
ON CO SENE No. 942 

f .o..o.~~:;;~;L:;l~••• Türkiye için Kuruf 
3 AYLIGl 450 

6 " 860 
12 • 1500 

line bmemleketler için 
12 aylıiJ 2708 

Sayısı S kuruş 
Re.mi makbuz. mukabili olma· 
yan tediyat makbül detildir. 

•••••••••••••••• 

PAZARTESi 

Herıt11 çıkar iktisadi, mali ticari ve zirai 
il 

o 

6A~E'fESB 

16 lkinciklnun 1939 

...,,, •••••••••• 'YT ...... 

~ IDAREHA NE t 
~ Yoğurtcu hanı, 1 ci kat 
~ No. 3 ve 4 
~ Galata, Perşembe Paıarı 

~ 
İLAN ŞARTLARI 

ıdarehanemi:ıde görütülQr 

Telır. : İst . MÜNAKASA 
~ Telefon.: 49442 

~ Posta kutusu ~- 1261 ............ ....,,,....,,, 
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a) MÜNAKASALA Yeni Fabrikalar Kurmalıyız 
lntaat · Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

2 lira 5 kuruş mukabilinde Çorlu Kor. satınalma komis
yonundan al.ıbilirler. İstekliler kanunun 2-3cü maddelerin· 
deki belgelerile birlikte belli gün ve s~atten bir saat evvel 
teklif mektuplarını Çorluda komiıyona vermiş bulunmaları . 

ladi kalkınmRmız plinlaştırıldığı günden beri yurdun 
elli başlı mınt kalarında yükıelen bacaların dumııa· 
larını topraklarımı:ıa saçılan bir bereket yaimuru 

telakki edelıtiliriz. Çünkü baca ne kadar faz· 
la, duman ne derece keaif ve yaygı& 

olursa topraktan o nisbette faxla 
iptidai madde istihsali•in te· 

minine ıa~·ret etlilmiş olur 
3 ••• 

raat f abrikacılıtı beaüz. yu· ı 

•z.da kurulamamııtır. Baıı 
etlerde ziraat unatlarmıa 
luırnını kilçük fabrika deni· 
lecek ~enitlikte imalithane· 
• tatbik eden ferllt teşebbüı· 

t devletin himayesine maz· 
ıfl elrnuş bazı müuseseler 

lyetlerine devam ediyorlar· 
la ziraat kalkınması plinlaş· 
•asının icaplarına cevap 
\ailecek vaziyet ve kabili· 
e sayılamazlar. Yalnız. Dev· 
ı kurdutu, devlet aermaye 

ı "letme kudretine dayanan 
, şarap, likör, iapirto, te· 
fabrikaları ıibi müe11eıse· 

'3'airaat aanatlarının bir kıs· 
tlnletlqtirme aiıtcmine 

11 yarak faaliyet gösteriyor· 
Halbuki, yurdun muhtelif 

•t mabaullerinin f abrikalaş
lmak plinı lle imal olunma

in Önlm6zde çok geniş bir 
/ ~evcuttur. Şu kadar ki 
ıenıt uhadan iltifade et
ceaarethıi rösterecek fer· 
4ebhüa aahibi yok gibidir. 
hangi bir teşebbüs daima bir 

1 la zorluldaı· içinde kalmaktan 
ıararla neticenebilecek hare· 

lere kapıhnaktaa daima uz.ak 
111•mak mecburiyetindedir. 

kofl. bundaa dolayıdır ki xiraat 
ıkaeılıtını ferdden ziyade 

tletin kur- . d b' ... ası en yerın e ır 

·~~Üs uyılabilir. Ziraat fab· 
•~ı 1t~ bütün toprak mahaul· 

ıf lauı ıptidai madde olarak 
ılanılarnaciığı yerlerde mamul 
laale getirilerek kıymetlen
~nıeai ve bu ylz.den İfçiliği• 

~ 1,f :hacıninin artırılması için 
ıyı Ye en Terimli çaredir. 

el Ziraat Kongreainden bütün 

/.
liua tlileklerini dinleyenler 

·r 1 ruptea gelen köylli miimeı-
in •öıleriai pek iyi hatır· 

Allah verriıi ... küfelerle 
111 yetişti. Merkeplere yük· 

'erek K.ayaeriye rötürdüm. 
t f klfeaine yani 50 kiloıuna 

luır•t •erdiler; elli kuru4u
aaldiye içia nrdim. Demek 

5Q kilo iılmii 25 kurut• aat· 
t oldum. faaaf edin. Bu üz.Ü· 

/ yetittirmek i~in be, nufuı· 
t ailemle ltitlin ••ne utra4tılı: .• 

acı hakikat, feryad ile ku· 
·,slara ula4amaz.. Göz ,ılrme· 

r.,ft'sçe inanılmaz . Ne aöylemek
~ıt ne de yazmakla iz.ala edile

ir. Bunun iz.ahı ancak üzü· 
• ılın kiloıuna yirmi para veri · 

tini görmekle kavrayabl!irai
ı. Çünkü · F e · oradadır ve ıi
ancak o • Fe • inandırabilir. 

ert yanan üzümcü keneli ipti· 
lr ıl bilgiıinin tefviki ile dilek· 

rde buluauyer: "Biz.i111 kasa· 
Jfla bir taraphane yapını•, bir 

V"rlcehane kurunuz. Biz bu itler· 
~· il anlamayız amma, para d· 

•yea lılmimlıla f&rap •eya 

ıirke olunca para e.ıecetiai zan· 
nediyoruz.,, diyor. 

Bu baait rörüaen dilek, Ana· 
dolunun her kö4eıinden yük· i 
selen feryatların itinde birİ•İ 1 
bile ifade edeaeı. Şu halde ıi· 
raat mahnllerinin fabrikaayeau
na çok ehemmiyet yermek ııt· 
tırarındayız. 

Mahsulatı mamul bir lıale 
getirmek te kifi detiltlir. 
Onu piyasaların iatetliti tekle 
sokmakla lteralter kıymetlen
dirmek te llzımtlır. Ziraat mah· 
aullerimizin içinde fa~rikaayeaa 
talti tutulacak madde eri ltirer 
birer teabit ettikten aonra bun· 
tarın en çok istihaal edilea bil· 
gelerinde mamulitını elde et· 
aaek suretile aemleketln ltiltiln 
ihliyaclarıaı kartılamak mnm. 
küntlür. 

İşte ltu ihtiyaçtır ki, ziraatla 
aanayii biribirintlen ayrılamıyaa 
ikiz kar.taş ıibi telakki etme
mize aebep elmuftur. 

Kalkınmll pllnınuı bir tlc 
tepratı kuvvetlenliirme faalı 
·urdır. Bu faaıl konıre komia· 
yonlarında hararetle müdafaa 
e.ıilmiştir. Ziraat Vekaleti de 
bu fsılı yerinde tedbirlerle tet
kik mevzuu yapntıf ve üzerin

de işleyerek planla4ma için çok 
lüzumlu g"Örmüştür. Bu da yurt!· 
da bir aun'i riibre fabrikaaının 

kurulmaaı işidir. 

Bizce bu teklif, ziraat kalkın· 
masının temelinden ıonra relen 
birinci katıdır. Yurdumuzda bay· 
van rübreıi ihtiyaeımızı• an· 
cak yüz.de enbirini kar41layabil· 
mektedir. au miktar dahi ga 
yet pahalıya mal eluyor. Top
raklarımızda tlkip ohınan mü
navebe ve sulama ıiıtemlerile 
topraklarımız ginden ıüne kuv· 
yelten düşmektedir . Yurdun her 
tarafında• ve mfitehuaıalarca 
aun'i rübre kull•nılmuı hakkın
.ta temenniler idaar edilmi4tir. 

Sulama İfl umumi ltir t•kil 
alacaktır. Fakat aulama siıteai 
ile her sene tedricen toprakla
rımızın besleyici naatltleleri a
z.alacaktır. Bu maddeleri aua'i 
rübre ile telifi etmek zarure· 
ti yar.iır. Aaırlardan beri işleae 
iflene bltün verimini Türk Mil· 
letilıdea e1irıremeyen bu toprak· 
lara biz ne veriyoruz? Suuyan 
toprata auyu•u veremiyoru:ıı, 
yatnıur dileniyoruz kuYntaiz 
kalan topratı rübreleyemeyo· 
ruz, kar yatma1ını bekleyoruz. 

Nadaa açamiyoruz. Topratın 
altını üstüne ıetirip laava, ıü
•eş almaaını temin edemlyeruz. 
Şu baltle bu fe.iaklr topraklar· 
tlan daha far.la bir mahıul iste· 
meye laakkımır. var mı ? Su•İ 
tibre yapaeak fabrika lıtir tane 
tletil, auhtelif ltealeyici matl
deleri imal etlecek aıüteadtlit 

••• 
Devlet Havayolları Umu• Müdürlüğünden : İstinat duvarı inşaatı. Bak: lst. Beleci. ilinlarına. 

De•let Havayolları Umum Mi:idürlük binası iltisak yo· 
lu ve haagar laü pistiain beton asfalt olarak inşası keşıf 
ve ıartnamelerde tadilit yapılarak yeniden kapah zarf 
aıulile eksiltmiye konulmuıtur. 

_ ilaçlar, Klinik ve ispençiyari al at: 

Bedeli keıif 40,839 lira 70 kuruştur. 
İhale 30.t.f939 pazartesi ıüaü saat 10 da Umum Mi

dürlük biaaaında yapılacaktır . 
Muvakkat temiaat 30fi3 liradır. Nakden vermek istiyen· 

lerin teminatı Ziraat Bankasındaki 3667 No. lı İdare he
sabına yatırmaları lizımdır. 

Keıif -Ye buna mliteferri enak 204 kuruş mukabilinde 
Devlet Havayelları Ankara ve İstanbul acentalarından 
alınabilr. 

Ekıtltmeye gireceklerin Nafıa Veki!etioe ihale tarihin· 
den en geç sekiz g-ün evvel bir istida ile müracaat ederek 
ehliyet vesikal~rı ve istidalara buna benzer işler yaptık· 
larına dair işi yaptıralardan aldıkları vesikaları da rapt· 
edilecektir. Zamanında müracaat ederek ehliyet vesikası 
almayanlar eksiltmeye giremezler. 

Taliplerin teklif mektuplarını en geç ihale zamanından 
bir saat evvel Eksiltme Kemiıyonuna makbuz mukabilin· 
de vermeleri lazımdır. Postada olacak gecikmeler nazarı 
itibare alınmaz • 

Ankara P. T. T. Müdürlüi'ünden: 

Etimesiutta idaremize ait aparhman pazarlıkla tamir 
ettirilecektir. Keşif befleli 372 lira mu•akkat teminat 27 
lira 90 kuruştur. 

Bu işe ait şartname ve keşif müdürlük kaleminde gö
rülebilir. 

Pazarlık 26. l .939 perşembe günü saat 15 
ğından taliplerin e gün müdürlük odasında 
komisyona müracaatları. 

de yapılaca· 
toplanacak 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Kütahyada iki garaj, .8alıkesirde iki ~araj, Uşakta iki 
garaj yapıları ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştu r 
Keşif bedelleri Kütahyanın 1V0200 lira 89 kuruş Balıkesirin 
47836 lira 3 kuruştur. Uşakın 49115 lira 37 kuruştur. Ek
siltmeleri Kütahyanın iki garaj yapı~ının eksiltme i 7.2.939 
salı günü saat 15 de Bal ıkesirin aynı gün saat 15,30 da, 
Uşakın yine ayni gün saat 16 dadır. Teminatları Kütahyamn 
6260 lira, Balıkesirin 3588 lira Uşakın 3684 liradır. Şart· 
nameleri Kütahyanın 501 kuruş Balıkesirin 240 kuruş Uşa
kın 246 kuruştur ve An karada M.M. V. satınalma komisyo· 
nundan alınabilir. Eksiltmeye: :ireceklı:ı rin kaııuııi teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madd elerinde yazılı hel· 
gelerle birlikte şartlarım behemehal ilıale saatindeg hi r 
saat evveline kadar Ankarada MMV satınalma komisyonuna 
vermeleri. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 

Çorluda inşa edilmekte olan insan lıaastaneainin yeniderı 
haı:ı iaıaat ve teıiıat ilave edilecektir. 

ibaleıi kapalı zarf uıulile 30. l.93Q pazartesi günü sa· 
at US .ta Çorlu.ta Kor. Satınalma komisyonunda yapıla
caktır. İlk pey parası 3147 lira 68 kuruştur. 

Şartname ve projelerini görmek ve almak istiyenler 

faltrikalar kurulmaluhr. Teprak· 
}aramızın bir kıamı kirece, ltir kıa· 
mı ,.taıa, tliter ltlr kıamı foafora 
mt1htaçtır. Fakat ltiltln Türki· 
ye topraklarıntla Yerimia aiı· 

betini tez.yit edecek olan azot 
miktarı laiç denilecek kadar az· 
dır. E er bu malideleri müatah· 
aile ucuıa mal edeaez. ve top· 
ratnıa ka.iar ulattıramauak 
her baaıi bir ıiatemi ziraat tat· 

itik ediline eclilsin, ne sulamak 
uaulile ziraat, ne de kura ziraat 
fayda verebilir. Toprağın alt ta· 
bakalarında bile be1leyicl mad· 
tle kalmamı' ribidir. Şu halde 
mahsullerimizi artırmak, ka1ite· 
lerini ialih etmek için her şey· 
den evvel topraklarımızı islih 
etmek mecburiyetinde bulundu,· 
tumuz. atıkirdır. 

L. A. KENBER 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Ko•iıyonundaa : 
500 adet ispirto takımmın müteahhit nam ve laesabına 

açık eksiltmesi 30. 1 .939 pazartesi günü saat 10.30 da 
Tophanede İstanbu l levaZ1m amirliği satınal111a komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1375 liradır . İlk temi
natı 103 lira 12 kuruştur. Şartname ve nümuneıi komis
yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona relmeleri. 

Devlet Oemiryolları ve Limanları U. idaresinde& : 

Muhammen b deli 4 bin lira olan 5 hin metre mika bı 
oksijen 26. 1.939 perşembe günü saat 10,30 da Haydarpa a
da gar binasındaki komi yon tarafından açık eksiltme usu· 
lile satın alınacaktır 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği ve aik 
ve 300 liralık muvakkat teıninatlarile birlikte eksiltme günü 
::;aatine kadar komısyona müracaatla rı lazımdır . 

Bu ışe ait şartnameler Hayclarpaşade gar binasındaki ko· 
misyon tarafından parn ız olarak dağıtılmaktadır. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat veMalzeme 

l:ımir Telefon MüdürlüğGnden: 

9.1 .939 tarihinde ihalesi yapılamayan (3,009.-) lira muhammrn 
bedelli on kalem muhtelif çıplak ve kapalı telefon telleri 19.1 ·939 
tarihine raslıyan pertembe günü aaat 16 da açık ckıiltme auretile 
ihale edilecektir. İlk teminat 2 5,67 liradır. Şartnameler her gün 
iz.mir Telefon Müdürlüiü ile İatanbul Telefon Müdürlüğü levazım 
amirliğinden verilecektir. İsteklilerin mezkur gün ve aaatte ilk 
teminat ve kanuni veaaikle komisyona müracaatleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyoauntlan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 1100 lira olan 50 tane aahra mün

tckilesi açık eksittmiye konmuştur. 
Ekıiltmeıi 20.2.939 paz.arteai günü aaat 11 dedir. 
ilk teminatı 82,5 lira olup 4artnameıi komiayonda görülür. 

Edremit Belediye Riyasetinden : 
Edremit belediye elektrik santralı içın alınacak yeni 

Dizel elektrojen grup kapalı zarfla eksiltmiye konulmuş
tur. 24.1 .939 salı günü saat 10 da Edremit'te belediye ·da
iresinde encümen huzurunda ihalesi yapılacağından talip· 
terin müracaatları ve buna ait eksiltme ve fenni şartna· 
meler planlar İstanbul, Ankara belediyelerinde mevcuttur. 
İzahat istiyenlerin mezkur belediyelere müracaat etmeleri 
ilan elunur. 

••• 
5500 ad~t ampul alınaeaktır. Bak: T. C. Nafıa Vekaleti lst. 

Elektrik itleri U. Mld. illnlarına. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

İıtanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

İdare müstahdemini için mühürlü nümunesi ~ibi 480 
adet paltonun kumaşı idareden verilmek sair masrafları 
müteahhite ait olmak üzere olbaptaki şartnameleri dahi
linde diktirilmesi işi açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt· 
me 36. 1.939 pazartesi saat ı 4 de Büyük postahane bina
sında PTT müdürlüğünde müteşekkil ahm komisyonunda 
yapılacaktır. Beher paltonun dikiş vesair muhammen be
deli 300 kuruş hepsinin 1440 lira muvakkat teminatı l 08 
lirad1r. İsteklilerin olbaptaki mühürlü nümune, fenni ve 
idari şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatlarmı 
yatırmak üzere çal ışma günleriade mezkur müdfirlük ida· 
ri kalem levazım kısmına eksiltme gün ve saatinde de 
muvakkat teminat makbuzile kemisyona müracaatlar1. 
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Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün iiAn olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi , Şekli Mahm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Sa at 

a MOnakasaıar 

ın,aat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Devlet Havayolları U. Müd. biaaaı ilfüıalt yo
hı ve laaagar önü pistini• bctoa aıfalt ola· 
rak ia~. (ıart. 204 kr) 

Çorluda inıa ediJınekte olan iaun bast. yeni
den baxı ia~. ve teai1&t illvesi (ıart. 205 kr) 

T•tauıı-Pe.uati yolunun ırasında yap. tamirat 
lnceıu belediyesine ait 3 ad. kiriİr binanıa 

çatı ve ahıap alc1amı tamiri 

kapab • · 40839 70 

" 

" 

3713 14 
2738 16 

Çine lcaza•ı ilk mektep inı . kapalı z. 27570 31 
HükO.met koaatı inı. ,, 47285 64 
Apartıman tamiri paz. 372 -
Kütahyada yap. iki garaj inş . (şart. 501 kr) lcapah z. 100200 89 
Bahkeıirde "' • ,, "' ,, 240 "' ,, 47836 03 
Uıakta ,, ,, ,, ,, " 246 ,, ,, 49115 37 

lllçlar, Klinik ve lspen9iyari alAt, Hastane Lav. 

ispirto takımı: 500 ad. 
Okıijen; 5000 m3 

aç. eki. 

" 

1375 -
4000 -

Elektrik -Havagazı-Kalorifer (tesisat ve melzmeai) 

Çıplak ve kapala telefoıa telleri: 10 kal . (temd) 
Sahra müntokilHi: 50 ad. 
Elektrik aantralı için l;>iıı:el elektrojen irubu 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamafır v.s. 

Manto: '42-48 ad. (temd) 
Ropluk kumaş: 160-180 m. (temd) 
Yatak çarşafı: 14300 ad. 
Palto dik.tirilmesi: 480 ad. 

3009 -
1100 -

aç. eks. beb. 14 -

" lc.apala z. 
aç. eke. 

m. 4 50 
beh. 1 30 

1440 -

Mobilya ve bOro eşyası, Mufamba-Halı v.s. 

Sıra yap. : 37-40 ad. 

Kereste - Tahta v.a. 

Kereste~ 28,3 m3 (bale: •Üteferrik ıütun . ) 
Çam kerHte: 35,275 m3 

MQteferrtk 

Çelik çubuk: 117 t.·kere1te: 28,3 m3 
Kurşun levha: 2400 it. 
Balta: 400 ad.·keser: 400 ad.-destere: 200 ad.· 

kürek: 200 ad. 
Manisman demir dircıti: 4 kal. (temd) 
M11htelif bakır ve pirinç malzeme1i: 77 kal. 

(ıart. 1675 kr) 
Mutabiye: 4 kal. 
Yerli mıh demir boru 3 parmak: 900 m. • 

redikaon v. ı. : 5 kal. 

b Müzayedeler 

Deri ve barsak: 5-7000 ad. 
Çam lterestelilt a~acı: 50 m3 

" " " 515 • 
Meşe odanu: 768 kental 
Çam kereste: 231 m3 
Kurban derileri 
Ahşap bina ankuı 
Çırcır fabrikası eiaaııı makiaa alit ve edevatı -

af. eks. beh. 16 50 

kapala :&. 

aç. eks. 1763 75 

kapala ı. -'2266 -
aç. eka. 816 -

" 1320 -

" 1618 -
kapalı & . 335000 -

• 
aç. eki. 

aç. art. 

" 
"' ,, 
" ,, 

paz. 

5400 -

m34 60 
" 4 60 

kent. O 15 
m'J 4 60 

65 -
266046 -

Mil1i Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonnndan : 

Beher adedine tahmin edilen fiyat 130 kurui olan 14300 
adet yatak çarşafı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş
tur. İhalesi 8.2.939 çarşamba günü saat 11 dedir. İlk temi
nat 1394 lira 25 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi bedehiz ola
rak M.M.V. sat . nalına komisyonundan alınır. Eksiltmeye gi· 
receklerin 2490 sayıh kanunun 2 .3 cü maddelerinde gösteri· 
len vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel Ankarada M.M.V. satınalma komisyo
nuna vermeleri. 

Mobilya, Ev ve BOro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
Konya Erkek Ortaokul Direktörlüğünden: 

Mevcut Dümuneye gire Ortaokula yaptırılacak asgari 
J7, azami 40 sara 14.1.939 tarihinden itibaren on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Beher sır•nın muhammen bedeli 16 lira 50 kuruştur. 
Muvakkat teminat miktarı 49 lira 50 kuruştur. 

30.1,939 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 de 
Kültür direktörlüğünde toplanacak komisyonca isteldisine 
verilecektir. 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryotları ve Limanları iıletme Uma• 
Müdiirlliğündea : 

Muhammen bedeli 1763 lira 75 kurut olan takriben 35,275 
m3 muhtelif cin. çam kereıte 26.1.939 perıembe ıünü 1aat on 

3063 -

3147 68 

278 50 
195 14 

2068 -
3146 41 

27 90 
6260 -
3588 -
3684 -

103 12 
300 -

225 67 
82 50 

50 40 
60 75 

1394 25 
180 -

49 50 

132 29 

2420 -
61 20 
99 -

121 .95 
17150 -

405 -

18 -
178 -
9-

73 -

Devlet Hnayol. W. Mid. Anlt. İ•t. 30-1-39 10 -

Çorlu Kor SAK 

lçel Nafıa Müd. 
lacoau Kaymakamhtı 

Aydın Villyeti 
Hopa MalmüdürlöR-ü 
Ankara PTT Möd. 

M. M. V. SAK 

n " 

" " 

Tophane Lvz. SAK 
O. D. Yollan H. pa5a 

lzmir ve İ•t. Telefon Müd. 
M. M. V. SAK 
Edremit Anlc. ve lıt. Beled. 

Koaya Kültür Dir. 

" " M.M.V. SAK 
lıt . PTT Müd. 

Konya Erkek Orta Okul Dir. 

Çanakkale Mat. Mvk. SAK 
D. D. Yollan H. paşa 

Çanakkale Mst. Mvk. SAK 
O.O.Yolları Haydarpaşa 
t.t. PTT Müd. 

İzmir ve lat. Telefon Müd. 
9. D. Yolları Aok. H. paşa 

M. M. V. SAK 
Ankara Orman Fidaalılt Miid. • 

THK Bursa Şubeııi 
Konya Orman Müd. 

" n 

" . 
" . 

THK Ad.na Şubeai 
lst. Defterdarlıtı 
İçel ,, 

30-1-39 16 -

30-1-39 15 --
24-1-39 10 -

30-1-39 15 - · 
27-1-39 14 -
26-1-39 15 -

7-2-39 15 -
7-2-39 15 30 
7-2·39 16 -

30-1-39 10 30 
26-1-39 10 30 

19-1-39 16 -
20·2-39 15 -
24-1-39 10 -

20-1-39 14 -
20-1-39 14 -

8-2-39 11 -
30-1-39 14 -

30-1-39 14 -

30-1-39 11 -
26-1-39 15 -

30·1·39 11 -
23-1-39 10 30 

7-2-39 14 -

19-1-39 15 -
3-3-3!} 15 30 

10-2-39 11 -
28-1-39 11 -

26-1-39 15 -
25-1-39 15 -
25-1-39 15 -
25-1-39 15 -
25·1·39 15 -
24-1-39 15 -
19-1-39 14 -
6-2-39 14 -

bette Haydarpaşada rar binasa içindeki komi•yon tarafından açık 
ek•iltme u•uli ile Htın alınacaktır. 

Bu ite ~irmek iıtiyenlerin 132 lira 29 kuruıluk muvakkat te
minat vermesi ve kanunun tayin ettiği veaaikle birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait şartnameler Haydarpaşada gar binası dahilındeki 
komi•yondan ve Mudanyada Mudanya-Bursa hattı itletme imirliti 
tarafında• paraaız olarak dağıtılmaktadır. 

• * * 
28,3 m3 kereste alınacaktır. Bak: Müteferrik sütünunda Çanak• 

kale MGıt. Mevk. Satınalma Komiıyonu ilanına. 

Müteferrik 
İstanbul P. T. T. MüdürlUğünden: 

idare hatbakıcılarQ ihtiyacı için 400 ad. balta 400 ad. 
keıer 200 adet deste re 200 adet kürek alımı açık eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 7.2.939 salı güdü saat 14 de Büyük 
postahane binasında toplanacak alım satım komisyonunda 
yapılacaktır. Muhammen bedel 1329 lira muvakkat temi
nat 99 lirad1r. İsteklilerin olbaptaki idari Ye fenni ıart· 
namelerini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak 
üzere çalışma günlerinde müdürlük idari kalem leYazım 
kısmına eksiltme güa ve saatinde de Ticaret odası vesi· 
ka1ı ve muvakkat teminat makbuzile birlikte komisyona 
m&racaatları. 

Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğünden: 

Ankara orman teşcir ıahaıı için yerli malı 000 metre 

18 İklnciklnu• 1 

1 SITIA N BUL 

Ticaret ve Zahire Borsas 
13.1.9.18 .::J 

Fiatlar Gelen 1• 
CiNSi Af•iı Yukan Butday 

Kr. Pa. Kr. Pa. Arpa 
Çndar 

B•tday yumuıak 5 5 Un 

• sert Bulıur 

kızılca 5 15 
•ısır 

" Fuulya 
Arpa Anadol 4 16 

Yapak 
Pamuk Yatı 47 - 48 - Tiftik 
Çavdar Suıam 

-"" Arpa yemlik Giden 
Z. Y•tı E. E. 

Butday 
" 1 ci 

Tiftik 

" 
1&b11nluk - -

iç ceviz Ceviz kabuklu iç. fındık 
CeTİziçi 52 - 57 -
Kuıyemi çuyalh 5 38 Yapak 

Kepek ~ dökme - -" Dış Fiatııat iç. Fındık 75 20 
Tiftik mal ... - Butday LfHrpul J 

Tiftik Otlak 135- Şikaıo ' " t Susam 20 2,5 20 10 " Vinipek 

• Yapak Anadolu Arpa An ver• 
Tr&kya Mıaır Londra J 

" • Yulaf Keten T. : 
" 

M11ır beyaz 4 2,5 Fındık G. :Hamburı ,,; 

Mııır aarı 4 15 4 20 L. : ,,; 

• 

3 parmak demir boru ve 5 kalem redikson ve ıaiı" 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Borular orman fidanlığı yakınında 5 tepeden b~ 
teslim edilecek bedeli teslimi müteakip verilecektir· 
ve sair masrafı müşteriye aittir. 

Borular tarihi ihaleden itibaren 1 ayda teslim edil' 
edilmediii taktirde depozit irat kaydoluDacakbr. 

Müşteri mü11akasaya girmezden evvel yüzde 1,S ~ 
zit akçesi yatıracaktır. MüDakasa 28. l .939 tarihind•, 
edileceğinden talip olanlar depozit akçeıile cumarte,ı 
nü saat 11 de Ankara orman müdüriyetine gelmeleri 
olwnur. 

Milli Mftdafaa Vekileti Satınalma .Komisyonund'j 
Hepsine tahmin edilen fıat 5400 lira olan llört k 

mutabiye kapalı zarf U!ulile münakasaya konulrnuşı' 
fbalesi 10 ıubat 939 cuma günü saat 11 dedir. 
ilk teminatı 405 liradır. • 
Evsaf ve şartnansesi bedelsiz olarak M. M. veıı' 

satınalma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıh kanunun ikiocl 

üçüncü maddeleriade gösterilen vesaikle teminat ve ' 
lif mektublarını ihale saatinde en aa bir saat evf,) 
M. vekaleti satınalma komisyonuna vermeleri. 

lzmir Telefon Müdürlüğünden : 
g. t,QJ9 tarihinde ihalesi yapılamayan 1,&~8 lir• 

bammen bedeli dört kalem maneaman demir direği 19.1 
tarihine rastlıyan perşembe ıüuü aaat 15 te açık elıl 
me auretile ihale edi~ecektir. ilk teminat 12 l ,35 . !it~ 
Şartnameler hergin lzmir Telefon Müdürlllğü ile lsta_k 
Telefon Müdllrlüğü Levazım Amirliğinden verilec" 

isteklilerin mezk6r glin ve saatte ilk teminat ve ~-
veıaikle Komisyona müracaatleri. 

Devlet Deairyolları ve Limaa.ları U. Müdürlüğöadl 
Muhammen bedeli 816 lira elan 2400 kilo muhtelif~ 

ta kurşun levha 23. 1.1939 pazartesi günü saat 10,30 da 
darpaşada gar hi•asındaki iatınalma komisyonu tarafı; 
açık eksiltme usuliyle satın almaca.dır. . 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vessı~ 
61 lira 20 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksil 
&ünü saatine kadar komisyona müracaatları Jazımdır. . 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada ıar binasında"1 

misyon tarafından parasız olarak da~ıtılmaktadır. 

* * • .Muhammen bedeli 335,000 lira olan 77 kalem ~ 
telif bakır ve pirinç malzeme 3.3·1939 ·~uma gün ii saat J 
da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın 
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 17150 liralık muvakkat ~ 
nada kanuoÜn tayin ettiği vesİKaları ve tekliflerini aynı 
saat 14,30 a kadar komisyon reislitine vermeleri lazııJJ 

Şartnameler 1675 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ve• 
rinde satılmaktadır. 

Çanakkale Mdıtahkem Mevki Satınalma Komiıyoauad•~ 
Çanakkale mü.tabk:era mHki birlikleri içia kapalı zarf ~ 

a•atıda cİM ye miktarları yazıla malzemeler 1atın alın• . 
ihalesi 30.t.939 pazarteıi rilail saat 11 de mütahkem me.-111 
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haalma komisyonanda yapılacaktır. Taliplerin mezkur tarihte aşa· 
tıda hizalarında ya:ııh teminat akçalarile birlikte komi•yona mü
racaatları. Zarflar ihale aaatinden b r 1aat evvel her iki rarfta 
ml~ürlG oldutu halde komisyona verilir. Talipler ihale kanunu 
nua 2-3 maddelerindeki yarılı yeaikaları yanlarında bulundurma· 
ları meeburidir. Akıi halde ekıiltmeye iıtirak ettirilmezler. Mal
zemelere ait fenni ve huıuat şartnameleri Ankara, lıtanbul ve 
Çanakkale Mat. Mevki aatınalma komiayoalarıoda a-örGlebilir. 

Cinıi Miktarı B· Muhammeni Tutarı Teminatı 
Çelik fubuk 117 ton 15 knruş 32266 lira 2428 lira 
Ker .. te 28,3 M3 52 lira 

il) M 0 Z A V E D E L E Fi 

Ada•• Han Kurtıımu Balııanhtı•dan: 

Şubemize ait kurlıtan derileri 21.1.939 salı günü saat 15 
te kurum binasında satılacaktır. 

İsteklilerin o gün kuruma gı·lmeleri ve şeraiti anlamak 
üzere şubeye uğramaları ve deJlalı görmeleri ve bundan baş
ka mülhakattan bazılarına ait deri şartnamelerini ve ihale 
ginlerini öğrenmek isteyenlerin yine § J bemize başvurmaları 
iIAn olunur. 

İıtanbul Defterdarlığından : 

Sultanahmedde umumi hapishane binası avlusunda 
matbaa binasının 6nündeki ahşap kısmın ankazı muham
men 65 lira kıymet üzerinden pazarlıkla satışa konulmuştur 
Satış 19.1.939 perşembe günü saat 14 de yapılacaktır. 
İsteklilerin ye şeraitini öğrenmek isteyenlerin mezkür gün 
ve saatte teminat makbuılarile beraber Milli Emlak mü-
dUrlüğünde toplanan komisyonda müracaatları. 

Ankara GOmrük Müd6rlGtünden: 

Aıatıda milfredatı yazılı eıya 7.2.39 aalı gününden itibaren 
her gün ıaat ondan &5,30 kadar Akköprü cinrındaki gimrilk 
idareainde açık arttırma ile uttlacaktır. Talip olanları• yüı.de 7,5 
pey akçeıiyle o ıün ye o ıaatte müracaatları. 

Kıymeti 

Kilo Gram L. K. EtyHıo cinai 

12 500 
o 280 
il O'lC 
o sso 
9 200 
o 100 
12 500 

180 
5 000 
1 800 

o 380 
o 998 
3 400 
1 108 
o 218 
ı aoo 

100 
100 
300 
i50 

1 000 
2 500 
o 220 

200 
100 
140 
880 
350 

60 
17 
11 
o 50 
o 20 
o 10 
o 60 
o 10 
6 -
1 90 

o 15 
o 05 
o 75 
o 20 
4 

50 
2 
O Ol 

1 
"° 50 

10 -
2 -
1 
O &O 
o 15 
2-
0 50 

Teferruatı prinçten köıele kotum 
Safi ipek çorap 
Kata loğ 
Boyalı teneke kutu 
Ağaç ka4ık 

Demirden ıalvanizli mutbak levazımı 
Ham ltitümH 
Pirinç ltoru 
Mukavva mamulatı etiket 
Mevaddı liaire ile mürettep muka••a 

kutu 
Ataç saplı ıüpürge sair mevaddan 
Demir kürek 

Akklmülitör 
Kuru pli 
Deriden kadın el çantası sade 
Yaprak aııara 
Kıyılmış pipo tütüntl 
Eıaaa keymıya mahıuı bot tite 
Kij'ıt ilinat resimleri 
Teneke reklim 
Ebonit tabla 
Gaı. maskesi 
Yün menıucat 
Pamuktan öalük 
Lastik top 
Ataç kaşık 
Demir kahve dejirmeni 
Ayakkaltı mantarı 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
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Muhammen ite.leli 18.0IO lira olan 7100 metre muhtelif renlt· 
Jilete liatlk diaamo kayıtı 28.2.39 sah giinü saat 15,30 da kapa-
lı zarf uıulü ile Aakara'da idare binasında aabn ahnacakır. 

Bu ite firmek iıtiyenlerin 1350 liralık muvakkat teminat ile 
lcaaun•a tayi• ettiti nsikaları ve tcıkliflerini ayni gün saat 14,30 
• lcadar Komiıyon Reiıliti•• vermeleri lizımdır. 

Şartnaıaeler par~1111ı. olarak Ankara'da Malzeme Daireainden, 
Haydarp•f•'da Teıellüm ve SeYk Şeflitiaden datıtılacaktır. 

lstanbul BelediyHi 
Şehir Tiyatr09u 
Tepebatı 

11/I ~ıı 1111 ~ DRAM KISMI 

!il/! ,Jıı Yarın aktam 

~ 1111111 .... 20,30 

Haydutlar 
5 Perde 

(239) 2-4 

!2Z!2 L& 

lstanbul Belediye1i 
Şehir Tiyatrosu 

Bu akıam 

Nat 20,39 da 

KOMEDi KISMı 

Oğlumuz 
Komedi 5 perde 

MONAKASA GAZ!TESI 

,----------------------------.-.... 1 İstanbul Belediyesin den: 

~-----------------------------.#' Keşif bedeli 839 lira 80 kuruş olan Üsküdar lhsaniye· 
de alt sokakta yaptırılacak istinat duvarı paurlığa konul
nıuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım MüdilrlUğünde 
fÖrülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan 
başka Fen işleri MüdürltiğüDden alacakları fen ehliyet 
vesikaaile 02 lira 99 kuruıluk ilk teminat makbuz veya 
•ektubile beraber 19.1.939 perşembe günü saat 14 bu-
çukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8) (258) 

• • • 
Beyoğlu .laastanesine 1 üzumu olan ve hepsine 566 lira 

58 kuruş bedel tahmia edilen 10 kalem Cerrahi alat açık 
eksiltmeye konul11rnıtur. Listesile şartnamesi Levazım 
Müdürlüiünde görülebilir. istekliler 2490 sayılı kanunda 
yazılı veıika ve 42 lira 49 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 23. t .939 pazartesi günü saat 14 
buçukta Daimi !ncümende bulunmalıdırlar. (İ} ( 148) 

Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu 
Başkanlığından : 

CiDıi Miktarı Muhammen tutan 

Tatbikat elbiaeıi 
Harici elbiae 

32 takım 
60 .. 

Muvakkat teminah: 147 liradır. 
ihale 17.1.939 aah ıaat: l 1 de 

Tatbikat ayakkabı 
iskarpin 

32 çift 
60 • 

512 
1440 -1952 

a36 
300 
636 

Muvakkat teminata: 48 lir adır 
ihale 17.1.1939 aah saat: ı ı,ao da 

lira 

" 
" 

lira 

" 
" 

------
1- Biyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi talebesi 

içia yukarıda miktarları yazıla elbiae ve ayakkabıları "2,, ıartna
me ile ekıiltıneye çıkarıJmıthr. 

2- 2kıiltme fatanbul Viliyeti Detterdarlığ'ı muhaaebe Mlidür· 
lüjü Dairesinde 17.1.939 gününde .aat 11-11,.iO da yapıla cak. 

3- Ekıiltmeye girebilmek için yukarıda her iki kıs ın altla
rında yazılı muvakk•t teminatların maliye veznesine yatırdıkları 
na dair makbuz ibraz etmek ve 2490 sayılı kanunda yazıla eY11afı 
baiı elmak elzemdir. 

4- Şartaameleri ve kumat numunelerini görmek ve enafını 
itrenmek iateyenler tatil j'anleri hariç herırün BilyQkdere Bah
çeköy Orman Fakiilte•i Muhaaclaeaine müracaatları. (9M3) 4-4 

İıtanbul Vakıflar 

Kıymeti 

Lira Kr. 

1199 00 

Direktör) üğün den: 
Pey para11 
Lira Kr. 

89 83 

Vefada Darülhadiı mahalleainin İmaret ıokağında 4 No. lu ve 
bermucibi çap 279,73 Metre murabbaında bulunan şeyh Vefa İma
ret arsasının tamamı 15 rün müddetle açık arttırmaya çıkarıl
m14tır. 

İhalesi 27.1.39 cuma günü ıaat 15 de icra edileceğinden talib
lerin Çenlterlitafta Vakıflar Baımüdürlüğüodc Mahlülit Kalemine 
milracaatları. (235) 

Nafıa Vekaleti İstanbul Elektrik işleri 
Umum Müdürlüğünden 

1- Muhammen bedeli ll400 lira tutan 200 ton mazut kapalı 
zarf uıulile aatın alınacaktır. 

Sayfa 3 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1- Şartnamesi mucibince 1150 kilo bergamut esansı pa· 
zarlık usolile satın alınacaktır. 

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

111- Şartnameler parasız olarak hergüc sözil ge~en Şu
beden alınabilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarula atılı 
geçen Komisyona gelmeleri ilin ohınur. (41) 4-.t 

• • • 

1- idaremizin Paşabahçe Fabrikasında mevcut 3000 
adet müstamel galvauiz ve saç bidon 500 fJdedi 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 1t25 liradır. 

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

iV- Arttırma şartnameleri parasız olarak her ıiin 
sazü geçen Şubeden alınabileceği gibi bidonlar Paşababçe 
Fabrikasında görülebilir. 

V- Mühürlü teklif mekta&anu kan•ni vesaik ile yüz
de 15 güvenme parası makbuzu ••ya baaka teminat mek· 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale günü en 
geç saat 15 e kadar yukarıda adı geçe• Satış Komisye
nu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

Cinsi Miktarı 

Baskül (Kollu) 1 adet 

" " 
1 

" 
" (otomatik) 1 " 
" 

(İnsan tartan) 
" 

Şalter (2000 amper- 1 ,, ) 

• • • 

Tartma 
Kabiliyeti 

300 kg.lık 
500 " 300 " 

(84) 4-4 

OO 7,5 
Muham. Te-
Bedeli nalı Saat -----

100 ) 
110 ) 
700 ) 15 
50 - ) 

960 72 ) 

tik 3 kutuplu ) 500 37,50 il 
Amper metre (2000 i ·,, ) 

amperlik 
1 İdaremizin İzmir Fa'9rikası ıçın bir adet 300 kiloluk 

koli• bir adet 500 kiloluk kollu bir adet 300 kiloluk 
otomatik •e bir adet iasan tartan baskül ile Cibali 
fabrikası için 2000 amperlik l kutuplu Şalter ve 2080 
amperlik 3 adet amper metre şartnameleri mucibince 
ayrı ayrı açık eksiltme uıulilo aatın alınacaktır. 

11- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizala· 
rında gösterilmittir. 

Hl- Eksiltme 23. 1.939 tarihine raatlıyan pazartesi ıüaü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şube
den alınabilir. 

V- Eksiltmeye ittirak etmek istiyenlerin fiatsız fenai 
teklif ve katalokları ihale gününden bir hafta evve
line kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesiae ver• 
meleri ve tekliflerinin kabulünü mutaıammın vesika 
almaları lazımdırl 

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

2 - Eksiltme 28.1.39 cumartesi gOnü aaat 10 da İdarenin tü· 
nel batıDda metro han binaıının altıncı katında toplana· 
cak arttırma ekıiltme kemisyonunda yapılacaktır. 

3- Bu ite ait tartnaıneler idarenin levar.ım Müdürlütünden 
paraııı. olarak teni edilmektedir. 

"- Muvakkat teminat 1005 liradır. 

Türkiye Cumhuriyeti Nafıa Vekaleti İstanbul 
Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 

Eksiltme nanı 5- Teklif mektublarının 2490 numaralı kanun ahkamına uy
gun olarak ve ekıiltmeden en az bir aaat evvel komis-
yon reislifine verilmit buluamaaı lazımdır. (253) 2-4 

Müteahhidlerin Nazarı Dikkatine 

Nikola DA VRANOF 
Ticarethanesi 

Polonya Kontrıplak ve Meşe Parke deposu 

Poloayaaıa en ... ,bur fabrikalarının ylksek kalite 

KONTRIPLAK ve MiŞE PARKELERi bulunur 

AdrH : Mah•ut Pafa Telefen: 22870 
Büyük Yaldıı. laaa N. 11-14 T elrraf: DA VRANO-lıtanbul 

1- Muhammea bedeli 2750 lira tutan muhtelif kudret ve te..et· 
türde 5500 adet ampul kapah zarf usulile aatın alınacaktır. 

2- Eksiltme 7.2.939 tarihinde aalı günü aaat 15 te İdarenin tü
nel başında metro han bina11nın altıncı katında toplanacak 
Arttırma Ekıiltme Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Bu işe ait şartnameler idarenin Levaı.ım MüdürUitünden pa
rHız olarak tedarik edilebilir. 

4- Muvakkat teminatı (206.25) iki yüı. altı lira yirmi beş kuruttur. 
5- Teklif mektublan 10 2490 numarala kanun ahkimıoa uygun 

olarak ve eksiltmeden en az bir aaat evvel Komiıyoa Reiı-
liğiae verilmıt bulunma11 liı.ımdır. (289) l 4 

lmti,... -- ... pa ...... 
Dü•t1ra: 1-a Girit 

... ...... 7er: ARTUN a.-.11ıuı 
C.lat. BWb .-... Ne. 19 

E 777' 
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AB NNEMENTS: Qaotidien des Adjudication 
ADMINISTRATJO~ 

Ville et Province •• 
3 MOIS Ptra. 450 

6 • " 850 
12 • " 1500 

Y orbourtebou Han 
ler Et•••• N. 3-4 

Galata, Perchembe Baz.ar 

T 616phone: •9442 
UNAKASA 

Etranger : 12 •oı• Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. 5 Boite Po•tal• N. 1261 GAZETE .S 1 
Pour la Publicit6 a'adreHer 

i I' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 
Adreue T616rrapbique: 

Jatanbw - M0NAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

©bjet de l'adjudic tion Mode Prix 
d'adiudicat estimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Cautioa. 
provisoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Chnrgca 

Jours Heure 

Conetructlon-Reperatlon-Trev. Publics-Materlel de Constructlen-Certoaraphla 

Construction· piate et route en asphalte (cah. 
eh. P. 204) 

Achivement constr. et installatio• a l'h6pital 
de Çorlu (uh. eh. P. 205) 

Rep. toiturc et partie en bois de trois bitis-
ııes municipales. 

Reparation s/routc Tarsus-Pozantı 

Conatr. bitısse ecole Prima!re kaza Çine. 
Construction konak gouvcrnemcntal kaza Hopa 
Reparation appartement. 
Conatruction dcux garagea iı Kütahya (cah. 

eh. P. 501) 
Constr. deux garares İl Balikeıir (cab. eh. P. 

240) 
Constr. deux garages a Uşak (<-.ah. eh. P .246) 

Pli cacb 40839 70 

,, 

Publique 2738 lli 

.. 3713 14 
Pli caeh 27570 31 

.. 47285 64 
Gre a gre S72 -
Pli cacb 100200 89 

,, 47836 03 

,, 49115 37 

3063 -

3147 68 

195 14 

278 50 
2068 
3146 41 

27 90 
6260 -

3588 -

3684 -

Dir. Gen. Voies Aerien. de l'Etat 30-J-39 10 
Anlt. et lstanbul 

Com. Ach. Corps Armee Çorlu 30-1-39 16 

Kaymakamat lncesu 

Oir. Trav. Pub. l9el 
Vilayet Aydın 
Dir. Fıııc Hopa 
Dir PTT. Ankara 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

• 

" 

24-1-39 10 

30-1-39 15 
30-1-39 15 -
27-1-39 14 -
26·1 39 15 -

7-2-39 15 -

7-2-39 15 ~o 

7-2-39 16 -

Produits Chlmiques et Pharmeceutlques-lnstruments Sanitalre&-Pourniture pour Hôpitaux 

Uııtenııile d'alcool : 500 p. 
Oxygcne : 5000 m3 

Publiquc 
n 

1375 -
4000 -

Etectricite-Gaz-Chauffege Central (lnstallation et Meteriel) 

Fıls telephoniqueı nua et couverts 10 lotıı (ai.} 
Cibles de campagne a reophore : 50 p. 
Groupe electrogene Dieacl pour eentrale elee-

trique 

Publique 
,, 

Pli cacb 

3009-
1100 

ttablllament - Chauaaurea - TINaa - Culra 

Manteaux : 4!-48 p. (aJ.) 
Etoffc pour robe : 160-180 m. 
Drap de lit : 14300 p. 
Confeclion palctots : 480 p. 

P.ıblique la p. 14 -
,, le m. 4 50 

Pli cacb la p. 1 30 
Pli cacb 1-440 -

Ataet1blement po11r Hebftatlon et Bureaux-Tapiaserie ete. 

f abrication de banes : 37-40 p. !tulaliq.ae la p. 16 50 

Bois de Oonatruation, Plancha. Potea11x ete 

Cbarpente : 28,3 m3 (Voir Oivcrs) 
Bois de pin : 35,275 m3 

Divan 

Baruettes en aciev : 117 t.- Cbarpente: 28·3 
m3 

Cuivre en plaque : 2400 k. 
Hachc: 400 p.-doloires: 400 p.-scies: 200 p.

pclles: 200 p. 
Poteaux en fer: 4 lota (aj) 
Oivera materiels en cuivre et eo laiton: 77 

lotl (cah. eh. 1675 P.) 
Articlea de selleria: 4 lots 
Tuyaux ea fer indig. de 3 pouces: 900 m. 

ete. : 5 lota 

8) Adjudications a la surenchere 
Peaux et boyaux : 5-7000 p. 
Decombres de maison en bois. 
Machines et autres outils et iutrument• etcı. 

de la f abrique Çırçır. 
Boiı de pin : 50 m3 
Bois de sapin : 515 m3 

,, ,, cla~ae : 768 quint. 
• ,, pin : 281 m3 

Pcaux provenaat des kurbana. 

l'li eacb 
Publique 1763 75 

Plı cach 32266 

Publiquc 
,, 

816 -
1320 -

" 1618 -
Pli cacb 335000 -

" 5400 -
Publique 

Publique - -
Gre a gre 65 -

266046 -

Publique le m3 4 60 
,, " 4 60 
,. le quint. O 15 

le mi 4 60 ,, 
" 

5!0 
620 

9 QOO 
5 000 

2-
0 50 
o 15 
1 25 

Altı kösele yi:ıü pamuk ayakkabı 
Ağaçtan çocuk oyuncağı 

u 500 
120 
200 
320 
150 
120 

adet 4 
,, 2 

080 
5 100 

200 
3 000 

500 

10 70 
J 50 

15 
3-
0 20 
o 20 

26 
2-

20 
ı-

0 10 
6 

40 

iptal edilmiş defter 
Çiniden elektrik le..azımı 

Çamaıır sabunu 

Boyalı pamuk mensucat 
Pamuk Vatka 
Yün mensucat 
Tuvalet sabunu 

,, fırçası 

Yün kadın ıapkaaı 
Pamuk kadife şapka kadın içla 

,, ailgi bezi 
Ke•ilmit idi yazı lı:iğıdı 

Pitmit topraktan sırlı mamulit 
Pamuk mensucat 
İptk kordeli 

103 12 
300 -

225 67 
82 50 

50 40 
60 75 

1394 25 
180 -

41 50 

132 !9 

2420 -

61 20 
99 -

121 35 
17150 -

405 -

18 
178 -
9-
7'-

011 
400 
700 
620 
580 

60 000 
100 

000 
210 
810 
300 
800 
IOO 
080 
010 
080 
8i0 

Coıa. Acb. hate11d. lst. Tophane 30-1-39 10 30 
1 ere i.xpl. Cb. de Fer Etat H.paşa 26·1-39 10 30 

Dir. Telephones lzmir et latanbul 
Com. Acb. Min. D~f. Nat. Anlc. 
Mun. Edremit, Ank. et lstanbul 

Dir. Culture Konya 

" Com. Ach. Min. ~ef. Nat. Ank. 
Bir. PTT. lstanbul 

19-1-39 16 -
20-2·39 15 -
24-1-39 10 -

20-1-39 15 -
20-1-39 14 -
8-2-39 11 

30-1-39 14 -

Dir. Eeole Sccondaire de Garçon 30·1-39 14 -
a Konya 

Co•. Acıh. Placıe Forte Çaaakkale 31·1-l9 11 -
1 ere E.xpl. Ch. de Fer Etat H. paşa 26-1-39 15 -

Com. Ach. Ptace Forte Çanakkale 30-1-39 11 -

1 ere Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 23-1-39 10 36 
Oir. PTT lat. 7-2-39 14 

,, T elephone• h:mir et lst. 
,\dm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 

· Caisse H.paşa 

19·1 39 15 
3-3-39 15 30 

Com. Acb. Mia. Oef. Nat. Ank. 
Dir. Pepiaiere Foret• Ank. 

10-2·3~ 11 
28·1-39 11 

Ligue Aviation Turque Suc. Bursa 26·1-39 15 -
Defterdarat Iataabul 19 1-39 14 -

• Içel 6-2-39 14 -

Oir. Feretı Konya 25-1-39 15 -
• 25-1-39 15 -
,, 2~1~9 15 -
,, 2S-1·39 15 -

Ligue Aviatien Turqoe Suc. Adana 2-4-1-39 15 -

00 05 
05 -
00 50 
00 lO 
00 60 
07-
00 05 
20-
01 -
00 10 
22 
50 -
00 so 
02 -
()() 20 
()() 05 
ff 05 

P'a•uk silıi bezi 
Kösele Glaf 
Transformatör 
Ataç tokmak 
Lbtik mamulita 
Matbaa mürekkebi 
Galnaiı:li çivi 

İpekli mahlüt ıerit 
Pamuk çorap idi 
Selliiloit kalem idi 
aafi ipek mensucat 
ipek i,Iemeli yatak örtiai 
Pamuk menaucat 
Deri para cüzdanı 
Pirinçten yazılaaae feyazı•u 

Kij'ıd kaplı net defteri 
Sellileit t•rteveli eep aynası 

Avis Officiels 
De l' Administration Generale des Chemins 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 
Divera materiels en cuine et en laiton en 77 articleı 

d'une valeur eıtimative de 335.080 Ltqs. seront acheteı 
par voie d'adjudicatioa souı pli cachete le Vendredi 3 
Mars 1g3g a 15 h. 30 au local .le l'Admioistration Gene· 
rale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prentire part doivent re•ettre a 
la Prisidence de la Commiuion le jour de r adjudication 
juıqu'a 14 b. 31 leura offres, une garantie proviıoire de 
17.150 Ltqs. et leı certificats exigeı par la loi. 

Les cahiers des cbarges sont en vente au prix de 
1175 Ptrı. aux Caisses d' Ankara et de Haydarpaıa. 

(238) 1-4 

' Müteahhitlerin Takvimi 

Salı 17-1 .g39 

Tayyare kanat bezi (MMV) .~! 19' 
Adapazara11a Sapanca röliaden su isaleai (Dahiliye Vek.) J\! 898 
Otobüa ve trambriia (l:a•İr Bcled.) ,!\'O 898 
iskele vinçi (lnlais. U. Müd.) J;. 8'8 
Kalorifer ltuanı (lat. PTT Müd.) !\! 925 
Elbise ve ayakkabı (Orman Fak. Mub. Kom..) J\'; 926 
Çamaşırlık bez (MMV) 1'! 926 
Fototraf alit ve edevatı (Ank. Beled.) J\! 926 
Kestaae ataeından mamul tirfon yatata (DDY) ~! 928 
Mobilya (Diyarhakır Nafıa Mld.) .. ~ 921 
Yerli otoklav (MMV) ~; 929 
Klektrik ltapsull ve nişan fişefi (lnbia. U. Müd.) .".\! 933, 
Hamam kaııasıı (Kayseri Vakıf. Mütıl.) .. '\! 936 
iskarpin, elbise, kaeket ve iç çamaıır (Niğde Ortaolt. Bir.) J\! 939 
Kamyoa ıasesi (Trabzon Beled.) J\'! 939 
Et (Harb Akademisi Komut.) .\'! 940 
Yollar tamirata için malzeme ile ıarara yap. (lıt. Beled) X• t}41 

11 Memento des 

Mardi l 7 · l ·939 

Toile pour avien (Min. Def. Nat.) No 896 
Adduction d'eau a la viUe Adapazarı (Mi•. de L'lnterieur) No 898 
Autobua et trambua (Municip. lxmir) No 898 
Grue pour debarcadaire (Dir. Gen. Monopole•) No 898 

bı 

tı 

•111 

iri 

D 

Cbaudiere peur chauffage ceatral (Dir. P.T.T. lst.) No 925 •Ti 
Costumes et chau11urcs (Com. Acil. Fac.ılte Forreat. lst.) No 926 ;ıJın 
Toile pour liare (Min. DM. Nat.) No 926 Y 
Articles photoıraphique (Municip. Ankara) No 926 hk 
Douillea de tirefondı en boia tile claataigne (Ch. de Fer Etat) No 92' 
Artıcleı tıl'ameublement (Dir. Trav. Pub. Diyarbakir) No 928 
Autoclavc indirene (Min. Def. Nat.) No 929 
Caıtsules elcctriques et cartouches (Dir. Gen. Monopolea) No 933 
Chaudi6re pour hain (6ir. Vakoufs Kayseri) No 936 
Chaussures, cost11•ea, casq.ette1 et linre• (Dir. Ecolc 

Nifde) No 939 
Chlssiı pour eamion (Manicip. Trabzon) Ne 939 
Viande (Academie de Guerre) No 9-41 
Materiel pour reparatien rHtH et conıtr. rrille (Mua. lst.) No 941 

adet 

7 100 
1 220 

100 

100 
010 
300 

10 150 
1 041 
1 400 

010 
! 250 
2 080 

020 
J9 000 
2 250 
o 340 

100 
O!I 
300 

2 ,s. 
5iO 

'37 -
ıa -
2-
1-

00 25 
80 os 
05 80 
55 
00 80 
01 ot 
00 15 
2 40 
5 00 

00 10 
1368 00 
oeeo H 

05 
01 50 
00 10 
11 00 
25 IO 
Ol iO 

Radyo 
Deri eaket 
Deri laarita çantuı sade 
Yüa kumaıtaa erkek ıapkaaı 

Yld diter m••••cattaa terlik 
Pamuk •ilri beır.i 
Bi•iklet çantaaı takı•ı 
Radyo 
Makiaa aka••• 
Ketea terba 
D•mirdea yazılaaae feyaza•ı 
Mukavva bavul 
Glbe deri 
Elaoait ma•ulitı 
ipek meaaueat Hfi 
•Katranlı tılirt köte •iaç 
De•İr cinta 
Deri ılaf sade 
Pa•uk sarfı lltezi 
ipekli mabhlt çorap 
Yüatılea erkek paltHu 
Fırça aebatt 

( Dnami yat) 


