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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Memleket Haberleri 
lzınitte kurulacak klor· 
fabrikasının makine

leri yola çıkarıldı 
lzmitteki kiğıt fabrikaaınıa 

\e\'aiiae ait inıaat ikmal edil
llilliş ve makinelerjn montajına 
~•tlanmtştır. 
inşa fıalinde olan aeJlüloz 

ftbrikaaı da önümüzdeki atua· 
\oıta itlemeğ'e baılayacaktır. 
Diker taraftan Sümer bankın 
~•itte kurmakta oldutu kaolin 
ftbrikaaının da bir iki aya ka· 
~•r faaliyete &'eçnıeai beklen· 
'-ektedir. 

1 Aldıtımız malUmata nazaran 
'ttnilte tesiıi mukarrer klor 
f•brikaaının yakında temeli a
\ılacaktır. Almaoyaya aiparit 
'dilmiş olan makineler yola 
~karılmıştır. 

Çatalağzında kurula
cak fabrikalar 

Çatalcatı:ında kurulacak e

~- lta•ızı kibrit ve aüper fos· 
•t fabrikaları için tayin edilea 
'•hada müheadialerimiz tara-
~lltlan tetkikat yapılmaktadır. 
İaıaat projeleri hazırlanmıı 

•, ntakiaeler sipariş edilmiıtir. 

tyetimiz Almanyaya 
gidiyor 

~ Alraanya ile Türkiye arasın• 
~ )'eni yapılaoak 150 milyon
~~ kredi anlaşması müzakere· 
~İlle başlamak (izere tetkil 
~ilea heyet dün Ankaradan 
~rimlze ıelmittir. Heyet B. 

N. Menemeaciotlunua reialitiu· 
ele ve ziraat baakaaı raüdilrle· 
rialien B. Cezmi, maliye ve· 
kileti Dakıt işleri mildürü B. 
Celil Said, Türkofia müdür 
muavini B. Celil, ile hariciye
den B. Cevdet ve B. Şadiden 
ibarettir. Heyetimiz bu J'ÜD 

Berline haraket edecektir. 

Takas komisyonu 
toplandı 

Dün takaa komiayonu topla· 
narak ibrac edilecek malların 

muamelelerini bitirmiştir. Ame· 
rika ile yapıla• aon ticaret an· 
laşmaaına S"Öre ihracat aerbeat 
dövizle yapılacağıadan bu 
memlektıtle bundan sonra takas 
ile işler elmayacatı tahmin e· 
diliyor. 

Dokuma kooperatifin
de tetkikler 

Şehrimizde ltulunmakta olan 
Halk bankaaı umum mü.ılürü 

B. Ata Evcim dün dokumacı· 

lar koeperatifine riderek tct· 
kikat yapmıt ve \tütün yazma
cı ve dokumacıları rezerek iş

lerini tetkik etmiştir Baakaca 
bu gilti esnafa ne yolda kredi
temia edilebileceği dahi araşh
rılm ıştır. 

Yeni şeker fa brik al arı 
İktiut veklleti ye.idea ku· 

rulmasına karar verilen iki 
yeni şeker fabrikasının önümüz· 
deki mart ayında intaaına baş
lanmaaına karar vermiştir. 

Yurdumuzun senetle 75 bin 
ton tekere ihtiyacı oldutundan 
yeni falnikalar faaliyete geçin
ce artık hariçten şeker ithali
ne luzum kalmıyacaktır. 

Harici Etonomit Ha~erler 
l>anya da zeytin fiat-1 
larını yükseltiyor 

,~938 39 yılı rekoltesinin be
\ ttaizliği dolayısile ve zirai 
lı. hıutatı speküliayona maruz 
'3'lcnıamak Gzere HükQmet 
'- 'l 38 yılı fiatlarına nazaran 
':Yıllık kampanyaya aid zey
~•tı fiatlarıaa yGzcle 18 nia· 
ı't 11~e yükaeltmete karar 

ltııttir, Şimtliye kadar elde 
~, il tecrübelere nazaran da 
'e edilecek zeylia kiisbe 
\~. Ye yağ için eaaa fiatlar 

ıt edilmiıtir. 

~~tin istihsalini teş
ilt için ıtalya fiatla
~ rı yükseltdi 
~~tPoraayon Nezareti zeytin 

1 •lini tetvik makaadile 
ı.a-ı. 'h' .l "t"b • ""'10 tarı ın.en ı ı aren 

' -~Y•t fiatlarını muayyen 
ı.._~•bette yftkaeltmete karar 
t 

1ftir. Fakat bu fiatlar ye· 
~lt~lteye kadar bir daha 

~it '-•1ecektir. 
-I ••ziyet karııaında Mila
l'lıaııada zeytinyat fiatı 

kilo başına 8,90 lirettca 9,50 
lirete çıkmıştır. Ve !tir kaç 
ıündenberi devam etlen zey· 
tinyatı kıtlığı, fiatların rülue· 
liıi delayıaile zail olm uıtur. 

Bu ıibi spekülasyonlara 
mani olmak üzere Hükümelia 
toplama ve muhafaza aistemi
nia tatbiki için tedbir alaeatı 
tahmia edilmekt~dir. 

F ransaya serbest 
buğday ithali şartları 

Milli Butday Mfistahselleri 
Ofiainin ittihaz ettiti ltir kara· 
ra 11aıı:aran Fran .. ya ıerbeıt 

butday ithali aıatıdaki şartlar 
dahilinde yapılacaktır: 

Milli irmik imalithanelerinin 
ihtiyacını temin makaadile umu· 
mi meclis, 1 şubat 938 tarihine 
kadar ecnebi memleketlerden 
350,000 kental lırntday ithaline 
milaaade etmittir • 

Cenirin ltutday mGtahailleri· 
ain menafilni korumak için 
buğday kullanan aanayi erbabı 
imal&tlarına Hiari yüzde 65 
niabetinde Şimali Afrika but· 
.layı karıttırmak 111ecbariyetin· 
dedirler. 
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) M NAKASALA" 
inşaat - Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

Çifteler Aygır Depoau Mödürlüj"ünden: 

Mahmudiye merkezinde mevcut Tay alurıaıa. 16501,09 lira ke· 
tif bedelli tamiratı 20.12.38 tarihinden 5.1.39 tarihine müaadif per· 
ıembe günü saat 15e kadar kapalı zarf uaulile ekıiltmeye konulmuı· 
tur. Eksiltme Eakiıehir nafıa naüdürlütünde toplanacak komiıyoa. 
huzurualia yapılacaktır. Muvakkat temiaat 1237 lira 58 kuruıtur. 

Bu ite ait proje, tafailit ve hulin ketifleri, feaai ıartnaı:ae, 
eksiltme tartnameai mukavele projeai her zaman nafıa müdürlil
lütünde görülebilir. isteklilerin ihale tarihinden en az aekiz a"fin 
evvel Eskişehir vilayetine .. üracaatla alacakları ehliyetname ve 
aeaesi için muteber Ticaret odası vesikalarını 2490 aayılı kanu-
11uıa tarifi veçhile teklif mektublarıoa eklemeleri lizı•dır. Mek
tublar 5.1.939 tarihine müaadif perşembe srünü aaat 14 e kadar 
makbuz mukabilinde komiayon reialij'İDe tevdi edilrait olacak ve 
posta ile göaderilecek mektublar iadeli teabhütlG ve mGhilr mu
mi ile mühürlü olacaktır. Postada olacak ıecik•eler nazarı itibara 
aham az. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyoaunclaa: 

Keşif betleli 31258 lira 85 kuruş olan Gecelk .. rıaay 
erat paviyoau yapısı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuı· 
tur. 

Eksiltmesi 6.1 939 cuma fÜDÜ saat 15 tedir. 
İlk teminat 2365 lira olup şartnamesi 157 kuruşa ko

misyondan alınar. 

Eksiltmeye ıireceklerin 2490 sayılı kanuaun 2,3 mad
delerinde yazılı helgelerle birlikte ilaale saatinden behe
mehal bir saat evveline kadar zarflarını M.M.V. aatınalma 
komisyonuna vermeleri. 

Samsun Valiliğinden : 

Mukavelesi feshedilerek yenidea açık eksiltmeye ko· 
nulmuş olan Samsa11 Bafra yolunun OX658 - 33XOOO ki· 
lometresi arasannaki şosenia esası. tamiri ve 1 O ad.et bir 
metrelik ve 1 aclet üç metrelik menfez ve 2X 137 - 2X349 
kilometreleri arasındaki Varyant inşaatının müteahhit ta 
rafından ifa edilmemiş kısmı inşaatı eksiltmesine talip çık· 
madığından ihale 1. 12.938 tarihinde 1 o gün temdit eail· 
mişti. İhale runü icra kıhaan tetkikatta ~400 numarala 
kanunun 43 üncü maddesi iereğince yapılan \:m temdit 
ilanıma 7 İnci madde hükümleri dairesinde ifa edilmemiş 
olduğu anlaşıldığından 1 O rün temdidin hühilnasüz; addetlil
mesi lazım gelmiş ve işbu eksiltme ıı.12.938 tarihinden 
muteber olmak üzere 1 O gün uzatılmıştır. 

Keşif hedelleri 136764 lira 94 kuruştur. 
Muvakkat temiaat 8088 lira 25 kuruştur. 
İhale l inci kanunun 22 inci perşemlte günü saat 16 

da Vilayet Daimi Eacünaeninde 2.(90 sayılı kanuaun 43 
üncü maddesi gereğince açık eksiltme suretiyle yapılacak· 
tır. 

Bu işe ait evraklar şualartlır: 
A- Keşifnameler 
R- Eksiltme şarlaamesi 
C- Fenni şartaame, 
D- Hususi şartname 
ET- Projeler, 
F - Mukavele projesi, 
G- Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
Eksiltmeye girebilmek için cari sene içinde Tic. Odasın· 

da kayıtla bulunduj'una dair vesika ile bundan evvel bir 
defa da yüz bin liralık iş yapmış olduğuna ait vesika il.razı 
şarttır. Bu husustaki talimat göreğince ehliyet veı.ikasıaın 
ihale tarihinden 8 gün evvel Samsun vilayetıne müracaat· 
la istahsali lazımdır. 

ihale 2490 sayılı kanunun hükümleriae röredir. 
istekliler bu işe ait evrakı i lira 11 kuruş ltedel mu

kabilinde Ankara, İstanbul ve İzmir vilayetleri Nafıa Mü
dürlüklerinden alabileceklerdir. 

İstanhul Belediyesinden : 

Keşif be.leli 2011 lira 56 kuruş olan Tepebatıatla Şe· 
bir tiyatrasunda yaptırılacak tamirat açık eksilt•eye ko· 

aulmuıtur. Ketif evrakile ıartaamesi Levazım Müdürli
ğihule r6rülebilir. 

İatekliler 2496 sayıla kanuaua yazılı vesikadan ba,ka 
Fen işleri Müdürlüiündea alacakları fea ehliyet vesikaıi· 
le 151 lira 32 kuruıluk ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraher 5.1.0Jg perfembe gDnll saat 14,30 da Daimi 
enclmeade buluamahdırlar. 

Çanakkale Müstahkem Mevki Satına1111a Kamisyonundan: 

Çanakkalede Müst. Mevki için yapılacak. bir iskele kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 9.1.939 pazar· 
tesi gunü saat 11 de Çanakkalede Müst. Mevki sıtınalma 

komisyonunda yapılacaktır. Yaptırılacak iskelenin ksşif be
deli 40620 lira 19 kuruştur. İlk teminatı 30ı6 lira 65 k.u
ruitur. Bu inşaata aid hususi fenni ıartname yapılacak iske
lenin fiat tahlili beton bölüklü iskele etüdü ilk keşif cetve
li ve planlar· İstanbul Ankara levazım amirliği satınalma ke· 
misyonunda ve Çanakkale! Müst. Mevki satmalma komisyo· 
nunda görülür. isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesi
kalarla bu miktar iskele işini müteahhidin veya mühedisinin 
muvaffakiyetle yapmış olduklarırıa dair vesika ve Nafıa ve
kaletinin ehliyet ve müteahhitlik vesikalarile teminatı mu
vakkate makbuzlarile veye banka mektuplarım VP. teklif mek· 
tuplanm havi kapalı ve mühürlü olan zarflar ihale &ünü 
olan 9.1.39 pazartesi günü saat 10 a kadar Çanakkalede 
Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonuna makbuz mu· 
kabilinde teslim edilmelidir. Postada ~ecikme kabul edil· 
mı::z. 

!!m ...................................... m!!!!!!!!!!!!'!'!!!~---

İliçlar, Klinik ve ispençiyari alit: 

• • • 
1200 kilo balık yağı alınacaktır. Bak: Mahrukat sütu· 

nunda M.M.V. SAK ilanına. 
• • • 

4900 m 3 okaijea alınaealıbr. Bak NUıa Velı,leti İat. Elektrik 
itleri U. Miid. il&nlarına. 

Elektrik, Havarazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Tunceli Nafıa Ml.lürlltiinden : 
1.11.938 tarihinden 21. 11.931 tarihiae kadar ve 22.11.938 tari

hinden ıı. ıt,138 tarihine kadar iki defa kapalı zarfla ekailtmeye 
konulup talip çıkmayan Elizıttla dördlncil umumi mGfettitlik hi· 
aıntla yapılacak 19079.05 lira betleli ketifli kalorifer teaiaatı iaıaa· 
tı ı.u defa 14.12.i31 tarilııintlea itiltaren bir ay miiddetle paaarhta 
~ıkarılmıştır. 

Bu ite ait şartname ve evrak tunlardır : 
A- Ekailtme tartnameıi 
B- Mukavele projesi 
C- Bayındırlık İfleri •enel şartnamesi 
D- Sıcak sulu ve buharlı kalerifer teıiaatı içia umumi ve 

f•nnl şartnamesi 
E- Keşif cetveli 
F- Preje 
J- latiyenler ba tartnameyi ve evrakı Tunceli nafıa mG.&Orll· 

tüade bedelaiz olarak rlrebilirler. 
Pazarlık Tuaceli aafıa mfidlrlütü '-iaaa• oda yapılacaktır. 
Ekıiltmeye ıirebll•ek içia iateklileria 1430,93 lira muvakkat 

temiaat yermesi ye atatıdaki veaikaları lııaiz olup röatermeai ı,. 
zııadır. 

lhaledea en az aekiı fÜn evvel Tuaeeli villyetine müracaat 
ederek bu ite rireltilmeleri içia ehliyet VHİkaaı, Ticaret .... saaa
yi ociaaınclan alıaıaıt aioil Yeaikaıı. 

İstaabul Telefon MüdOrlüğftnden: 
İdare ihtiyacı için muhtelif ehadda 16 kalem kurşun· 

lu kara kablosu ile 1 kalem deniz.altı kablosu kapalı zarf· 
la ekıiltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 146794.20 muvakkat teminat 8590 
lira olup ekıiltmesi 6.2.939 pazartesi günli saat 15 te 
müdürlük binasındaki satı11al•a komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler mavakkat teminat makbuzu veya baaka mek· 
tubu ile kanuai veHiki mulıatevi kapalı zarflaranı o ıün 
saat 14 e kadar •ezki'ır komisyona vere~eklerdir. 

Şartnemeıi 367 kuruı mukabilinde hergiin levazım 
Amirliiimizclen ahaaltilir. 

• • • 
55 gurup çelik akümülıtöı ve teferruatı ile be§ kalem 

kurıun akümülatör yedekleri alınacaktır. Bak : D. D. Y. 
iltnlarıııa. 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün ıa;-n olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Llst:esi 

Cin i Şekli Mabm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOn kasalar 

lnş116t, Tamirat, Nafıa işleri , Malzeme Harıta 

Devrek-Reıadiy• yolunun heylan mıntakasında 
yap. kazık tahkimatı ve bu tahkimat lfin 
Devrek eski ab~ap köprüaünd n çıkan hbi· 
li istifade kerestenin i ş mabıılline nakli 

Bartın-Safranbolu yolunun öküz gölü köprüsiD· 
de yap. anroşman tabkimnh İfİ 

Beycuma·Çıycuma araRıRda bulunan köprü iln 
yap. anroşman ve kardien inş . işi 

aç. eka. 633 43 

,, 833 33 

• 343 55 

Tepebaşında Şehir t iyatrosunda yap. tamirat n 2017 56 
Genel kurmay erat pavyonu yapııı (şart. 157 lcr) kapalı z. 31258 85 
Çanakkalede müstahkem mevki için iıkelo İnf. • 40620 19 

ılftçlar, Klinik ve ispençiyari alftt, Hastane Lev. 

Oksijen: 4000 m3 aç. ekı. 3200 -

Elektrik -Havagazı-Kalorifer (tesisat ve .. aızmesi) 

Muhtelif eb'atta kurşunlu kara kablosu: 16 kal. kapalı z. 146794 20 
de iultı kablosu: 1 kal. (şart. 367 kr) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Haki dahili elbise: 140 tak. 
Siyah iş clbieeai; 140 d . 
Elbiıe: 15 tak. 
Kundura gümrük muhafaza eratı için: 1500 çift 
Muıambıı Nafıa mütemadi tıımirat ameleıi için: 

120 ad. 

Beyaz kadın çorabı: 1000 çift 

aç. eks. 700 -
n 420 -

pu:. beh 16 -
kapalı z. 6900 -
aç. elcs. beb. 5 50 

• 360 -

Matb e işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Düz beyaz alüminyum kağıdı: 250 k. aç. ek•. 425 -

Mobilya ve bDro şyası, Muşamba-Hah v.s. 

Hezaren sandalya: 143 ııd. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v •• 

Gazyağı: 2 t . 
Kok kömürü: 700 t. 
Gazyağı: 500 k. 
Sömikok kömürü: 100 t. (temd) 
Kok kömürü: 170 t. 

MDteferrlk 

Laaıa (S let): 9200 ad. 
Yapı malzemeıi: 5 ç şit 

n • 4 ,, 
Baskül (500 kiloluk): 5 ad. 
Su saah: 65 ad. 
Branda eşya örtüsü 8 X 10 eb'adında : 11 ad. 
Zincir yular sapı: 300 ad. 
Şartnamesi de~i şecek olan 38 adet torna tez

gahuun 19. 1.39 daki ihalesi tehir edilmiştir 
Şartnamesi değişecek olan 19 adet freze tez

gahının 18.1.39 daki ihalesi tehir edilmiştir 
Su teıisatı için malzeme 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Kuru zerdali: 3 t . 
Pilivlık pirinç: 5 t. 
Arpa ıehriyesi: 5 t. 
Çorbalık pirinç: 5 t. 
Nohut: 10 t. 
K. fasulye: 10 t. 
K. ilzüm: 2 t . 
Sızdınlmış inek yağı: 1800 k. (temd) 
Salça: 2,5 t. 
Zeytinyağı: 11 t . (tomd) 

b Müzayedeler 

Fort otomobil ile malzeme 
Hizmet otomobili (temd) 
Çam kömfüü, tahta ve kereste 
Kuru çam ağacı 
Çam aR"acı : 154 m3 

pu. 
kapalı z. 14700 -
pa-ı, 

n 3200 -

• 

paz. 10120 -
,, 
• 

aç. cks. 1500 -

" paz. 

" 

beh 14 50 
1232 -

aç. eka. 3399 80 

paz. 

• ,, 
n 

• 
• 
" 
" 1890 -
,, 

aç. eks. 6050 -

aç. art. 
n 

Konya Bölge Sanat Okulu Direkt8rlüğünded : 

Multammen fiatı 
lir kuruf 
700 450·500 
420 250-300 

1120 

cin• ve miktarı 
yü:ade 7 ,5 teminatı 

lira kr. 
140 takım haki dahili elbise 
Siyah iş elbiıeai 

52 50 
31 50 

Sanat okulu tal besi için yukarıda cins ve miktarı yazılı iki 
kalem giyim eşyası 8.12.938 tarihinden itib ren 15 glin müddetle 
açık ekıiltmeye konulmuttur. 

Ekıiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun tarif ettiti 
evsafı haiz ve teminatı muvakkatHini bir gGn evvel maliye vez· 
nesine yatırmış olması tarltır. 

Ekıiltme 23.12.938 euma günü saat 14 de Ko ya kGIUlr direk
törlüğii d iresinde yapılacaktır. 

Şartname ve nümuneleri görmek iıteyenler herıün okula mi· 
racaat edebilirler. 

47 50 

62 50 

75 71 

ısı 32 
2365 -
3046 65 

240 -

8590 -

52 50 
31 50 
36 -

518 -
49 50 

27 05 

sı 88 

33 -

yüzde 15 -
1103 -

268 -

1518 -

112 50 
77 75 

184 80 

254 99 

141 75 

453 75 

Zoni"Dldak ValiliSfi 

• • 

• • 

lstanbul Belediyeıi 
M. M. V. SAK 
Ça.akkale Mıt. Mvk. SAK 

26-12-38 11 -

26-12-JS 11 

26-12·38 11 

5-1-39 14 30 
6-1-39 15 -
9-1-39 11 -

Nafıa Vek. lıt. Elek. 1,. U. Mld. 6-1-39 15 -

lıt. Telcfoa Müd. 6-2-39 15 -

KoDya 13ölıe S11nat Ok . Dir. 23-12-38 14 -
• " 23-12·38 14 -

lıtaabul Belediyesi 23-12-~ 14 30 
Gümr. Mub. Genel Kom. lst. SAK 6-1-39 14 -
lıtanbul B~lodiyesi 5·1·39 14 30 

Tophane Lvz. SAK 

inhisarlar U. Müd. 

Harb Akademisi Komut. 

Solimiye Aık. SAK 
lst. Komut. SAK 

• • 
Kaıtamoa• Liıesi Oir. 
Tophane Lvz. SAK 

O. D. Y. H. pa§a 
1.t. Komutasalıfı ~AK 

• • 
labisarlar U. Mtıd. 
İzmir Belediyeıi 
Tophane Lvz. SAK 

• n 
M. M. V.SAK 

. " 
Oıaaasaeli Belediyesi 

lıt. Koaut. SAK . ,, 
• • 
" n 
n • 

• • . .. 
Kaıtamonu Lise Dir. 
TopbaDe Lvs. SAK 

n • 

Konya Defterdar. 
,, Belediyesi 

Adana 2 ci Sınıf Orman Mtd. 
KutamoRa Orman Oir. . " 

İstanbul Belediyesinde•: 

26-12-38 14 -

20-1-39 14 -

23·12·38 14 -

23-12-38 15 -
6-1-39 15 -

23-12-18 15 30 
1 ay tarfıDda 

29-12-38 14 15 

5-1-39 15 -
23-12-38 14 30 
23-12-3& 14 -

20-t-39 14 30 
27-12-38 16 -
27-12-38 14 -
29-12·38 15 -

27-12-38 15 -

21-12-38 10 30 
21-12-38 14 30 
21-12-38 11 -
21-12-38 14 -
21·12-38 15 -
21-12-38 15 30 
21-12·3R 10 -
1 ay zarfrnda 
23-12-38 15 -

5-1-39 14 -

23-12-38 
26-12-38 14 -
26-12-38 17 -
26-12-38 14 -
S0-12-38 14 -

Nafıa •üdilrlüiii emrindeki mütemadi tamirat amele
ıine yaptırılacak olan ve beherine 5 lira 50 kuruı bedel 
tahmin edilen 120 tane muşa ba açık eksiltmeye koaul
muıtur. Şartnamesi le•azım müdürlOğünde görülebilir. İs· 
tekliler 2400 sayılı kanunda yazılı ve1ika ve 49 lira 50 
kuruşluk ilk teminat makbuz: veya mektu!:>ile beraber 
6.1.939 pertembe ıünü ıaat 14 buçukta claimi encli•en· 
de bulunmalıdırlar. 

o 
• • 

250 kilo aleminyum kaAıdı alıaacaktır. Bak lnhiıarlar U. Mld. 
il&ıalarına. 
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1 S T A~N BUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
===:===== 20.12.938 

Fi atlar Gelen 
CiNSi Aşağı Yukan Butday 

Ton 
193 

18 Kr. Pa. Kr.Pa. Arpa 

------------------~----- Kepek 
Bafıday yumuşak 

• ••ri 
5 26 
s 5 

S 32 Un 75 

,, kııılca 

Arpa Anadol 

Fa•ulya 
Çavdar 

Arpa yemlik 
Yulaf 

Peynir beyaz 

Ceviz kabuklu 
Ceviziçi 
Kutyemi çuvallı 

Nohut 
iç Fındık 
Tiftik mal 

Tiftik Oelak 
Suıam 

Yapak Anadolu 

• Trakya 
Mısır beyaz 

Mı•ır sarı 

4 ı• 
ıa 20 
4 5 

4-

Çndar 
Yulaf 
Mıaır 

Fa.alya 
Ketentohumu 
iç ceviz 
Tiftik 
Suaam 
Yapak 

Giden 
Birüloe 
Keteatohu•u 
Un 

90 
142 

39 
92 
12 
34 
34 ........ 
ToP 

Dış Fiatlar 
Buğday Liverpul 3 03 

n Şikago 2 95 

" 
Vinipek 2 74 

Arpa Anvers 3 CJ7 
Mısır Londra 3 62 
Ket n T. : • 6 43 
Fındık G. :Hamburg 

• L. : • 80 

İstanbul Hayvan Borsası 
Diri Sat:ışlar Cet:veli • -rn.12.938 

Çeşit 

Beyaz Karaman 
Kıııl Karaman 
Dathç 
Kıvırcık 

Karayaka 

Kuzu 
Sat Kuzu•u 

Tiftik 
Keçi 
Oğlak 

Şark -Ôk zü 
Öküz 
inek 
Da•a 
Bota 

Manda 
Malak 

Sayııı 

3282 
673 
405 
762 

GO 
55 

108 

-
102 
46 
18 
13 

.. 
49 
il 

Ağırlıtı 

1867!9 
24618 
12741 
27941 

1225 
1168 

39J2 

38354 
ıa486 

4313 
1978 

. 
17903 
1639 

En atağı En yükarı 
K§. S. Kv. S. 

15 50 
15 -
ıg -
IS 50 

19 -
3i -

9-

12 57 
8-
9 . 

10 -

8 50 
10 -

18 50 
18 50 
21 50 
20-
19 -
35-

il -

15 77 
14 75 
14 50 
14 -

il so 
12 -

İstanbul Belediyesinden: 
Ayıır deposu seyiılerine caket, pantalon, ıerpuştan ibar•t 

olmak üzere yaptırılacak olaa ve beher takımına 16 lira be' 
del tahmin edilen 15 takım elbise pazarlıkla yaptırılacaktır· 

KwmatıD aümuneıile tartıaameei Encümen kaleminde ~örOl•' 
bilir. istekliler 36 liralık teminat makbuz veya mektubile be' 
raber 23.12.938 cuma güail saat 14 buçukta Daimi Encüıne•' 
de balunmalıdırlar. 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları v~ Limanlan işletme Umum ldaresiodtı11.: 
Muhammen bedeli 16 bi lira olan 400 metre mildi~: 

kayın kereste 4. 1.939 çarşamba günü saat 15,30 da ktıPıı 
zarf usulile Ankarada iaare binasında satın aJ.rnacaktır. .• 

Bu işe girmek isteyenlerin 1200 liralık uvakkat tefti\ 
nat ile kanu11un tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ıı1~. 
ıün saat 14,38 a katlar kom iayon reisliği e vermeleri 1 

· zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarsda malzeme dairesi~; 

de•, Haydarpa~ada tesellüm ve sevk şefli~in en, Eski§8b
1 

ve lzmirde idare mağazalarından dağıtılacaktır. 

Mobilya, Ev ve BDro eşyası, Mu amba, Hah v.S· 
Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme lJrııuPl 

Jdareainden : 
0

16 
30. 11.931 tarihindeki eksiltmesi fes edilmiş olan 779 ',tı 

lira muhammen bedelli 22 kale• Afyon garı nı~fr11~0-
4.1.Q3g çarıam.,a ıü ü saat 15 te kapalı zarf usuble 
karada İdare binasınd sahn alınacakhr. ıJ1İ"' 
Bu iıe ıirmek isti yenlerin 584.3 l liralık muvakkat te fpi 
natla kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ıı .... • 1 "tlı>" 
güa saat l -4 e kadar Ko isyon Reisliğiae vermeler• a 

du. ~~ 
Şartnameler parasız olarak Anlcarada Malsenıe o;,j'ı' 

si den Haydarpaşada T eselllim ve Sevk Şefliğinden 
tılacakbr. 

Pal 
•at 
Şa 
•a 

nu 

1 8 

tül 

2.a 
te 

Ya 

tu 
tıı 

ıı. 

d 
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Harp Akademisi Komutanlığından : 

Harp akademisi ihtiyacı ıçın AkAdemi Le•azımıada 
trıuvcut hulunan renk ve nümunesine uygua olarak 143 
lıe.1aren sa11dal)'a alınacaktır İsteklilerin 23.12.938 cuma 
iünü saat 1-4 te Be,iktaş kar.ası Malmüd6rlüğüne yatırıl
laış 33 liralık pey akçesi makbuzile birlikte Yıleızda Aka
demi Sat.Dalma komisyonuna müracaatlan . 

~ ahrnkat Beuzin-Makine yağları. v s. 

Bursa TClmea Satınalma Komiıyon11adaa: 

505 toa Buraa n 45 ton Mudanya garnizonu için ki, eeman 
550 ton lanmarin kömürii 4.1.939 çarfamba günü 1aat 11 de ka
Palı :sarf ile ekıiltmeye konulmuftur. MiJnakua Bar1ada tümen 
•atanalma komisyonunda yapılacaktır. ilk teminat 883 liradır. 
Şartaameai l.t. lenZ1m imirliti satıaalma komiıyonuada ve Bur· 
•ada Tüm sahaalma komisyonunda 8'Ör6lür. 

isteklilerin belli aaatten bir aaat nnliııe kadar teminat ve ka
lluııi Tesikalarile müracaatları. 

M. M. Vekaleti Satıaalma Komiayen.undan: 

1200 kilo balak yatı ile 3000 kiJo makina yatı açık eksiltmeye 
lroamuştur. 

Ekslltmeai ttl.931 pertembe giinO aaat 15 dedir. 
Balık yatanın beber kiloauaa 45 ve makine yafın1n lteher ki· , 

leıuna 25 kurut fiat tahmin edilmiftir. 
flk temiaat 96 lira 75 kuruş olup fartnameai komiıyonda ı~· 

tülGr. 

Ekıiltmeye gireceklerin ilk temiaat ve 2490 sayıla kanunun 
2.3 maddelerinde yazıla belgelerle birlikte r. uayyen ıün ve vakit· 
te M. M. V. ııatınalma komiayonunda bulu11•alar1. 

Selimiye Askeri Sahnalma Komiıyonun.lan : 

Tümenin Karadeniz Boğazındaki 16 ıncı alay birlikle
rinin ihtiyacı için 2000 kilo gazyağı pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

Pazarlık 23.12.938 cuma günü saat 15 ne Selimiye tü
"en 11skerlik dairesi ltinasıDdaki tümen Satmalma komis
}'oounda yapılacaktır. 

Pazarlık sonunda takarrur edecek fiyat üzerinden yüz
de 15 kat'i teminat derlaul tümen muhasebe veznesine 
}'atırılacaktır. 

İstaabul Ko•utanhiı Satı•alma Komiıyeauncılan: 
Komutanhk birlikleri için şart namesi mucibinne evsafı 

dahilinde 700 ton kok kömürü satın alınacaktır. Kapalı 
~arfla ihalesi 6. 1.39 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. 
Muhammen kıymeti 14700 lirad ı r. ilk teminatı 1103 lira
dır. Şartnamesi her &ün komisyonda göriilebilir. İstekJilerin 
ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 iiayılı kanunun 
2 ve 3 cü maddelerinde yazılı va~ikaJarile beraber ihale gi\· 
nu ihale saKtineen en az bir saat evveline kadar teklif mek
tublarile Fındıkhda komutanlık satınalma komisyonuna gel
llıeleri. 

***İstanbul komutanlığı birlikleri için şartnamesi muci
bince evsafı dahilinde 500 kile gazyağı satın alınacakhr. 
~ azarlığı 23. 12.938 cuma rüaü saat 15.30 da yapılacak
tır. İsteklileriain belli gün ve saatte Fındıklıda komutan· 
lık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

~t eferrik 

beylet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 10120 lira olan 9200 adet lama (Se
let) 5. t .939 per§embe günü saat 15 te Haydarpa~ada gar hi
tıasındaki satınalma kemisyenu tarafından pazarlıkla s•trn 
•lınacaktır. 

' 
Bu işe girmek isteyt:nlerin kanunun tayin ettiği vesaik 

~' 1518 liralık yüzde 15 nisbetinde kRti teminatlarile hir 
lıkte pazarlık günü saatine kadar komisyona mürncaatlarıl 
1aıımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaıada gar binai?ndaki ko· 
l'tıiıyon tarafından paraıız olarak: dağı tılmaktııdır. 

• • • Beherinin muhammen bedeli 115 kuruş olan 1 O bin 
il.det çam aaacından yapılmış maden direği 3 . 1.3~ sah ıünü 
~at 15.30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare biııasırıda 
'atın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 862,50 lir&lık muvakkat le· 
"1inat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni 
~Un saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri Ja
tıtııdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesin
den Haydarp&şada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

İzmir Belediyesiaden : 

l<arşıyaka ıu i.ıaresi için satın alınacak ft5 adet su 
'-~ta baş mühendiılikte11 tedarik edilecek keşif ve şart
~llleleri vechile açık ekıiltmeye konulmuıtur. Belaer ade
~ 1'l• 14 lira 50 k'lraştan 65 adedinia muhammen keşif 
•deli 942 lira 50 kuruıtur. İbaleıi 27. ıı.938 sah günü 

'~ıtt 16 dulır. lıtirak edecekler 77 lira 75 kuruşluk mu
-.ll~kat teminat makbuıu ile encümene gel•eleri. 

MÔNAKASA GAZETESi 

Milli Müdafaa VekAleti Satın:ılma Komisyonundan : 
19, 1.939 perşembe günü ihalesinin yapılacaiı ilin edi

len 38 adet torna tezgahının şartnamesinde bazı tadilat 
yapılacağından ihalesi tehir edilmiştir. Eksiltmesi ayrıca 

ilin edilecektir. 
* • * 18.1.939 Çarşamba günü ihalesi ~apılacaiı i~a• 

edilen 19 adet freze tezgahmm şartnamesmde bazı tadılAt 
yapılacafrından ihalesi tehir edilmiıtir. Eksiltme ayrıca 

ilan edilecektir. 

"' .. 
5 adet 500 kiloluk baskül ahnacaktar. Bak İnhisarlar U. Mld. 

ilanlarına. 

Sayfa3 

Mahralı:at ve erzak (Maniaa Beynel. Moris Şinaai Hast.) .,! 904 
Malkara hültQmet lı:oaa~ İnf. (Malkara Malalld.) J\! 905 
Linolyom (Manisa Kız Enat.) .\! 905 
Takeomdre (lst. Grupu Tapu Sicil Müd.) .\! 905 
Demir aaç dolap (Ank. Grupu Tapu Sicil Müd.) .\! 907 
Çelik dolap (Tophane Lvz.) .!\! 909 
• Bo~ çimeuto çuvalı (Denizbank lst. Şuh.) J\; 910 
Yulaf (Tophane Lvz .) ~! 910 
Çubuk demir ile ba2'lama teli (Nafıa Vek. let. Elektrilr işleri) ~1\! 910 
Çam tabta (MMV) .N! 912 

r.=:===----=-..... -----------------------=..,,,=-== 
D.D.VOLLARI itt.fTMf u. MUDURLÜGÜNDEN 

~ Muhammen bedeli 23500 lira olan 55 gurup çelik aküm 6litör 
MÜ t e ah h it l e r i n 1 n teferrdatı ile be, kalem k.rfUD akDmülitör yedekleri 7.2. 1939 

~ .... """""'~~!'!'!!!!!"!"!!"!!!-"!"'~!'!"!'!"!!!!"!l!!!!!!!E!!!!!!~'!~~!!l!!!!!!l!!!!!l!!!!!!l'!!!!!!!!!m!!!!l!!!!!e aalı günü aaat 15.30 da kapalı zarf uaulü ile Ankarada İdare bi 

Perşembe 22-12-938 

Meafez ve şose inşaatı (Samıun Valiliti) No 915 
Sarrılık bez (MM) '1! 873 
KöprD ve binalar inş . (Diyarbakır 1 ci U. Müfettif.) :',! 881 
Tel, halatlar, çinko levha ve külçe çinko, ıalvanizli saç ile kurşun 

boru ve levha (DDYt ,, ö 882 
Güzel Sanatlar Akademisinde yap . kalorifer teaia. (İıt. Nafıa M.) 897 
6 N. lu evde yap. sıhhi te1is. (Ank. Vali.) .;' ; 900 
Yelken n keten bezi (DDY) ,,, ! 900 
Dağ ile ttrmanma fotini (Tophane Lvz .) •'! 901 
Ank. Mahmudpaşa bedeıteni reıtoruyon işi (Nafıa Vek.) ,,! 901 
Yeıniş, tatlı , tereyağ ve kaymak (Haydarpaşa Liseai SAK) ., ; 902 
• Dükkan anlcazları (lst. Beled.) X: 902 
Şose ve menfez inş . (Manisa Val.) ,, ! 902 
Salihli lı.:aeabıııına getirilecek olan içme suyu proje1i tanı.imi (Salihli 

Beled.) .ı\! 902 
Fatih hayvan haat. binasında yap . tamir. (lst. Beled.) .~! 902 
Sert liıtik , yumuşak şambre lastiği ve ebonit l lnhia. U. Müd.) .ı\! 902 
Oksijen (DDY) X• 902 
Dosya dolabı , koltuk, mua, halı , ~andalya v .s . (lııt. Deniz Tic. Möd.) 

J' ! 903 
• Yerli ve ecnebi içkiler (lnhis. lat. Başmild.) J'I! 903 

naaında aatan ahaacaktar. 
Bu İfe rirmek iateyenlertn 17fSa.50 liralık muvakkat teminat 

ile kanunun tayia ettiti vııaikaları ve tekliflerini aynı gGn saat 
14.30 a kadar Komisyoa Reialiğiae vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paruuı olarak Aakarada malzeme dairesinden, 
Haydarpafada teaellüm ve sevk Şeflitinden dağıtılacaktır. 

(9201) 1-4 

Nafıa Vekaleti 
İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 

1- İdaremiı. ihtiyacı için muhammen bedeli 3200 üç bin iki 
yOı lira olan 4000 M3 okıijen açık eksiltme ile utan alınacaktır. 

2- Eksiltme 6. 1 .939 cuma ıünü aaat 15 te Metro Hanın 6 cı 

katında toplanacak olan Arttırma Ekıiltme Komiayonunda yapı
lacaktır. 

3- lıteklileria 2490 No. lu kanun mucibince icabedea veıika· 
ları ve bu ite aid 240 iki yüz kırk lira muvakkat teminatlarile 
ekailtme Komiayoauna ı•lmeleri lazımdır. 

4- Bu işe aid ,artname Y• mukavelename projeleri idaremiz 
Levaaım ıerviainden parasız olarak tedarik edilebilir. (9264) 1-4 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

Cinsi 

Muhammen B. '/, 7,5 Eksit
Beberi Tutarı teminatı menin 

Miktarı L. K. Lira L. K. saab 

Düz beyaz alemin- 250 kilo 1 70 sif 425 31 88 1-4 
yum kağıdı 

Baskül (5ft0 kiloluk) 5 adet 300 - 1500 ll2 50 14 30 
1- İdaremizin Cibali tütün fabrikası için 250 kilo 

36X60 ebadında düz beyaz alemiayum kağıdı ile Çamaltı 
tuzlası için 500 kilo tartma kabiliyetinde 5 adet basknl 
şartnameleri oıucibince ayrı ayn açık eksiltme uıulile 
satın alınacaktır. 

il - Muhammea lledellerile mavakkat teminatı rı hiza· 
larında g6sterilmiştir. 

111- Eksiltme 20. 1.939 tarihiae rastJayaa cuma gunu 
hizalarında gösterilen saatlerde Kabatafta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Ş rtnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabileceği gibi aleminyum kağıdı numuneleri 
de görülebilir. 

V- Eksiltmeye iştirak et ek isteyenlerin dü.1 beyaz 
aJemiuyum kağıdına ait fenni teklif ve numunelerini tet
kik etmek üzere iaale gününden bir hafta evveline kadar 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine 
ve 5 basküle ait fiatsız teklif ve katalogları eksiltme gü
nünden 5 gün evveliae kadar İnhisarlar tuz fen Şubesine 
vermeleri ve teklifleriniıı kabulünü mutazammın vesika 
almaları lazımtlır. 

VI- İsteklilerin eksi!tme için tayin edilen gün ve saat· 
lertle yüıde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
ıeçen Komisyona ıelmelıri ilin olunur. (9273) 1- 4 

• • • 
1 - İdaremizin kutu fabrikası ıçın şartn.ameıi mucibince 

satın alınacak bir adet "Ofset" tab'ı makinası ve 
teferruatı kapalı zarf usulile ekıiltmeye koamuftur. 

il - Muhammen bedeli (15000) lira ve muvakkat temi· 
nah ( 1125) liradır. 

111- Ekıiltme 13.1.939 tarihine rastlayan cuma gGnü saat 
15 te Kabataşda Levar.ın ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak her gön sözü geçen Şn
neden alınabilir. 

V - Eksiltmeye ittirak etmek istiyealerin fiat11z fenni 
teklif mektublarını ihale gününden bir hafta ev
veline kadar İnlıisarle.r Umum Mfidilrlüğü tQttin 
fabrikalar Şubesine •ermeleri tekliflerinin kabulünü 
mutazammın vesika almaları ıaıımdır. 

Vl- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci 
maddede yazılı vesika ve yilzde 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede· 
cek olan kapalı zarfların eksiltme ıilnü en geç ıaat 
14 de katlar yukarda adı geçen Komiıyon baıkanh
ğına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(86a3) 3- 4 

• •• 
l - İdaremizin Paşa bahçe fabrikası ihtiyacı · için nu

muaeıi enafında 1000 kilo kazan sakııı açık eksiltme 
usalile eabn alıaaeaktır. 

11- Muhammen bedeli 9eher kilosu 135 ~uruş hesa
bile 1350 lira ve muvakkat teminatı 101.25 liradır· 

111 - Eksiltme 2.l.939 tarihine raıtJayan pazartesi günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonuoda yapılacakbr. 

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

te yllzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan oluaur. (SU 71 ) 2- 4 

• •• 
1- Şartnameleri mucibince satın ahaacaiı ve 7.Xl.938 

tarihinde ihale edileceği ilan edilen 50 kiloluk 150.000 
adet ve 100 kiloluk 180.000 adet tuz çuvalının muham
men bedeJleri değiştirildlğimien yeniden ayrı ayrı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

11 - Muhammen bedelleri 50 kiloluklarıa beheri 25 ku
ruı hesabile 37 500 lira ve muvakkat te•inatı 2812.50 
lira; 100 kilolukların beheri 43 kuruş hesabile 77 400 lira 
ve mYvakkat teminatı 5120 liradır. İz•irde teslim edildi
li taktirde beherine 50 kileluklar için 25 santim ve 100 
kiloluklar için de 50 santim zam edilir. 

lU- Eksiltme 2. J.939 tarihine rastlayan pazartesi gü· 
nü 50 lik çuvallar aaat 15 te IOO lük çuvallar saat 15,30 
da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm 
Ko•isyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 50 likler 1,87 lira ve 100 lükler 3.87 
lira bedel mukabilinde İnhisarlar Umum Müdürlüğfi Le· 
vazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve İzmir BaımUdür· 
lüklerinden alınabilir. 

V Mühürlü teklif mektubuaun kanuni vesaik ile yüz-
de 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek· 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale (ÖDÜ ek· 
siltme saatlerinden yarımşar saat evveline kadar yukarı· 
da adı geçeıı Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mu-
kabilindo verilmesi lazımdır. (9170) 2- 4 .... 
1- idaremizin nakliyat tube!i ıçın yaptırılacağı ve 

5.Xll.938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen açık 
güverteli armalı ve tam techizatlı bir adet çektirme 
(tekne) nia şartaamesi tadil edildiği yeniden açık ek· 
siltmeye konmuştur. 

11- Muhammen bedeli 4440 lira ve muvakkat teminatı 
333 liradır. 

111 - Eksiltme 26.Xll.938 hırihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 15,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu· 
besindeki Ahm Komisyonu11da yapılacaktır. 

iV Muaddel şartnameler parasız o larak hergün sözü ge· 
çen Şubeden alınabilir. 

V- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona relmeleri ilan olunur. (9060) 3 - 4 
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12 1500 
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AdreHe T~l~27aphique: 
l•tanbYl - M'ONAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'.hui 

Objet de l'adjudic2tion Moda Prix Caution. Ucu d'adjudication et du 
Jours Heure 

d'adjudieat eati•atif provisoire Cahier des Cbarıeı 
---~~~~~--~--~~--~~~--~.:-~·--~~~-~--~--. .._. _____ ___ 
. A) A djudications au Rabais 

Constructlon-R6paration-Trev. Publlcs-Materfel de Construction-Cartographfe 

Trav. d'arrangemcnt et rcnforeement au pont 
• ÔkOz gölii,, s/ routc Bartin·Safranbolu 

Trav. de renforcement s/route Ocvrek.-Reşa· 
diye. 

Construotion guerites gardien et arrangement 
s/ routc Beyeuma-Çaycuma. 

Constr. eehellc pour PIAee Forte a Çanakkale 
,, cıu theatre de la ville a Tepebaşı 
,, pavlllon pour soldat.s Etat Major Ge· 

neral (cah. eh, P. 157) 

Publique 

" 

• 

Pli cach 
Publique 
Publiquc 

833 33 

633 43 

343 55 

40620 19 
2017 56 

31238 85 

62 50 

47 50 

75 71 

3046 65 
151 32 

2363 -

Vilayet Zonguldak 

.. 

" 
Com. Ach. PJace Forte Çanak. 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ank . 

26-12-38 11 

26-12-38 11 

26-12-38 11 

9-1 ·39 11 -
5-1-39 14 30 
6-1-39 15 -

Produfts Chimlques et Pharmaceutlques-lnstruments Sanitalres- Fournfture pour HOpltaux 

Oxygcne : 4000 m3 Publique 3200 - 240 - Oir. Gen. Af. Electriques latanDvl 6 1·39 15 -

!lectrlclte-Gaz-Chauffage Central (tnstallatlon et Mat~rlel) 

Ciblc en plomb sous·terrain de diff. dim.: 
16 lota· Clble souı mnrine: 1 lot . (cah. eh 
p. 367) 

PJi cacb 146794 20 

Hablllement - Chaussurea - Tfaaua - Culrs 

Coıtume• haki : 140 complets 
,, pour travail : 140 p. 

Costumes : 15 complets 
Chau&&ures pour lea agenta de aurveillanec 

de la douane : 1500 paircs 
lmpcrm~ables pour lcs ouvriers dea travaux 

d'utilite publique : 120 p. 
Bas blanca pour damea : 1000 palroı 

Travau:ır. d'lmprlmerle-Papeteı;.!! 

Papier en aluıainium : 250 k. 

Publıque 

,, 
700 -
420 -

Gre a gre la p. 16 -
Pli cacb 6900 -

Publique la p . 5 50 

,, 660 -

Publique 425 -

Ameublement pour Habltation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Cbaise11 en o.sier : 143 p. 

Combustible- Carburant- Huiles 

Petrole : 2 t. 
Charbon cokc : 700 t. 
Petrole : 500 le. 
Semi ooke : 100 t. (ai.) 
Coke : 170 t. 

Diwer.a 

Lame (aelet) : 9200 p. 
Bascules (de 500 k.) : 5 p. 
Ma teriaux de eonıtructic:ın : 5 lota 

.. . ,, 
militaire: 4 lota 

Comptcurs d'eau : 65 p. 

pour l'imprimerie 

Biches en toile branda : 11 p. 
Brides en ehainca : 300 p. 
Par sutte modificatioJl eah. eh. l'adjudieation 

des 38 etablıa do tourı qui deuit avoir 
lieu le 19-1-39 a ete ajournce 

Par ııuitc modification cah. eh. l'adjudication 
dcs 19 machinea a fraiser qui dcvait avoir 
licu le 18-1-39 a ete ajournee. 

Materiel pour installation d'eau 

Prowtalona 

Sauce de tomııtea : 2,5 t. 
Huile d'olivcs : 11 t . (aj.) 
Abricota ııccs : S t. 
Riz pour pilav : 5 t. 
Vormicellea : 5 t . 
Ria pour ıoupe: 5 t. 
Pois cbiehc : 10 t. 
Haricota accs : 40 t. 
Raiainı secs : 2 t. 
Beurre : 1800 k. (aj.) 

B) Adjudications iı la surenchere 
Auto marque Ford avec accesıolrcı. 
Auto (aj.) 
Charbon, bois et charpente. 
Bois de aapin 

" ,, • : 154 m3 

-; 

Gre a srre - -
Pli each 14700 -
Gre a ıre 

" ,, 

Gre a gre 10120 -
,, 1500 -
.. 

Publique la p . 14 50 
Gre iı gre 1232 -

" 

Publique 3399 80 

Gre a Jlre 
Publique 6050 -
Gre a grc 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
.. 
" 

Publique 

" 

• 

8590 -

52 50 
31 50 
36 -

s1s -

49 50 

27 os 

31 88. 

33 - -

% 15 
1103 -

1518 
112 50 

77 75 
184 80 

254 99 

453 75 

Min. Trav. Pub. 

Dir. Telephoneı lstanbul 

Dir. Ecole Metier Konya 

n 
Com. Perm. Mun. latanbul 
Com.Aoh.Com.G.Surv.Oouan. 1.st. 

Com. Perm. Municipalite l5tanbul 

6-2-39 15 -

23-12-38 14 -
23-12·38 14 -
2!'-12-38 14 30 

6·1-39 14 -

5-1-39 14 30 

Com. A~h. lntend. Ist. Tophane 26·:12-38 14 -

Com. Ach. Econ. Monop K.tachc 20-1-39 14 -

Cooımand . Aeademie de Guerre ~3-12-38 14 -

Com. Aeh. Milit. Selimiye 23-12-38 15 -
Com. Ach. Command. lıt. Fındıklı 6·1-39 15 

n 23-12-38 15 30 
Oir. Lycee Kastamonu Danı 1 moia 
Com. Ach. lntenci . lll. Tophane 29-12-38 14 15 

1 ere Eııcpl. Chemins Fer Etat H.paşa 5-1-39 
Com. Aeh. Eeon. Monop. K.taehc 20-1-39 

Com. Ach. Com•and. Ist . Findikli 23-12-38 

15 -
14 30 
14 30 
14 -" 

Munieipalite lzmir 
Cem. Acb. lntead. lat. Tophane 

.. 
Com. Ach. Minist. Def. Nat. Ank. 

,, 

Munieipalite Osmaneli 

Com. Ach . lntcad. lat. Tophaae 
,, 

Com. Aclı Command. lst. Fıadikli 
,, 
" 
" 
" 
" .. 

Dir. Lycee Kastamonu 

Defterdarat Konya 
Muaicipalite Konya 
Dir. Foret11 Adana 
Dir. Forets Kaatamonu 

• 

23-12·38 

27-12-38 16 -
27-12-38 14 -
29-12-38 15 ~ 

27-12-38 15 -

23-12-38 15 -
5-1-39 14 -

21-12-38 ıo 30 
21-12-38 14 -
21-12-38 11 -
21-12-38 14 -
21-12-38 15 -
21-12-38 15 30 
21-12-38 10 -

Dana 1 mois 

23-12-38 
26-12-38 14 -
26-12-38 17 -
26·12-38 14 -
30-12-38 14 -

-

Avis . Officiels 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat Turc 
6.000 piece• de gabions d'une valeur estimative de 

29.580 Ltqı. Seront acbetees par voie d'adjudication ıouı 
pli cadıete le Vendredi 13 janvier 1939 a 15 h. J0 au 
local de l'Administration Generale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre a 
la Preıidence de la Commi11ion le jour de l'adjudicatioP 
jusqu'a 14 h. 30 leurs offres, une garantie provisoire de 
2.218,50 Ltqs. et les certificats exiges par la loi. 

Leı cahiers des caarges sont en vente au prix de 
148 ptrs. aux Caisses d'Ankara et de Haydarpaşa. 

(9125) 4 4 

~ -Memento 
~= ~ 

des Fournisseurs 

Jeudi 22-12-938 

Toile pour bandaı• (Min. Def. Nat.) No 873 
Constr . bat. et poats (lnapecteur Qen. iı Diyarbakır) No 881 
Corde metalliquo zinc en linrot tuyaux et plaques en plomb (Ch. de 

Fer Etat) No 882 
Jnstal. chauffare central a I' Academie cies Beaux Art• (Dir. TraV• 

Pub.) No 897 
lnstal. Hnitairc a la bit. No 6 (Vil. Ankara) No 900 
Toile en lin peur voilier (Ch . de Fer E.tat) No 900 
Chausıure pour montarne et rrimper (lnt. Tophane) No 901 
Trav. de restauration au Bedeıten Mahmulpaf& (Min . Trav. Puh.) 

No 901 
Fruitı eonfiture, ereme (Dir Lyeee Haydarpaşa) No 902 

' Constr. dalotı ot ehau11ec (Vilayet Mani1&) No 902 
Projet pour adduction de l'eau potable a la villc de Salihli (Mun· 

Salihli) No 902 
Rep . a la bat. bôpital des animaux a Fatih (Municip. lıt) 902 
Caoutchouc et ebonite (Oir. Gen. Monopoleı) No 902 
Oxygene (Ch. de Fer Etat) No 902 
Armoirea, tapis, ehaises (Dir. Commerco Maritime lat.) No 903 
• Boissons (Oir. Principalc Monopole.s lıt .) No 903 
Proviıion et eombustible (Hôp. lnternationale Moriı Şinasi a Manisa) 

No 904 
Constr. au konak gouvernemcntal a Malatya (Oir. fisc Malatya) 

No 905 
Linolcum (lnstitut Jeunc!I Filles İl Manisa) Ho 905 
Tacheometrc (Oir. Cadaatre lıt. ) No 905 
Armoires en acier (Dır . Cadutrc Ank.) No 905 

,, ,, ,, (lnt. Tophane) No 909 
• Saca videa de ciment (Oir. Denizlaank Suç. lat.) No 910 
Avoine (lnt. Tophane) No 910 
Baruettc en fer et fil pour liıature (Oir. Af. E.lectriqııes Ministerııı 

Trav. Pub.) No 910 
Planehe de sııpin (Min. Def. Nat.) No 912 
Conatr. ebausaec et dalots (Vil. Sam!luo) No 915 

Ankara Borsası 
20.12.938 

KAPA NiŞ 
Açılış 

1 lnriliz füası 5.S8 

LA Cf:L~BRE 
fEMME CE\OUTCHOUC 

BLA ANTOSIOWNA 
est ARRIVEE 

100 Dolar 125.76 

Kapanış 

5.88 
125. 76 

3.312S 
6.637S 

28.45 

Cltaqae ••lr au Reatauraat 
TURAN voH poure:r: 

100 Franıt:z fr. 3.3125 
lOO Liret 6.6375 
100 lıviçrc franıı 28.45 
1')0 Holanda 

I> 

68.525 
50.45 
21.1775 

1.0725 
1.5475 

68.525 
50.45 
21.1775 

1.0725 
1.5475 

Applaudir l' extraordlnaire 

FEMIE CAOUTCHOUC 
in auppli111eat, 

La Fameuae trot1pe de hallet 

SATURNUS 

Baadchjı 7er: ARTUN ~ 
Gabtıt BiU~T -.. No. 1111 


