
-
OÇONCO SENE No. 938 

~··············· 
ABONE ŞARTLARI: 

Türkiye için Kurut 
3 AYLIGl 450 
6 • 8SO 

12 • 1500 
lt.ebmemleketler iti• 

12 aylıtı 27 .. 
Sayısı 5 kuruı 

Resmi makbuz mukabili ol••· 
yan tediyat makb6l dettldir. 

~ ....... -.-· .. ··-·-·-·-•-•""'•-·_.. ...................... . 

P!RŞEMBE 

Hergln çıkar iktisaclf, malt ticari ve zirai 
il 

GA~ETESİ ~ 

12 lkineikl••• 1930 

.................. ......,, 
IDARBKA NI: 

Y oturtcu haaı, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Perıembe Paıarı 

iLAN ŞARTLARI 
tclarebue•izde rılrltlllr 

Telrr.: ist. M0NAKASA 
Telefon. : 4944! 

Posta kutu111 N. 1261 

··-·-·-·-· .. ·--·--·-·--·_,,·_...•-"'•~·~·-·· 
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdı[r 

... Sulh ve Harp Ekonomisinin Temeli 1 

ti) 

Aziz Atatürkün ana yurd adını verdiği Türk 
toprakları Büyük lnönünün yüksek ve kıy· 

metli enerjisile Türk Milletine bütün fey· 
zini saçacak, sulh ve harp ekonomimi-

zin temellerini takviye edecektir. 
Çünkü, toprak ile müstahsil biri
birinden ayrılamayan bir küldür. 

Ziraat Konıreainde toprak 1 

24 mevzuu üzerinde haklı olarak 
çok huıuiyet göıterildi Ko
ıniıyonların kararlarında toprak· 
ilZ çiftçilere toprak verilmesi 
hakkındaki dilekler takdirle 
kartılandı. Esasen Ziraat Veki-

5 leti de bu hayati mevzu üzerin· 
de çalışmaktan geri durmamış 

"' ve neticenin hayırlı olması için 
bir Toprak Kanunu hazırlamıştır. 

Zaten ziraat kalkınnuısınm 

dayandığı batlıca esas toprak· 
hr. Ziraat ilminin dayandığı 
varlık ta yine topraktır. Bu işin 
bir ana prensip olarak ea baş· 
ta neticelendirilmesi zaruridir. 
Ea biiyük Devlet adamımızdan 
en küçük bir köy halkına va· 
ruıcaya kadar toprağın kıyme

tini bilmeyen ye taktir etmeyen 
yoktur. 

·- Toprak yalınız ziraatm ifa 
irtl ve icra edildiği mahal ve me· 

kin detildir. Toprak bir mil· 
let için hakiki ana yurddur. Bu 

r•• yurdun feyizli olma1ı için haki· 
ki )'urd aabibinin onun üzerin· 
de çalışabilmesi lazımdır. Top· 

J rak ekilince, itleaince ve mah· 
E. ıuldar olunca ) urd olmağa ya· 

ratır. Onun sinesinden milletin 
neıiller ve nesilleri beslenir, 
kuvvetlenir. Toprak sulh ve 
harpte ana şefkatı kadar yur· 
dun evladını korur ve büyil· 

~ tür. Harplerde göksümüzü ıl· 
~ P~rl~~erek koruyH, sulhta he· 
'I' pımızı doyuran o dur. Hayatı· 

0
1~1 onun verimine borçluyuz. 

,J. lumümüzü onun ağuşundan 
ba.şka hiç bir yere teslim ede
mıyoruz. 

İşte bu ana yurddu~ ki; eko· 
aomik ve biyolojik nrlığımı· 

zın kaynağıdır. Bu kıymetli 

nıenbaıa, üzerinde yatayanlara 
fayda verebilmesi için, müı
tahıilleria ellerinde bulunması 
icap eder. işlenmeyen toprağı 
işleyen ellere vermek Ziraat ıi· 
yuetlmizin muvaffakıyeti için 
H belli başlı bir dGtfince ol· 
malıdır. BütGn memlekette iş· 
leyen, çalııan, itleyecek ye ça· 
lııaeak eller, kollar toprak iı· 
tiyor. 

icarla, ortakçılıkla yapılan zi· 
1 raat yerimıizdi r, 8'•Jeıizdir. ı 

Hiç kimae kira ile oturduğu 
J ••i tamir etmez. Hiç ilimse ki· 

raladıtı toprafı gübrelemez. 
'Toprağı Terimli kılmak için, 

eYveli ona sahip olmak lizua
dır. Ne Şarkta, ne Eıeda, ne 
tıle Ak ve Karadeniz mıntaka-
larında, halkın ihtiyacı kadar, 
mıntaka nufusunun, gayret ve 
kahiliyetinin tatminine yaraya· 
eak kadar toprak aahibi mia· 
tahıil göreme11iniz. O büyük 
çiftlikler, ı.udutauz arazi, dere 
)'•maçları, dlzliikler ye tepeler, 

hasılı; gözün alabilditi kadar 
ufuklaşan a-enişliklere yayılmış 

olan topraklar kimindir ? Sahip· 
li çiftliklerin itlenemeyen ara· 
ziıi öyle mi bırakılmalıdır? Mil
li Emlake, Evkafa mal edilmiş 

topraklar niçin boş ve verimsiz 
bekledilmeli ? 

Köylüyü yurdun efendiıi ola-
rak kabul ediyoruz da; acaba 
niçin: toprak. onu işleyenindir 

deyemiyoruz ? Demek te kifi 
değil; onu ona veremiyoruz? • 
Toprak Kanunu Milld Meclisin· 
de görüşülerken Ziraat Kongre· 
resinde söz ıöyleyen köylü ha
tiblerden biri çıksa da muhte· 
rem Mebuılarımıza töylece 
sorsa : 

«Ey sayın Vekillerimiz, 
milli emval demek, Mille
tin malı demek de!}ilmidir? 
Yani 18 milyon Türkün 
mıişlerek malt demek de
fjilmidi r'I. Bıı on sekiz 
milyonun yüzde 80 nini biz 
köylli ve ımislahsil/er leş· 

kil ederiz. Şu lıcılde Milli 
Emldk idaresine ba!Jlı lop· 
rakların yuzde seksnıi bi
zim malımız demektir. Bi
ze niçin bizim malınuzı 
vermekle gecikiyorsunuz. 
Bu toprakları elimizle) ko
lumu:.la qe.leyerek cantmı::. 
bahasına mahsuldar kılma
~/a çalışacaf1ı::.. Bu toprak
lan kanumzla sulayarak 
mtidaf aa eden biz değilmi
yi::.'! /Ju fopraklarm her 
zaresi cedlerimizin karıla
rlle yu!Jurzılmuş rıe vıicutle
rlııin çıirtinttisune mek<in 
olmuş de(Jilmiciir'I Nice ne
sillerimiz ayni yolun yol
cusu olarak bu kaideden 
uzak kalamayflcaklardtr. 
Siz bizim Veld llcrimizsiniz. 
l'ekriletl amme ve lamme
nl=i kullanarak hakk11mzı 

müdafaa edirıi::.... \'erece
{jiniz topraklardan Devle
te vergi, nıllll'ic rcf ah ve 
saadet gelirece!Jimi:.e itimad 
ediniz, .. » 
deae, bu ıuallere alınacak ce· 
vap hakikate• çok enteresan 
olacaktır. Toprak Kanunu mü· 
zakere edilirken her ıevden 
enel çiftlik sahiplerinin va:ıi 
yetini de dGtünmek icabe· 
der. Kanunun hazırlanması Ü· 

zerine oalar bltün itlerini ıev· 
tetmitlerdir. 

Vaziyetlerinin ne tekil alaca· 
tını bilemedikleri için biyik çift· 
lik sahibleri iatikraraıılık içinde 
kalmıtlardır. İıtikrartı:ılık tev· 

Lüleburgaz devlet üretme çiftliğinde bir orak maltineıt çalatırken 

Yurdun her köşesinde makinalaşmış ziraat inkılabını 
gördtiğümllz ıün Tirk Milleti ğayeıine ulatmıf olacaktır. 

lidi dahi dotru bır fey detildir. 
Ziraatte her it menimleria 
müsaadesine göre baıarılabilir. 

Ziraat mevıimi reçmit oluraa 
bir sene gibi reniş bir zaman 
rayıp edilmiş olur ki, neticede 
telafiıi gayri kabil milli zarar· 
lar huıule gelir. 

Büyük bir hüsnü niyet ve ba
tarı ile faaliyet aahaıına atılan 

Ziraat Vekiletinin ziraat kalkın· 
ması hazırlıklarına batlanırken, 
toprakaız köylii kadar çiftlik 
sahihlerini de dilıüaeceğine şüp· 
he etmiyoruz.. Temenni ederh: ki· , 
kalkınma siyaseti daima kalkın· 
ma kelimeıinin mana ve medlulü· 
nün çerçevesi içinde kalarak 
feyizli ve mahıuldar olsun. Bil· 
yük ölçüde geoit tetkilitlı fer· 

Memleket 
Takas Primleri 
Yükseldiğinden 

işler Azaldı 

Bazı memleketlere takas au· 
retile yapılan ticaret muamele
leri aon günlerde azalmıya bat· 
lamıttır. Buna sebep takaa prim· 
lerinin yükulmiş olmuıdır it
halatçı tacirler, bu vaziyet kar· 
tısında primlerin bir miktu in· 
dirilmesini dütilnmfiılerdir. Maa· 
mafih piyasalarda 80 kuruşa 
kadar yükselen ingiliz buıuıi 
taka1 primi 75 kuruşa n 75 
kuruşa kadar fırlamıt olan Fran· 
ıız takas primi de 72 kur119a 
kadar düşmüştür. 

İhrıtcat menimi haıebile muh 
telif memleketlere göaderilen 
Tirk mallarının bedelleri Mer
kez Bankuına gelmektedir. 
Mevıim icabı olarak hergün 
Ankara borsaaına fazlaca mik· 
tarda ıterlin arzedilmektedir. 
Sterlinin tesbit edilmiş olan fi
yatı 588 kuruştur. Borsa aatıt· 
ları müaait ve normal teklini 
muhafaza eduek devam etmek
tedir. 

Nefis tütün yetiıti
rilecek 

İnhiaarlar idaresi, bu aene 
yetişen tütinlerin fazlalığını 
nazarı dikkate alarak bundaıa 

böyleı fazla tütiin yetiıtirilece· 
ğiae daha az ve daha nefis 
tiitün yetiıtirilmeıini mu...afık 
görmüş ve bu buausta ticaret, 
ziraat odalarile birlikte köylü 
·..e Ultiinciileri tenvir etmiye 

di ziraatcilik siatemi dünyanın 
her tarafında yavaı yavaf terk 
edilmektedir. Raayonel siıtem 
ile ferdi ıiraatoilikte muvaffak 
olmak için kabiliyet n imkan 
niıbeti nde mütenevvi mabıul 
yetittirmek zarureti vardır. 

Bundan dolayıdır ki, bir ıift· 
likte ziraat 9ubelerinin bepti•i 
birdea tatbik etmek iıtihsal 

maarafınıa yfiluekliti ıebebile 
güç Ye aeticHiı kalmaktadır. 
Çiftlik .. bipleriaia fazla araziıi 
istimlak edilir ve köylüye da
ğıdılırsa her iki müılahıil ta· 
raf içia müteaevvi mahıul ye· 
tittirme imkanları da temin e· 
dilmelidir ki, araıidea hakkile 
istifade edilebilıin ve ba teni 
hem yurdu hem Milleti me1ut 
gayeye ulattırabilıin. 

L. A. KENBER 

Haberleri 
ve nefis tütün yetittirilmesi i· 
çin lazım relen tedbirlerin a
lınmasını letvike karar vermiş· 
br. 

Kurutma Makineleri 
getirilecek 

Bol üzüm yelittiren mınta· 
kalarda Y•t ve taze olarak sa
tılamayan Ye yahut bakkile 
kıymetlendirilemiyea üzümlerin 
kuru üzüm haline getirilmesi 
için Ziraat vekiletince bazı 

tetlıikler yapılmıştır. Vekilet 
bu kıymetli mahsulün ziyaa ot· 
ramamaıı ve müıtahıilinin de 
i•tifadelenmeıi makıadile ıon 
aiıtem üzüm kurutma makine
leri retirtilmesine karar ver· 
miştir. Bu makineler bu ıene 

celbedilerek üzim mıntakala· 
rmda kullanılacaktır. 

İspanyaya yumurta 
ihracatı 

1938 ıenesi yumurta ihracatı 
geçen 1937 aenealne nazaran 
hemen ayai miktara yarmıttır. 

Daha evvelki Hnelerde ihracat 
niıbetl yükıek ılSrülmüt olmak· 
la beraber İıpanyada harbin 
devamı batlıca mü9terilerimi:ı· 
den bu memlekete ihracat ya· 
pılmaııoa imkin vermenaittir. 
938 1ene1iaia sonlarına dotru 
Avrupaya keailmit tavuk ihra· 
cı da yapıldıtı için yumurta 
baıılatı bir miktar azalmıthr. 

Mevaim itibarile yumurta iltih· 
sali de azalmış olduğu için yu· 
murta iı.racatı ancak sonbahar 
yumurtalarından az •iktarda 
yapıl•aktadır. 

a) MÜNAKASALAR 

l1tşaat · Tamirat - Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

Diyarbakır Defterdarlığıadan: 
Eksiltmeye konulan iş: Eğil (Pirao) da yapılacak laii· 

ktımet konağı inşaatıdır. Bedeli keşif 26176 lira 85 ku· 
ruıtur. 

Bu işe ait evrak şunlardır: 
A- Eksiltme ıartaamesi, 
B-- Mukavele projesi, 
C- Ek hususi ve feanf şartnameler, 
D- Bayındırlık ve yapı itleri genel ve fenni ıartna

meleri, 
! - Bu evraklar Diyarbakır nafıa ciaireaiadea bir lira 

otuz bir kuruşa alınabilir. 

Bu işin ihalesi 30.1.939 pazartesi giaü ıaat 11 ele 
Diyarbakır Defterdarlıiında yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek içi• 1963,~6 liralık muvakkat 
teminat vermek ve aşağuılaki vesikaları iaraz etmek li
zımdır. 

A- Nafıa Müdirlüiünden alınmış bu işe aicl m6teab· 
hidlik veıikası. 

B- 938 mali yılına aid Ticaret odası vesikası. 
T aliblerin teklif mektublarını 30.1.939 pazartesi ıüaü 

ihale saatinden bir saat evvel komisyon reisliğine makbuz 
mukabili vermeleri. Posta gecikmeleri kabul edilmez. 

Yukarıdl\ yazılı A fıkrasındaki mütealabitlik vesikası 
eksiltmeye çıkarılmış olan herhangi if için istediği aııkça 
yazılmak ıuretile eksiltmenin yapılacağı günden ea az 
sekiz gün evvel bir istida ile vilayete müracaatle uafıa 
müdürlüğüodea istenilecek ve bu zaman zarfında vesika 
talebinde buluomıyanların eksiltmeye gireınecekleri. 

lmroz Kaymakaalılınclan : 

İmroz merkez kazasile Dereköy arl\sıadaki yol üzerin· 
de ve 29J2 lira 77 kuruş bedeli keıifli dört köprü 11.1.39 
~an bil'itibar 15 rün middetle açık eksiltmeye alıamıtbr. 
ihale 27.1.939 da Kaymakamlık makamıada miit•tekkil 
idare heyeti huzurunda yapılacaktır. 

Talipler fenni ve hususi şartaamesile keıif evrakı· 
nı İmroz hususi muhasebe§inden arayabilirler. Taliplerin 
iltale gününden evvel yüzde 7,5 teminatı muvakkate akçesi· 
oi yatırmaları ve ihale güaünde ehliyeti feaniye ve •ali· 
yelerini idare heyetine Tesaikle ibraz etmelori. 

Ankara Belediyesinden: 

Y enişehirde Emniyet abidesi büyük ve küçüz havuzlarln 
kabarmış olan mermer taşlarının tamirile bazı yenile~ecek 

mermer taşları 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Muhammen befieli 312 liradır. 
Muvakkat teminatı 23,40 liradır. 

Keşfini görmek i~teyeslerin her gün yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 27.1.939 cuma günü saat I0,30 da Bele
diye encümenine müracaatları. 

• * * Belediye hastanesinde yaptırılacak tamirat 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedeli 1215,06 liradır. 
Muvakkat teminatı 91,25 liradır. 
Ke§if ve fenni şartnamesini görmek isteyenlerin her gün 

yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 27.1.939 cuma cünü 
saat IO 30 da belediye encümenine müracaatları. 

* • • Samanpazarı bahçesinde demir kapı ve divar bir 
hafta müddetle pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Muhammen bede:i 348,20 liradır. 
Muvakkat teminat 26,25 liradır. 
Keşfini görmek isteyenlerin her gün yazı itleri kalemine 

ve isteklilerin de 20.1.939 cnma günü saat 10,30 da l!Jele
diye encümenine müracaatları. 

• • • 
Karaağaç barut deposunda yap. ahşap iskele inşaatı: Bak: 

İnhisarlar U. M üd. ilanlarına. 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün iisn olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 

lnfa8t, Tamirat, Nafıa fflerl, Malzeme Hartta 

Karaağaç barut deposunda yap. ahşap iııkelct 

inş. (şart. U lcr) 
Üıkildar lhıaniye alt ıolcakta yap. istinat dl'nrı 
Y enişebirde lmniyet abidesi ~avuı:lannın ıner• 

l!ler taşılarınıa kısmen tebdil vo tamiri 
Belediye hastanesinde yap. tamirat 
Samanpazarı babçeainde yap. demir kapı ve 

dıvar inı. 

Akpınarda yap. hükumet lconaR-ı in~. (fart. 150 kr) 
Pir anda • ,, ,, ,. ,, 131 ,, 
lmr02: 1Drk. kaıı:asile Derek.öy araamdaki yol ii· 

seriade köprft İn§. : 4 ad. 

Heli tamiri 
Beyoğlu tephirhauıi için benzin tankı inı . : l ad 

pa:z. 
aç. eks. 

" pas. 

2856 61 

839 80 
31l -

1215 06 
348 20 

kapalı a. 30212 40 
,, 

paa. 
,, 

26176 85 
2932 77 

495 38 
152 60 

116çlar, Kllnlk va l•pençiyart allt, Hastane Lav. 

Tıbbi iliç; 36 çe§İt (tart. 335 k.r) (tashih) 
Diı ilaç n ileti 
Oksijen: 10 tüh 
Devai ampul; 5 ad. 
Eııza ve alit Eyüp dispanaeri için 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamafır v.s. 

Elbise! 72 tak.-tuhım: 50 ad.-iş gömle~i: 4 ad. 
Elbiee: 63 tak.-fotin: 70 çift-çerap: 80 çift-don: 

70 ad.-miahn: 100 ad. 

Kereste -Tahta v.s. 

Çam kereıte: 10,000 m3 (ıart. 2200 kr) 

Kestane telgraf direfi: 217 ad. 6 m. - 203 ad. 
9 m.-18 ad. 7 m.-62 aa. 10 ve 11 m. 

kapalı a. 

paz. 

• 
" ,, 

aç. eka. 
,, 

67000 -
105 -
50 -

497 50 
158 20 

1773 -
1105 -

kapalı :a. m3 44 -

aç. eka. 2750 -

Mobilya va büro eşyası, Muşamba-Hah v.s. 

Ôtretmen kürsüsü: 7 ad. ·dolap: 1 ad.·maaa: 2 
ad.-doıya dolabı: 3 ad. 

Gardrop: 50 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaöları v.s. 

Beaaia: 200 teneke 
Mazut: 200 t. 
Lavaria ~ömUrt: 360 t. (temd) 

MOteferrlk 

Bele:liye oto bbleri için eşya 
laşıaat kamyonu için iıtavrox k11tıuıa, mahruti 

diılisi v.a. 

Yangın söndürae ileti: 10 ad. 
Elektrik şebeke demir direkleri (40 t .): 250 

ad.- U. ve köıebend travers demiri: 1,5 t. 
demir oıvata ve aomun: 300 k. 

Otobüı: 2 ~d.-traktör: 2 ad.-silindir: 2 ad. 
Biçme mıskinesi: 2 ad.· tırmık: 2 ad.-pulluk: 1 ad 
Fort otomobili için malzeme: 32 kal. 
SGpfirre: 200 ad.-süpürge sapıı 25 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Reııaki üsüm: 1.5 t.-çekirdekıiz üzQ•: 1,5 t. 
(temd) 

b Müzayedeler 

Avrupa kiremidi: 1200 ad. - demir parmaklık: 
20 parça·ahı,ap aakaz: 750 k. umek&n, de· 
mir lupı v.•. 

At: 7 baı 
Resmi ve sivil elbise, şapka, kaput, fotin v.a.: 

18 kalca 
Koyan sütü: 35 t. 
Otomobil "Desoto,. marka 
Kur baa derileri 
Binek hayvanı: 1 baı 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

aç. ekı. 400 

pu. 550 -

pu. 
kapah .1:, 13400 -
a9. eki. 4950 -

paı.. 

" 
paz. 
aç. eks. 4156 90 

kapalı z, 11500 -
,, 

paz. 

" 

paa. 

pas. 
aç. art. 

" 
" 
" 

18200 -
48 52 

62 50 

llO -

4042 -
1100 -

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyoaunclan: 

4.1.939 gilnü ilan edilmiş olan Ankarada M.M. V. aa
tınalma komisyonunca alı acak 36 çeşit tıbbi ilacıa tah· 
min bedeli 67,000 lira ilk teminatı 4600 lira ve ıartna· 
me bedelinin de 335 kuruş olarak tashih edildiği ilin 
olunur. 

Mensucat-t:lbise-Kundura-Çamaşır v .s. -
Ankara Valiliğinden : 

Kızılcahamam yatı okulu talebesine aşağıda cinıi, mik· 
tarı, fiyatı ve tutarı yazılı elbise, Fotin, Çorap, Don ile 
mintan alınacaktır. 

Bu eşyalarm uhammen bedeli l .105 lirada• ilDaret 
olduğundan açık eksiltmeye konulmuştur . 

İsteklilerin ıartnameyi görmek iizere her güa Ankara 
Kültur direktörlüiüae ve ihale gün& olan 26.1.939 per-

214 25 

62 99 
23 40 

91 25 
26 25 

2265 9S 
1963 26 

74 31 
22 89 

4600 -
15 75 

7 50 
74 63 
25 75 

133 -

21350 -

206 25 

82 50 

1005 -
371 2S 

lll 77 

863 -
1365 -

7 28 
9 38 

41 61 

18 -

S2 

82 50 

inhisarlar U. Mod. 

lıtanbul Belediyesi 
Ankara Belediyesi 

,, " 
,, . 

Diyarbakır Defterdarlı~ı 

,, ,, 
lmroz Kaymakamlı~• 

İ•tanbul Belediyeai 

• • 

M. M. V. SAK 
lstanbul Belediyesi 

" " ,, " 
" . 

Ankara Belediyesi 
,, Valili~i 

27-t-39 14 -

19-1-39 14 30 
27-1-39 10 30 

27-1-J9 10 30 
20-1-39 10 30 

30-1-39 11 -
30-1-§9 11 -
27-1-39 

13-1-39 14 30 
13-1·'9 14 30 

:!3-2-39 11 -
13-1-39 14 30 
13-1-39 14 30 
13-1-39 14 30 
13-1-39 14 30 

27-1-39 10 30 
26-1-39 15 -

D. O. Yolları Aak.. H. paıa l:ımir 26-1-39 15 30 
Ye Eskişehir 

ltt. PTT Miid. 

Adapazarı Orta Okul Dir. 

Tophane Lvs. SAK 

27-1-39 16 -

21-1-39 12 

18-1-39 14 30 

Trabzon Belediyesi ıalı ve cuma 
Naha Vele. lıt. Elektrik İı. U. Miid. 28·1-39 10 -
Giimr. Mub. Gen. Komut. 1.t. SAK 16-1-39 11 -

Trabzoa Belediyeti salı ve ouma 
,, ,, . " " 

Tophane Lvı:. SAK 18-1-39 14 -
Ezine Beled. ve lıt. Taşhan Sazmaı 27-1-39 10 -

Şirketi 

Devlet Hava yol. U. Müd. Anlc. lıt. 28-1-39 11 -
11 ~ ,, " 

İstanbul Belediyesi 

" • 

Galataaaray LiaHİ SAK 

l ıtaabul Belediyesi 

Ankara Lvı.. SAK 
lat. Emniyet Müd. 

,, Ziraat Mek. Çiflifi Müd. 
Ankara Defterdarlıfı 
THK Ankara ŞubHi 
Aak.ara Lu. SAK 

28-1-39 
13-1-39 
13-1-39 

14 30 
14 30 

19·1-39 11 -

13-1-39 14 30 

13-1-39 8 -
25-1-39 14 

27-1-39 15 
24-1-39 15 -
21-1-39 14 30 
13·1-39 10 -

ıembe gllnü aaat 15 te ve yiizde 7,5 •uvakkat teminat 
akçesini h.ususi muhasebe vezaesine yahrarak vilayet lla· 
imi enclimene mlracaatları. 

Cinai 
Elbiıe 

Fotin 
Çorap 
Don 
Miotaa 

Miktarı 
63 takım 
70 çift 

80 " 
70 adet 

100 " 

Fiyatı 

Li. K. 
10 00 

' 50 
o 40 
o 40 
1 00 

Ankara Belediyesinden: 

Tutarı 

Lira 
630 
Jl5 
32 
28 
100 

ı 105 

Su işleri müetahdemini için yaptırıla<:ık. 72 takım elbiıe 
ve elli tane tulum ile 4 tann iş gömleği 15 gün müdfletle 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen lledeli 1773 liradır. 

1ı lkincik &nun 1939 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
11.1.938 

Fi atlar 
CiNSi Aşağı 

Kr. Pa. 

Butday yumutak S 25 
,, aert 5 -

,, kızılca 

Arpa Anadol 
Pamuk 

Çavdar 

Arpa yemlik 
Z. yatı E. E. 

,, l ci 

5 15 
4 15 

49 20 

,, sabunluk - -
Ceviz kabuklu 
Ceviziçi 47 -
Kufyemi çuvallı 5 34 

,. dökme - -
iç. Fındık 
Tiftik mal 
Tiftik Otlak ıa1 20 
Suıam 

Yapak Anadolu 146 -
,, Trakya 

Yulaf 
Mısır beyaz 4 5 
Mııır 1ar1 29 4 

Yukan 
Kr.Pa. 

5 30 
5 10 

5 30 
4 16 

57 -
5 35 

Butday 
Arpa 
Çndar 
Un 
Bulgur 
•ı11r 

Faıulya 

Kopek 
Yapak 
Tiftik 
Susam 

Butday 
Ti kik 
Ku,yemi 
iç. fındık 
Yapak 

Gelen Ton 
397 
49 

Giden 

90 

51 
45 

16 
7 

19 

Ton 
1000 

• 51 
24 50 
4 
ı 75 

Dış Fiatlar 
Buğday LlYerpul 2 97 

" Şikago 3 16 
,, Vinipek 2 86 

Arpa Anvera 2 97 
Mısır Londra 3 62 
Keten T. : ,. 6 26 
Fındık G. :Haınburı 

,, L. : 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

ll.1 939 ====-====== 
Beulya Sultan.! Kilo 15 - 2.8 -

Sırılı domates 

Dolmalık bilber 
Sivri bdb« 

Kır dornat.ee! ıo - ı~ -
Patates = -
Çalı iawlyffi 
Barbııınya kırmızı • 2li - 27 -

• yetil • 
Bakla (tamirden). fiO - 60 -

Şeker fasulye 
Lahana 
lapan ak 

Kök i:erniz 

Pırasa 

Patlıean baı 

orta 

talak 

Karnabahar 

• 

• 
• 

aded 

Enginar ,. 
Yeşil salata 100 ,. 

i 50 
l-

2-

C-
10 -
40 -

2 5tl 
S-

7 -

S-

2U -
ıs -
so -

1 - ı 25 Yefil aoğan 

Maydanoz 

Pancar 
demet - 5v - 75 

Havuç 
" Kereriz Yaprak ,, 

Şaltam 

Kırmızt turp 

Bayır turpu 
Bal kabağı 

Yer elması 

• 
• 

kilo 

" 
Laz elması • 
Mandarin Dörtyol 100 

• Alanya LOıJ 

• Bodrum 
Rize • 

: = s -
2 - 3 -

·- 4-
2- a -

- fit - 75 

1 - 1 25 
4- ri-

4-

8 -
5-
... 
' -

10 - 2-rn -
~50 - 300 -

l50 - 110 -
200 - 300 -

,, 
Fenike 

Menin " 200 - 215() -

Gümüşhaııe elması kilo ıo -
Mil~kile 

Slyolt llz.üm 
Amasya elması 15 -
lnebola elması 6 -

lnsilk elması (taraklı) 10 -

Ankara armudu • 20 -

lnebolu armudu 6 -
ı Cev!:il • 

Ayn 
Ferik elmaın 

5-
8-
6-Keıtıme • 

Nar 

Mw: yerli 60 -
Mu • 100 -
Ağ-aç kavunu Ad.et 2 -

Y ,...rli limon 100 aded .!ıJO -

Ecnebi limon 100 ,. 180 -

Portakal Dortyol 36lık 2fıO -
• .. 64 • 300 -
• " 80.230-

• 100 • J'.Xl - 210 --
• 100 180 - 200 -

Portakal Alanya JOG A 2·10 -

.. 

.. 
• 
• 

• 80 270 -

64 300 -

• 3ô 

Fenike ıeo 450 -

• 200 350 -
> ~6 451• -

Rlae M-----
• 80 - -

• Merala Yaf. ı:w 800 -
95 --

• .. • 
• 

lGi 800 -
200 

Kestane kabağı kılo 3 -

Muvakkat teminatı 133 liradır. 
Nümune ve şartnamesini görmek isteyenlerin her 

yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 27.1.939 cuma 
saat J0,30 da Belediye encilmenine müracaatları. 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet IJemiryolları ve Limaaları U. idaresinden : 

Metre mik'abı mulıaammea bedeli 44 lira ola11 takribe• 
lO itin metre mik'abı muhtelif çam kereste 26. ı .3g per-
şembe rünii saat 15,30 da kapah zarf usulHe Ankarad• 
idare ltiaas1Dda sabn alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 21350 liralık muvakkat te· 
minat ile kaaunun tayin ettiği vesikaları VE' tekliflerini 
aym rüa saat 14,30 a kadar komiıyon reialitine verme ... 
leri lAznadır. 

Şartaameler 2200 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, Esk;" 
şehir ve İzmir Yeznelerjnde satılmaktadır. 

İstanbul P. T. T. Müdürlöğönden: 

metrelik 2Q3 adet 9 metrelik 18 adet 7 metrelik 62 adet 

1 

İdare ihtiyacı içiıa mevsiminde kesilmiş ı 17 adet 

es 

zıh 

7-1 
rıl 

•ii 



-

lkinclkln un 1919 ,.___________________________ ... 

İstanbul Belediyesinden: 
Muhammen bedeli 

-h Kültür İfYarlıtı için dit illç n I05 00 
;::: ileti 

tei temizlik ahırları hellılle muhtelif -495 38 
rleriain tamiri 
itleri Müdürlü ti için 1 O tap okıijen 50 00 
diye merkez dairesiae 200 tane ıü· 62 50 

üra-e ile 25 tane ıüpürge 1&pı 
eki ltastaneaine 5 kalem deut ampul 497 50 
itleri müdürlGtü için a2 kalem Ford 48 52 

arka otomobil ln•azımı 
otlu Tebhirhaaesi için bir tane iten· 152 60 

lin tangı in1a11 
p Diıpamerine lüzumu olan ec:aa ve 158 20 

ilet 

Teminata 

15 73 

74 Jl 

7 50 
9 38 

74 63 
7 28 

~ 73 

f ukarıda muhammen bedelleri yazılı itler ayrı ayrı pazarlıta 
n ulmu,tur. Evrakları Eacümen kaleminde görülebilir. l.tek· 

hizalarında göıterilen teminat maki.uz veya mektubile 
5t aber 13-1-939 cuma güni Ha' 14 buçukta Daimi Encü· 
50 iluie bulunmalıdırlar. 
f 5 • • • 

Hepsi ne 120 lira bedel tahmi• edilea Botaziçlncle Rumeli· 
tarı mahalle ve ıokaj'anda 86-88 numarala Durmuı decle 
lkeıi müıtemilitından yıkılan tGrbeden kalma tabminea 1200 

Anupa kiremidi, muhtelif bayda 20 parça demir par· 
hk ve bir çift demir parmaklıklı demir kapı, tahminen 

• kilo miktarında ahıab ankazı, ve bir tane de eamakln· 
ibaret ankaz pazarlıkla satılacaktır. Şartnamesi Bacümea 

eınincle görülebilir. istekliler 18 liralık teminat makbuz 
~· ınektubile beraber 13-1-939 cuma rünn 1aat 14,30 da 
irni Encilmend" bul•nmahdırlar. 

rıo ve 11 metrelik ki ceman 500 adet kestane telgr~ 
ğinin alımı açık eksiltmeye ksaulmuıtur. Eksiltme 

.1.939 cuma günü saat 16 da Büyük postahane binasın· 
toplanacak müdilrlük ahm .satım komisyonunda yapıla
hr. Beher direiin muhammen bedeli 550 kuruş hepsi · 

2750 lira muvakkat teminat 206 lira 25 kuruştur. 
r aliblerin ol baptaki fenni ve idari şartnamesini gör

k ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çahıma 
inlerinde müdürlük idari kalem levazım kısmına eksilt

gün ve saatinde de Ticaret odası vesikası ve temi· 
makbuzile birlikte komisyona milraeaatları. 

obilya, Ev ve Bnro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
Adapazarı Orta Okul Direktörlüiünden : 

Yedi aded öğretmen kilrsüsil alt 'H iistü ile bir aded 
atı altı, bir aded &ğretmen edasına l'iizlU dolah, iki 

ed raaıa ve iç aded dosya dolabı açık eksiltmeye kon· 
ıtur. 

Muhammen bedel 400 lira olup eksiltmesi 21.1.939 cu· 
rtesi giiaü saat J 2 de Orta okul mubayaa komiıyon• 

iinde yapılacaktır. 
Talihler yüzde 7,5 teminat akçesini maliyeye yatır.p 
cakları makbuzla veya milli bankalardan birinden ge · 

ecekleri itibar mektublarile eksiltmeye ıirebileceklerdir. 
İstekliler okul mubayaa komisyonunda, tartnameyi, re
leri, 11ilmuneleri görebilirler. 

ıtanbuJ Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan : 
Askeri tıbbiye okulu için 56 adet gardrop J 8.1.939 

rşamba güaü saat 14,30 da Tophanede İstanbul levazım 
irliği satınalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 

ah.min bedeli 550 lira teminatı 82 lira 50 kuruıtur. Gar· 
rop nümu11esi Beyazıtta okul hinasmda g6rülebilir. İs· 
klilerin kanuni vesikalarile l»eraber belli saatte kemis· 

ona gelmeleri. 

ahrukat Benzin-Makine a ~lan v .s. 
GilınrGk Muhafaaa Geael Komutanhjı i.tanbul Satınalma 

Komiıyonunllan: 
Deniz vuıtaları için aatan alınacak olan 360 ton lavaınarin 

mGrünGn 6-1-39 cuma ıünü 1&at 11 tleki açık ekıiltmesine iı· 
leli 9ılcmadıtı11dan 16· l ·39 pazarteai ıtınü aaat 11 de yeniden 
~ık ekıiltmeai yapılacaktır. 

Ev1af ve tartaameıi komiıyondadır rlSrGlebllir. 
Tabmini tutan 4950 lira ve ilk temiaatı J71 lira 25 kuruttur. 
İıteklileria giln ve 1aatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

eaikalarile Galata eıki ithalat rimrütü bina11ndaki kemiıyona 
elmeleri. 

• • • 
Bak: Nafıa veklleti İst. Elek-

Ezine Beletliye Riyasetinden: 
Cinıi Miktarı Muhammea B. Muv. T. 

Lira K. L. K. 
Elektrik ıebeke demir direkleri "° atlet 40t) 
U ve k8ıebead travers de•iri ı 500 kile ,, ) 41 S6 90 311 77 
Demir civata ve aomun 300 • ) 
Yukarda muhammen bedeli Ye munkkat teminat miktarı ya· 

zıh Ezine elektrik teaiutı ıebeke demir direkleri ve tefurGatı 
7-1·39 tarihin.len itibaren 20 ıün mlddetJe açık ekıiltmeye çıka· 
rılmııtır. 

ihalesi 27·1·39 cuma ıil•I uat 10 tla Beletliye dairHinde En· 
•ii•ea b'4zuruada yapılaeaktır. 

lılONAK.\SA GAZETESi 

Şartname ve keıifHmesi f.tanbulda Taıhaa ~ inci katta (Sa:ı
•aı) tirketinden ve Ezine Belediye kaleminden par&1ız alınabilir. 

İsteklilerin kanuni ve1aik ve muvakkat tem\natlarile birlikte 
ihale gün ve uatintle müracaatleri ilin olunur. 

Devlet Hava Yolları Umum MUdürlllğünden : 
iki otobüs, iki trakt6r, iki silindir, iki biçme makine

sı ve tırmık bir adet pulluk alınacak. 
Aşağıda aded ve cinslerile muhammen bedelleri yaıılı 

Taaıta ve levazıRı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuı 
tur. 

Otobüılerin eksiltmesi 28.1.939 cumarteai günü saat 
11 de, diğerlerinin eksiltmesi ayni gilnde Ye saat 12 de 
Umum Müdürlük binasında yapılacaktır. 

Muvakkat temi•at iki otobüs içia 863 lira diğerleri 
için 1365 liradır. Nakden verilecek teminatın Ziraat Ban· 
kaaıntlaki 3667 numaralı idare besabıaa yatırılması la
zımdır. 

Talihlerin ihaleden bir saat evveline kadar teklif 
mektubları ve şartnamede yazılı vesikalarile birlikte mll· 
racaatleri lizımdır. Postada olacak teahbürler nasarı iti-
bara alınmaz. 

Adedi Cinai 
2 Aded Otobliı 

Muhammen bedeli 
11600 Lira 

2 ,, Traktör ) 
2 ,, Silindir ) 
2 " Biçme makinesi ) 18200 

" 2 ,, Tırmık ) 
1 ,, Pulluk ) 

lstiyenler şartnameleri deTlet hava yolları Ankara ve 
lstanbul acentalarından alabilirler. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

• • • 
1500 kilo reıaki üzüm ile ı ,5 t. çekirdeksiz i1zlim alı· 

nacaktır. Bak: Galatasaray Lisesi A.E.K. ilanlarına. 

Galatasaray Liıesi Arttırma Eksiltme 
Komisyonu Başkanlığından: 

Okulumuzun ihtiyacı olH llOO kilo rezaki beher kilosu 18 
kurut 25 1&ntim ve 1500 kilo da ~ekirdekıiz iı:Gmln beher kiloıu 
18 kuruı 75 aantim tahmin bedelle 9.1.39 rününde yapılan açık 
ekıiltmeıinde istekli çıkmadıtından 10 ıün temdit edilerek 19.1.39 
perıembe rünü Hat 11 ele ekailtmeıi yapılaeaktır. 

hk teminat 41 lira 63 lruruıtur. 
lıtekliler ticaret oduının yeni yıl vesik&1ı ve ilk teminat 

makbuzlarile birlikte belli giln ve saatte Beyoğlu lıtiklil cadtiui 
No.349 da Liseler Ahm Satım Komiıyonuaa gelmeleri. 

Şartna•eyi ı6rmek ve teminat yatırmak için okul idareıine 
bat vurmaları. (249) 

Nafıa Vekaleti lstanbul Elektrik lıleri 
Umum Müdürlüğünden 

1- Muhammen bedeli lil400 lira tutH 200 ton mazut kapalı 
zarf uaulile aatan alınacakbr. 

2 - lkıiltme 28.1.39 cu•arte1i 1rGnü Hat 10 da ldareaia ti· 
nel batında metro han binuının alhneı katında toplana• 
cak arttırma ekıiltme komiayonu•da yapıl&Gaktır 

3- Bu ite ait ıartnameler idarenin levaınm MldDrlOtilnden 
paruuı: olarak tevzi edilmektedir. 

4- Muvakkat teminat 1005 liradır. 
5 - Teklif mektublarının 2490 numaralı kanua 

gun olarak ve ekıiltmeden en az bir Hat 
yon reislifine verilmit buluama11 lbımdar. 

Kapah zarf usulile eksiltme 

abklmına uy· 
evvel komiı· 

(253) 1- 4 

ilanı 

Kayseri C. H. P. İlyönkurul 
Başkanlığından: 

t- Ekıiltmeye kon•lan iı: Kayseride yapılacak Halkevlnia 
sathı zenılne kadar temel hafriyatı ye İbfa&tı yapılmakta eldutu 
cihetle aathı zeminden itibar•• binanın heyeti umumiyeıinin in• 
ıaatı ekıiltmeye konulmuıtur. lntaatın heyeti amumiyeıinia be· 
deli ketfi ( 127149) liradır. Bu bedeli keıiften aatlu zemine kadar 
yapılan temel hafriyat ve inıaat ketifnamedeki niıbet Dzerlndea 
tenzil edildikten ıonra a-eri kalan kı•mın heyeti umumiyeıi ihale 
edilecektir. 

2- B• ite ait tartaameler ve evrakı aalre tualardır: 
A) [kıiltme tartnameai 

A.B) l.kailtme fartaamuine ek ıartaame 
B) Mukavelename projemi 
C) Bayındırlık itleri ıeHI tartnameıi 
0) Kcıif cetveli, ıilıilei fiat cetveli, metraj cetveli 
1) Prnje YeHİr evrak. 

lstiyenlar bu f&rtnameleri ve evrakı aaireyi KayMrl parti baı· 
kanlıtında •8rebilirler. 

3- l. lkiaeiklnun 939 tarihinden itibaren 30 gln mDddetle 
ekıiltmeye konulaa bu kuratın ihalesi 30 lkincikbu• 939 pazar
tesi günü aaat 11 de vilayet parti merkezinde fıyllnkurul tarafın
da• yapı,Hakhr . 

4 - lkıiltme kapalı zarf uıuli ile yapılacakhr. 
5- Eluiltmeye ittirak edebilmek için Nafıa MldilrlGtlnden 

alınmış ehliyetname ile cari H•enia Ticaret oduı veıik&1ını ib · 
raz elmeai Ye bir mibendia veya fen memuru istihdam eyleme1i 
ıarttır. 

6- Muvakkat temiD&t miktarı (8500) liradır. 
7- Teklif ••ktublan yukarıda yazılı ıün ve aaatten ltlr Hat 

eneline kadar parti Batkanlıtına •akbuz mukablliade verilecek· 
tir. Poıtada vukubulacak ıecikmeler kabul eclilmea. (9568) S- 4 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1- idaremizi• Karaağaç barut deposuada tartaame ve 
projesi mucibince ye11iden yaptırılacak ahşap iskele 
inıaatı açık eksiltmeye konmuştur. 

il- Keşif bedeli (2856.61) lira ve muvakkat teminatı 
(214.25) liradır. 

111- Eksiltme 27. l .93g tarihine rastlayan c11ma gftnü ıaat 
14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeıiadeki 
Alım Komisyo11unda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler J 5 kuruş bedel mukabilinde 
ıözü geçen Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye ittirak etmek isteyenlerin feoni evrak ve 
vesaiki İnhisarlar laıaat Şubesine ibraz ederek fenni 
ehliyet ve eksiltmeye ittirak vesika ı almaları lizımdır. 

VI- İstekliler kanunen kendilerinde aranalan vesaik ve 
yüzde 7,5 gfivenme paralarile birlikte eksiltme içill 
tayin edilen gün ve sa~tte yukarıda adı geçen Ko· 
miıyoaa relmeleri ilin oluaur. (255) 1-4 

Miktarı 

440 adet 15.840 M3 
ı as ,, 3.921 ., 
135 " 3.510 " 
710 23.271 " 

••• 

ÔlçQsü 

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

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

il- Muhammen bedeli beher metre mikabı 39 fü:a besa· 
bile 907.60 lira ve muvakkat teminatı 68.07 liradır. 

ili- Eksiltme 13.1 .939 tarihine rastlayan cuma günü 1&at 
15.45 te Kabata,ta Levazım ve Mubayaat Şubeainde
ki Ahm Komisyonunda yapılacağından isteklilerin ta• 
yin edilen gün ve aaattı adı geçen Komisyona gel-
meleri ilan olunur. ( 167) 4-4 

• * * 
1 - Şartname ve numunesi mucibince satın alınacak 

25,000 kilo bel ipi kapalı zarf usulile eksiltmeye kon· 
muıtur. 

il - Muhammen bedeli beher kilosu 59 kuruı beaa
bile 14750 lira muvakkat teminatı 1106.25 liradır. 

ili - Ekıiltme 16.1.939 tarihine raatlayaa pazartesi 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler paraıız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabileceği gibi numune de görülebilir. 

V - MBhürlü teklif mektubunu kanuni Yeaaikle yüzde 
7,5 güvenme parRıı makbuzu veya banka teminat mektu· 
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme gOnD en 
geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Bat· 
kanhğına makbuz mukabilinde verilmeaı lizımdır. 

(9485) 4-• 
••• 

1- İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında me"cut 3000 
adet müstamel galvaniz ve saç bidon 500 aıdedi derhal 
ve mütebakisi de en kısa bir zamanda kaldırılmak ıartiy· 
le satılacağından kapalı zarf usuliyle arttırmaya konmuı
tur. 

il- Muhammen badeli beheri 2.50 lira hesabiyle 7600 
lira ve yüzde 15 teminatı 1125 liradır. 

lll- Arttırma 20.1.939 tarihine rasthyan cum• günü 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde 
müteşekkil Satıf Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V- Mühürlü teklif mektubunu kana11i vesaik ile yüz· 
de 15 güvenme parası makbuzu veya lıtaaka teminat mek· 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale günü en 
geç saat 15 e kadar yukarıda adı geçe• Satış Komisyo
au Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmeıi lazımdır. 

(84) 3-4 

Müteahhidlerin Nazarı Dikkatine 

Nikola DA VRANOF 
Ticarethanesi 

Polonya Kontrıplak ve Meşe Parke deposu 

Polonyanın en meıhur fabrikalarının yüksek kalite 

KONTRIPLAK ve MEŞE PARKELERİ bulunur 

AdrH : Mahmut Pata Telefon: 22870 
Büynk Yıldız ban N. 11-14 Telıraf: DAVRANO-lıtanlıtd1 

ı..evu ..a.Ari .. pm ....., 

Dit eklıkii: lam.iJ Girit 

Raadchit 7er: ARTUN • .._.. 
Galata 8Wir ..._. N-. 11 
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A) Adjud rcations au Rabais 

Ccınetructfon-Reparatlon-Tnv. Publ lca-Mat&lal de Constructlon-Certographla 

Coaıtructioa echelle en bois ao depôt do 
poudre Karaa~aç (cab . eh, P. 15) 

ConstracHoa mur de aoutainement a la rue 
Üaküdar lh11niye 

Remplacıement en partie et reparatiou dea 
marbrea des basains du mo11ument de SOre
te a y eniıehir. 

Reparatio• bôpital munieipal. 
Conatr. porte en fer et mur au jardin de Sa

manpaurı. 

Conıtr . konak eouvoraemental a Ak.pınar (cah . 
cb. P. 150) . 

Constr. konak go11YerHmental a Pir an (cala. 
eh. P. 131) 

Conıtruction po1tta e/route l•ro:ı:·Dereköy : 
4 p. 

Reparation W. C. 
CoHtr . tank de beazine pour maiıon desin· 

feetion Beyoğlu : 1 p . 

Publique 

Gre it gre 

Publiqu 

,, 
Gre a rre 

Pli eaeb 

• 

Grıt iı. v• 
• 

2856 61 

839 80 

312 -

1215 06 
348 20 

30212 40 

26176 85 

2932 77 

49S J8 
152 60 

214 25 

62 99 

23 40 

91 2S 
26 25 

2265 95 

1963 26 

74 31 
22 89 

Com. Ach. Eeon Monop. K.taohe 27-V~9 14 

Com. Perm. Munlcip. lıt. 

Munieipalite Ankara 

,, 
• 

Defterdarat Diyarbakır 

,, 

Kaymakamat Imroz 

Ce•. Perm. MHioip. lıtublll 
,, 

19·1-39 14 30 

27-1-39 10 30 

!7-1-39 10 30 
20-1-39 10 30 

30-1-39 11 

30-1-39 11 

27-1-39 

15-1-39 14 30 
13-1-39 14 30 

Prod•fl• Chlmiq•M et P1'erm11eeutlquea·lnatrumenta Senitalree- hurnltura poar Hôpltaux 

Produita pbarmaceotiquea : l6 Jotı (cah. eh. 
P . S35) (rectifie) 

Articlea et medicaaentı dentaires 
Oıı:yg-ino : 10 tube1. 
Ampoule1 medicalea : 5 p . 
Produib pbarmaceutique• et inıtrumenhı pour 

Je dispııaaaire Eyup. 

Heblllement - Chauaeurea - Tlasua -

Habita : 72 complet•· Toulooa : 50 p.- Ca
miaoles poar travaiJ : 4 p. 

Habitı : 63 complets· Bottines : 70 pairee
chauHettes: 80 pairea - Caleçons : 70 p.· 
8lou1es: 100 p. 

Pli cach 

Gre a gre 
,, 
,, 
,, 

Culra 

Publique 

• 

67000 -

105 -
50 -

497 50 
158 20 

1773 -

1105 -

A11Hublement po11r Hebltation et Burea.ux-Tapieaerle ate. 

Cbaires pour profe11eur : 7 p.· Armoire : 1 Publiqae 400 -
p.· Table : 2 p.- ArmoirH pour doısier : 

3 P· 
Garde-robe: 50 p . Gre a gre 550 -

Bola de Oanetruetlon, Planohea Poteaux ete 

8ois de pin: 10.000 m3 (cah. eh. p. 2200) Pli caelıı le m3 44 -

Poteauıı: telepaphiques en cbataignier : 217 
p. ele 8 m. : 203 p.- de 9 m. : 18 p .· de 
7 111. : 62 p.- de 10 et 11 m. 

Oe111bustfble- lerburant-H11Jlea 

Benziae: 200 bidena 
Maaout : 200 t. 

Cbarboa lavemaria : 360 t. (aj .) 

°'"" 
MaterieJ pr. autobua de la municipalite 

• ,, camioıı 

Materiel pour automobile Ford : 32 lotı 
Balai• : 200 p .- Manche pour balaiı : 25 p . 
Eıı:tincteurs d'incendie : 10 p. 
Poteauıı: .- fer du reseau electrique (40 t .) : 

250 p- Fer U et fer oorniere de traveraea: 
1,5 t .- Bouloaı et ecrous en fer : 300 it. 

Autobuı : ~ p.- Tracteura : 2 p.- Cylindrea: 
2 p. 

Moisomneu1es : 2 p .- Rlteaux : 2 p.• Char· 
rae : 1 p. 

Pl'ovlalona 

Publiqwe 

Grc it gri 
Pli cacb 

Pablique 

Gre a rre 
,, 

,, 
,, 

Publique 

Pli cach 

• 

Rais\n.a re.zakı : 1,5 t .- Rai•İ• ıaıı• pepiD : P11blique 
1,5 t. (aj.) 

B) Adjudicationı a la surench~re 
TıuiJ .. : 1200 p.- GrillH en fer : 20 p.- Por· 

te en fer ete . 
Coatumeı, uniformH, ehapeaux, bottinea ete: 

18 lota 
Lait de mouton: 35 t. 
Automobile marque Oesoto 
Peaux provenant de I<ourban 
Chenl d~ trait: 1 t~te 

Gre it gre 

P11bllq11e 

• 
" ,, 
,, 

2750 -

13400 -

4950 -

48 52 
62 50 

4156 90 

11500 -

18200 -

120 -

4042 -
1100 -

4600 -

15 75 
7 50 

74 63 
23 75 

8'.l se 

21358 -

206 2S 

1005 -

371 25 

7 28 
9 38 

311 77 

863 -

1365 -

41 63 

18 -

52 -

82 50 

Com. Ach. Miza. Def. Nat. Aak.. 

Com. Perm. Mun. Iıtanbul 
,, 
,, 

" 

23-2-39 11 -

13-1-39 14 30 
13·1-39 14 30 
13-1-39 14 30 
13-1-39 14 30 

Muni•ipaJite Ankara 27·1-39 U> 30 

Vilayet Aakara 26-1-39 15 -

Dir. Eeole Seco11daire Adapazar 21-1-39 12 -

Co•. A•h. lntenci . lst. Toph.ne 18-1-39 1'4 30 

Administ. Gen. Chemins de fer 26-1-39 15 30 
Etat Anlc. Caiıs.. H. paşa Eıki-
tohir et lımir 

Dir. P.T.T . lıt .. bul 27-1-39 16 -

Muai•İp. Trabıon •ardi et vendredi 
Miniıtere Trav. Pub. Dir. Gea. Af. 28-1-39 10 -

Electriques f at. 
Com.Acla.Com.G.Surv.Douan.lıt. 16-1-39 11 -

Muaicip. Trabzon 

" ,, 
Com. Perm. Mun. lıtanbul 

" Com. Acb. Intend. lst. Tophane 
Municip. Erzine et Ste Sazmaş a 

Iataabul Taş haaı 

mardi et vendredi 

,, " ,, 
13-1-39 14 30 
13-1-39 14 30 
18-1-39 14 
27-1-39 10 -

Dir. Gen. Voieı Aerienaeı Ankara 28-1-39 11 -
et lstanbul 

idem 28-1-39 11 -

Com. Aclıı. Lyoee Galatasaray 19-1-19 11 -

Com. Perm. Mu.ieipalite lat. 

Dir. Sorete lıta11bul 25-1-39 14 -

Oir. Ferme Ecole Agricole lstanbul 27-1-39 15 -
Defterdarat Ankara 24-1-39 15 -
Ligue Aviatioa Turque Anlc. 21-1 39 14 30 
Com. Acb. lntend. Ankara 13-1-39 10 -

Müteahhitlerin Takvimi 

Cuma 13·1·939 

Mulıı.telif ebatta tahta (İn'-i,.rlar U. Mlld.) ~"(! 9:14 
Maden k.ömiirli (lıt. P. T. T. Möd.) .~ 934 
l.lelttrik malxemesi (.5elimiye Aak.) .,! 936 
Dört poziayonl• bir telcfoa ıehir ar&11 ma1&1ı (lsmir TelefOD 

.~ 890 
F..lektrilc motörü (lnllis. U. Miid.) .Y! 894 
Tab makiaeai ,, • ,, ~\! 894 
Takviye sepeti (gabyoni) (DDY) J;; 910 
it (Malatya Aık. SAK) ~Y! 917 
Koru odan (Malatya Aık. SAK) X! 917 

Yaprak tiUlnleri nakli (Çaaak. lahis. Möd.) ,'.°'i! 919 
Galvani:ı aa9 ve kömür ktUeaa (DDY) .Y! 920 
Uyu:ı baayosa (Ziraat Vele..) .. '\! 922 
Karyola (MMV) !\! 922 
Benaia (Nafıa Vek.. lat. Elek. fşl.) .!\'! 922 
Maraton lı.:11leaine yap. iki neon :ıiyaıı (Aak. Beled.) 11! 923 
Elbise (Ank. Gazi Terbiye Eıt1t .) .,! 923 
Elbi1e, pijama ve palto diktir. (DDY) ~~ 923 
Battaaiye (Oiimr . Muh. <Jen. Komut. lst.) .'\! 924 
* Tahfa partH• (İabiı. U. Miid.) .\! 924 
l"ont boru ,, ,, ,, .\~ 924 

R.lbiae talebe ve hademe itin (Anlt. Hukuk Fak.) .. ~ 925 
* Ot (lst. Asit. Fabr.) .'\; 925 
Sa deposu inı. (lat. Sıh . Miess.) .:\! 925 

Anbar ve garaj İnf. (Seyh111 Vil. ) 1'; 926 
Kanalizasyon yap . (İzmir Beled.) ..Y! 929 
Yulaf ve k.un ot (Selimiy• Aık . SAK) .,, ; 931 
Kuru ot (Malatya Ask. SAK) JV!. 931 
Sadeyat, böriloe ve pirinç (Kadıköy Vakıf. Dir.) ~'\~ 932 
Merdiven inş . (Ani.. Beled.) .~ 932 
Paratonerli makıime tertibi (PTT Lv:ı . Miid.) .M~ 933 
• Otobis ve kamyon (İst. Sıb. MüeSI .) .Y! 933 

~ Memento des 

Veadredi 13-1-930 

Div. planelte1 (1'ir. Gea . Moaopoles) N• 934 

il 

d 
ı 

Houille (Dir. P.T.T .) No 934 fi 
Artioles electrique• (Com. Acb. Milit. Seliaiye) No 936 u 
Table de tilepbone iaterville a quatrd ıtosition (Dir. Teleplto11e•' 

air) No i90 
Moteur electrique (Dir. Gen. Monopole•) No 894 ş 
Maclıine 4'i•primerie ( ,, ) No 894 
Gabionı (Clt. de Fer Etat) No 910 
Viaade (Co•. Acb . Milit . Malatya) No 917 
Boiı ( ,, ) No 917 
Transport feuilleı 4e tabaes (Dir. Moao,,oles Çanakkale) No 919 ...4 it 
T6leı ralvaniseeı et e.uffes pour charbon (Cb. de Fer Etat) No 'f' v 
Baina en tôle ralvaaisi (Miniatere de I' Arriculture} Ne 922 le 
Litı ea fer (Mia. Def. Nat.) No 922 • 
Beaziae (Miaiıt. Trav. Pub. Af. F.lec.) Ne 922 --" A 
lnıtal. .le deux lumlere a la tour Maraton (Municip. Ankara) No 'f'· 1 
Costumes (Dir. lnstitut Cazi Terbiye) No 923 .....t 1 
Ceafeetion de coıtuıaes paletots et pyjamas (Cb. de Fer F.tat) No 'f' k 
Co.verhıre en laine (Coa. Aelt. Co••aa4. Gea. S•rveil. Douaıs 1 

No 924 
• Morceaux de planelıea (Dir. Gen. Moaopoles) No 9~4 
Tuya.x ea fonte (Dir. Gen. Mo11op .) No 924 
Coataıaes poar elheı et subalterne (F .. ulte Droit Ank .) No 925 
• Herhe (Fab. Milit. Iat.) No 925 
CoHt. reservoir d'eau (Dir. Hvr· Asaist. Soc. Iıt.) No 925 

,, depot ot garaie (Vil. Seyhan) Na 926 
Trav. de eaaaliaation (Municip. lz•ir) No 929 
Foia (Com. Aela. Milit. Malatya) No 931 
Beurres, barioots et riz (Dir. V akHfı Kadıköy) No 932 
Con1t. escaJier (Muaicip. A11k .) No 9J2 
Diıpositif de paratoHerre maxime (Dir. !coa. PTT) No 933 
• Aatobuı et camiea (Dir. Hyr. et A.saist. Sec. lıt .) Ne 936 

b) M 0 Z A Y E O E L E Fi 
Türk Hava Kurumu Aydın Şnbesioden: 

Kurbaa bayramında toplanacak deri ve barsaklar '1' 
gün müddetle ayrı ayrı müzayedeye konmuştur. ihale 
24.1.39 tarihine rastlıyao sah günü aaat 18 dedir. Deril' 
rin muvakkat teminat akçesi ilç yüz barsakların 200 W 
radar. Şartnameyi görmek fazla tafsil.it almak istiyeole• 

rin İstanbul İzmir Aydın ve Manisa Turgud!u Uşak fU' 

belerile Aydına bağlı kaza ,ubelerine müracaat edebilir· 
ler. 


