
~co SENE No. 968 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye için Kuruı 

3 AYUGI 450 
6 n 850 

12 " 1500 
Ecnebm mleketler için 

12 aylığı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma-
~ yan tediyat makbiil değildir. 
~ . 
·~ ............................. ~ 

SALI 

Hergfin çıkar iktisadi, mali t ıcari ve zirai 
il 

o 

-··--.. ~ETlE Il 

14 Şubat 1939 

............................ 
IDAR.EHA N2 : 

Y oturtcu hanı, l ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Pertembe Paıarı 

iLAN ŞARTLARI 
tdarehaaemizde ~arüfilHlr 

Telefon.: •9442 

~ Posta kutusu N. 1261 
~ ··-·-····-._.. ............... _._._.._.-.-..--· ... ·--•-"•-' 

Müteahh.tlerin Mesleki . Organıdır Umum Tüccarların ve 
'-= 
Memleket Haber eri 
~ili ihracat talebleril ':'emekli~ zey~~nyağ~ 
~, geliyor fıatları yıne yukseldı 

~,;• ecnebi müe51eseler ta· ı Piyaaamıı:a yemeklik olarak 
' •ıı Türkofis yapılan mü- getirilmekte olan zeytin yağ· 

'tlar - l k t• • il gore, mem e e ımız- Iarının azalması ve Z'J!ytin mın-
-tı lıtnpara madeni, pamuk takalarından piyaııamıza fazla 
~ tbcyankökü ve meyanba- yağ gönderilmemesi yemeklik 

~tt. dık, kere•te, keten, yu· birinci ve ekstra ekstra zeytin 
•ı, Palamut ye palamut hu- yağlarının kilo başına 2-3 ku-

ı~lt •~tın almak istediklerini ruş kadar yiikselmesine sebep 
1ntltı~şlerdir. 
~.ı. ltıycden birincikanun i- olmuştur. 
"' d Maamafih bu hafta içinde faz· ~t .. e 235 ton kadar pala· 

.,,, la yat releceği ve fiatların yi-•t •ıra satılmış ve böylece 
~ lleıi zarfında Mısıra vaki ne e•ki vaziyetini alacağı •Öy-
~\lt ihracstımız takriben leniyor. 

ı't. 0 na baliğ olmuştur. Bu Dün yemeklik zeytinyağları 
'l.d.e.r 937 •enesinde ihracatı· toptan 42,5 - 48 kuruş ara-

lı il aoo ton kadar azdır. •anda satılmıştır. 
1~• ~eçen seneki palamut 

tt ttnızin küçGklütü •ebe· 
~~"cr11tiştir. Mısır zeytinyağı alıyor 
t 11 1tıüzdeki nylard1ı1 fazla 

1~.da mal sevkedilece~i 8ğ
,1 .1ttir. Fiyatlar son iki ay• 
t:~ıı ayni olmak üzere, Cif 

ttııll triye ton başına 6 ile 9 
8ra11ndadır. 

Oo -
sandık yumurta 

ş satıldı 
t~•tın ilk sıünlerinden iti· 
Yıı Piyaınmızdıın Almanya
lt llıurta ibraçına başlanıl 

Mısır hükumeti hapishaneleri 
için piyasamızdan sabunluk 
zeytinyağlarından 18 bin kilo 
satın alınmasına müıaade et· 
miştir. Mısır ticaret evlerinden 
bazıları Türkofiae müracaat e· 
derek yurdumuzdan cevi:r, fın· 
dık, kuru üzüm de satın almak 
istediklerini bildirmişlerdir. 

Rumanya piyasası ve 
zeytinlerimiz !ııı.,' Daha evvelki aylarda 

,~Ya piyasamızdan fazla 
~)'-•makta iken ispanya· Zeytinlerimiz Rumanyada ta· 

lltnurta ithali güçlefmit nınmaya başlamıştır. Son yedi 
... 1 ii . . d "'\lrt zerıne pıyasamız an 8 ıene zarfında hiç ihracat ya-
~\ltt a tedariki zarureti hasıl pılmadığı halde 1938 senesi zar-
\ (j \lr, Almaayaya gönderil· fında takriben 7-750 ton ihraç 
tııı ~tre hazırlanan yumurta· etmiş bulunuyoruz. 
,ı,11 11 kısmı bu hafta içinde Önümüzdeki mt:vıim zarfında 
~~i~~Çektir. 
~i aııunun son baftıısı içinde 

-t :ıade ltalyaya yumurta ih
t'ç :t1muştur. Bu hafta içinde 
~O Unan yumurtaların yekii-

'ı- l •andık tutmuştur . Bu 
ı ;•ıı 19 1 sandığı ltalyaya 
~dıhlldığı Almanyaya, 607 
ili._. da Yunanistana gön
h~~tir. Bu satışların kayme· 
~~•ı:ıı'' bin liradan fazladır. 
-ı~ 111tr son rünlerde yumur

•ın ışlardır . 

ihracatımızın artacağı umulmak
tadır. Bilhaaaa bu seneki zey. 
tin mahsuUimuzün iyi olma11 
bunda başlıca amil olacaktır. 

Zeytinlerimizin Btandardize 
edilmeleri de dış piyasalardaki 
kıymetlerini arttıracak ve satış
larını kGlaylaştıracaktır. 

Nitekim Rumanyaya yapılan 
aevkiyat bir nevi hususi tip ve 
isimlere ayrıldıktan ıonra tutun
mıya başlamıttır. 

~"11Unlar, Kararnameler Ticaret muahedeleri 

\içek ·ı·k d ·· · · · "k · k. f çı ı en ustrısının vı aye ve ın ışa ı 

~ hakkında 
't• ~etbı"11•rne Noı 102M . . . 

~~i tketimisdeki çiçekçilik endüstrisinin vıkaya ve ın'uıafı· 
d, ~•ıı 1499 sayılı Gümrük Tarifeıi Kanununun 259 uncu 

1 2.aa'•ııin ili,ik şekildeki gibi değittirilmeıi; Ziraat Vekilliğinin 
lifi' IO.ı.39 tarih ve 3792&, 1100 ıayıh tezkerelerile yapılan 

1-39 ~c .ikti1ad, Gümrük ve inhisarlar Vekilctlerioin 7.1.39, 
ti ~ıh ve 165 4, 4 ı 100 sayılı mütaleaaame)eri üzerine mild
~11." 1 i \'~ 3509 sayılı kanunlar!~ uzatıl~ış ~lan 22~4 sayılı ka
l~'"dt tıcı ınaddeaiae tevfikan icra Vekıllerı Heyetınce 13.1.39 

0•annuştır. 
13.J.19J9 

ldhallt resmi 
Reaim Realm 
eaaıları haddi 

Kilo L. K. A.1 l:>i1tu • , . 
(•, tnış Yeya koparılmış taıe çıçek 

~) l' riı ve kaplarının sıkleti dahildir.) 
ll:tc . l ~t it Çıçek kökleri ve aııları (aarııı 

100 2500 00 

10 00 ~l•t: lpların aıkloti dalaildir.) 

ıı 'çtlt . . . 
' .ı-h~ıbı yetiıtirilen taze nebatat balAdaki madclenın mefhu

lldir . 

e 

•• 
NAK LAR ( 

inşaat. Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

Kayseri Nafıa Müdürlüğünden : 
Yonca deneme istasyonunda 1063 lira 96 kuruşluk ke· 

şif bedelli bazı inşaat açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
İhale günü 28.2.939 salı günü saat 14 de Naha daire· 

sinde yapılacaktır. Talip olanların evrakı keşfiyeyi &"Örmek 
üzere Nafıa bürosuna müracaatları ilan olunur. 

Kayseri Kor Satınalma Komisyonundan: 
Zincidere gedikli okulu pavyonlarının tamiratı açık 

eksiltme suretile yaptırılacaktır. 

a: 

Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş: 

Dermeçayı üzerinde inşa edilmekte olan regülatör ka
paklarının ikmal ve montaj işleri; keşif bedeli 16 bin liradır. 

E"siltme 3.4.939 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
16 da Nafıa vekaleti !ular umum müdürlüğü :3U eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usulile yapı l acakttr. 

istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayın· 
dırhk işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 80 
kuruş mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

Eksiltmeye girebilmek ıçın isteklilerin 1200 liralık 
muvakkat teminat vermeleri ve eksiltmenin yapılacağı 
günden en az 8 gün evvel cJlerinde bulunan bütiin vesi
kalarile birlikte bir istida ile vekt\lete müracaat ederek bıı 

işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ib
raz etmeleri ~.uttır. Bu müddet içinde vesi"a talebinde bu• Muhammen keşif bedeli 8730 lira 75 kuruıtur ilk te

minatı 655 liradır. 1 lunmayanlar f!k:siltmeyc iştirak edemezler. 

ı 
İsteklilerin teklif mektublarını yukarda yazılı Hıtten bir 

saat evveline kadar sular umum müdürltiğüne maklıuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Eksiltmesi 24.2 39 tarih cuma günü saat 15 de a-arni
zon satmalma kom.isyon binasında yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün satınalma komiıyonunda görüle· 
bilir. 

İsteklilerin ilk teminatı ve inşaat işleri yaptığına dair 
mahalli nafıa müdürlüğünden alınacak vesaik ile birlikte 
belli güu ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. 

Kilis Alayı Satmalma Komisyonundan : 
Kiliste iki pavyon inşaatı yeniden eksiltmeye konul

muştur. Keşif bedeli 76.238 lira 31 kuruştur. Eksiltme 
UUJ39 çarşamba gü nü saat 14 de Kilis Alayı satınalma 
komisyonunda yapılncaktır. Şartname plin ve modeller 
Ankara ve İstanbul levazım amirliği satınalma komisyon· 
larından ve Kilis, Gaziantep, Maraş, Adana, lılahiye, Kay· 
seri Rskeri satınalma komisyonlarından görülür. Taliblerin 
76,000 liralık işi yapabileceklerine dair vesaiki haiz ol-
maları, taliplerin mühendis veya mimar olmaları 
olmadıkları takdirde aynı evsafı haiz olan me· 
murları inşaatın sonuna kadar bulunduracaklarına dair 
noterlikten musaddak taahhüt kağıdı ile temin etmeleri 
ve ihale tarihinden seki% gün evvele kadar komisyond~n 
ihaleye iştirak için ehliyet vesikası almaları lazımdır. is
tenilen evrak ile beraber 5.05() lira muvakkat teminatla· 
rını havi mühürlü mektublarını ihale saatından bir saat 
evveline kadar komisyona verilmeleri lizımd11. inşaat 
müddeti ı. teşrin 939 nihayetine kadar uzatılmıştır. Kati 
kabul muvakkat kabulden altı ay sonra yapılacaktır. İs· 
tihkek raporları ayda bir verilir. Son istihkak muvakkat 
kabul raporu iledir. 

Kayseri Belediye Başkanlığından: 

ı 767 lira 78 kuruş bedeli keşifli mimar sinan bahçe· 
si karşısında itfaiye koğuşu itisalinde yaptırılacak umumi 
hala inşaatı 24.2.39 cuma günü saat 14 de konulan pey 
haddi layik görüldüiü takdirde talibine ihale edilmek üze· 
re berveçhi ati şerait dairesinde açık eksiltmeye konul

muştur. 

Buna ait plan şartname ve ketifname bili bedel lte
lediye heyeti fenniyeıince verilecektir. 

Muvakkat teminat miktarı 132 lira 58 kuruıtur. 
Talihler ticaret odasında mukayyet bulunduğuna dair 

vesika ibrazına mecburdur. 
Fazla izahat almak istiyenlerin helediye heyeti feani-

yesine ve eksiltme için tayin edilen gün ve saatte temi· 
nat akçelerile belediye eneümenine müracaatları 

• t 16 t lira 68 kuruş bedeli keşifli kale dibi şule 
* * 39 'h" parkına yaptırılacak ihata duvarı inşaatı 24.2. tarı ıne 

rasthıyan cuma günü saat 14 de konulan pey haddi liyik 
görüldüğü takdirde ihale edilmek üzere beneçhi ati f e· 
rait dairesinde açık eksiltmeye konulmuştur. 

Buaa ait plan ve keşifname ve şartname belediye he· 
yeti fenniyesince meccanen verilecektir. 

Muvakkat teminat miktarı 87 lira 1 ~ kuruştur. 
Talihlerin ticaret odaıında mukkayyet bulunduiuna clair 

vesika ibrazları mecburidir. 
Fazla izahat almak istiyenlerin belediye heyeti feani

yesine ve eksiltme için tayin edilen gün ve saatte temi· 
nat makbuzlarile belediye encümenine müucaatlarıo ilin 
olunur. 

Postada olan ~ecikmeler k~bul edilmez. 

* * * Eksiltm~ye konulan iş : 
Tarsusta Berdan çayı sulama §ebekesi ke~if beeeli 180,000 

liradır. 

Eksiltme 10 3.93ıJ tarihine raslıyan cuma günü saat 15 
te Nafıa Vek1leti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Ko· 
misyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

lsteldiler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi bayındırlık 
isleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projebri 9 lira 
mukabilinde Sular Umum Müdürlüğilnden alabilirler. 

Eksiltmeye girebilmeK için isteklilerin 10.250 liralık mu
vakkat teminat vermesi vt! eksiltmenin yapılacağı günden en 
az 8 giin evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir di
lekçe ile Nafıa vekaletine müracaat ederek bu iıe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar 
eksiltmeye iştirak edemezler . 

1:-teklilerin teklif nıektublarını yukarıda yazılı saatten lıir 
saat evvelıne kadar Sular umum müdürlüğüne mu.buz mu
kabilinde vermeleri Jizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

* * * Eksiltmeye konulan iş : 
Ankara Hukuk Fakültesi ikinci kı!ım inıaat ve elek-

trik tesisatıdır. 
Keşlf bedeıi 783703 lira Q3 kuruştur. 
Eksiltme 2-3-939 perşembe ıtınü saat 16 da Nafıa Ve

kaleti yapı işlere eksiltme komisyonu odaaında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 39 lira 
19 kuruş bedel mukabiliude yapı işleri Umum Müdür· 
lüğünden alınabilir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 35098 lira 16 
kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Veklletin· 
den alınmış ehliyet vesikası göstermeleri lazımdır. 

Bu vesika için eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evvel bir istida ile isteklilerin Nafın Vekaletine 
müracaatları ve istidalarına buna benzer bir it yaptıkları· 
na ve bu işi ba,arabileceklerini temin edecek vesika iliş• 
tirmeleri muktezidir Bu müddet zarfında vesika talebinde 
bulun!Dıyanlar eksiltmiye giremiyeceklerdir. 

İstekliler mektuplarını ihale günü olan 2.J.939 perıem
be günü saat 15 e kadar eksiltme komisyonu reiılij'ine 
makbuz mllkabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kaltul edilmez. 

Bornova Zeytincilik lıtasyonu MüdürlOjünden : 

istasyonumuzda 812 lira 63 kuruş bedeli keıifli hir 
ıübrelik ve ıerbet kuyusu yaptırılrcaktır. 

Bu ite ait şartname ve lreşifnameyi görmek ittiyenler 
her ıön mütlüriyete müracaat edehilirler • 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin yrizde 7,5 teminat ak
çalarının İzmir malsandığına y•ttrarak makbuzlarile 27 
tubat 931 pazartesi günü saat 14 de iıtasyeacla toplana· 
eak komiıyona miracaatları ilan olunur. 



Sayfa 2 M0NAKASA GAZETESi 

Bu gün ti an olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cin•i Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Sallt 

Münakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafıa lşlerl, Malzeme Harıta 

Gftbrelik ve Şerbet kuyusu yap. 
Biga·Karabii'a yolu üz.erinde betonarme köp

rüler inı. 

Ank. Hukuk Fakülteai 2 nci kısım inf. ve elek· 
trik tesieatı (§art. 39, 19 L) 

Tarsusta Berdan çayı ıulamı şebekesi (şart. 9 L) 
Kiliste iki pavyon inı. (temd) 

812 63 
paz. 12300 --

kapalı z.783703 93 

" ,, 
180000 -

76000 -

Elektrik ·ffevagazı-Kalorlfer (tesisat ve melzmesl) 

Telerraf ma!dnesi Mors tipi: 22 ad. 
Ank. Hukuk Fakültesinde yap. elektrik tesiı. 

(Bak: inşaat ıülun ) 
Kur1lu kombine telefoD malze esi: 2000 ad. 

(tart. 1 L) 

Telefon kordonlıırilc muhtelif makine ak1ama 
(temd) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamafır v.e. 

Kilot pantalon 12 tak.-kasket: 12 tak. · kaput: 
12 tak.-çiz.me kösele: 12 talı:. 

Elbise imaliyeai: 290-310 tak. 
Arlca çanta bezi: l2ŞO m. 

kapalı z. 
,, 

" 
pu. 

aç. ekı. 

" paa. 

30S8 --

40000 --

739 --

546 -

beb. 14 --

25" -

Matbaa ıyıerl- Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

AdrH yazma makinesi: 1 ad.·adres tab ma
kineei: 1 ad.-makbuz. ve muha1ebo makineai 
ve toferru tı: 2 ad. 

kapalı a. 12ogo -

Mobilya ve bUro eşyaaı, Mu,amba-Halı v.a. 

Altla üstlü demir karyola: 40 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaftlerı v.s. 

Guya~ı: ıooo k. 
Gazhane koku: 65 t . 

MOteferrlk 

Yapa aalzemeai 
Katır nalı 

Çivi: 2000 k. 
Kadraola otomatik b111külı 1 ad. 
Çaıaaıır yıkama, sıkma ve üUileme makineleri: 

üçer ad. (temd) 
Binek hayvanata için şaplı yular başlıtı a~ır: 

700 ad.-hafif: 600 ad. 
939 lzmir Enternuyonal Fuarı afiıleri mü· 

sa bakası 

Motopomp belediye itfoiyesi için (temd) 
Telefon hatları inş. için muhtelif malzeme (temd) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Zeytin tanesi: 32 t. 
Bulgur: 51 t. 

,, 32 ,, 
• 37 ,, 

Makarna: 1,5 t. 
,, 1,5 ,, 
• 3 ,, 

Toz şeker: 7 t. 
• " 6, 7 ,, 
• n 7,7,, 
• " 5,2 " 

K. üatım: 6,3,, 
• • 6,8,, 
,, • 6,8. 
,, ,, 4,2 • 

b Müzayedeler 

Hayvan: 4 baş 
Eıki çuval parçaları: 41 t. 
Muhtelif renkte yaldız: 200 k. 
Otomobil Dosoto marka 
Muhtelif binalar yıktırılması 

Banak: 4 sandık (temd) 

-

aç. elt11. 

paz. 
aç. eks. 

paa. 
kapalı a. 
aç. ekı. 

,, 
,, 

paz. 

aç. ekı. 

pu. 

kapah a. 

" 

aç. art. 

" 
paz.. 

,, 
aç. art. 

,, 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden : 

800 --

1495 -

375 -
700 -

13300 --

~eh. ı 92 

1800 -
769 -

5760 -
6120 --
3840 --
4440 --

330 --
330 --
660 --

1890 -
1809 -
2079 --
1404 -
1459 -
1564 -
1564 -
966 -

2460 --
200 --

1100 --

Konya Beyşehir yolunun 3 +000 inci kilometreıinde 

yaptırılacak olan 1 x50 metre açıklığındaki beton arme 
tahliyeli köprü inşaatı açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 1546 lira 19 kuruştur. 
Eksiltme 24.2.939 cuma günü saat 15 de vilayet dai

mi encfimcni odasında yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif, proje ve sair fenni evrak doıyaıı her 
gün mesııi saatlerde Vilayet Nafıa Müdürlüğünde g&rüle· 
bilir. 

T slipler eksiltmeye girebilmek için ticaret odası ka· 
yıt vesikasile t 15 lira 96 kuruşluk muteber Banka temi-

nat makbuzu ve Konya Vilayetinden alanmış ehliyet vesi
kasını ibraz etmeleri lazımdır. 

966 sa 

35098 16 

10250 -
5050 -

229 35 

3000 -

41 t5 

325 50 

384 --

900 -

60 -

112 -

503 25 
28 12 
S2 SO 

997 50 

375 -

135 --

432 -
459 --
288 -
333 -
25 --
25 -
50 -

142 --
136 -
156 -
106 -
110 -
118 -
118 --
73 -

369 -
30 -
82 50 

Bornova Zeytincilik l.ta1. MQd. 
Çanakkale Villyeti 

Naha Veklletı 

,. ,, Sular U. Mlid. 
Kiliı Aılt. SAK 

Nafıa Velt. Malzeme Mlld. 
Nafıa Veltlleti 

l.t. Telefon Mfid. 

lzmir ve lıt. Telefon Mtld. 

lnbi1arlar U. Müd. 

Siyual Bilgiler Olt. SAK Ank. 
Tephaao Lvz. SAK 

lıt. Telefon Mttd. 

27-2-39 14 -
2-3-39 15 -

JQ.3-39 15 -
1·3-J9 14 -

1-4-39 11 --
2-3-39 10 

31-3-39 16 

1 ay müddetle 

3-3-39 15 30 

3-3-39 15 --
20·2-39 14 --

31-3-39 15 -

GOmr. Mub. Gen Komut. lst. SAK '.l-3-39 11 -

lıt. Komut. SAK 15-2·39 10 -
Orman Fak. Mub. Kom. BOytikdere 21-2-39 11 -

lat. Komut. SAK 
Jaadar. Genel Komut. Ank. SAK 
lnbiaar lar U. Mtld. . ,, 
Topbaae Lvz. SAK 

15-2-39 
2-3-39 
3-3-39 
3-3-39 
3-4-39 

11 -
10 -
14 -
15 -
14 -

L6Ioburgaz. Tümen SAK ve lııt. 25 2-39 10 -
Lv:a:. Amir. 

lzmir Eaternas. Fuarı Komitesi İat. 
GG.zel Sanatlar Altadeıniıi 

Zonruldak Belediyesi 24-2-39 1' -
lımir ve lıt. Telefon Müd. 1 ay müddetle 

TophaH Lvs. SAK 
Vize Ttlmen SAK 

• • 
" " 
" . 
,, " 
• • . ,, 
• • . ,, 
• • 
" " ,, " 
" ,, ,, ,, 

lat. Komut. SAK 
lnbi1arlar U. Mld. 

,, ,, 
Aaltara Defterdarhfı 

1-3-39 15 -
3-3-39 15 -

20-2-39 
20·2-39 
20-2-39 
20-2-39 
20-2-39 
20-2-39 
20-2-39 

20-2 ·39 
20-2-39 
20-2-39 
20-2-39 
20-2-39 
20-2-39 

16-2-39 14 -
6-3-39 14 --
6-3·39 15 -

paz.. teai-perı. 15 -
,, .. 23-2-39 15 

Ka1ampaıa Maliye Tahail Şefliği 15-2-39 11 -

Ehliyet vesikası almak üzere isteklilerin en az ihale 
tarihinden 8 ıün evveline kadar Vilayete müracaatları 
ilin olunur. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat veMalzeme 

İzmir Telefon Müdürlüğünden : 
28.1.939 tarihinde ihalesi yapılamıyan 739 lira muhammen 

bedeJli (telefon kordonları) ile (muhtelif makine aksamı) 
nın mezkur tarihten itibaren bir ay mü<l<let]e pazarlı~a çı
karılmış olduğu il!n olunur. ----

İstanbul Telefon Müdürlüğundeo: 
2000 adet kurslu kombine telefon makinesi kapalı 

zarfla satın alınacaktır. 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire l:fors~ 
13.2.938 

CiNSi 

Fi atlar 

A,atı 
Kr. Pa. 

Y11kar ı 

Kr.Pa. 

Butday 
Arpa 
Un 
llı•ır 

Gelen 

-~~~~~~~~~~~~ iç cevlç 
Çavdar 
Z. Yatı 
K•ter 
Kutyemi 
Yulaf 
Suaam 
Tiftik 

Butday yumuıak 5 26 6 -
ti .. rt 5 2 5 10 

,, kızılca 5 17 5 '1:T 
Arpa Anadol 4 12 4 13 

Keten toltumu 
Çavdar 
Arpa yemlik 
z. yatı 

,, l ci 
Ceviz kabuklu 
Peynir 34 2.i 
Kuıyemi çuvallı S --

" dGkme -- -
1,. Fındık 
Tiftik mal 
Tiftik Otlak 
Faaulye 13 JO 
Yapak Anadolu 

,, Trakya 
Mıaır beyaz 
Mısır aarı 

Yulaf 
Keçi kılı 51 -
Sansar derisi 
Porak deri•i 

48 --

35 12 

5ı 20 

Aapa 
Tiftik 
iç ceviz 
Kepek 
lç. hndık 
K. ceviz 

Giden 

Dış Fiatuırt 
Butday Linrpul 3 

,. Şikago t 
• Vinipek ~ 

Arpa Annra 3 
Mısır Londr 6 
Keten T. : • 
Fındık G. :Hamburg 

• L. 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

Be:r.elya Sultanı Klln 30 -

Sırık domateıı 

Dolmalık bQber 
Sivri büber 

Patates 

Araka 
Çalı fasulyesi 
Barbunya kırmızı 

6-
so-

=-

13.2 93' ===-==:::::.::::? 
S5 _ ı GilmU~hane elması kilo~ : 

Amasya elma ı • t2 
- - İnebolu elması • 7 "' : = l ln~tllz elması (taraklı) 10 : 

7 
Ankara armudu ,. -

- İnebolu armudu • 8 ""' 
82 - Ceviz - .,.. 

ı " ... Ayva o 

Ferik elma"ı 
• ye~ll • 

Bakla (lzmlrden) • 30- S.~-
Kestane 

Nar 
Ayşekadın fasulye • 

Lahaııa 

lapanak 

Kök kereviz • 
Pırasa • 
Karnabahar aded 
Enclnar ,. 
Yeşil salata 100 • 

·~ 2-

4-
1 50 

5-
8-

30 -

l 25 Yeşil soğan 

Maydanoz demet - .ıv 

Pancar 2 &O 

Havuç ,. 2 -
Kerevit Yaprak ,. 3 -

Şal~am " 2 -

)(ırmızı turp 

Bayır turpu 
Ballı:abatı 

Yer elması 

Lu elması 

• 
• 

kilo 

" 

- 75 

ı-

4-
4-

Taze sarım. ak demet ! 

Mudarln .~lanya 100 

2-
8 -
5 -
2 -

17 -
t~ -
70 -

1 50 

-60 
3-
2 50 
8 60 

2~ 

1-

1 60 
6-
6 = 

1 50 

• Bodrum 200 - 900 -

.. 
Marul 

Rize 
fCJtlk~ 

Mersin 
adet 

• 

" 

• 
Muı yerli 
Mnz 

/ 

/ 

Ağaç kuu nu Adet 4"" 

Yerli llmenlOO aded !!()O"' 

Ecncol limon ıoo • 1 O ""' 
Portakal Dörtyol SO!ık 2.ıo "" 

• .. sı • soo " 
• • 

s 200 / 
: 100 : 18\1 "" 
• 160 ı&ı) ... 

• • 
Portakal Alanya 100 A 200 "" 

80 280"" • • 

• 
• 
• 

64 a20 "" 
• Sô - .; 

Fenike ıse 450 "" 
200 .\59 "" 

" Rize 100 - "" 
so - / • 

• > 64 -
• Mersin Yaf. 120 850 

/ 

• 
• • 
• • 

Kestane kabağı 
Dereot~ demet 
Hane • 

96 -
/ 

160 800 "" 
200 7 

kilo 

Mub.ammen l,edel 40000 mııvakkat teminat 
olup eksiltmesi 3 l .3.39 cuma günü saat t 6 da 
binasıadaki satıoalma komisyonunda yapılacaktır· 

Şartnamesi l lira mukabilinde levazım imirliii°' 

alınabilir. 
istekliler muvakkat teminat ve kanuni vesaiki i 

tevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e kadar k019 

vermelidirler. 

••• 
Ankara Hukuk fakültesi bina!lında yapılacak eie1'1' 

sisatı: üak: inşaat sütununda Nafıa vekaleti ilanına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Siyasal Bilgiler Okulu Satınalma Komisyonu Reislİr 
Siyasal bilgiler okulu talebesi için kumaşı rPe~1 

verilmek üzere ~90-310 takım elbisenin imaliyeS'
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 3 mart 939 eli~ 1 
saat 15 de Ankara mektepler muhasebeciliği bııı 
yapılacaktır. f 

Tahmin edilen bedel beller takım için t 4 lirB~1 

teminat 325 lira 50 kuruştur. Şartname ve kull•lf 
malzeme nümuneleri her gün mektepte g6rülebilit· 
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İatanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
140 santim eninde 1280 metre arka çanta bezi alına· 

~:ktrr. Pazarlıkla eksiltmesi 20,2,39 pazartesi günü ıaat 
. de Tophanede istanbul levazım Amirliği sahnalma ko 

llıııyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 2560 li
ra, te11ıioatı 384 liradır. 
k Şartname ve nOmuoeıi kemisyonda görüllir. isteklilerin 
•nuni Ytısikalarile beraber belli saatte komisyona gel· 

llltltri. 

••• 
8 Kilot pantalon, kasket, hput ve çizme .köıele almaeaktır. 
~: inhisarlar U. Müd. iltinlarına. 

"T 

~aa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
İstanbul Telefon MödlirlUğünden: 

b Bir adres yazma, bir adres tabı makinesile iki mak· 
t uı Ve muhasebe makinesi ve 'teferrüah kapalı zarfla sa· 
111 ıhoacaktır. 
!k ~ubammen bedel 12000 muvakkat teminat 900 liradır. 

•ılt111esi 31.3.939 cuma günü saat 15 te müdürlük bi-
1118thclaki satınalma komisyoaunda yapılacaktır. 
k stekliler muvakkat teminat ve kanuni vesaiki muhtevi 
l'Q •Pah zarflarını o rün saat 14 e kadar komiıyona ver· 

tlidirler. 

~.Şartnameleri levaıım amirliğimiz.de görülebilir. 
N 

~lya, Ev ve BOro eşyası, Muşamba, Hah v .s. 

Gümrük Mubafaıa Genel Komutanlıiı fstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

. Gümrük muhafaza teşki1ah için 40 tane altlı üstlü de
~r. karyolanm 2.3.939 perşembe gönü saat 11 de açık 

••ibnesi yapılacaktır. 

Şl ahmio tutarı SOO lira ve ilk temin ah 60 liradır. 
artname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 

k İslekJilerin güc ve saatinde ilk teminat maki.uzları v~ 
b~n\lni vesikalarile birlikte Galata eski ithalit rümrüğü 
~ıındaki komiıyona gelmeleri. 

LE !!!S:S_ 

~ ~ukat Benzin-yatları Makiwc v. s. 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Kemiayenundan : 

t İstanbul komutanlığına bağlı birlikler için bin kilo 
~ 11Y•ğı evsafı ve şartnamesi dahilinde satın ahnacaktır. 
l~l•rl.ığı 15.2.39 çarşamba günü ıaat 16 d:A yapılacakhr. 
tı tklılerin Lıelli gün ve saatte FrndıkluıJa komutanlık aa

...:,•lana komisyonuna gelmeleri. 
= lt .. 

~ 
lıtanbul Komutanhğı Sahaalma Komiıyoaundan : 

)1ı ~&ıni kıılasındaki müstakil topçu taburu için çeşit 
p~ lbalzemesi satın almacaktır. 

~-~ •ıırhğı 15.2.39 çarşamba günü saat 11 de yapala
t11111t~. İsteklilerinin belli gün ve saatte Fındıklıda komu-

1 satanalma komisyonuna gelmeleri. 

Janelarma Genel komutanlığı Ankara Satmalma 
Komisyonundan: 

}ittı Bir ?e!imine 40 kuruş kıymet takdir edilen 15200 ge· 
&t}'j Çeşıtlı. ~t ve bir geyimine 35 kuruş kıymet bıçilen 1800 
~-p ~ çe ıtlı katar nah 2 a.039 perşembe günü saat lO rla 

' 1 Zarf usulile satın alıuacaklir. 
bile Şa,rtnamesi komisyondan parasız olup örneğinde görüle· 
t111 c.~ ~ bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 503 lira 25 ku
le\>i 

1 
k teminat banka mektubu veya vezne makbuzunu muh· 

\>erttıt~klif mektublarım be1li eün saat 9 a ka rlar komisyona 
ış olmaları. 

8- . Zonguldak Belediyesinden : 
tıılb ledıyemiz itfaiyesi için alınacak motopomp %4.2.939 
aıı,11; rünn saat 16 da Zonguldak belecliyesi daimi encü· 
ıı.,y huıur11nda ihalesi yapılmRk üzere tekrar açık e kıilt-
~ lıonulmuştur. 
lstuha~aıen bedel 1800 liradır. 

hai eklılerin şartnamesini almak için Zonguldak Beledi
t,Qıi ile Ve ihaleye girmek için de 135 liralık muvakkat 
b llat k . 'l•d· nte tup veya · makbuzıle muayyen iÜn ve saatte 

'Ye encümenine müracaatları ilan olunur. 

1&3Q lı .. ir Enternuiyonal fuarı Komiteıiaden: 
~011111a lzmir Enternasyonal fuarının afişleri müsabakaya 
l,t,._~ttur. İzahnameler komite riyasetinden Ankara ve 
b'hti u~ Tilrkofis müdürlüklerinden tedarik edilir. Jüri 

•lrtnbul ıüzel san'atlar akaclemiaidir. 

28. ı İzmir Telefon Müdürlüğünden : 
lll,._ b •939 tarihinde ihalesi yapılamayan 769 lira muham· 
~ ... ,,~delli telefon laatlarının inıasana aid muhtelif mal· 
~'t-lıt~ll mezkür tarihten itibaren bir ay mütldetle pa-

ç.ıkarılmıı olduğu ilan olunur. 

lılONAKASA GAZET!SI 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Üçer adet çamaşır yıkama, sıkma ve ütüleme makine

leri müteahbit nam ve hesabına ahnacakbr. Açık eksilt
mesi 3 niaan 939 pazartesi gilnü saat 14 te Tophanede 
Levazım amirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. Hep
sinin tahmin bedeli 13300 lira, ilk teminatı 997 bu9uk li
radır Şartnamesi komisyonda görülebilir. Bursa itin ayrı 
ve İstanbul için ayrı olmak iizere her makineye ayrı fiat 
feklif etlilecektir.! İıteklilerin kanuat vesikalarile Ye Ko. 
daki ıartnamcainde yazılı katalokları ile beraber belli 
saatte komiıyoada buhınmalara. 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan: 
700 adet ağır ve 600 adet hafif olmak üzere ceman 

1300 adet binek hayvanatı için şaplı yular başlığı pazar· 
lıkla satın ahoa~aktır. Üstüıte bellerinin muhammea be· 
tleli 192 kuruştur. Teminatı 375 liradır. Başlıkların nü
munesi komisyonda rörüleceği gibi cins ve evsafı İstan
bul levazım amirliii ile Çorlu, T ekirdaiı, Edirne, Kırk
lareli, Bursa komutanlıkları, satmalma komiıyoalarından 
&ğrenilebilir. İsteklilerin 2i.2.39 cumarte•i günü saat 1 O 
da Lüleburgazda satınalma komisyonuua gelmeleri. 

••• 
2 bin kilo çivi ile 1 adet otomatik baskül alınacaktır. 

Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

b) M 0 Z A Y E D E L E R 
fıtanbul Cümrüklerl Ba,müdürlüğündea : 

5490 aayıh artbrma kifıdında yazıla 503 batda 10720 kilo 
atırhtında 3719 lira iki kurut dej'erinde hurma MKN5484 24 bat· 

Sayfa 3 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Malın Cinsi 

Eski çuval 
parçal&rı 

M.ik. 
tak. 

41000 

Muhtelif renk· 200 
Ji yaldız 

Mulıamen 

Bedeli 
Vahidi Lira - -kilo 2460 

" 
200 

Muvakkat 
Satış tem. ıa· 

sureti Lira ata - -Açık 369 14 
arttırma 

Pazarlık 30 15 

1- Yukarda cins ve miktarı yazıh iki kalem malze-
111e ayrı ayrı hizalaruula gösterilen u~uUcrle satılacaktır. 

il-Muhammen laedellerile muvakkat temiAatları hiza
larında röıterilmiıtir. 

ili-Arttırma 8.3.939 tarihine rastlayan pazartesi günll 
yukarda yazılı saatlerde Kabataıda kain Levazım ve Mu· 
bayaat Şubesi11cıeki Sataş Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Çuvallar her rün Paşabahçe ispirto fabrikasında 

ve Yaldız numuneleri de ıözü geçen şubede görülebilir. 
V · isteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve sa

atlerde yüzde 15 teminatlarile hirlikte mezkur komisyona 
gelmeleri ilin olunur. (941) 1-4 

••• 
Mu ham. B. Muvak. T. 

Cinsi Miktarı Lira L. K. Eksiltme - -40 lık çi•i 2000 kilo 375 28 12 14 
15150 m1m. 

Kadranlı otomatik 1 adet 700 52 50 15 
baskül 

da 1200 kilo at1rhtında 430 lira deterinde burma MKN 5483 A Külot pantalon 12 takıml 
markalı 80 batda 1600 kilo 571 lira deterinde hurma MKN 5482 Kasket . 12 • 1 

546 AS markalı 250 batda §000 kilo atnh"'ıoda 1792 lira 75 kurut Kaput 12 f . ,, 
tleterintle burma MKN 5481 A markah 250 batda 5000 kilo Çizme kösele 12 ,, 

atarlıtında 1785 lira 68 kurnt dej'eri•de hurma MKN A markalı 1- Yukarıda cins ve mikbrı yazılı (3) kalem mal:z.e· 

41 95 15 30 

250 bağda 50QO kile ajuhtanda 1817 lira deterinde hurma MKN me şartname ve mevcut numuneleri mucibince ayrı ayrı 
M79 MT markala 89 ltatda 1980 kile atırlıtında 713 lira 79 kurut 
tleğerindehurma MKN 5471 MT markalı 17 bafda 340 kile 126lira eksiltmeye konmuştur. 
deterinde hurma MKN 5488 12 ltatda 360 kilo 133 lira deteriacle H- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 

hurma MKN 5487 28 bağda 840 kilo atırlıtıade 303 lira 77 kurut larında gösterilmiştir . 
cleterinde burma MKN 5486 103 baj'da 2060 kilo aj'ırhtında 741 111- Eksiltme 3.3.939 tarihine rastlayan cuma günü hi· 
lira 18 kuruı deterinde hurma MKN 548S 81 batda 2025 kilo zalarında yaıılı saatlerde Ka9ataşta kiin Levazım ve 
aj'ırhj'ında 928 lira de(erinde hurma MKN 5475 SALLOMY AK 
markala 328 undıkta 10660 kile atırlıtıada 2635 lira 40 kurut Multayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapalacaktır. 
deteride hurma MKN 5489 NC markalı 418 bafda 9915 kilo iV - Şartnameler hergün sözü geç.en Şubeden parasız 
aj'ırlıtında 360& lira 82 kurut deterinde hurma MKN 5477 MT olarak ahuabilecctği gibi numuneler de görülebilir. 
markalı IO ıaodıkta 260 kilo atırlıtıoda 92 lira 62 kur1ı1t dete- lsteklileria eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
rinde hurma MKN 5489 NC markah 498 ~atda 9915 kilo atır· yüzcle 7,5 güvenme paralarile airlikte mezktlr Komisyona 
lıj'ımla 3606 lira 82 kurut değerinde burma bu mallar FıDdıkh gelmeleri ilin olunur. (940) 1-4 
aotukhava depo.unda mevcut olup 1549 1ayıh kaaun mueibince 

17 .2.939 rünü saat 13 de 2490 1&yılı kanun hüklmleri daireaind• 
Sirkecide Reıadiye caddesindeki gümrük utıt salonunda açık 
arttırma ile dahile ve harice utılacaktır. İsteklilerden yüzde yedi 
buçuk pey al..çeıi makbuzile maliye lavan tezkereıi aranır. Pey 

akçelerinin ıaat 12 ye kadar nzneye yatırılmuı mecburidir. 

İstanbul Komutanhğı Satınalma Komisyonundan: 
Topçu birinci alayı hayvanlarından çürüğe çıkarılan 

4 baş hayvan aleni müzayede ile 16.2.939 perşembe gü
nü saat 14 de satılacaktır İsteklilerin belli gün ve saatle 
Fındıkhda komutanlık satınalma komisyonuna gnlmeleri. 

Ankara B,,ledivesinden: 

Su idaresinde bulunan hini mütecaviz şap çuvala satıl-
mak üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

Muhammen kıymeti 200 liradır. 
Muvakkat teminat 15 liradır. 
Şartnamesini ve çuvalları görmek istiyenlerin şartname 

için her gün yazı işleri kalemine ve çuvallar için su işle

rine ve isteklilerin de 28.2.939 salı giinü saat 10,30 da be· 
lediye encümenine nıüraaaatları. 

Çanakkale Orman Müdürlüğünden: 
Çanakkale vilayetinin Bayramiç kazasının koca oldu" 

ruk devlet ormanından 65 metre mikap çam ağacı 30.1.39 
gününden itibaren 20 fÜR müddetle atık artırmaya çıka· 
rılmıştır. 

Arttırma 20.2.3g tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
15 te Çanakkale orman çevirge müdürlüiü dairesinde ya· 
pılacaktır. 

Beher metre mikap gayri mamulün muhammen bedeli 
510 kuruştur. Muvakkat teminat 19 lira 73 kuruıtur. 
Şartname ve mukavelname projelerini gBrmek istiyenler 
yevmi müddet içinde Çanakkale orman çevirge mlidürlü· 
ğii dairesinde ve Bayramiç orman bölge şefliğine müra
caat edebilirler. 

(Oevamı 4 üncü sahifede) 
___ ız=ıszs as 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından : 

Cinıi Miktarı Muhammen bedeli ilk temi .. t 
Vidala iık;;in 181 çift 500 65 
Okulumuz ihtiyacı için 8.2.939 tarihinde ekıiltmHi yapılan 181 

çift iıkarpin için verilen fiat fazla girüldütünden ekıiltme 10 
gün temdit edilerek 18.2.39 cumarteıi ıünü aaat ona bırakılmıftır . 

lıteklilerin mezlr.ir a-llo n ıaatte yüzde 7 ,S teminatlarile lı- '> 
ta nbul Li1eler Muhuebecilitin.le toplanacak Komiıyona müracaat · 

ları ilb olunur. (902) 

••• 
Muhammen B. 

Be beri Tutarı 
Cinsi Miktarı L. K. L. K. 

Kereste 1209 M3 - - 51987 -
Beyaz çul 1 15000 Aclet - 70 33033 -

Y. 7,6 
Teminatı 

L. K. Saah -3899 03 15 
2477 48 li,5 

(başı bağh) (kiloıu) (takriben) 
Düz l.eyaz 250000 Metre - 15,5 a8759 - 2906 25 16 

kanaviçe 
1-Şartnameleri ve numuneleri mucibiace yukarıda ya· 

zıh malzeme ayrı ayrı kapalı zarf usuliJe aatın ahnacaktır. 
il-Muhammen beclelleri ile muvakkat teminatları lai· 

zalarında glbterilmiştir. 

Ill - Eksiltme 27 .2.939 tarihine rastlayan pazartesi gü· 
nll hizalarında yazılı saatlerde Ka9ataıda Levazım Ye Mu· 
bayaat Şuhesincleki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Kereste şart11amesi 260 kurut 9eyaz çul ıartaa
meıi l 15 kuruş kanaviçe şartnamesi de 194 kuruş bedel 
mukabilinde her rün sözü geçen ıubeden ve İzmir Baş· 
•ltilrlliğünllen alına9ilir. 

V-Ekıiltmeye rirmek isteyenlerin mülaürlü teklif mek· 
tublarını kanuni vesaik ile yüzde 7,5 güven•e parası 

makbuzlarını vey.ıı banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek kapalı zarflarını ihale saatlerinden birer saat evve· 
line kadar yukarda a~ı geçen Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri ilin olunur. (826) 2-4 

lsrANBUL SıHHİ MÜESSESELER 
ARTTIRMA vE EKSİLTME KoMisvoNUNDA'N 
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Çocuk !'Jotum ve bakım evleri için kapalı zarfla eksiltmeye 
konulan iki grup tikim cihazı için iıtekli çıkmadığından yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. 

1- Ekıiltme 25.2.939 cumarte1i günü Hat 11 de Çaj'alotlun
da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlütü bina11nda kurulu Ko
miıyonda yapılacaktır. 

2- Muhammen fiat 7000 lin muvakkat raranti 525 liradır. 
::>- İltekliler tartnameyi her gün Ko•iayondan elabilirler. 
4- İatekliler cari .eneye ait ticaret otla11 veıikasile 2490 H -

yılı kanuatla yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat raranti 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını iha-
le 1&atinden bir Hat evvel Komiıyona vermeleri. (824) 

bılli:r- ~ .. , .. ita.ri 
Dinldarl: lwail Girit 
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