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Türkiye için Kuruş 

3 AYLIGl 450 
6 " 850 

12 • JSOO 
Ecnebmemleketler için 

12 aylığı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

~ Resmi makbuz mukabili olma· 
~ yan tediyat makbOI dej'ildir. 
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Umum Tüccarların ve Müteahhitle'rin Mesleki Organıdır 

Memleket Haberleri 

Mııırdan yurdumuza ithal edil· 
ekte bulunan mallar içio ba· 
yerlt:rde Ticaret odası bulun
amaaından dolayı menşe şa

adetnameai almak güf oluyor· 
u. M111r hükumeti, vaziyeti 

etkik ederek Türkiyeye ithal 
dilecek mallar için hangi mer· 
ezlerden menşe şahadetnameıi 
lınmak lazım geld ığini tesbit 

mi, ve gümrük, İnhiıarlar 
ekiletimize bildirmiştir. Men 
e şahadetnameıi verebilecek 
erkezler funlardır. 
Mısır tümrükler idaresi, kim· 

a dairesi, Kahire, iskenderiye, 
ansura, Portıait, Beni Souef, 
ayoum, Tanla, A11iout, Mi· 
ieb Ticaret odaları. 

zmitte elma istihsali 
artırılacak 

zmit Vilayetinin üzerinde emek 
rfettiti bir meyva da elmadır. 
zun yolculuta fazla tahammül 

tmesi her mevsimde bulunma· 
ı dolayısile bu meyvaya layık 
ldu u kıymet verilmektedir. 
emleketimizde ıenede 121 mil· 

on kilo elma istihsal edilmek· 
e bunun 2,600,000 kıloıunu 

•mit toprakları yetiştirmekte· 
ir. Vilayette elma mıntakası; 

araklı, Sapaaca ve Eşme ha
alisidir. 

Son defa, Ankara Yüksek 
iraat Enıtitüsü profesörlerin
en bir kaçına icra ettirilea 
etkikatta Karasu kar:a1ının iz· 
it körfezine müteveccih sathı 
allerinden başlayarak ti Geyve 
oğazına kadar olan büyük bir 
ısım arazide bu kıymetli ağaç· 
rın olanca verimi ve kabiliyet· 
rile yetiş, ceti anlafılmıştır. 
Bunu dikkate alan Ziraat Ve

aleti, Aşatıkıruca köyün de 
asi bir elma fidanı istasyonu 
esis etmiştir~ 

Elma ağaçlarına ihtimamla 
akmak, onları hutalıklardan 
orumak, fenai elma fidanı ye· 
ştirmek, aynı zamanda amba· 
j tekil ve usullerini müstah· 
le Öğretmek emeli ile vücut 
ulan (elma fidanı iıtasyoau) 
ocaelinin bütün kudret ve 

•vvetile temayül%ettiti meyva
lık ıiyasetine engin bir reh
erlik vazifesini de görecektir. 
fzmitte Atn&1ya cinai elma ile, 
eşbur F'erik ve hariç piyasa
rın fazla tuttukları İngiliz cin· 
elmaların istihsaline daha 

zla ~ayret edilmektedir. Bu 
malara ( 1 No.lu elma, 2 No.lu 
ma 3 No.lu elma) diye etiket· 
r konacak ve piyasada böyle 
nıhaacaktır. 

merikadan pamuk 
tohumu getiriliyor 
Ziraat Bakanlıtı pamukların 
nıini islah etmek için Ame
kadan yikseh: kaliteli on ton 
muk tohumu getirtmeye ka· 

r vermittir, 

Toprak Mahsulleri 
Ofisi 

Toprak mahsulleri ofilinin 
umum müdürlük teşkilatı tama· 
mamen Ankaraya nakledilmİf
tir. Şehrimizde bulunan Ofis 
umum müdürü Hamza Osman 
irfanla müdür muavini Şakir 

Rifat Turalı da Ankaraya git
mitlerdir. 

Dünkübuğdayvederi 
fiyatları 

Dün piya1amıza getirilen on 
beş vagon yumuşak buğday 

kilosu 5, 15 - 5,25 kuruştan , 
6500 kilo hızılca 5, IS kur11ştan, 
111 ton sert buğday ~·5,05 ku· 

ruştan, 45 bin kilo Aktehir ar· 
puı 4, 15, 20 ıiyabh çav arpa· 
!arından 15 ton 4,12 kuruştan, 
30 bin kilo Eskişehir arpası 4, 15 
kuruıtan satılmıştır. 

Bütün yağların piyasa· 
ları yükseliyor 

Dün piyasamızda on be, bin 
kilo kadar mubtelif zeytinyağı 
1atışı olmuştur. Ek.ıra zeytia· 
yağların kilosu fl3, birinci ye
meklik yağlar 50 - 5 kuruştan, 
aabunluk yağlar ise 42,5 - 44 
kuruş aruında sahlmışhr. Dün
kü satışlarda her çeşit yatlar 
da kilo başına 2 - 3 kuruı yük· 
seklik görülmektedir. 

İzmirde çekirge ile 
mücadele istasyonu 

açılacak 

Ziraat Vekaleti, Ere bölge
sinde cekirge mücadeleıi için 
bir aahra iltaıyonu teıiı ede
cektir. Bu makıatla tetkikatta 
bulunmak üzere, Ziraat Veka
leti merkez mücadele enatitüıü 
MÜtehHsıslarıadan doktor Dreh· 
meim buıünlertle İzmire gide· 
eektir. 

Ankara Borsası 
9.1.939 

Açılaı Kapanı§ 
1 lngiliz lirası 5.88 5.88 

100 IDolar 125.5925 125.5925 
100 Fran11z fr. 3.315 3.315 
ıoo Liret 6.6075 6.6075 
100 lıviçre fr. 28 3725 28.3725 
100 Holanda fi. 68.3525 68.3525 
100 Rayhiımarlc 50.385 50.385 
100 Belçika fr . 21.2225 21.2225 
100 Drahmi 1.0725 1.0725 
100 Leva 1.545 1.545 
100 Çele. kronu 4.32 4.32 
1on Pezeta 5 88 5.88 
100 Zloti 23.825 23.825 
100 Pengo 24.895 24.895 
100 Ley 0.8975 0.8975 
100 Dinar 2.8125 2.8125 
100 Yen 34.3275 34.3275 
100 l1Veç kronu 30.2725 30.2725 
100 Rahle 23. 73 23. 73 

ESHAM ve TAHViLAT 
Sivaa·Euuru• 111 19.20 19.20 
ittihadı Milli T. S . -,- -,-

a) MÜNAKASALA 

lnsaat · Tamirat - Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

Kayseri Nafıa Müdürlüğünden : 

İnce hükumet konağının ikmal inşaatından kapı ve 
pencere sıva ve sairesi ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
4.2.939 tarihine kadar bir ay müddetle pazarlığa konul· 
muştur. Talip olanların nafıa müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. 

Adana Belediye Riyasetinden : 

Karşıyakada Yamaçlı yolunun konglemera olarak ya
pılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 1756, 10 liradır. 

Muvakkat teminatı 131,70 liradır. Teminat ihale tari· 
hinden bir gün evvel mal sandığına yatırılmış olmalıdır. 

İhalesi 23.1.939 pazartesi günü saat 15 te belediye en
climeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname, keşif ve sair evrakı Fen iıleri 
müdürlüğündedir. isteyenler orada göre bilirler. 

İsteklilerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile 
birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

Gireson Nafıa Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye Konulan iş: Gireson 
dershaneli ilk okul binasının çatı 
7890 lira 69 kuruştur. 

Bu işe ait evrak şunlardır. 

vilayet merkezinde 10 
inşaatıdır. Keşif bedeli 

A- Eksiltme şartnamesi fenni ve hususi şartnameler. 
B - Keşif cetveli, mukavelename, proje ve bayındırlık 

işleri genel şartnamesi. isteyenler bu şartnameleri ve evrakı 
bedeb iz olarak Nafıa müdürlüğünden al!lbilirler. 

Eksiltme 12.1 .939 tarihine tesadüf eden perşembe günü 
saat 15 de hususi muha ebe binasında toplanacak olan vilA-
yet encümeninde yapılacaktır. 

Elcsiltme açıktır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 591 lira 80 kuru§ 

muvakkat teminat vermesi lazımdır . 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. Müdürlüğünden: 
18 1.939 tarihinde ihalesi yapılacağı ilan olan 9500 lira 

muhaııımen bedelli Ankara garı gazino binası lambri ve doğ· 
rama işleri eksiltmesinin tehir edilmiş olduğu ilan olunur. 

Siird Vilayeti Dcfterdarlıiından : 

Eksiltmeye konulan iş : 
Kozluk ve Baykan Hükümet Konakları 15,000 er lira-

lık kısmı inşaatı. 
Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Bayıadırlık işleri genel şartnamesi 
O- Yapı işleri umumi Ye fenni şartnamesi 
E- Vahidi fiat liıtesi, hususi şartname, keşif huli· 1 

sası cetveli 
F- Projeler 
istekliler hergün bu şartname ve evrakı Siird nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 
Eksiltme 15 şubat 939 çarşamba günü saat 15 te Siird 

defterdarlık odasında yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için iıs teklilerin her iş ıçın 1 125 

lira muvakkat teminat mektup veya makbuzu ve bundan 
başka aıağıdaki vesikalarını kapalı zarflarına usulil veç · 
hile koyması lazımdır. 

Siird viliyetiaden bu iş için alınmıı ehliyet veıikası, 
1938 mali yılına aid Ticaret odası vesikası. 

Ehliyet •esikaları talebinde bulunacaklar 15 şubat 939 
tarihinden en az 8 gün evvel istida ile vilayete müracaat 
edeceklerdir. Bu :aa•an zarfında ve11ika talebinde bulun· 
mıyanlar eksilt•eye riremiyeceklerdir. 

Teklif mektublan yukarıda yazılı saatten bir saat ev-

Bezir Yağı Anketi Etrafmda 
Bezir yağı f iatları hakkında yapılan şikayetlere ve 

bu hususta açtığımız ankete dair fATuryağ, Türkiye Yağ 
ve Mamulatı Sanayii Ltd. Şirketin tarafından bir mektup 
aldık. 

Çok nazikfine yazılan bu mektubu hüsnü suretle tellikki 
eder, ve bitaraf lığımız hasebile aşağıda aynen derç etme· 
ği oazi/e biliriz : 

"Milnakau Gazeieain 
Yazı işleri Müdürlntnne 

31 kanunuevvel 1938 tarihli 
ve 926 numaralı nuahanızda Be· 
zir yağı hakkında intişar eden 
makalelerinizi okuduk. 

Gazetenizin ciddiyetini bildi · 
ğimizden, mezkilr makalelerde· 
ki neşriyatın hakikata tevafuk 
etmediA-ine nazarı dikkatınızı 

celbetmeti kendimize bir vazife 
addettik. Keten tohumu müba
yaatı ve Bezir yağı satışı fiat· 
ları için fabrikalar arasında biç 
bir anlaşma mevcud olmadığı 

gibi keten tobumlannı taaıir 
eden fabrikalar tarafındaa ya
pıldığı iddia olunan kir miktarı 
dahi hakikata külliyen muta· 
yirdir. Bu huıu1t1 kuyudahmız· 
la her an Ticaret ve Sanayi 
Odasına isbat etmeğe hazırız. 

Temio etmekte oldutumuz 
kir, yatın ıabf fiatının yüzde 
onuna bile tekabül etmemekte
dir. Böyle bir kir ise Bezir ya· 

tı için çok değildir, zira bu 
yağ terkibatı dolayııile altı ay 
müddetle stok halinde dinlen· 
dirilmektedir ki bu suretle tor· 
tu dibe çökıün ve yağ temiz· 
lenıin, çQnkü aksi ta~dirde, ya· 
ğın kalitesine halel gelir. 

Şayed tohumların yu·at ya· 
vaş mübayaa edilmekte oldu· 
ğunu, yağın alb ay dinlendiril· 
meai liizımreldiğini, ntıtın azar 
azar ve Tereaiye yapıldığını na• 
zarı itibara alırsanız, paraaın 

hemen bir sene müddetle bağlı 
kaldığı ve bu ıebeblerden do· 
layı temin edilen kirın aşırı 

olamıyacatı derhal meydana 
çıkar. 

Binaenaleyh yukarıda yazdık· 
larımızı ehemmiyetle nazarı iti· 
bara alarak, gazeteniıde intifar 
eden raporları tashih buyurdu· 
tunuz takdirde, müteşekkir ka· 
lacatımızı an:eder, ve bu veıile 
ile saytılarııaızı ıunarız. 

veline kadar komisyon riyasetine getirilerek makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların nihayet yukarıda 
yazılı saate kadar gelmiş olmaları ve dış zarfların mühür 
mumile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada gecik· 
meler kabul edilmez. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari al at: 
• • • 

1200 kilo balık yağı alınacaktır. Bak: Mahrukat sutli-
nunda M.M.V. SAK illnına. 

61ektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Selimiye Aıkeri Satınalma Komiıyonundan: 

Orlaaniyede bulunan topca taburu için 13-1-39 cuma günl saat 
14 de 42 kalem elektrik malzemesi satı• alınacaktır. Muhammen 
bedeli 276 lira 27 kur•ştur. 

isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte kat'i te• 
111inat paralarile birlikte Selimiyedeki Tümen satınalma komiıyo· 
nuaa gelmeleri. 

Bolu Belediyesinden : 

Bolu Belediyesi elektrik tesisatı için proje, fenni ve 
hususi şartnameleri d bılinde bir adet kondenseli loko· 
mobil kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli 8000 liradır. İhalesi 13.2.939 pazartesi günü Bohı 
Belediye eucümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanuna tevfikan muvakkat te 
minat akçeleriyle ve enakı lazimeleriyle birlikte ihale 
saatinden evvel encümende bulunmaları ve teklif mektup
larını vermel~ri şarttır. Bu işe ait şartnameleri görmek is· 
tiyenlerin Bolu Belediyesine müracaatları lazımdır. 

Millt Müdafaa Veklleti Satınal•a Komiıyonundan : 

Dört kalem muhabere malzemesi şartnamesinde de~işik· 
lik yapıldığından yeniden iJan edil"cektir. Alakadarların na· 
zarı dikkatleri celltolunur. 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün iisn olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

Münakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işlerl, Malzeme Harita 

ince bükQmet kona~ının ikmal inıaahndan kapı 
ve pencereler ••va v.s. 

Giresun vilayet merkezinde l O den haneli ilk 
okul binasının çatı inş. 

Karşıyaka Yamaçlı yolunun konglemcna olarak 
yap. 

Yeni Postahane ile Sirkeci aruındaki kuyulu 
sokığın parke kaldırım tamiri 

Koıluk ve Baykan bükQmet konakları inş. (1 
kısım) 

18.1.39 da iitalcsi yap. ilin edilen Ank. garı 
gazino binası lambrı ve do~rama işleri le· 
bir edildi 

pu. 

7890 69 

aç. eka. 1756 10 

paz. 270 50 

kapah ıı. 30000 -

llftçrar, Klinik ve ispençiyari alAt, Ha*tana Lav. 

Tikim ve tenvir cihuı Zonruldak hast. için: 
1 takım 

Balık yağı: 1200 k. (temd) 

aç. eks. 

n 

1400 -

k. o 45 

Elektrik -Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzmesi) 

Elektrik malı:emesi: 42 kal. 
Elektrik tesisdı için kondıınııeli lokomobil: 1 ad 
4 kalem muhabere malzemesı münakasısı şart-

nameıinin değişmeıi dolayııile tehir edildi 
Kablo arka tezkcıcsi: 90 ad.- çevirecek lı:cılu: 

100 ad.·kablo dolabı: 800 ad. • ka blo akıi 
tertibata: 50 çift 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamafır v.s. 

Hasta abıılan için kumaş: 5500 m. (yerli veya 
ecnebi malı) 

paz. 276 27 
kapah z. 8000 -

kapalı z. 15600 -

Matbaa işleri · Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Renkli şeridi havi fi~ Powera iıtatistik maki· aç. oks. bini 3 60 
neleri için: 320000 ad. 

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

Demir karyola 90Xl,~O eb'adında: 115 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Kok kömürfü 70 t. 
Makine yag-ı: 3 t . (temd) 

MOteferrlk 

Hat bakıcıları için çanta: 800 ad. 
Deveci hamıımının kazanı imali (temd) 
Adi kaldırım taşı: 100 m3 
Tütün to:ı:u çuvalı: 6000 ad . 
Kaynııl.:çı gözlüğü: 500 ad .· tornacı muhafaza 

göıı:lüğü: 500 ad.-kar gözlüğü: 1800 ad. 
Mocllon elüte taşının ihzar ve teslimi: 2047 ,5 

m3 (şart. 88 kr) 
200 ila 300 beygirlik buhar makinesi içira kazın 
Motopomp belediye itfaiyesi için 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Pilavlık pirinç: 70 t . (temd) 
Pirinç: 8 t. 

b Müzayedeler 

Kulübe ankazları 
Hartııman: 1650 ad. 
Eski Ford otobüsü: 1 ad.·Berliya kamyonu: 1 ad 
Ev anlcazı 

aç. ekı. 

paz, 
aç. ekı. 

aç. oka. 

paz. 
aç. ekı. 

" 

1437 50 

k. o 25 

3360 -
481 67 

m3 3 -
1620 -
2730 -

kapalı z. 17425 -

aç. ek•. 1870 -

kapah z , k. O 25 

aç. art. 

pu. 
aç. art. 

170 -
700 -

• • * 90 kablo arka teskeresi 800 kablo dolabı t 00 çevi· 
recek kolu 50 çift kablo aksi tertibatı maa kolondan ibaret 
4 kalem muhab .. re malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. Hepsine tahıniu edilen fiat 15600 eksiltmP.si 24.2.39 
cuma günü saat l 1 dedir. İlk teminat 1170 lira olup ~art
namesi komisyonda gorülür, İstiyen talipler tarafından suret 
çıkarılabilir. 

ensucat-flbise· un dura-Çamaşır v .s. 

Türkiye Kızılay Cemiyetinden : 

Hastanelerimiz için diktirilecek hasta abalarında kul· 
lanılmak üzere: 5.500 metre kumaş (yerli veya ecnebi 
malı) satın alınacaktır. Taliblerin nümuneyi görmek ve 
teklifte bulunmak üzere 24. l.939 salı günü saat 15 e ka
dar Yenipostane karşısında Kızılay İstanbul deposu di
rektörlüğü e müracaatları. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
Başvekalet İstatistik Genel Direktörlüğü 

Eksiltme ve İhale Komisyonundan : 
Uairemizde mevcut Powers istatistik makinelerinde 

kullanılmak üzere 3l0.000 adet renkli şeridi fiş satın alı
nacaktır. 

Bu fişlerin beher bin adedi için 360 kurut fiat tab· 

591 80 

131 70 

40 58 

22-40 -

105 -

1170 -

107 62 

252 -

45 -
121 50 
204 75 

1308 90 

140 25 

1312 -

52 50 

Kayeeri Nafıa MOd. 

Giresun • 
Adana BeladiyHi 

lıtaab•l Belediyesi 

Siird ViliyeH Defterdar. 

D. D. Y. Ank. 

lıt. Sıb. M üess. SAK 

M. M. V. SAK 

Selimiye Askeri SAK 
Bolu Belediyesi 
M. M. V. SAK 

,. ,. 

4·~·39 a kadar • 

12-1-39 15 -

11-1-39 14 30 

1S-2-i9 1S -

25-1-39 14 30 

16-1-39 11 -

13-1-39 - - 14 
13·2·39 - -

24-2-39 11 -

Türkiye Kızılay Cemiyeti Y enipoı- 24· 1-39 15 e kadar 
tane karııaanda 

Baıvek. l•tatiıtik Gen. Dir. Ank• 25-1·39 16 -

D.D.Yollan Haydarpafa 

l.t. Komutanlıfı SAK 
M. M. V. SAK · 

lst. P.T.T. Mtıd. 
Kay1eri Vakıflar Möd. 
Lıtanbul Belediyesi 
inhisarlar U. Mnd. 
D. D. Yolları H. paıa 

D. D. Yolları Malatya H. pa~a 
Ank. ve Eluıf 

Kütahya Belediyesi 
Zoaguldak • 

Kırklareli Tüııı. SAK 
Viae Tiimen SAK 

lıt. Detterdarlıtı 
Gire•un Orman Bölge Şefliti 
İııt. Sıb. MüeH. SAK 
lııtubul Belediyesi 

27-1-39 10 30 

12-1-38 11 -
16·1-39 11 -

27-1-39 15 -
17-1-39 15 -
12-1-39 14 30 
25-1-39 14 -
27-1-39 10 30 

28-1-39 10 -

27-1-39 16 -

23-1-39 15 -
16-1-39 - -

26-1·39 
ltl-1-39 
13-1-39 
27-1-39 

14 -

11 
14 30 

min edilmiştir. Bedeli ilzerinden yüzde 7,5 kuruş muYak· 
kat teminat verilmesi lazımdır. 

ihale açık eksiltme usulile kaaunusaniain 25 inci çar 
şamba günü saat 16 da umum müdürlüi binasında topla· 
nacak olan komisyonda yapılacaktır. Nümune dairetie 
mevcut fiılerin ayni olacaktır. 

Bu haktaki şartname komisyon k.ltipliiindea istenebi· 
lir. 

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

••• 
115 adet demir karyola alınacaktır. Bak: Müteferrik su· 

tununda D.D.Y. ilanına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlarıv.!:_ 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Haydarpaıa hastanesi için 70 ton kok kömürii şartna· 
mesi mucibince evaafına göre ıatın alınacaktır. Pazarlığı 
12.1.939 perşembe güni saat 1 1 de yapılacaktır. lstekli
leria i)k teminat makbuzu veya mektublarile 2490 ıayılı 
kanunun 2-3 maddelerinde yazılı vesikalarile beraber bel- -
li gün ve saatte Pıodıklıda Komutanlık satmalma komiı
yonuna gelmeleri. 

10 lkinciklnua 1939 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

Fi atlar 
CiNSi At•tı 

Kr. Pa. 

Butday yumuıak 5 15 

" .. rt 5 -
,, kızılca 

Arpa Anadol 
Taltak yunu 

Çavdar 

5 12 
4 15 

52 -

Arpa yemlik 4 25 
Z. yatı E. E. 53 -

,, 1 ci 50 -
n aabanluk 42 20 

Ceviz kabuklu 
Ceviziçi 55 -
Kutyemi çuvallı - -

,, dökme - -
iç. Fındık 
Tiftik mal 
Tiftik OQ-lalc 
Susam 
Yapak Anadolu 

9.1.938 ..... 

Yukarı 
Kr.Pa. 

5 25 
5 5 

55 -

il -
44 

Butday 
Arpa 
Çndar 
Un 
Bulgur 
Peyalr 
Kat er 
Kepek 
Kuıyemi 
Yapak 
Tiftik 

Afyon 
Tiftik 
Su•am 
Kepek 
K. fındık 

Gelen 

Giden 

Ton 
43S 
27 
15 

45 
16 

15 
21 
3 
l 

To 
1 

55 
50 
99 

Dış Fiatlar 
Buğday Linrpul 3 03 

,. Şikago 3 21 
,. Vinipek 2 90 

Arpa Anver1 3 02 

• 
d 
ti 

,, Trakya 
Yulaf 

Mııır Londra 3 14 
Keten T. : • 6 26 ri 

Mısır beyaz 
Mııll' ıarı 

Fındık G. :Hamburg 

• • L.: 

lstanbul Merkez Hah 
Ya, Sebze ve Meyve Fiatları 

9.1 939 ===-===== 
Bafllya Sultaa1 K.ilo 20 -

Sırılr domates 

28 -

Dolmalık btlber 
5iYri bilb« 

Kır 4omatoai 

Patateı 

Çalı lasulyeıl 
.Barb•aya k1N11ızı • 

• yeeil • 
Bakla (lr;mlrdeı:ı). 

Şeker fa•ulye 
Lahana 
Iıpaııak 

Kök kereviz 

Pırasa 

Patlıcan 'ıtaı 

orta 

ufak 

lt.arnabahar 

• 

• 
• 

aded 

Enginar • 
Yeşil salata lOO • 

Yetil ıotan 

6-
28 -
?.3 -

50 -

i 50 
2-

5-

2-

9-
ao -
25 -

55 -

2.SO 
4-
7-

3 50 

6 - ~ -
1.Q - 17 -
40 - 100 -

i. 25 1 50 

Maydanoz demet - 5ü - 75 

s
s-
8-

Paacar 

Wavuç • 
1'.erevi:ı Yaprak • 

• 
• 

2 60 
2 ~o 

1- 12.5 
1 - 1 ~o 

Dereotu 
~l iUrp 
Bayu turpu 
Balkabatı 

Yer elması 

kilo 3 - ö -

,, 
5- ·-

Laz elması • 8- 9-
M.audarin Dörtyol 10G 

• Alanya 100 70 - 2VO -
!50 - 500 -• Bodrllm 

Rize 

.. 
Fenike 

Merıin 

• 60 - 9ll -

J2ö - soo -
.. 100 - 2.50 -

Gilınilthıne elması kilo 8 - 15 

Milpile 

Siyah iizüaı 
Amasya elm88ı 13 - so 

ıo laebohı elması 6 -

lıııUk elnaaıı (taraklı) 10 - 15 

45 Ankara armudu • 20 -
lnebolu arm11du 6 - s 
Ceviz 
Ayva 7-
Ferik elması 

12 
7 - 22 

Kestane 
Nar 

• 
• 

-: - 10 

Muz yerli 50 - 90 
Mıııı: • 100 - l'.W 
Ağaç kavunu Adet 2 - fı 

Yerli limon100 aded 260 - 275 

Eonebl limon 100 • 175 - 250 
'"' "'"' Portakal Dörtyol S6lık 2uv - .NV 

64 • 300 - 82.'ı 
" 
• , 

• so • 220 - 250 
• 100 • 170 - 200 • 
• 160 1';0 - 2GO 

Portakal Alanya h)(j A l7!t - 225 

80 250 - 320 
• • 

64 300 - S50 

" 3ô 

c Fenike 100 330 - 160 

,, 
• 

• 280 - -
96 350 - 38G 

64 - - -
M - - -" 

Rize . . 
• Mersin Yaf. 120 ~ - wo 

D 

• • 
• • 

Kestane kabağt 

96 - -
160 800 - ~50 
200 7itı = 800 

3 - 4 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1200 kilo balık yağı ile 3000 kilo makina yağı açı 
eksiltme ile ıabnalınacaktır. 

Eksiltmesi 16. ı,3g pazartesi günü. saat t 1 dedir. 
Balık yaiının beher kilosuna 45 •e makina yağının b 

her kilosuna 25 kuruş fiat tahmin edilmiştir. 
ilk teminat 97 lira olup ıartnamesi komisyonda 

rülür. 
Eksiltmiye gireceklerin ilk teminat ve 2490 sayılı k• 

aunun 2 l maddelerinde yazılı belgelerle birlikte muaY 
yen gün ve saatte M. M. V. satınalma komisyonunda b&J 
lunmaları. 

M üt ef errik 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 

r 

d 

d 

b 

zeı 

taı 

İdaremiz hat bakıcıları ihtiyacı i9in 800 adet takı a 

çantaıı açık eksiltme suretile alınacaktır. Eksiltme 27. t .3 du 
cuma günü saat 15 te 8. Poıtalıane binası birinci katt 
P. T. T. müdürlüğilnde müteşekkil alım satım komiıy0 
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nunda yapılacaktır. Mahammea bedeli 3360 lira, muvak
kat teminat 252 liradır. İsteklilerin olbaptaki mühürlü nü
mune, şartname ve sairesiai görmek ve muvakkat temi
aatlarıaı yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur mü· 
dürlük idari kalem levazım kısmına eksiltme gün ve saa
tiade de Ticaret odası veaikası ve teminat makbuzil~ ko· 

müracaatları. 

Kayseri Vakıflar Müdürlüğüaden : 

~S 9eveci hamamının 481 lira tJ7 kuruşluk kazan imali 
~ k ~5 mtlna aıaya Konulmuı ve ikinci kanun 17 nci salı glini 

aaat 15 de 1'edeli haddi layık görüldüğü takdirde ihale· 
15 si yapılacaktır. Talihlerin vakıflar idaresine müracaatları 
~ filin olunur. 

5 
u 
3 
1 

Dnlet Demiryolları Beıinci iılet•e MGdGrliJtünden: 

Malatya Feuipaıa battı üzerinde kilometre 58 ve 89+ 700 de
ki taş ooaldarından fenni şartname ve kroki mukavele ve tart
Dameıine tevfikan 2047/Sm. 3 Moellon etüte taıının ihzar Ye teı· 
imi kapalı zarf uıulile ekıiltaıeye konulmuştur. 

Ekıiltme 28·1-39 cumarle.i günü saat 10 da Ma1atyada Sinci 
lıletme binaaında yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 17425 liradır. 

EkıUtaıeye girecekleri• 1308 lira 90 kurut munkkat teminat 
nıakbu:ıu veya banka mektubu, kanuaun 4cü madde.ine tevfikaa 
ınünakHaya girmiye mioii kanuni buluamadıtına dair beyanna
me kanunun tayin ettiti vesaik ile birlikte münakeıa günü 1aat 
9 kadar teklif mektuplarını komiıyon reisHğine vermlt olması. 

Bu i4e ait şartname ve mukavele projesi fenni ıartnarae ve 
krokiler Haydarpafa, Ankara, Malatya, Adaaa itletme yeznele
rinde, Elizit, Narlı, Diyarbakır iatasyoalarında isteklilere 88 ku
ruı mukabilinde verilecektir. 

Kütahya Belediye1inden: 

200 ili 300 beygir kuvvetinde bir buhar makinesini tahrik e
deeek bir ka:ıaa arayorn. Kazan yeniye yakın kullanııh elması 

,ı.e asgari 14 atmoaftır tazyikinde olması lazımdır. 
Su borulu veya alev borulu olmaaında bir mahzur yoktur. lı

teklileri linyit kömürünü kullanacak tarzda olmaıı yukarıda ya
zılı evsafta kaıanı olanlar fiat ·u enafile Belediyemize müra
caat etmeleri rica olunur. 

Zonguldak Helediyesin41en: 

Belediyemiz itfaiyesi için alınacak motopomp 27.1.939 
tarihine müsadif cuma günü saat 16 da Zonguldak Belediye 
Daimi Encümeni huzurunda ihalesi yapılnıak üzere açık ek
iltmiye konulmu~tur. Muhammen bedeli 1870 liradır. 1stek
ilerin şartnamesini almak için Zonguldak Belediyesi Encü
men kalemine ve ihaleye girmek için de 140 lira 25 kurui
luk muvakkat teminatlarile Belediye Encümenine nıüracaatle
ri ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ummu 
idaresinden : 

Muhamme• bedelleri miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 
iki grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ibale edil
IDek üzere 27.1.939 cuma günü saat 10,30 ta Haydarpa
ada gar binası dahilindeki komisyon tarafıntlan açık ek

ailtnıe ile satın alınRcaktır. 
Bu işe girmek iıtiyenlerin her grup hizalarında yazılı 

•uvakkat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ek
siltme gün& saatine kadar komisyona müracaatları li· 
zamdır. 

Bu işe ait şartaameler komisyontlao parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

115 adet tlemir karyola 90x1,96 eb'adında muhammen 
bedeli 1437 lira 50 kuruı ve mu\'akkat teminatı 107 li
ra 82 kuruıtur. 

500 adet kaynakçı gözlUğf:i 500 adet tornacı muha
faza gözlüğü ve 1800 adet kar gözlüğü muhammen lıtede· 
li 2730 lira ve muvakkat teminatı 204 lira 75 kuruştur. 

• • • 
6800 adet tütün tozu çuvalı alınacaktır. Bak: lnhi1&rlar U. 

Mild. iliolarına 

9 Şubat 939 perteınbe glaü aaat 15,30 da Aalrarada Nafıa 
ekileti bina11 içinde Malzeme Müdürlütil oda11nda toplaaan 

malzeme ekıiltme Komiayonuaca 1300 lira muhammen bedelli bir 
adet kalorimetre ve ak1&aıı kapalı zarf uıulile ekıiltmeye koa
•uftur. 

Eksiltme t•rtnamesi n teferruatı bedelaiz olarak Vekalet Mal
zeme Müdürltitlnden alınabilir. 

Muvakkat temiaat 97,5 liradır. 
İateklilcrin teklif mektuplarıaı munkkat teminat ve 

fartname.inde yazıla ve1aik ile birlikte aynı gün ıaat 14,30 a 
kadar mezkur ko111iıyoaa •akbuz mukabHiade .-ermeleri lbım· 
dır. "5253. (94~2) 4-4 

MONAKASA GAZETESi 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Kırklareli Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Kırklare ı i Tümeo birliği erinin 938 senesi ihtiyacı ıçın 
70 bin kil<i pil9.vlık pirince talip zuhur etmediğinden ve ev
velce verilen 22 kuruş 74 santim fiat makamca pahalı gö
rüldiiğünden mezkiir pirinç yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuşur. Beher kilosunun muhammen bedeli 25 ıturuş 
olııp ilk teminatı 1312 lira 50 kuruştur. İhalesi 23.1.939 
pazartesi günü saat 15 tedir. İstekliler şartnamesini hergün 
Tümen satınalma komisyonunda görebilirler. 

Taliplerin kanunun 2, 3 maddelerindeki vesaik ile temi
nat mektuplarını havi zarflarını belli gün ve saatten en az 1 
saat evveline kadar Tümen satınalma komisyonuna vermeleri. 

Vize Tümen Sıtbnalma Komisyonundan: 

16.1 39 günü Vize tüm birlikleri için 8 bin kilo pirinç 
alınacaktır. Taliplerin nümune ve faturalarile birlikte Vi
zede komiıyon!l müracaatları. 

Ka.tamoau Bölge Sanat Okulu Direktörlütünden: 

•$ 11 

Yüzde 7 ,5 temi nah Tutarı Tahmin fiatı Miktarı Cinsi 
Lira kr. Lira ltr. Lira kr. 

200 25 275i 110 2500 kg. Sızdırılm 
udeyağ 

11 81 157 50 52 50 300 • Zeytin dane-
ıi ayvalık 

27 360 60 600 n Edir•e pey-
niri teneke 

Okulumuıı.un talebelerinin iaşe ihtiyaçlannın temini için 29.11.38 
ve 12.12.38 tarihlerinde ihale edile.eti ilin olunan günlerde yukarıda 
miktar ve nevileri yaıı.ıh 3 kalem erıı.aka talip :ıubur etmediğinden do
layı münakasa müddetinia 14. 12.38 tarihin dan itibaren bir ay mGddel· 

le ve puarlık suretile teminine karar verilmiş olmakla taliplerin her 
gün okula baş vurmaları ilin olunur. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Sayfa 3 

Is tan bul Belediyesinden: 
Be~ilı:taf le.azası dahilindeki yolların tamiratında lı:ullanılmak i

zere lüzumu olan ve beher metre mikibına üç lira bedel talamia 
edilen 100 metre mikip adi kaldın• taşı pazarlıkla ahaacaktır. 
Evrakı Encümen kaleminde gör6lebilır. latekliler 45 liralık temiaat 
•akbuz veya •ektubilo beraber 12-1-939 Perşembe ıünü ıut 
14 baçwkta Daimi Eneü•eade bulunmalıdırlar. 

• • • 
Ketif bedeli 270 lira 50 lı:uruş olan Yeni postahane ile Sir· 

lceoi aruındaki kuyulu aolca~ııı parke kaldırım tamiri pazarlıkla 
yaptırılacaktır. Kcııf evrakile ıartoameıi lincümen kaleminde gö· 
rfilebilir. istekliler 40 lira 58 kuruşluk teminat makbuz veya mclc-

11tubile beraber 11-1-939 Çarşamba gOnü aaat 14 buçukta Daimi 
\.Encümende bulunmalıdırlar. 

L Nafıa · Vekaletinden .~; 
-·-

9 Şubat 939 perşembe günü saat 11 de Ankarada Nafıa Ve
kaleti binası içinde Malzeme Müdürlütü Oduında toplanan Mal
zeme Ekıiltme Komiıyonunca 1440 lira muhammen bedelli telefon 
laboratuvar malzemeıi kapalı zarf uıulile eksiltmeye konmuştur. 
Ekıiltme şartnameıi ve teferruab bedelıi:z olarak Vekalet Malze· 
mc Müdürlütünden alınmalıdır 

Muvakkat teminat 108 liradır. 

lıteklilerin teklif mektublannı muvakkat teminat ve oartname
sinde yazılı vesaik ı ]e birlikte aynı gün .aat 10 a kadar mezkur 
Komiıyona makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(5254) (9423) 4-4 

Iİııııllıımmi_n_h_i_s_a_r_ı a_r_u_. _M_u_· · _d_ü_r_ı_u_·. g_..., _u_· n_d_e_n_: _I 
1- idaremizin Cibali Tütün Fabrikası için tartname ve 

numunesi mucibince satın alınacak un gibi ince şey 
konabilecek Standart normal ıık örgülü (6000) adet 
tütün tozu çuvalı açık eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli beheri 27 kuruş hesabile 1620 li· 
ra muvakkat teminatı 121.50 liradır. 

111- Eksiltme 25. t .Q39 tarilıine rastlayan çarşamba günü 
saat 14 de Kabataşta LeYazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alam Komisyonunda yapılacaktar. 

iV- Şartnameler parasız olarak lıergün •~zü geçen Şu
beden alınabileceği gibi numune de görülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7 ,5 güvenme parnlarile birlikle yukarıda adı 
geçen Komiıyona gelmeleri ilin olunur. ( 193) 1-4 

••• 
6. t.939 tarihinde ayrı ayrı ihale edileceii ilin edilen 

10.000 adet ıu altında kullanmağa mahıuı elektrikli kap
sül ile (450000) adet 22 lik uıun ve (50.000) adet 22 lik 
kısa nişan fişenği için tetkikat yapılmasına lüzum hasıl 
olduğundan açık ekıiltmeleriain 17. t.93g tarihine rastla
yan salı giinü saat 14 ve 14,30 a tehir edildiği ilin 
olunur. (1-42) 2-2 

• * * 

Cinsi Miktarı 

Düz beyaz alemin- 250 kilo 
yum kağıdı 

Muhammen B. 'fo 7,5 Eksit
Belıeri Tutarı teminatı menin 
L. K. Liral. K. saatı -----
1 70 sif 425 31 88 14 

Baskül (500 kiloluk) 5 adet 300- 1500 112 50 14 30 
1- İdaremizin Cibali tütün fabrikası için 250 kilo 

36X60 ebadında düz. beyaz aleminyum kağıdı ile Çamaltı 
tuzlası için 500 kilo tartma kabiliyetinde 5 adet baskül 
şartnameleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme usulile 
satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 
larında gösterilmiştir. • 

111- Eksiltme 20.1.939 tarihine rastlayan cuma günü 
laizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün ıözü geçen 
Şubeden ahnabileceğj gibi aleminyum kağıdı numuneleri 
de görülebilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin düz beyaz 
aleminyum kağıdına ait fenni teklif ve numunelerini tet
kik etmek üzere ihale gününden bir hafta evveline kadar 
İahisarlar Umum Müdürlüğü Tütiin Fabrikalar Ş11beai•e 
ve 5 basküle ait fiatıız teklif !e katalegları eksiltme l'Ü· 
nünden 5 gün evveline kadar inhisarlar tuı. fe• Şabeıi•e 
vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika 
almaları liıımdır. 
vı- lıteklilerin eksi!tme için tayin edile• gün ve saat-

ler.le yüzde 7,i ıüvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
ıeıen Ko•İıyona l'elmeleri ilin olunur. (9271) 4 - 4 

Miktarı 

440 adet 15.840 M3 

135 " 3.921 " 
135 " 3.510 " 

710 23.271 " 

Ölçüsü 

400 x 30 x 30 
400 x 28 x 0,026 
400 x 25 x 0,026 

1- Yukarıda ebad ve mikbuı yazılı 23.271 metre miki
bı tahta açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

IJ- Muhammen bedeli beher metre mikabı 39 lira he!a· 
bıle 907.60 lira ve muvakkat teminatı ti8.07 liradır. 

ili- Eksiltme 13. 1.939 tarihine rastlayan cuma günü saat 
15.45 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde
ki Alım Komisyonunda yapılacağından isteklilerin ta
yin edilen gün ve saattı adı geçen Komisyona gel-
meleri ilin olunur. ( 167) 2-4 

• • • 
l - idaremizin Cibali Tütün ve Kutu Fabrikasında 

halen mevcut olanlarla Mayıs 939 gayesine kadar biri
keceği tahmin edilen l 60,000 kilo tahta parçası pazarlık 
u sulile &ablacaktır. 

il - Mubammea bedeli beher kilosu 50 santim hesa· 
bile 800 lira ve yüıde 15 teminatı 120 liradır • 

111 - Arttırma 13.1.939 tarihine rastlayan cuma glinü 
saat 15.30 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat ŞuhHin
de müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

iV - Numuneler Cibali ve Kutu Fabrikalarında gö
rülebilir. 

V - lıteklileria arttırma için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 15 teminatlarile birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (9484) 4- 4 

• • • 
1- Şartname ve numunesi mucibince satın alınacak 

90000 metre kırmızı çizrili kanaviçe kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konmuştur. 

ll Muhammen bedeli beher metresi 12 kuruş hesabile 
10800 lira ve muvakkat teminatı 810 liradır. 

ili- Eksiltme 2 t .1.939 tarihine raıtlayan cumartesi günü 
saat t 1 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak her giin sözü geçen Şu
beden alınabileceğı gibi numune de görülebilir. 

V- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile yüzde 
7,5 güvenme parası makbuz ve banka teminat mek
tubaau ihtiva edecek olan kapalı ~arfların ihale gü· 
nü e11 geç saat lQ a kadar yukarıda adı geçen Ko
misyon Başkauhinıa makbuz mukabilinde verilmeıi 
llzımdır. ( 1 13) 2-4 

lmtiyu ..u.i ft ,.... ...... 
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Adre11e T6Mgraphique: 
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T bleau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'.hui 
Mode Prix 

d'adjudicat utimatif bjet dt l' e\judic tion Cautioa. 
provilowe 

Lieu d'adjaJ\cation et du 
Cabier des Cbarrem Joura Heure 

.,_--------~~--~--~--~--~--------------------------~--~-------

A) Adjudications an Rabais 

Constructlon-R6paration-Trav. Publlcs-Materiel de 6onstructton-Oertogrephle 

Achhement construction konak gouverne
mental Iaci. 

Constr. toiture bifüıse ecole Primaire Yilayet 
Gireııon. 

CoHtruction roote a Karşıyaka. 
., parquet ı/route yeni Postahane-

Sirlceci. 
Conııtruction konak gouvernemeatal Kozluk et 

Baykan. 
L'aejudicıation qui devait avoir Jieu le 18-1-39 

pour travaux menuiserie au casino de la 
gare a ete ajournee. 

Gre a rre 

Publique 
Gre a ire 

Eli- cach 

- -
7890 69 

17S6 10 
270 50 

30000 -

- -

S91 80 

131 70 
40 58 

2240 -

Oir. Trn. Pub. Kayseri 

,, GirHua 

Munieipalite Adana 
Com. Perm. Muaaieipaliti lııt. 

Defterdarat Vilayet Slird 

Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 

Juıqu'au 4-2-39 

12-1-39 15 -

23-1-39 15 -
11-1-39 14 30 

15-2-39 15 -

Produits Chimiques et Phermııceutlques-lnstruments Sanitairas- Fourniture pour Hôpitaux 

Huile de foie de morue : 1200 k. Publique le k. O 45 
Appareilıı de sterilisation et d'eelairage pour ,, 1400 -

l'hôpital de Zonguldak. 

Eleotriciti-Gaz-Chauffaae Cantral (lnstallation et Materlal) 

Articlcıı electriquea : 42 lotı. 

Locomobilc condenıe pour i11Stallation elec
trique : 1 p. 

Par ııuite modifıcatioa cah. char2eıı l'adjudi· 
catioo concernaat 4 lota materiel de te
legrapbie a ete ajour ee. 

Soutien de d.bleıı: 90 p.· Armoire1 por.ır ci
bles : 800 p.- Pivotıı : 100 p.- Dispoaitifs 
contraires de cibles avec coloone: 50 paires. 

Gre a gre 
Pli cach 

276 27 
8000 -

Pli cacb 15€500 -

Habillement - Chausaures - Tlsaua - Cuira 

Etoffe pour confection manteaux aux malade1 - -
(march. indigime ou etrangere) : 5500 m. 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisaerie ete. 

Ut en fer de 90X1,90 dim. : 115 p. 

Travaux d'lmprlmerle-Papeteı:.!,! 

Fiches iı rubans coloreı pour machineıı statis
tiqueı Powers! 32l000 p. 

Combuatlble-Carburant-Huiles 

Coke : 70 t. 
Huile pour macbine : 3 t. (aj.) 

Divera 

Sacs pour faeteure : 800 p. 
Fa brication de chaudiiıre pour le bain Deveci 

(aj.) 
Paves : 100 1113 
Sacı pour poudre de tabaca : 6000 p. 
Lunettes pr. ııoudeurs: 500 p - lunettea pr. 

tourneu11: 500 p.- lunettes pr. neige: 1800 p. 
Fouroiture pierres moellon tetue: 2047,5 m3 

(cah. eh. P. 88) 
Chaudiere pr. faire fonctionner une macbine 

a vapeur de 200 a 300 ev 
Motopompe pr. Sce Incendie de la Mu•icip. 

Pro'fislon• 

Riz pour pilav : 79 t. (ai.) 
Ri~ : 8 t. 

Puölique 1437 50 

Publique lea mil. 3 60 

Gre a gre - -
Publique le le. O 25 

Publique 3360 -
481 67 

Gre a l're le m3 3 -
Publique 1629 -

" 
2730 -

Pil each. 17425 

Pulıılique 1870 -

Pli oaeb le k. O 25 

B) Adjudications a la surenchere 
Decombre• de diveraes eabanea Publique - -
Autobuıı marque Ford: 1 p.-Camion ·Berliet: Gre i. ~e 170 -

1 P· 
Decombreı de maison. 

Kepek 
Arpa 
Tuz 

O. Bakar 
Azami 
15000 
7500 
900 

Publique 700 -

İskAn MüdürlüğDnden: 
Asgari 

12000 
6000 

507 

Vilayetin karabaş köyünde iskan edilen bulgaristan 
göçmenlerine dağıt.lan çift öküzlerinin iaşesi i9in yukar· 

da miktarı gösterilen üç kalem yemlik Arpa, kepek ve 
tuz karabaş köyünde tesellüm edilmek şartiyle pazarlıkla 
mübayaa edileceğinden şeraıtini anlamak ve miinakasa 

105 -

1170 -

107 82 

252 -

45 -
121 50 
204 75 

1308 90 

- -

140 25 

1312 ~o 

52 50 

Com. Aeb. Mia. Oef. Nat. Ank. 16-1-39 11 -
Dir. Hyg-. el Aıısist. Soc. Ca2'aloilu 25-1-39 14 30 

Com. Aeh. Milit. Selimiye 
Municipalite Bolu 

Com. Aeh. Miniat. Def. Nat. Ank.. 

.. 

13·1-39 14 -
13-2-39 

24-2-19 11 -

Croisaant Rouge de Turquie Jusqu'au 24·1-39 15 
H Face de la Grandc Poııte 

1 ere E.xpl. Ch. de Per Etat H.paşa 

Dir. Gen. Statiatique ae la Presid. 
Coaseil Anlt. 

Com. Ach. Command. lst. Fıadikli 
Com. Aob. Mia. Def. Nat. Aak. 

Directioa P. T. T. lstaabul 
Dir. Vakoufs Kayseri 

Com. Perm. \tunicipalite lstanbul 
Com. Acb. Eeon. Monop. K.tache 
litre lxpl. Cheaıiaa Fer Etat H.p&fa 

5 ime Expl. ,, ,, ,, Malatya 

Munidpalite Kfıitahya 

Uuaicipalite Zonguldak 

Com. Ada. Oiv. Kırklareli 
Cem. Acb. Div. Vize 

27-1-39 10 30 

25-1-39 16 -

12-1-39 1.1 -
16-1-39 11 -

27-1-39 15 -
17-1-39 15 -

12-1-39 14 30 
25-1-39 14 -
27- 1·39 10 30 

28 1.39 10 -

13-2-39 

23-1-39 15 -
16-1--'9 

Directien Biens Nat. Istan9ul 26-1-39 14 -
Oir. Hyg. et Assiııt. s"ac. Ca~alofla 13· 1-39 11 -

Com. Per•. Municip. lst. 27-1-39 14 30 

kaimesine pey sürmek üzere taliplerin lur ~;j ı is kan mü· 
diriyetinde mitteıekkil iskan komiıyonuna miracaat etme· 
leri ilin olunur. 

)~VIÜZAVEDEL 
Gireson Orman Bilge Şefliğinden : 

Kulakkayada bulunan 1650 adet hartamanın 16. l .939 
,da Gireaon Orman idaresinde satılacağı ilia olunur. 

Müteahhitlerin Takvimi 

Çarşamba 11-1-939 

Diıçi fotöyl ve kra4uar (Topbaae Lvz.) ~! 921 
Lacivert ve gTi elbi1e (Ank. Bölge Saaat Olt.) ,,; 921 
Sömikok (Naha Vek. lst. Eleltırik lı.) :~; 920 
Kadıkoy askerlik şubeıl tamiri (lst. Komut.) .I\! 922 
Haydarpaşa hast. tamiri (İst, Kemul.) J\~ 922 
Edirnekapı şehitliklerindeki yollar tamiri (lst. Komut.) X• 922 
Kmk.kalede yap. inş. (Ask. fabr.) ,,; 922 
Tnukçuluk en1t. binaları inş. (Nafıa Vek.) .ı\! 922 
Laboratuar eşyası (Yükı. Deniz Tic. Mek. Müd.) .~-. 922 
Ermenalc, Bünyan ve Eskişehir• kHabaları haritaları tanzimi 

Vek.) .i\~ 922 
Somuniyle beraber aakraj bulonu cDDY) J'! 922 
• Domuz (Yüksek Zır. Enlt.) .'ü 923 
* Mtıııtamel lokomobil (Beykoz Deri ve Kundura F abr. TAŞ) J\'! 

Hapis kamyonu (lat. Komut.) ·'~ 925 
Kamyoa ,, ,, .,! 925 
Müvellidülh•muza inşak ileti, amerikan bezi, pamuk yuhk, su b• 

dağı, karyola, etaier, sedye v.a. (Konya Memleket Hast.) .\! 928 
Şaplı kösele, üııtüpü, amerikan bexi, benzin ve yağ (Harta G. Oir.) 9 
* Hurda demir (Kayseri Tayyare Fabr.) .'\". 929 
• Meşe kömürü ve odunu (Kırklareli Orman Müd.) .!\'; 929 
lç ve d•ş lastikleri (Nifde Nafıa Müd.) .\! 930 
• Taramt\ havyarı (lat. Gü.mr. Baımüd.) ,,\~ 932 
Çanta ara bezi (Tophane Lvz.) -~ 933 
Yataklık. pamuk ,, ,, ,,! 933 
Beton demiri (Oiyarbak.ır Vil.) .\'\! 935 
Sıra yap. ,, ,, •': 935 

IJ Memento des Fournisseurs 

Mercredi 11-1-939 

Fauteuil de dentiııtc et crachoir (lntend. Tophane) No 921 
Habit• bleu et ıris (i.cole Metiers Ank) No 921 ~ 
Semi colte (Dir. Gen. Electricite lst.) No 920 
Reparation Bureau Recrutement f\ad•kÖy (Command. Milit. lst..nb D 

No 9~ c 
Reparation hôpital Haydarpaşa (Command. Milit. lstanbul) No 922 
Construction routea au cimetiere Edirnek.apı (Command. Milit. Isl· c 

No 922 
Construction a Kırıkkale (Fabr. Militaire1) No 922 

batisset lnstitut volaillea (Mi•ist. Trav. Publics) No 9 .. 
Articles de laboratoirc (Oir. Ecole Commerce Maritime) No 922 
Oreıısement cartea Ermeaak, Bünyan et Eıkişebir (Miniııt. lnterie 

No 922 
Boulonı d'ansrage avec ecrous (Cb. de Fer Etat) No 922 
• Coc:hons (hııtitut Sup. Agricolc) No 923 
* Locomobile usare (S. A. T. de Peaux et Chaussures Beyk 

No 924 
Camion pour prisonniers (Command. lstanbul) No 925 

,, (Ccıımmand. lıtanbul) No 925 
lnııtrument d'inhalation d'oıı:ygene, toile americaine, oreillcr, verr 

lits, etarere, brucard ete. (Hôpital Regional Konya) No 928 
Cuir, etoupe, toile americaine, beni.ne et huile (Dir. Gea. Cartol" 

phie) No 928 
• Fer camelote (Fabr. Aviation Kayseri) "o 929 
* Boiı et eharbon de boiı de claen~ (9ir. forets Kırklareli) No 9 
Chambre a air et pneux (Dir Trav. Pub. Niğde) No 9~0 
* Caviar (tarama) (Dir. Ventea Do\laıı.eı lıt.) No 932 
Toile de doublure pour sacs (lntend. Tophane) No '33 
Coton .pour matelaa (lntend. Topkane) No 933 
Fer pour beton (Vilayet Diyarbakır) No 935 
Fabrieatton de bancs (Vilayet Diyarbakır) No 935 

İııtanbul Giımrükleri BaımüdörlütGnden : 

MKN 9422 A ( MUM) M marka 7550 numara kanuni aikl• 
28 kilo 500 gram ağırlıtında 387 lira 60 kurut değerinde 1 
meoaucat MKN 9423 A (MUM) M 7550 M ve N KS 30 K 100 
arişi pamuk yün mensucat 2822 MKN 132 adet boş çunl 31 ll 
ra 60 kuruş MKN 5032 KS 1 kilo 30 gram ııafi ipek mensue 
MKN 799 KS 206 K 35 L 54 KD elektrik motürü MKN 4997 
160 K 205 L tıbbi müstahzar MKN 4795 KS 24 K 400 
1171 LD ••fi ipek karyola örtüsü MKN 805 KS 1294 L 65 
mevaddı aaire ile mürettep çam atuından sahne direkleri 2 K 
G köıele makine kayı,ı 6 K demir elektrik tertibatı limba 
K elektrik tevzi tabloau 60 K cilasız demir inşaat akaamı. 

MKN 802 13 K 27 L 6• KD jütten yol kilimi MKN 801 
64 K 60 LD kendir koloa MKN 798 200 KS 41 LD demir nıi 
niki vinç akıamı 12. l.39 gününde ve aaat 13.30 da Sirkecide it 
şadiye cadde.inde Gümrük &atıf ııalonunda 1549. aayılı karı 
hükümleri dairesinde açık artırma ile aatılacaktır. lıteklileriıı Y 
de yedi buçuk pey akçesi makbuziyle Maliye unvan tezkeresi • 
nır pey akçelerinin 1aat 12 ye kadar vezneye yetırılnaası 111 

buridir. 


