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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Memleket Haberleri 

ili 

Yapağı ve tiftikler 
EYvelld ıtn piy&1amuıa retlfr 

en 14 balya kaba tiftik kiloıu 70 
uruttan, 17 balya Aktchir ma· 
klloıu 110 kuruttaa ihracat 

~İ• •atılmıştır. Y o:zgat yapak 
rından 142 balya kilosu 53 

.Jlaruştan ve Auadolunun daltak 
9ı;.üalerinden 12 lulya kilosu 55 
tturuıtan yerli fabrikalarımı• 
tarafından satın alınmıftır. Kc· 

b~ 1 kıllarında• kırkını malı 15 
28 alya kıloıu 50-U kuru' arasın· 

) 9 a ihraeat içi• •uanaele gı5r· 
aüıtir. 

Türkiye Ticaret 
Odaları kongresi 

Türkiye Ticaret odaları kon· 
ıreai için bu sene Ankarada 
ltOyük bir toplantı yapılacaktır 
Odalar kongreai mayıata top
lanacafından timditlen hazır· 
lıklara baılaamıştır. 

uhsullerimiz için 
yeni talepler geldi 

Bir çok ecaebi firmalar Tiir· 
kofisc mfiracaatla mahıulleri-

.A miıulen aatın almak iıtedikleri· 
b ni bilclirmitlerdir. Amerika tile· 

2ı carları av derisi Hindistan tiic
I t carları rülyatı. tuYalet aabunu, 
5 aır111k, Ahnanyadan muhtelif 

mulııullerle kuru kayısı talep· 

9ız1., leri a-clmittir. 

••oıtf ç vagon buğday geldi 
DllD piyasamıza ikiıi Polat· 

lıdaa, ltiri Sarayönündcn ol· 
oJ •alt üzere üç vagen butday 

ile hrıadaa iki vaıon arpa l'el· 
mittir. Yuma,ak bufdaylar 
5,27,S - 5,25 kuru,tan, arpalar 
ise 4, 12 kuru,taa ıatılmıftır. 
Aynca Antalyatlan 165 ton ar
pa sretirilmittir. Beyaz mısır 

4.02.5 sarı mııır 4, 10 • 4, 15, 
ıusaa 20.30, pamuk 47,5 ku· 

9ıJ. ruttaa satılmıftır. 

Pire Komisyoncuları 
Türk Ofiıe 

Müracaat Ettiler 
Pire k••iıyoncular birliti 

Tlrkofise •Üracaat ederek 
Türkiye tüecarlarile irtibat ve 
münaıcltet teaiı etmek istedik· 
lerini ve Türk tüccarlarınıD Y•· 
aaııiataadaki tieari muamclele · 
rini• meınauaiJ etle takip ve 
deruhte edilebilecetini biltliril · 
miflerdir. 

Esnaf Cellliyctleri 
Toplantıları Baılıyor 

Ticaret odaıı Haaf murakabe 
blro1Una merbut olan batna eı· 
naf tefeldıı:filleri bu ayın yirmiain
dın itibarea fe)eeek fUO&tJn SO• 

nuna kadar tleva• etmek .üze
re senelik konırelcrini yapacak
lardır. Esnaf yardım tc4ekkülü 
içia her cemiyetin vermİf oldu· 
tu tal111i1&t tamamca talaıil edil· 
miı ve yardım sandıtına yatırıl· 
•ııtır. 

Oda umumi meclisi 
bugün toplanıyor 

Bugün ıaat I~ tc Ticaret eda· 
aı ıı da umumi mecliı toplanhıı 
yapılacağından ruuameye göre 
yeai seneye ait itlerle odaca ya· 
pılaeak yeni bütçe hakltında 
görüşüleeektir. -----

Bir milyon liralık 
tütün satıldı 

Dün piyasatla şayi olan bir ha· 
bere ıöre Fraasa rejiıi namına 

Karadeaiz aıntalcH•nda ve biUıaa· 
ııa Samını• hav alisinde yetişen tü· 
tftnlerden mibim bir miktarıa sa· 
tıldıtı anlaşılmaktadır. Satılan til· 
tünlerin kıymeti bir milyon iki 
yüz bin lira tala•i• edil•ektadir. 
lz•İr •ıntakuınıa titialeriadea 
son üç ~ün içinde yeai bir satıf 
olmadıfı söyleniyor. 

Karadenizdeki ihra
catımız hararetlendi 

Karadcaiz limanlarıncia ibra· 
cat faaliyeti artmıştır. Samıun, 
Ordu, Giresun, Trabzon liman· 
larıadaa iç ve kaltuklu ceviz ile 
iç ve sivri fındık utıtları tle
vam etmektetlir. Bu merkezden 
son günlerde Almanya ve Fran· 
saya külliyetli miktarda 11tışlar 
viki olmuttur. Bu sene fıadık 
mıntaka11ının mallıulü geçen 
aeneye nazaran yarıya yakın 

miktarda nokaan olması ve lı
panyadan fındık ithal edilememe
si yizünden Karadeniz fındık· 
}arı kıymetlcnmiftir. ihracatın 
bu günlerde da.ha ziyadelc,ece· 
ti tahmin edilmektedir. 

Ceviz rekoltemizin de mühim 
bir kıın:ı ihraç olunmuştur. an. 
hassa Almanyaya kabuklu ce
viz ihracatı gitıidc artmakta
d1r. Birletik Amerika için de 
bir miktar kabuklu ve iç eeviz 
talepleri vardır. Fiyat anlafma· 
sı yapıldıtı takdirde bugünler· 
de Amerikaya ceviz glinderile
cektir. Gireaunun it fındıkları 
82 kuruta ve Akçakoca iç fın· 

dıkları 75,20 kuruta yükıelmiş· 
tir. 

Ankara Borsası 
ıo. ı .g39 

Aç•lıı Kapanı~ 
1 İngiliz Urası 5.88 5.88 

ıte ()olar 125.93 125.93 
ıeo Fran11z. fr. 3.3225 3.3225 
lQO Liret 6.6275 6.6275 
100 laviçre fr. 28.465 28.465 
180 Holanda tr. 68.5225 61.5225 
lt@ Rayhiımarlc 50 515 50.5155 
100 Belçika fr. 21.2625 21.2625 
100 Drahmi 1.0725 1.6725 
100 Leva 1.5475 1.5475 
110 Çele. kronu 4.32 4.32 
100 Pezeta 5.88 5.88 
100 Zloti 23.8250 23.8250 
100 Penro 24.8950 24.8950 
100 Ley 0.8975 0.8975 
100 Dinar 2.8125 2.8125 
100 Yen 34.3275 34.3275 
100 lıvcç kronu 30.2750 30.2750 
100 Rable 23.73 2S.73 

ESHAM ve T AHVlLA T 
~ivu-E.rzur11m ili -.
lttihatlı Milli T. S. -, - -,
irıani 19,67S 19,67 

a) M 0 NA K A SAL A R 

inşaat · Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi-t(arita 

Çanakkale Nafıa Müdürlülinden: 

Eksiltmeye konulan iş: Çanakkalede yatpırılacak Meteo
roloji istasyon binası intaatıdır. 

Bu inşaatıa ihale bedeli üzerinden 2700 lirası 938 
m•li yılı içinde bakiyesi 939 yılı içinde tediye olunacak
tır. 

İhale 30.1.39 tarihine rastlayan pazartesi ıli•Ü saat 
15 de •afıa müdürlüğü binası içiade toplanacak kemiıyon· 
da yapılacaktır. 

Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 
Eksiltmeye gireceklerin 344 lira 34 lcurutlak muvakkat 

teminat vermeleri ve bu ıibi itler yaptıklarıaa dair nafıa 
müdürliiğü11dea ihitle J'Hnündeıı 8 gün evvel müracaatla 
alınacak ealiyet ve~ikası ile 938 yılına ait ticaret odası 
vesikasını komisyona ibraz etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait evrakı keşfiyeyi ve şartnameleri r6rmek 
isteyealerin nafıa müdürlüiine miracaatları ilia olunur. 

* * * 1600 lira keşif bedelli Çaaakkale limaa dairHi 
tamiratı 19. t.39 tarihine rastlayan salı glnQ aaat 15 de 
nafıa müdürlüğü hinası içinde teplanan komisyon huzu
runda yapılQlak üzere açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltmeye iİreceklerin 75 liralık muvakkat teminat 
vermeleri fe bu işi yapabileceiine dair aafıa müdürlüj'lin· 
den 8 gün evvel alacakları ehliyet vesikaları ile ticaret 
edasına mukayyet buluaduklarına dair vesikalarını komis
yona i9raz etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait evrakı keşfiyeleri görmek ve tafıilAt almAk 
isteyenlerin nafıa müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

Devlet Demiryolları 7 inci İşletme Müdürlüiünden : 

Eksiltmeye konan iş : Afyon ana istaıyonunda 5000 
metre murabbaı parke yol inşasıdır. 

Muha•men bedeli : Taşlarıa trenle nakli idareye ait 
olmak üzere metre muralıabaı 207 kuruıtur. 

Mukavele projesile eksiltme tartnameıi Afyonda 1 ci 
işletme yol buş1111üfettişliğinden parasız alınmalıdır. 

Eksiltme kapalı zarf usulile ve 25.1.939 çarşamba fÜ· 
nü saat 15 de Afyontıla 7 inci işletme binaıındaki ekıilt
me komisyonunda yaapılacaktır. 

Muvakkat teminat : 777 liraclır. 

Ehliyet ve.sikası•a lüzum yoktur. Ticaret odaaı ve ika· 
mtegah vesikaıı ibrazı lazım ve kafidir. 

İstek!iler 2400 sayılı kanunun 32 ve 33 cü ma41deaiD• 
tevfikan aazırhyacakları teklif mektuplarını 35. ı .. 939 tar,am· 
ba iÜDÜ saat 14 e kadar eksiltme komiıyonu reiıliiine 
makbuz mukabilinde teslim etmiş bulunmaları llıımdır. 

Devlet Demiryolları ve ~imaaları U. Müdiirlüğ6aden: 

Ankara garı gazino binası üst katuadaki salonlarda 
yaptırılacak sert aiaçtan cilalı lambri ve doğrama itleri 
vahitli fiat Üzeriadea kapalı zarf usulile yeniden eksiltme· 
ye koamuştur. 

Bu işlerin muhammen bedeli 7200 liradır. 
İstekliler bu işe alt şartname ve sair evrakı tleYlet 

demiryolları Ankara, Sirkeci vezneleriaden J6 kurnt au· 
kaltilinde alabilirler. 

Eksiltme :26.1.39 tarihinde perşembe ıılni ıaat ti de 
Aakarada Devlet demiryolları yol dairesi11de toplaaacak 
merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif •ektap
larile birlikte aşağıda yazılı teminat ve v~saiki ayai ılo 
saat 14 e kadar komisyen reisliiine tevdi etmiş olmala
rı lazımdır. 

A) 2400 sayılı kanun ahkamına uygun 540 liralık au · 
vakkat temi•at. 

B- Bu kanu11ua tayin ettiği vesikadır. 

Nafıa Vekaletinden: 

Sıvas-Erzrum bıttının 888 inci kilometresinde yapılacak 
olan ve t 7.2.939 tarihinde münakasaya konulan 120 metre 
açıklıiındald demir köpriinün mukavele projesinin 15, 16, 
17, 18 ve 19 uncu sahifeleri sehve]l ek~iltme şartnamesine 
Vfl eksiltme şartnamesinin 15 ihci sahifeı.;i de sehven muka
vel~ projesine raptedilmi~ eldutundan işbu sehiv al!kadarla
ra teblit ve mezkQr münakasa evrakını ıatın alanların bu 
sahifeleri yerlerine koymak: suretile vaki sehvi tashih etme
leri ila.n olur,ıur. 

Balıkesir Kor Satınalma Komisyonu•dan: 
Balıkesirde yapılacak top garajını• intaatı kapalı zarfla 
ekıiltmeye konulmuıtur. lu iti• talamiaa edilen ketif ite· 
deli 36165 lira 58 kuruıtur. lbalesi 23.1.39 pazartesi rii· 
nü saat 11 de Balıkeairde kor ıatınalma komiıyon•nda 
yapılacaktır. Muvakkat temiaatı 271~ lira 42 kuruıtur. 

Bu işe ait keıif plln ve ıartlar lstan9ul Aakara lYz. 
amirlikleri Ye İzmir •iıta.hkem mevki, Balıkesir kor 
satınalma komiıyoalarında ı&rülebilir. lıteklileria mezkur 
ıünde ve iaale saatiodea bir saat evvel teklif •ektupla
rını kanuni belıeleriyle birlikte Balıkesir kor ıatıaalma 
kemiıyoauaa te.alim etmelet'İ ilia oluaur. 

Devlet Hava Yolları Umum Müd8rlüiü11den: 
Devlet Havayolları Ankara tayyare meydanında yaP,· 

tırılacak tamir atelyesi ve ıaraj i•ş~atı, kapalı zarf usu· 
lile eksiltmeye çıkarıl•ııtır. 

Keşif Dedeli 28.431 lira M kuruıtur. 

Eksiltme, 26. l.939 perşembe iHDÜ saat 11 de Umum 
müdürlük binasında yapılacaktır. 

Eksiltme, ıartname ve buna milteferri evrak 1J2 ku· 
roş mukabilinde Ankarada devlet ha•ayolları acentaaııı· 

dan alınabilir. 
Eksiltmeye sire\tilmek için taliblerin 1983 liralık mu· 

Yakkat temiaat qermeleri, nafıa Yeklletinden alınmıı elı
liyet vesikası g6ıtermeleri lizımclır. 

Bu veıikanıa i1~11li içi~ eksiltmenin yapılacatı ıüo· 
tlen en •• sekiz ılo evval bi1 istida ile isteklilerin nafıa 
Yekiletiae miracaatları ve istidalarına b•na lıteazer yap
tıkları İflere ait iti yaptıklarından aldıkları vesikaları ib
raz etmeleri liuımdır. Bu müddet zarfında vesika talebin· 
de bulunmıyanlar eksiltmeye ıiremezler. 

İstekliler teklif mektublarıaı ihale ıüaü saat 10 a ka· 
• 

dar eksiltme komisyoau reiıliiilae •akbuz mukabiliade 
teılim edecekler. 

Postada olacak ıecik•eler kabul olunmaz. 

lstanbuı Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Bakırköy Akliye ve Aaa9iye hastanesi hasta poviyonunun 
ikmali inşaatı için yaP,ılan eksiltmede istekli çıkmadığmdan 
eksiltmesi 18.1.939 çarşamba &ünü saat 14,30 da Cağılot
lunda Sıhhat ve içtimai munenet Müdürlüiü binasında ilU• 

rulu k.omisyouda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 37 48, muvakkat teminatı 28~ liradır. 
Mukavele, şartname, Keşif hulasası 19 kuruş bedel mu-

kabilinde komisyoadan alınabilir. 

1 

İstekliler cari seneye aid Ticaret odacıı vesikasile 2490 
sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat c:ı
ranti makhuz veya banka mektubile birlikte en az 3 bin Jj. 
ralık hu işe benzer İ§ yaptıtına 4air eksiltme tari .. in~en 8 
gün evvel İstanbul Villyetindcn alıntı oltlukları ehliyet ve
sikalarile birlikte komisyona gelmeleri. 

lılçlar, Kli11ik ve ispençiyari alit: 
lıtaalaul Belediyesinden: 

Cerraltpaıa bastaııesiae lüzumu elan ye laepıine 4712 
lira beciel tahmin edilea 1 1 ~alem malzeme ve 390 düzi
ne rontgea filmile 60 ı•r kutu revelitlr il• fiksatör açık 
eksiltmeye konalm•ıtur. 

Liıteıile şartnaaesi ~evazım Milclirllit•de ıörlllebi
lir. 1.tekliler 2490 say~lı kananda yazılı Yesika ve 353 li
ra 40 kuruşluk ilk te•İaat makbuı Yeya mektubile be
rader 27.1.39 cu•a IPllft saat 14,30 da daimi eaclmeade 
bulunmalıdırlar. 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün lian olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinııi Şekli 

a MOnakasaıar 

lnfaet, Tamirat, Nafıa fflerl, Malzeme Harıta 

Çanalckalede Meteoroloji iıtaıyon binası inşaıı 
(1 kısım) 

Çanakkale liman dairesi tamiri 
Afyon istHyonunda parke yol inşaaı: 5000 m2 
Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi basta 

açık elcs. 

,, 
kapah z. 

Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri 

1000 -
1112 2 07 
3748 -

!44 34 

75 -
777 -
282 -

Çanak.kale Nafia Müd. 

,, " 
D. D. Y. Afyon 
lıt. Sıhh. Müess. SAK 

Gün Saat 

30-1-39 15 

19-1-39 15 
25-1-39 15 
18-1-39 14 30 

11 ikinci ki nun 1 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire 

CiNSi 
Fi atlar 

Atağı 

Kr. Pa. 

9.1.938 

Yukan 
Kr.Pa. 

Gelen 

pavyonunun ikmali inş. (tart. 19 k:r) (temd) 
Ank. garı gaaino binası üst katındaki aalon

larda yap. sert •~açtan cilalı lambrı ve doğ
rama iıleri (şart. 36 kr) 

kapalı :ıı. 7200 - 540 - D. O. Yollan Ank . .Sirkeci 26-1-39 15 -
Buğday yumuıak 5 15 

5-
5 25 
5 5 

Buğday 

Arpa 
Çndar 
Un 
Bulgur 
Peynir 
Ka,er 
Kepek 
Ku4ye111i 
Yapak 
Tiftik 

Devlet Havayolları Ank. tayyare meydanında 
yap. tamir atölyesi ve garaj inş. (şart. 132 kr) 

Sıvas-Erzurum hattının 388 inci lcilometre1inde 
yap. 120 metre açıklığındaki demir köprünün 
şartnamelerinde yap. tasbihat 

Balıkeıirde yap. top garajı inş. 

• 26431 66 

kapalı •· 36165 58 

llAçlar, Klinik ve ispençiyari alAt, Hastane Lev. 

Oksijen: 5000 m3 
Malzeme: 11 kal -rontgen filmi: 390 düıı:ioe-re

velatör: 50 kutu-fik.satör: 50 kutu 

açık eks. 4000 -
4712 -

Elektrik -Havngazı-Kalorlfer (tesisat ve malzmesl) 

Canavar düdüğü 4 veya 5 kilovatlık çift mo

törlö 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamafır v.a. 

Kışlık. elbiaelik kumaş: 62000 m. (şart. 775 kr) 
Battaniye: 4500 ad. (fart. 192 kr} 

Yazlık elbiselik kumaş: 150000 m. (şart. 413 kr) 

Kereste - Tahte v.s. 

Çam kereate: 35.275 1113 

açık ekıı. 

kapah z. 
,, 
,, 

550 -

m. 2 50 
beh. 8 50 

m. O 55 

açık ekı. 1763 75 

Mobilya ve büro eşyası, Mu,amba-Halı v.s. ----
Altlı üstlü sooıyalı karyola: 1000 çift 
Kilim: 6500 ad. 

MDteferrlk 

lkmek pişirmesi: 600.COO k. 
Hayvan velensesi: 400 ad. 

,, • 800 ,, 
Kar rö.zlOg-ü: 500 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Lahana: 28 t.- pnasa: 28 t. 
Saman: 360 t. 
Kar hastane için: 12-15 t. 
Muhtelif euak 
Bııılgur: 4 t. 

b Müzayedeler 

Tenezzüh otomobili eski Ford 33 model: 1 ad. 
Muhtelif ebatta çam direk: 43 ad· (temd) 
Deri ve bar1ak 

,, ,, ,, 
,, " ,, 

.. 

kapalı :ı. çifti 20 -
,, beb. 10 50 

kapalı z. 5700 -
aç. elcı. beh. 10 50 
kapah 1:. • 10 50 
paz. 175 -

açık eke. - -
kıı.pah z. 7200 -

kapalı &. 

paa. 
6496 40 

paz. 300 --
açık art. 104 73 

,, 
,, 
,, 

Devlet Demiryolları ve Limaaları Umum 
İdaresinden : 

Muhammen bedeli 4000 lira olan 5000 mildibı oksijen 
26.1.939 perşembe günü saat 10.30 da Haydar paşada gar 
binasındaki komisyon mrafından açık eksiltme usulü ile 
satın ahnacakbr. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 
ve 300 liralık muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona müracaatları l!zımdır. 

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

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Taşköprü Belediyesinden: 

Taşköprü belediysince hava kurunmaları ıçm mübayaası 
karrür eden canavar düdüğü 5 kanunisani 939 tarihinden 
itibart!n 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mubayaa edilecek canavar düdüğü 4 veya 5 kilovatlık 
çift motörlü olacaktır. Muhammen bedeli 550 liradır. 

Şartname Taşköprü belediye encümenindedir. Arzu eden 
parasız görebilir. 

Eksiltme 21. 1.939 cumartesi günü saat 11 de Taşköprü 
belediye encümeninde yapılacaktır. Eksiltmede hizzat bulun
mıyan talipler bu vakta kadar teklif ve teminatlarını gön
dermiş bulunacaklardır. 

Muvakkat teminat 41 lira 25 kuruştur. 
İstekliler hava korunmaları için alınacak canavar düdük

lerini ıntihap için teşekkül eden .M.M.V. fen ve san'at umum 
m üdürlüğii komisyonunca yapılan tecrübelerde verilen ra
porları ibraz ve irsal edeceklerdir. 

1983 -

2712 42 

300 -
352 40 

41 25 

9000 -
2868 75 
5375 -

132 ~9 

1500 --
630 

427 50 
$15 -
630 -

26 25 

126 -
540 -

16 -

120 -

Devlet Havayol. U~ Müd. Auk. . 26-1-39 11 -

Naha Vekaleti 

Balıke.ir Kor SAK 

D. O. Yollara H. paşa 
lıtanbul Belediyesi 

Taşköprü Beled. 

Jaadr. Genel Komut. Anlı:. SAK 
,, ,, 
,, . 

O.O.Yollan Haydarpaşa 

Jasıdr. Genel Komut. Ank. SAK 

,, " 

Gaziantep Ask. Ask. SAK 
Jandar. Genel Komut. Ank. SAK 

,, . 
Tophane Lvs. SAK 

Çanakkale Mat. Mvk. SAK 
Sivas Tüm SAK 
Kastamonu Vil. 
Ankara Valili~i 
Vi.ze Tüm. SAK 

Konya Defterdarlıtı 

Merıin Orman Müd. 
THK Çine, lıt. ve lzmir Şubeleri 

,, Söke, ,, ft ,, " 

,, Aydıa, ,, • ,, • 

- J 

17·2·39 

23-1·39 11 -

26-1-39 10 30 
27-1-39 14 30 

21-1-39 11 - · 

27-1-39 10 -
27-1-l9 15 

6-2-39 15 -

26-1-39 15 -

28-1-39 10 
6-2-39 10 

21-1-39 
30-1-39 
30·1..39 
16-1-39 

20-1-39 
23-1-39 
20-1·39 
26-1-39 
16·1·39 

11 --
10 -
14 -
14 30 

10 -
16 -
10 -
15 -

3-2-39 a kadar 

16-1-39 14 -
20-1-39 18 -
24-1-39 18 -
24-1-39 18 -

• 

Menıueat-Elbise·Kundura-Çamaşır v .s. 

Jandarma Genel Komutanhiı Ankara Satanalma 
• Komiıyonundan : 

Aşa~ıda cinai ve miktarı yaıılı 111.elbusat ve techizat leva.umı 

hizalarında göıterilen gün ve saatte eksiltmeye konularak aatın 

satın alınacaktır. 

Tahmin bedelleri işaretli olan bu etyaya ait hizalarıacla gö•te

rilen bedel ile Teya para11z olarak komi•yondan alınabilir. 

Ekailtmesine girmek istiyenlerin kapah zarf ekıilt111eıi için ilk 

teminat banka mektubu vezne makbuzunu muhtelif teklif mektup· 

larını en geç eksiltme vaktinden bir aaat evvel komiıyonaı ver

miş olmaları açık eksiltmeye ait olanlar da bu veaika ve temina· 
b belli ıaatte komisyona vermiş olmaları. 

cinıi 

Kışlık elbi•elik kumaş 
Battaniye 

tahmin bedeli ilk teminat ıart. B. 
miktarı kuruş lira kr. lira 
62000 metre 250 metreai 9000 775 

4500 adet 850 taneıi 2868 75 192 
İhalesi 27 .1.39 cuma günü saat 10 dan 15 e kadar kapalı zarf 

uıulile yapılacaktır 

Altlı ilatlil 1000 çift 2000 çifti 1500 paraau: 
ıomyah karyola 2COO tek 

İhaleai 28.1.39 pazartesi ıünü saat 10 da kapalı zarf usulile 
yapılacaklar 

" ,, 
Hay.an veleoaeıi 400 tue 1050 taneai 315 

,, ,. 800 ,, l 050 ,, 630 

İbaleai 30.1.39 pazarteıli günü saat 10 dan 14 e kadar açık ekıiltnıe 
ve kapalı zarf uıulile yapalacaktır 

Kilim 6500 tane 350 taneıi l 707 ,, 
Yazlık elbiıelik kumaş 150000 metre 55 metrHi 5375 413 

İhalesi 6.2.39 pazarteai günü ıaat 10 dan 25 e kadar kapalı zarf -
uıulile yapılacaktır 

,. aert 

,, kızılca 

Arpa Anadol 
TalJak yunu 

Çavdar 

5 12 
4 15 

52 -

Arpa yemlik 4 25 
Z. ya~ E. E. 53 -

,, 1 ci 50 -
,, ıabunluk 42 20 

Ceviz kabuklu 
Ceviziçi 55 -
Kuşyemi çuvallı - -

,, d6kme - -
fç. Fındık 
Tiftik mal 
Tiftik O~lak 
Suaam 
Yapak Anadolu 

,, Trakya 
Yulaf 

55 -

fit -
44 Afyon 

Tiftik 
Suaam 
Kepek 
K. fındık 

Giden 

Dış 
BuA"day Linrpul 

,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa An ven 
Mısır Londra 
KetenT. ,. 

M11ır beyaz 
Mııır ıarı 

Fındık G. :Hamburg 

• L. : --J 
J 

lstanbul Merkez Hah 
Fiatları Yaş Sebze ve Meyve 

10.1 939 J 
Beıaeiya Sw.ltalll ~hı 2.5 - 2.7 _ Gl1111ü1haııe elıuası kilo ıo - 1 
Sırık domatu 

Dolnaltk bilber 
~ini büb« 

Kır domatesi 

Patates 

17 - 211-

Çalı fa.ıuly69i 

BarbUDya kıraızı • 2~ - 'Il -

yeıil • 
Bakla (lı:mlrdeıa). 55 - 60 -

Şeker faeulye 
Lalı ana 
lıpanak 

Kôk kereviz 

Pırasa 

Patlı.:an baş 

orta 

ufak 

• 
i 50 2 -
2 - 3 -

.. 5 - G 150 

• 2- s 50 

adeti h~- -

Karnabahar 7 - 2.3 -
Enginar • 1!! - ıs -
Y9Şil salata 1().) • 40 - 100 -

Yeşil ıoğan 

Maydanoz 

Pancar 

1 25 
demet - 5V 

1 50 
- 75 

s-
:W:avuç • 
KereTb Yaprak • 
Şal"am • 
Kırmızı turp 

· Bqtr mrpu 
Bal kabağı 

Yer elması 

• 

kilo 

.. 
Laz elması • 
Mandarin Dörtyol 100 

• Alanya 10\J 
• Bodrum 

Rize • 

2 60 9 -
250 850 

2 i>O S -

- 50 - 75 

ı 25 ı ~o 

4 - ıı -
4- 5-
7 - !) -

80- 200-
!50 - 400 -

Fenike 200 - 850 -

.. Mersin ,, 

Milşkile 

Siya& 'ildim 
Amasya elması 
1aebohı elmuı 

J3 -
6-

lagili& .ıması (taraklı) - -

Ankara armudu • 25 -

lnebolu armudu 4 -
· Cev!s 

A.yn 7 -
Ferik el.maııı 8 -
Keıtaae 

Nar 
• 
• 

7-

Muı: yerli ';O -
Maz 
Ataç kavunu Adet 2 -

Yerli Umon100 aded J\)0 - ., 

Ecnebi limon 100 • 170 -

Portakal Dörtyol SEilık 2.';0 - J 

•• 6l.30Q-
• " 20 • 220 -

• 100 • 18l -
• 160 ıı:lO - 2J• 

Portakal Alanya tl}.j A 2•.)0 -

• 

« 

• 
• 
• 

• 80 280 -

M 300 -
• St> 
Fenike 100 400 -

• 200 350 -
> 

Rize 

• 
6!i - -
80 - -

• Mersin Yaf. 120 800 -

n 

• • 
• • 

96 800 -

160 800 -
200 - = 

· Kestane kabağı kılo 

Demir ve Madeniyat 
İstaabol P'iyasası Giinlük Toptan Fiyatları 

Bakır 
Çinko 
Demir 

(Tahta ve yuvarlak) kiloau 68 

,, 
" 
" ,, 
,, 

Karfiçe 
Kalay 
Saç 

,, 
,, 

(Camlık köşebent) 

(Dörtköşe, lama, yuvarlak) 
(Mılahk silae) 
(Putrel) 
(Siyah çember) 
(Yuvarlak çab11k) 

(Çubuk) 
(GalvHİJ:li dftz) 
( ,, oluklu) 
(siyak) 

" 27 - 29 
" 11,50- 12,50 
" 10,50- 11 
,, 12 13 
,, ıo,50 
" 13 13,50 
• 10,50- 11 
,, 15,25- 17 
,, 
,, 
,, 
,, 

20 - 24 
21 - 22 
14 - 18 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muıamba, Hah 

• * • 
Altlı üstlü somyalı karyola ile kilim alınacaktır. 

mensucat sütununda Jandr. Gen. Komut. Ank. SAK ila 
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Sayfa 3 !( 

C!2! 

Kereste, tahta ve saire İstanbul Defterdarlığından: 

ısı 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli 1763 lira 75 kuruş olan takriben 
35,275 m3 muhtelif cins çam kereste 26 1.939 perşembe 
günü saat 15 te Haydarpaşada gar binası içindeki komis· 
yon tarafından açık eksiltme usuliJe satın "lınacaktır. 

Sıra Şube11i ismi işi Adresi 

Kazanç 
versrisi 
L. K. 

Buhran 
vergisi 
L. K. 

Ceza 
L. K. 

Y•kOn 
L. K. 

ihbar· 
name - -1 Knsımpafa Sereten Ancelko Ekmekçi 

2 n Abdullah O. Mehmet Atçı 

Yahya kahya çiviei· 
oiler 1-3 

SenCJıi -936 

n 

N. 
40 75 9 37 i 11 56 23 

IO 20 53 14 08 

Toll 

' 
Bu işe girmek isteyenlerin 132 lira 29 kuruşluk mu

vakkat teminat vermesi ve kanunun tayin ettiği vesaikle 
birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müraca
atları lazımdır. 

" Mustafa 

Keçecipiri furun fa. 
kele 5 

KömOreü Piri M•hmet pa9a Ya· 

pur la. 26 

~6/41 

26/51 

2652 

-

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası da
hilindeki komisyondan ve Mudanyada Mudanya - Bursa 
hattı işletme amirliği tarafından parasız olarak dağıtıl
maktadır. 

M fi t e fer r ı k 

f;aziantep A keri Satınalma Komisyouundan: 

Garnizon birhk erinin senel1k ıhtiyacı için 6 O bin kilo 
ekmek pişirmesi kapnlı za"fla eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin edilen :bedeli 5700 liradır. Muvakut teminat 
akça ıda 4 ... 7 lira 50 kuruştur. 

Eksıltme ı ~l. l.939 tarihine mü.::adif cumnrtesi giinü saat 
11 de 40 SV. A. kı Jaı;ındaki komisyondn yapılacaktır. 

Şartnamesi mezkur komisyoudtı her gun görülebilir. 

4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 
il 
12 
13 

14 

15 

16 

17 

10 

" 
n 

" 
" 

" .. 
" 
" 
" 
" 

" 

.. 

" 

" 

Recep Hilseyin Boya ima· HaaklSy furun iskelesi 
JathanHİ 3 

Beşir Hancı 
Şefika Kahveci 
Mehmet O. Ömer Atçı 

Rasim 
Debreli Necip 
Kim il 
Şükrü 
A. Mehmet 
Ömer 

Salih 

Halit 

Kabnci 
Ot depo11u 
Berber 
Atçı 
Aşçı 

Nalbant 

Nalbant 

Furuncu 

Haaan O. Ahmet Kahve· 
Gül hane 
İbrahim Müteahhit 

n 

" 

Sütluae karaağaç 33-35 
,, imrahor 155 

Kiremitçi H. klfy cad. 
ıa2 

SütHiı:e imrahor 172 
,. pay mahalli 3 
,, karaataç 67 
" karaataç 61 

Hasköy furun iskele 5/1 
Kemerburgaz yeni C. 
32/116 
Kemerburga1 yeni cad. 
74 
Kem.rburgaz lat. cad. 
J07 
Küçiik piyale zineirli
kuyu 1 
Kadıköy Moda bahari· 
ye cad. 35 
,, ,, " 

" 

935 

936 
935 

• 
n 

" 
" 
" 
n 

936 

" 

,, 

937 

935 

936 

il 54 

18 00 

48 00 
14 70 
5 10 

29 40 
87 71 
10 50 
15 34 
10 20 
4 00 

3 75 

45 25 

6 30 

1§ 84 

15 84 

2 85 

4 14 

19 20 
2 94 

02 

!§ 88 
17 54 
2 10 
3 07 
2 35 

80 

86 

9 05 

45 
111uvazeae 

5 32 
5 a2 
5 32 
5 32 

ı 7J 

2 70 

48 00 

15 79 

2 7& 
1 53 

22 

15 ~ 

24 84 

115 20 
17 64 
6 12 

35 28 
121 04 
12 60 
21 17 
14 08 
4 80 

5 17 

54 30 

~ 8 69 
baya 

58 4.54 37 14 
4.54 

58 4.154 J7 14 
4.54 

26/59 

25 81 
2'91 
467 

2192 
3 33 
321 
318 
1/51 

12/70 

12/69 

11/JO 

12/SJ 

1/80 

1/81 
1 teklilerin b lli giin ve saatten bir saat evvel kanunun 

32 inci maddesi larifotı mucibince teklif ruP.ktuhlarını hazır
layıp komisyona vermelni ve mezkur saatten sonra mektup 
kabul edılmeyeceğı ilan olunur. 

Kasımpaşa Mııliye Şubesi mükelleflerinden yukarıda adı, iıi ve eski aclrealeri yazılı eşhas yeni adrealerini bitdirmemiş ve ya· 
pılan araştırmalarda da buhınamamı' olduklarından hizalarında rösterilen 11enelere aid kazanç vergisi ve zamlarını havi ihbarname· 
leri kendilerine bizzat tebli ' edilememiştir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunuouu 141·142 inci madde11i hGkmüoe tevfikan tebliğ yerine gefnHk üzere keyfiyet ilan olunar. 

(202) İstanbul Levazım Amirliği Satın alma Komisyonundan : 
• 500 adet kar gözlüğünün müteahhit nam ve be abına 

pazarlıkla eksiltmesi 16. t.939 pazartesi günü saat 14.30 
da Tophanede İstanbu1 levnzım amirliği satınalma komis· 
yonunda yapılacaktır. Tahmın bedeli 175 lira ilk temina
tı 26 lira 25 kuruştur. Şartnamesi ve numunesi komisyon
da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

.. . . 
Ha) vaıı ve:Pnc;esi almacakt!f. Bıık: Mensucat ütununda 

Jandr. Gen. Komut. Ankara SAK ilanına. 

I - Kısa müddetle teslim şartile 23X35 ebadında bir ta· 
rafı temizlenmiş idare monogramını havi iyi cins 
150000 adet mantar pazarlıkla satın alınacaktır. 

il- Eksiltme 12.1.939 tarihine rastlayan perşembe günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyocunda yapılacaktır. 

4 

111- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatt~ 
teklif edecekleri iyi cins mantar numuneleri ve yüz
de 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge· 
çeu Komisyona gelme\eri ilin olunur. ( 114) 4-4 Nafıa Vekaleti 

İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden 
1 - Muhammen bedeli (5100) bet bin yüz lira tutan 40 ton 

transformatör yağı kapalı urf unlile eksiltmeye konmuıtur. 
2 Eksiltme 25·1-939 çarşamba günü saat 15 de idarenin Tü-

nel başında Metro han binasının 6 ncı katında toplanacak art• 
tır•a ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

a - Bu işe ait şartname ve mukavele proje11i idarenin leva
zınt •ervisinde parasız olarak tevzi edilmektedir. 

4 - Muvakkat teminat (382,5) üç yüz aeluen iki buçuk liradır. 
5 - Teklif mektuplarının 2490 numaralı kanun ahkamına uy

ır~n olarak ve ekıiltmeden en az bir saat evvel komisyon reisli-
A'ıne verilD>if bulunması lazımdır. (168) 2-4 

adet zımpara taşı tezgahı motörü ile beraber komple 
1 ,, Makkap tezgahı teferruatile komple 
1 ,, Torna ,, ,, " 
1 ,, Demir testere tezgahı motör ve tulumbasile 

komple 
,, Makas ve zımba tezgahı bütün teferruatile 

komple 
İdaremizin Diyarbakır fabrikası için yukar•ia 

cins ve evsafı yazılı 5 parça atölye alih şartnamesi mu
cibince açık eksiltme us?Slile satın alınacaktır. 

il - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 2245 li
ra ve muvakkat teminatı 168.38 liradır. 

ili - Eksiltme 23.1 939 tarihıne rastJıyan paz rtesi gü
nü saat 14,30 da Knbataşta Levazım ve Mubayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - Eksiltmeye iıtirak etmek isteyenlerin fenni tek
liflerini İnhisarlar Umum Müdürlüğü müskirat fabrikalar 
Şubesine vermeleri ve ihale rününden bir güa evveline 
kadar tekliflerinin kabulünü mutazammın ve eksiltmeye 
iştirak vesikası almaları lazımdır. 

vı - İsteklilerin kanuni Vesaik ile müıkirat fabrika
lar tubesindea alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve 
Y~zde 7,5 güYenme paralarile birlikte münakasa için ta
yın edilen gün ve saatte yukarda adı geçen Komisyona 
gelmeleri ilia olunur. (144) 2-4 

• * * 

1- Şartnamesi mucibince 1150 kilo bergamot esansı pa
zarhk usulile satın alınacaktır. 

il- Eksiltme 19.1.939 tarihine rastlayan perşembe günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Şartnameler parasız olarak aerı-üc ıöxü geçen Şu
beden alınabilir. 

iV- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
} üzde 7,5 güvenme paralarile birJikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (41) 3 - 4 .... 

Muhammen 8. Yo 7,5 Eksilt· 
Yük taşıma Beheri Tutan teminat me 

Cinsi Miktarı Kabiliyeti Lira Lira Lira kr. Saati 

Kamyonet 1 adet 
Kamyon 2 

" Kamyon 1 ,, 
Satış kamyonu 1 ,, 

1 ton 

3 " 
5,5-6 ton 
2 

3000 
2400 4800 

4000 
3100 

225 -
360-
300 
23'.l 50 

14 
14 15 
14 30 
14 45 

1- İdaremizin Yavşan Tuzlası için 1 adet lzmir ve 
Ankara flaşmüdlirlükleri için 2 adet İzmir tarap fabrikası 

için 1 adet ve lzmir Başmüdürlüğü için 1 adet kamyon 
şartnameleri mucibince. ayrı ayrı açık eksiltme usulile sa
bo alınacaktır. 

11- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 
larında gösterilmiştir. 

lll Eksiltme 24. 1.939 tarihine rastlayan salı günii hi-
zalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
Şubesiadeki Alım .Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alıaabileceği gibi kapalı satış Kamyonunun 
planı da görülebilir. 

V- Yavşan Tuzlası için alınacak ka1Dyo11 eksiltmesi
ne iştirak etmek isteyenlerin kataloklarile karoseri şekli 
ve dahili taksimatını gösterir bir plan ile lıaenzin sarfiya
tını gösterir fenni tekliflerini ihale gününden 5 gün evve· 
line kadar İnhisarlar tuz fen Şubesine vermeleri lazımdır. 

Vl- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giia ve 
saatlerde yüıde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (143) 2-4 

Cinsi Miktarı 
Tartma 

Kabiliyeti 

OO 7,5 
Mubam. Te· 
Bedeli natı Saat -----

Baskül (Kollu) 1 adet 300 kg.lık 100 
110 
700 

) 
) " " " 

" 
(otomatik) 1 " ,, (insan tartan) 

" 
Şalter (2000 amper· 1 ,, ) 

500 " 
300 • 

50 -960 72 

) 15 
) 
) 

lik 3 kutuplu ) 500 37,50 16 
Amper metre (2000 J ,, ) 

amperlik 
1- ldaremiıin İzmir Fahrikası ıçı• bir adet 300 kiloluk 

kolla bir adet 500 kiloluk kollu bir adet 300 kiloluk 
otomatik Ye bir adet insan tartan baskül ile Cibali 
fabrikası için 2000 amperlik 3 kutuplu Şalter ve 2008 
amperlik 3 adet amper metre tartnameleri mucibince 
ayrı ayrı açık eksiltme usulile aatın alınacaktır. 

11- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizala
rında gösterilmittir. 

111- Eksiltme 23. 1.939 tarihine rastlıyao pazartesi i'ÜDÜ 

biza]arında yanlı saatlerde Kabataşta Levaıım ve 
Mubayaat ŞubHiadeki Alım Komiıyonunda yapıla
caktır. 

IV- Şartnameler parasız olarak hergtin sözü geçen Şube· 
de11 alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek iıtiyenlerin fiatsız fenni 
teklif ve katalokları ihale gilnünden bir hafta evve· 
line kadar inhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesiae ver
meleri ve teklifleri11in kabulünü muta:ıammın veıika 
almaları lazımdır. 

VI- İstekliler ekıiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyon gelmeleri ilin olunur. (30) 3-4 

Miktarı 

440 adet 15.840 M3 
135 " 3.921 " 
135 " 
710 

3.5 !-2. " 
23.271 " 

••• 

Ölçüsü 

400 x 30 x 30 
400 x 28 x 0,025 
400 x 25 x 0,026 

1- Yukarıda ebad ve mikbnı yazılı 23.271 metre mika
bı tahta açık eksiltme usulile satın ahoac.ıktır. 

IJ- Muhammen 'Dedeli beher metre mikabı 39 lira he!a· 
bale 907.G() lira ve muvakkat teminatı 68.07 liradır. 

lll- Eksiltme 13. 1.939 tarihine rastlayan cuma günü saat 
15.45 te Kabataıta Levazım ve Mubayaat Şubesinde· 
ki Alım Komisyonunda yapılacağından isteklilerin ta
yin edilen gün ve saattı adı geçen Komisyona gel-
meleri ilan olunur. (J67) a--4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'.hui 

01'jet .le l'adjadication Mode Pri:ıc 
d'adiudieat estlaatif 

Cautio•. 
provisoire 

Ueu d'adjucHcation et du 
Cahi8" deı Cbarreı Joura He1ll'e 

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

A) Adjud ications an Rabais 

Coaetructlon-R6paratlon-Trev. Publ lce-Materlal de Conetructlon-Cartographla 

Construction bAti11e ıtation meteorologie a 
Çanakkale (1 partie) 

Reparatio11 Prefeeture Port Çanakkale. 
CoHtruetion route H parqHh a la station 

d' Afyoa : 5000 m2 
Coaatruetioa atelier reparationa et ıraraie a 

la place d'aviatioa a Aakara (cah. eh. P. 
132) 

Acllevement co•structio• pavilJon a l'hôpital 
alieneı Bakırköy {cah. eh. P. 19) (aj.) 

Trava11x meauiurie aux salon• de Petaıre au
perieure casino g-are Ankara (cala. eh. P. 
36) 

Reetifieatioa de• ealliera .tes ca.arırea eoncer· 
aa•t la COHt1'ıetiO• du pont metallique de 
129 • · sur la lir•• Sivu·Erzaram. 

Coaatructioa J'arare d'artillerie a Balikeıir 

Publique 

.. ıcoo -
Pli eacb le m2 l 07 

,. 

3748 -

Pli cach 7200 -

Pli cacb 36165 58 

344 J4 -

7S -
777 -

1983 -

282 -

540 -

2712 42 

Dlr. Trav. Pob. Çanakkale 

,, 
7 ime Eı:pl. Cla. Fer E.tat Afyo• 

30-1-39 15 -

19·1-J9 ıs -
25-1-39 15 -

Dir . Ge• . VoiH Aerieanes Etat 26-1-39 11 -
Ankara 

Dir. Hyg. et Aasist. Soe. Cafaloflu 18-1-39 14 30 

Adm. Gea. Cla. de f'er Etat ADk. 26-1-J' 15 -
Cai11es Sirkeci 

Miniatere Trav. Pult. 17-2-3!1 - -

Com. Aeh. CorpıArmee 8alikesir 23-1-39 11 -

Prod•lta Chlınl1111M et l9har1n••••th11•••·lnatr11menta SanltalrM-h•rnthıre poar HOpitaux 

Oxyre•e : 5000 m3 
Film roeatrea : 390 4ou:ıaiaes- Revelateur : 

50 bo1tes- Finteur1 : 50 boitea- Articl .. 
peur l'bôpital Cerralapaıa : 11 lota 

Pa9lique 
,, 

4000 -
4712 -

•••l•lt6-0la•·Cha .. tfage Cenlral (lnetallatlon et Meterial) 

Sirene d'alarme a double moteur de 4 ou S PubliqH 550 -
kilowat. 

fteblllament - Ohaueeur" - T._u• - Dulra 

Etoffe pour babita d'biver : 62000 m. (eab. Pli caab le m. 2 50 
CD. P. 775) 

Couvertures ea laine : 4500 p. (oah. eh. P. • la p . 8 50 
92) 

Eteffe poar aaiforme d'ete : 150000 m. {cah. • le m. O 55 
ela. P. 413) 

Ataaublement po11r Habltatlon at Bureaux-Taplssarla ete. 

Lits double avec sommier : 1000 pairea. 
Tapiı (kilim) : 6500 p. 

Pli caeb lapa. 20 -

• ,, 11 so 
Bol• de Constructlon, ,.lanahM 19otaaux ete 

Bois de eoutruction en aapiıı : 35,275 m3 

DIYeN 

P'abrieatioa pain : 600000 k. 
Couverturea pr. animaıııx: 400 p. 

" " n 800 ,, 
Luaettes pr. neige: 500 p. 

Pl'ovlslon• 

Paille : 360 t. 
Naire pour l'hôpital : 12-15 t. 
Chonx : 28 t.· Poirreaux : 28 t. 
Diversea provi•iona. 
Ble conca11e : 4 t. 

8) Adjudications a la surench~re 
Bois de Hpin de diff. dim. : 43 p. (ai) 
Automobile ancien F ord Mod. " : 1 p. 
Pea11x et boyaux. 

,, ,, 
" 

n " • 

Publique 1763 75 

Pli eaob 5700 -
Publiqae lap. 10 50 
Pli caola ,, 10 50 
Gre a rre 175 -

Pli caeb 7200 -

Publique - -
Pli oacb 6496 40 
Gre a rre - -

Publiqae 
Gre a rre 
Publiqae 

• 

,, 

104 7'j 
300-

11) M 0 Z A V E D B L IE R ı 
lıtanb•I Defterdarhğıadaa: 

M11bam. kıymet 
Lira 

Üskidar Balabaa Glmrilııı Mwhafua k11ltbesi•İ• aaka11 20 
lO 
20 
1§ 
30 
4S 
35 
45 
45 
02 

Q••relltiy ,. ,, ,. • 
Ka•hea • ,. ,, ,. 
Çabuklu ,. n ,, • 

Büylkdere ,. ,. ,. ,. 
Hu köy ,, ,, n " 

Hahoıoflu • ,, ,. ,. 
Galata Ktirkı;llkaıtlll ,, ,, ,, " 
Galata kalafatyeri ,, ,, ,. ,. 
Galata Aaapkapı nokta ,, ,, ,. 

301 -
353 46 

41 25 

9000 -

2868 75 

5375 -

1500 -
630 -

13l 29 

427 50 
315 -
630 -
26 25 

540 -

126 -

16 -

120 -

1 ere lxpl. Cla . de Fer Etat H.paıa 26·1-39 10 30 
Cem. Perm. Muni•ip. lıt. 27-1-39 14 30 

Muaicipalite T aıköpri 21-1-39 11 -

Com. Aeh, Command. G. Gend. Ank. 27-1-39 18 -

,, 

• 

Com. Aeb. Comaı. G. Gend. Ank. 

n 

27-1-39 15 -

6-2-39 15 -

28-1-39 10 -
6-2-39 10 -

1 ere Expl. Ch. de Fer Etat H. paşa 26-1-3' 15 -

Com. Aola . Milit. Gaziaatep 21· 1-39 
Com. Aob. Coamand. G. Gend. Aak. 30-1·39 

,, 30-1-39 
Com. Acb. l•tead. Ist. Toplııane 16·1·39 

Com. Aeh. Oiv. Si't'aı 

Vilayet Kastamonu 
Com. Acb. Place Forte Çanakkale 
Vilayet Ankara 
Com. Acb. Div. Vize 

23-1-39 
20-1-39 
20-1-39 
2f5-1-~9 

16·1·39 

11 -
10 -
14 -
14 30 

16 -
10 -
10 -
15 -

Dir . F oreta Mersin 16-1-39 14 -
Defterdarat Konya jHqu'au 'S-2-39 
Ligııe Aviatio• Tarque Suc. Çi11e, 20-1-39 18 -

Iıt . et lzmir 
Lirue Aviatift Tarquo Suc. Söke, 24-1-39 18 -

ut. et lzmir 
Liıue Aviation Turque Suc. Aydın, 24-1-39 18 -

lıt. et lzmir 

latanbul Ttitlnrlmritl iskelesi Y afeılar Mulaaf~za kullltesi 
an kazı !O 

lataab11l Rali iakeleıi Yatoılar aokta ltul!beıi ankuı 12 
lıtanbal Limoa iakelHi Gl•rik M•ı.afatı:a kultb .. i Hknı 50 
lıtHbul A,uma ye•İ Hb:te blli arkası ,, ,, 08 
Haliç F .. eri Ql•rflk kullbesiaia aakazı 45 
Balat Gl•rlk kallbuinia .. kazı 50 
Ayvaa1aray Gl•rllt kallbHiaisa ankazı 40 

502 
lıtanbul Jilmrllderi •ulaafHa tetkilltıadan kadro laarici ltırakıla& 

yukanda mevkileri yasıh 17 aded mnlaafaza aokta ve kullbesinia an
k .. ları atık arttırma ile toptea satılacaktır. Şeraitiai Öfren•ek iste· 
yealeria her rt. ve arttırmaya rirecaekleri• ele yizde 7,5 temiaatla· 
rile 26. 1.39 pertembe paü saat 14 de •1lli emllk mldl!ırlütü••• top
laaH lcomiıyona a6raeaatleri. 

Müteahhitlerin Takvimi ] 
Perıembe 12·1·939 

Aydın elektrik aa•tralına 250 beyrir takabada hir aot6r ile jHer•· 
tar, teni tabloıu ve teferruatı ve •o•tajları (Aydı• Belediyeıif 
~ 894 

Kurtnt kapatlak ka•aı (M. M. V.) Jf! 905 
Çorum eezaevi ikmali ia4aab (Çoram Naha Mtcl.) .ı.. 914 
Stildyo biHıı ile lımet Paıa Kıs Saatitlaii araaıada laafriyat iti (A•k· 

Valiliti) ~ 919 
Ambnataaalt ve flan9h dök•e boru (0. a. Y. H. ıtaıa) .:' ! 920 
Çimeato, karo ve ki•k ,, ,, ,, ) .\ ; 920 
Beykoz Paıabalaçe yoluaua inşaat dst. Beled.) ~~ 922 
Yulaf (Çatalca Tim) 1t! 921 
Kip ve ltriatal eemebi tekeri (T. Şeker P'ab. A. Ş.) ,,"(! 921 
Çoraplık yin ipliti (lat. Jaadaraa Komııt .) .Y! 923 
Ordo HiikQaıet konafı inş. (Orcla Nafıa Müd.) .,; 923 
Yalova kaymakamlık konatı tamiri (lıt. Beled.) 923 
Motör teltneıi (Ql•r. M11b. Gemel Komut. lst.) .. ~ 924 
Lbtik 9ava sond•i balena (Meteoroloii iş. Um. Mtıd. An.it.) ., ; 924 
Bina tadilat ve ikmali iaş. (C. H. P. Ayclıa) ~'! 924 
Rekoapoze madea köairl (Marmara Ü11ibahrl lzait) ., ; 924 
Maatar (l•h. Um. Micl .) X! 932 
Cam, eaa maonu, 9ivi ve boya (lıt. Kemut.) Ne 932 
Köçlk edevat çantası (M.M.V.) .V! 933 
• Çam odıaau, ça• kaıtak ta!.ta11 (Kastamenw Oraaa Müd.) .N! 935 
Sömikok (Gümrük ve lna.is. Vek. A.k.) ~';; 935 
• Bot çuval, elektrik motörü, köHle, makiae aksamı , elektrik te.,#. b 

tablosu v.s. (lat. Gtmrtkleri Baıatd . ) ~ 935 
Adi kaldmm taıı (iat. Beled.) N! 936 
Kok kömlri (lat. Keaut.) J~ 936 
Qlresun ilk okul binası çab int· (GirHua Nafıa Mlcl.) ,,\! 936 

İ Memento des Fournisseurs 

Jeudi 12· 1-939 

f'oorniture et moıatar• cl'u• .. t.ur •• 250 c. v. d'u• re•eratedft 
d'u• altenaatear et d'ua taaleau ele distribution avec accessoirJ v 
a la eeatrale electrique el' Aydia (Mmnlcipalite Ayclııa ) No 894 k 

Etoffe pour eapotH (Min. Def . Nat.) No 905 1 
Acbiıvement conıtructiea raaiıo• cerreotio•nelle Çorum 

Pub. Çorum) Ne 914 
Travaux exeavatioa eatre le ıtudio et l'iaıtitut ele ieuaea filles Is 

Paşa (Vilayet A•kara) No 919 
Tuyaux e11 fonte avec e•boitemeat• et flaHlaes (Cb. de Per E • 

H.p•ıa) No 920 r 
Carreau:ıc et tuyauı: ea ci•ent (Cla. de Fer Etet H.paı•) No 928 il 

Conatr. rowte Beykez-Paıabalaçe (Municip. latanbul) No 922 k 
h 

Avoiae (Div. Çatalca) Ne 9l2 
Sucre etra11r•r carri et eristal (S.A.T. P'a9rique Sucre) No 921 :-
Fil en laine poar •as (Cemmaad. Geaelarm. latanbul) Ne 923 
Conıtr. koaak rouver•eme1ttal Ordu (Dir. Trav. Pub. Ordu) No P 

Pi ,, Yalova (Mumieipali'e latan bul) No " ,. 
Coque •e aoteur (Com•ud. Gen. Surv. Do .... lat.) No 924 
Balloa 4e se•dar• cl'air H caoutelaoH (l;»ir. <iea. Me•eorolorie A 

No 924 
Modif. et conıtr .. ctien •lti11e (P. P. R. Aydın) No 924 
Houille ricomposee (BH• Navale Marmara lzmit) No 924 
Bouc9enı (Dir. Gen. Moaepole•) No 932 
Verre, plte, cloUI et peinture (Com••••· lat.) Ne 932 
Sac• peur o•tillare (Mia. Def. Nat.) Me 933 
• Boia de 1api• et plaaeı.eı e• belı ele ıapin (Dir. For~ta K 

nı 

ô 
b 
nı 

il 

tı 

•o .. ) Ne 9.S5 
Semi oeke (Miniat. nouanes et Moaepeleı) Ne 935 ie• 
• Sacı Yides, •otear ilHtri~ues euir, ete. (Dir. Primcipale V İfl• 

Douanes lat.) No 935 
Pierreı pour pave ordi•aıru (Men. lstult11I) Ne 936 

)'a• 

•• 
Coke (Com•••d. lıtaabal) No 936 m• 
Coastr. toit ecole Priaaire Qireıon (Dir. Trav. P11b. Giresun) N• ley: 

~~iıllıı!~!!!l!!!!!!!l!!!!!!!_l!!!ll!!!! ____________ -ı .. ,. 
lıtaabul ııhlai MluıHeler Arbrma •• Ekıiltm• 

Ko•i•J•••adaa : 
Bakırkly Akliye n AHltiye laaıtaaealade •evcatl 108 

mut.amme• bedelli ltir ade.I Fer.I etoblıl ile 70 lira muha 
bedelli bir aded eski Berliy• ka•yeaa 13.1.N& cama rl•ii 
1 1 de bHtanede pazarlıkla satalaeaktır. 

lateklilerin yiiz.le yedi l:taçuk tlepezitelarile hirlikte l:telli 
Ye aa•H• lııaıtaaeye relmeleri. 

İıtaabul Beletliyeaiatlea: 
Hepıine 719 lira bedel tabmiR eılilen i•irılntla i 

gh cadtleıiade eıki 30, yeai 40 aumaralı ve 14 la 
numaralı sabilban• ankazı satılmak üzere açık arttır 
konulmutt•r. Şartnamesi levazım mlidürlüillade 16 
bilir. İstekliler 52 lira 58 kuraıluk ilk temi•at ma 
veya mektubile lleraller 27.1.39 cuma fÜlllıı saat 1A 
9ukta •aimi e•ıtlmeacle bul•n•alıtlwlar. 
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