Dir. Econe•at P. T. T.) No -
Cylindre de route aarque Oieacl (Min. Def. Nat.) No 887 
Carteuchea (Dir. Gen. Monop.} No 912 
Adııevement construction Ecole Jeuaes Filles Nişantaş (Dir. Ttl' 

Pub. lst.) No 914 
Oxyrcne (Dir. Gen. Electricite lst.) No 91' 
Chauasurea (Ce•ınand . GC.. Surv. Douaa. lıt. ) No 916 
Colce (Coı:amaad. Mil. lst.) No 916 
Con•tr. pavillon (Min . Def. Nat .) No 916 • 

,, deux konak rouvernemental (Defderdarat Diyarbakır) No 9 te 
Pain (Base Navale Marmara) No 917 •u 
Cbarbon lavemarin (Commanııl. Gen. Surveil. Douan. lst.) No 9 oh 
ArUeles de dessin (Mum. latanbul) No 917 feı 

PeinturH (Dir. Gen. Monop.) No 917 
yj 

Ble concaase et paille (Re2'iment Amasya) No 917 
Armoireı pour dossiera (Dir. Gen. Moaop.) No 917 ~s 
Amiaate pour bec tie ıraz (Municip. l•mir) No 919 t 
• Machine d'imprimerie et autrea objeta camelotH (Defterdarat AJb~ 

No 919 
Articlea d'ameıublement pour konak rounrnemeatal (Vilayet Se,..,ru 

No '21 ~iç· 
Coa1tr. ehaabreıı pour ıardieaa (Dir. Monopole• Balikesir) No bi 
• Bottines et chausaures oameloteı (Oiv. Kırklareli) No 923 
Coastr. pave parqueta (Muaicip. Merain) No 923 111 
Maehine a repasaer le linıe (lntenııl . Tophane) No 924 ~ar 
Tentea pour moteur No 5 (Commana. Gen. Surv. Douau. lat.) No 
Ampoulea electr. (l11tend. Toplaane) No 926 
lıolateura (Commana. Gb . SurY. Douan. lat.) No 926 
Repar. pont (Vil. lıparta) Mo 929 

,, ecolea Seeondaircs (Vil. Isparta} No 9l9 
lmpre1aion livres (Cem. Acb . Statien Aınelioratioa Semeaceı Y 

köy) No 929 
• Huile (Oir. Ve11tea Douanea lst.) No 938 

Eskişehir Türk Hava Kurumundan: 

1939 senesi Kurban bayramında toplanacak kurban /J 
ve bağırsaklar!n ihalesi 14.1.939 tarihinde Hava KurLl 

Eskişehir şubesinde saat 15 te yapılacağından talihlerin f 
nameyi görmek icin İstanbul ve E kişehir Hava KururJJ 
müracaatleri ve ihale gıinünde Eskişehir Hava Kururrıll 
bulunmaları ilan olunur. 

• • • 
3000 adet müıtamel .galnniz n ıaç bidon 

lnlaiaar. U. Müd. ilinlarına. 


