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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye için Kuruş 

3 AYLIGl 450 
6 • 850 . 

12 • lSOO 
Eenebmemleketler için 

12 aylığı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makb61 değildir . 

~ 
··············~ 

SALI 

HergDn çıkar iktisadi, malt ticari ve zirai 
il 

o 

GA~E'fESll 

17 lkineiklnun IOll 

t•••·········~~ 

~ 
ID:ARiHA N2 : 

~ 
Y oğurtcu hanı, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe Paıarı 

İLAN ŞARTLARI 

~ 
tdarehaoemizde rirüfülGr 

Telır.: lst. MO~A~~SA 
Telefon. : 49442 

~ Posta kutusu ~ . 1261 

~·············· 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

emleket 
bışardan gelen pa
trıuklu mensucata 

rekabet 
anayi birliği idare heyeti 
, toplanarak pamuklu men
t fabrikatörlerinin dilekle· 

1İ dinlemiştir. Fabrikatörler 
h'lete ait ve pamuklu men· 
eat yapan fabrikalarla ferdi 
nıaye ile çalıfan fabrikalar 

!.aaında bir it bölümü yaparak 
litan da cinı itibarile fab · 

alara ayrı ayn olarak tahıiı 
lilıneıi &a) eıinde hariçten 

tnleketimize getirilen pa· 
•ldulara rekabet edilebilıece· 

i ileri ıürmektedirler. Fab· 
llatörlerin bu huıuıta görü· 
llnıek üzere Ankaraya bir he· 

rönderecekleri ıöyleniyor. 
Birlik Hnelik meıai raporu· 

1 tetkik ve huabat hulilala· 
IUn teftişi itin heıap müfettiş
lrİ tayinine karar vermiştir. 

)ün on dört vagon 
buğday satıldı 

Dün tehrimiı.e altısı toprak 
laıulleri Ofiıiae ait olmak 

aere 14 vagon buğday, 6 va-
•n arpa, birer va,.on çavdar 

lmit ve utıhnışbr. 

1 Sert butdaylar 5. 5,05 ve yu· 
Ufaklar 5,25 - 5,37 ,5 kuru,

b, Çavdar 4 kuruttan Anado· 
arpaları •, 14-4, 15,5 kuruttan 
ılmıttır. 

lvvelce retirilen ıarı mııır
lr, 4,30, kendir tohumu 12,30 
IUtyenıi 5,35 kuruta sablmış· 
il'. Deri tiftik 74-77 -.e birinci 

nllik zeytinyağlar 56 ikinci 
.. -.i ola•lar 40 kuruttan ve
'llmi,tir. 

Yapak 1atı,ları hararetli o· 

hk devanı etmektedir. Dabak· 
DDlıt olarak yerli 1&rfiyat ve 
racat için 1100 balya yapak 
tılmı,br. Trakya ve mümasili 
•ırcık malların kiloıu 62-65, 

1 
iaci kıvncık Ye .ıa;hç yapak· 
fi 59-60, birinci Anadolu 59 

Anadolu orta mallar1 ~51, 
baklaamıı mallar 53-55, muh· 

lif mıntakaların ikinci kırkım 
anmıt yiinleri de kiloau 72 

5 kuruttaa ıablmaktadır. 
Muiatelif memleketlerden Tiir· 

İJ'e malaıullerile mamuliba
n talepler devam etmektedir. 
Son hafta içinde Almaaya· 
D iıtenilen mallara ilive edi· 

n taleplerde portakal, zeytia· 
atı palamut tez.u -.e hüluaaı 
bbi •ebatlar varclır. 
Kıbr11 ada11 için4e Türkiye 
amul ibndan baaı •addeler 
tanilnaektedir. Letenya için 
urdamuadan portakal talep e· 
Um ittir. 
Soa giialerde Almanya ile 
atlamıt olan tleri ıaamülib 

leri (ittikçe cHlanmıtbr. 
erli fabrikamızın yapbklar1 
eşin Ye ubtiyanları Almaa 

iyasa11 iyi tuttutundan bu iki 
eYi mallar üzerindeki itler a· 
lmıttır. 
ihracat denm etmekte ve 
kitafı lmit etlilm•kteclir. 

Haberleri 
Amerika ile takas usulü 

kaldırılacak 
Amerib He yaptıtımız yeni 

ticaret aolaşması•ın Ratifiye 
edilmiş suretinin Amerikadan 
gelmeıi bekleamektedir. Ratifi· 
kasyon olur almax Amerika ile 
olan ticaret muameleleri derhal 
renişliyecektir. Evvelce tatbik 
edilmekte bulunan takas mua· 
meleleri devam etmektedir. Bu 
muameleler yeni anlatmanın 

tatbik mevkiine fİreceti fÜne 
kadar muteber olacakhr. Taıdik 
ve tatbik aününe klldar başlaa· 
mış ve hazırlıkları ltitirilmek 
üzere bulunacak bitün takaı 
işleri anlatmanın batlamıı ol
masma rağmen muteber olarak 
sayılacaktır. Ancak o tarihtea 
itibaren yeni taka1 işi yapılan· 

yacakbr. 
Ticaret anlaşmasının tatbikin· 

den evvel başlamış ve takas 
yolu ile ihraç olunan yapak ve 
t: arsak itleri devam etmektedir. 
Anlaşmanın tatbikinden sonra 
da aynı itlerin inkişaf edeceği 

ve bilhuıa av derileri üzerinde 
iyi işler yapılacağı ümit edil
mektedir. Eıkidenberi n deri· 
lerimizden bilha11a tav,an de· 
rilerini toplamakta elan Ame
rika piyasalar1 yeni anlatmadan 
senra bu derileri yeniden alma· 
ğa talip elacağı tahmin elua-

ı maktadır. Bazı iptidai madde
lerimiz için Amerikan gümrük 
tarifelerinin indirilmeı de Türki· 
ye 111ahıullerini Amerika piya
salarına taDJtmak için çok naü· 
ıait ve.ileler tetkil edecektir. 
Bu itibarla yeni anlatmaaıa tas· 
diki piya1alarımızda ehemmi· 
yetle beklenmektedir. 

Ankara Borsası 
t6. t.939 

Açılış 

ı lngiliz lirası 5.91 

100 Dolar 126.40 

100 Fran11Z fr. 3.3325 
100 Liret , ,65 

100 lıviçre fr. 28 5575 

ıeo Holanda fi . ~.69 
100 Rayhitmark 50 74 

100 Belçika fr. 21 .3675 
J(M) Drahmi 

100 Leva 

Kapanış 

5.91 

126.40 

3.3325 
6.65 

28.5575 
68.69 

50.74 

21.3675 

1.0775 

1.555 
4.335 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret muahedeleri 

İptidai maddeler tenzilatı v. s. hakkında 
Maliye Vekaletinin Tamimi 

Muamele vergisi umumi tebliği 
Seri No: "14,, 

23221/33-20151 sayıh ve 18.7.37 
tarihli umumi tebliğe ektir: 

Muamele Verriıi Kanununun 
5 inci maddeıi mucibince ihzar 
olunup İcra Vekilleri Heyetini11 
210010 numarah ve 8.12.1938 
tarihli kararile tasdik ve Reımi 
Gaxetenin 4089 numarah ve 
20.12.938 tarihli afiıhasında net· 
redilen 1938 mali yılı iptidai 
maddeler tenzilat cetveli bath 
olarak ıöoderilmittir. 

işbu cebelde yazıh tenzilat 
Diıbetlari kararname mOnderi · 
cabadan da anlaşılacağı üzere 
verıileri aylık beyannamelere 
müsteniden tahakkuk ettirHen 
ıınai mle11e1eler hakktnd• l 
kiauauevvel 19.iS tarihinden 
itibaren ve 3535 sayılı kanunun 
2 nci maddeıi mucibince mak
tuiyete bağlanan ıınai müeue· 
seler hakkında da mezkur ka· 
nunun meriyete girdiği 16.7.938 
tarihinden itibaren tatbik olu
nacaktır. 

Binae•aleyh ayhk beyanna
melere müıteniden Yergileri ta
hakkuk ettirilmekte olan 11nai 
müe11eıelerin 1 kiaunuevvel 
1938 tar•hinden itibaren vere· 
cekleri ikinciteşrin 1938 ayına 
aid beyannamelerde göıterilen 
sabt kıymetlerine bu cetvelde 
yazılı tenzilat niıbetleri tatbik 
olunacak ve lııu cetvelde tenzi· 
lat niıbetleri ııfır olarak göı · 
terilmit olan saaayi için iptidai 
madde tenzilatı yapılmayacak· 
tır. Bu umumi teblitin Yurudu· 
na kadar ikinciteşrin 1938 ayı · 
na aid beyannamelerini vermiş 
Ye 1937 mali ydı cetvelindeki 
tenzilit niıbetlerine a-öre ver· 
gileri tahakkuk ettirilmif olan 
ımai mile11eselerin Yergileri de 
tekrar gözden geçirilerek 1937 

~yıla tenzilat cetvelinde ııösteri· 
len miktar ile yeni cetveldeki 
miktarlar arasında değişiklik 
yar ise evvelce tahakkuk etti-
rilen vera-iler yeni cetvele ıöre 
tashih olunacak ve ta1hibat ne· 
ticeıinde haaıl olan fark, hazi
ne lehine iıe müesıeseden ay· 
raca tahıi! ve mükellef lehine 
ise tahakkuktan ter"i• ve tala-

ıil olunanlara müesseıeye red 
veya ileriki aylar vergilerine 
mahıup olunacaktır. 

Ancak, 3535 numaralı kanu
nun 2 nci naaddeıi mucibince 
maktuiyete batlanma11 icabeden 
müe11eıelere gelince, cetvelde 
yazıh tenzilat niıbetleri bunlar 

l hakkJDda 16.7.938 tarlhindea 
itibaren tatbik olunaeatından 
bu aevi müe11eıelere, reıen 

takdir komiıyonlar1nca takdir 
olu•an matrahlar izerinden 1937 
mali yılı iptidai madde tenzilit 
cetvelindeki nisbetlere göre ta
hakkuk ettirilmit olan nrgiler 
de, yeni cetveldeki miktarlara 
göre tashih olunarak, fazla ta· 
hakkuk ettirilditi aalatılacak 
vergileor terkin Ye tahsil olunan· 
lar1 da ertesi ay' arın vergileri· 
ne mahsup olunacak, noksan 
tahakkuk ettirildiği anlatılan 

vergiler olursa noksana aid kı· 
ıım ilanten tarbedilerek mü
kelleflere usulü dairesinde teb· 
liğ edileeek ve itiraz oluaduğu 
taktirde tetkiki itiraz komisyo
nuna ıevkedilerek kabili tahıil 
hale getirilecektir. 

Maktuiyete batlanan ımai 

müeueıelerdea eYvelce tarhe· 
dilen vergilere ittiraz et111it 
ve ittirazları, tetkiki itiraz 
ye temyiz komisyonların· 

ca karara bağlanmıf olan· 
lar hakk1nda, bu kararlarda 
mükellefe tarholunan -.erginio 
miktarı tasrih edilmiş olmadık· 
ça yani kararlarda .. . ..... lira 
muamele vergiıi tasdik olun· 
muftur •• deoilmedikçe yeni cet· 
vcideki nisbetlerin, komiıyon 

kararlarile tabakkuk etmit ve· 
ya katileşmiş olan ver1ıilere de, 
İcra Vekilleri Heyeti kararına 
göre yeni cetveldeki nisbetlerin 
tatbiki icabeder. Henüz komiı· 
yonlarca karara batlanmamıt 
olan tarhiyat hakkında yeni 
cetveldeki nisbetlere göre tarM 
biyahn taahibi lizım gelecetin· 
den bahsila komiıyonlara mil· 
temmim biı· IAyiha verilme.i 
ve layihada tekli tuhih de 
rösterilmek suretile taıhihin 
yapalma11 temin olunacakbr. 

(Devamı var) 

a) MÜNAKASAL R 
ıeo Çek. kronu 

ıoo Pezeta 

100 Zloti 

1.0775 

1.555 

4.335 
5.91 

23.,475 
25.02 
0.9025 

5·91 inşaat. Tamirat - Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 
23.9475 

100 Pearo 

100 Ley 
HM Diaar 2.8275 

100 y eD 34.5025 

100 lsveç kronu 30.4275 

100 Rahle 23.87 

25.02 

0.9025 
2.1275 

34.5025 

30.4275 
23.87 

ESHAM ve TAHViLAT 

Siv&1-Er:zurum ili 19.20 19.20 
Errani 19,75 19,75 
Tiirk Borcu 1 vad. - ,- -,-

• ,, 1 P. 19,375 19,375 
,, ,, 111 P. 

İzmir Eıaaf Ye 
Ehali banka11 

-.--.-
5,90 

--,-
- ,-
5,70 

İstanbul Telefon MüdürlüğüDden : . 
Telefon ıebekesinde yapılacak tevsiatt tlolayısile lıtan• 

bul Vilayeti hutladları dahilinde yapılması icab eden Ye 
14.1 .939 tarihinde ihalesi yapılamıyan tahminen 4022 m2 
parke, 11()8 m2 çimento ve 1009 m2 asfalt kaldırım tamiratı 
işleri açık eksiltmesi 24. l .939 salı günü saat 11 de müdür
lük ltinaaıadaki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel 4290.78 muvakkat teminat 322 lira 
olup şartnameleri hergün bedelsiz olarak Levazım amirli· 
iimizden alınabilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve kaldırım işi yapabile· 
ceklerine dair İstanbul Belediyesiade• alacakları ehliyet 
vesair vesikalarile mezk6r rüa ve saatte Komiıyoaa mü
racaatları. 

Balıkesir Vilayet Daimi Enclfımeninden: 
Eksiltmeye konulan iş: Susığırlıkta merkez birinci o

kuluna ilaveten yapılacak pavyon intaatı olup 26. 1.939 
tarihine rastlıyan perşembe günü saat l O da ihalesi ya
pılmak üzere 15 fÜD müddetle açık eksiltmeye konulmuı-
tur· ' 

Keıif bedeli 4858 lira 7 4 kuruı ve auvakkat teminatı 
3G4 lira 4() kuruştur. 

B• işe aid evrak şunlardır: 
A Keşifoame ve çiıelie 
B - Fenni ve hususi şartaaaesi 
C - Mukavele örneği ve evrakı saire 
D - Bayıadırlık işleri genel şartnameıi. 
Bu evrakı görmek istiyenler laer gün viliyet daimi en• 

cümen kaleminde göreltilir. 
İhale yukarıda ya'lılı muayyen a-ün ve saatte laükü· 

met konağında müteşekkil daimi encümen huzurunda ya
pılacaktır. 

Bu işe girebilmek için ihale ıünündea liakal sekiz 
gün eyvel •iliyet makamına müracaatla naha mtıdürlü· 

günden ehliyet vesikası alınması şarttır. 
leteklilerin muYakkat teminatını malsandığına yatırdık

larına dair makbuz senedi yahut banka mektubile vili· 
yet daimi enciimeniee müracaatları ilin olunur. 

Hopa Malmüdürlüğöndeıı : 
Hopa kazasında yeniden inşa edilecek hükumet ko

nağı şartname ve projesine göre inşası kapalı zarf uıulile 
eksiltmeye çıkarıl .. ıştır. 

Keşif bedeli kırk yedi bin iki yüz seksen beı lira 
altmış dört kuruştur. 

Eksiltme 27. t.9.19 tarih cuma rünü saat 14 de Hopa 
maliye eksiltme komisyenu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri proje ve sair 
evrakı istekliler Çoruh nafıa miidürlüiüade Ye Hopa mal· 
müdürlüğünde okuyabilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin öç bin beş yüz 
kırk altı lira kırk bir kuruşluk muvakkat teminat verme· 
leri ve nafıa müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikaıile ca· 
ri seneye ait Ticaret odası makbuzu ibraz etmeleri lAzım· 
dır. Ehliyet vesikası eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evvel bir istida ile nafıa müdürlüğüne müra· 
caatları muktezidir. Bu müddet zarfında vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

İstekliler muvakkat teminat makbuzu veya mektubu 
ticaret odası makbuz ve ehliyet vesikası ile teklif mek· 
tuplarıoı ihale günü olan 27.1.39 cuma günü saat 13 de 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde teslim 
edeceklerdir. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

İncesu Kaymakamlığından: 

t 1.7.939 tarihinde eksiltmeye konulup keıif bedelleri
ain noksanlığı lıasebile talip çıkmayan 71 1 er lira 32 ter 
kuruş keşif bedelli İncesu belediyesiae ait iç adet kir· 
gir binanın çatı ve ahıap aksamı keşfine ita kerre 200 
lira 48 kuruş ilivesile her birerlerinin keşif bedelleri 91 t 
lira 72 şer kuruıa ibliğ edilmekle mezkur binalar 2.1.939 
tarihinden itibaren 2(} ıün mü.Adetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

İstekliler hu iıe ait plin. fenni ve lausuıi fartnameler 
ile keşifnameyi İncesu belediyeıinde görebilirler. 

fksiltme 24. t .939 pazartesi günü aaat t () da İncesu 
Belediye dairesinde encümen huzurunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat akçesi 88 lira 38 kuruştur. 
Eksiltmeye ıiraıek isteyealerin kanuni evsafı haiz ol

maları şarttır. 

İsteklilerin yukarıda yazılı ilıale saatiaden evvel 
istenilen temiaat akçesile birlikte İncesu belediye en
cimenine müracaatları ilia olunur. 

İçel Nafıa Müdürlüğünden 

Tarsus-Pozantı yolunun üzerindeki iaç köprüsünden iti
baren 4+072 kilometreleri arasındaki esaslı tamiratın keşif 
bedeli 3713.14 lira olup açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 3@. 1.939 tarihine rasthyan pazarleiİ gllnü saat 
15 de vil8.yet encümeni11de yapılacaktır. 

Bu işe gireceklerin muvakkat teminat mikdarı elan 
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Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat Ticaret ve Zahire 

a MOnakasaıar 

lnpaat, Tamirat, Nafıa ifleri, Malzeme Hartta 

F.drcmidin Altçay ialtelesi liman daireıi inı. 
Merkez okuluna yap. pavyon inş. 

Yeşilköy hava yollan tamirat atölyesi tevsii ve 
kalorifer dairesinin tecridi ile Büyük.dere 2 
No. lı hangaran boyanmaaı işleri 

Dıvar iaş. : 164 m. 
Malatya Memleket hast. bakiye inş. ve tesisat 

(temd) 
Parke, çimento ve asfalt kaldırım tamiri (temd) 
Balıkeıirde yap. 5 biıaa inş. (şart. 50 kr) 
Kfttahyada ,, 3 ,, ,, ,, 35 ,. 
Taksim meydanının taa:aimi 

ac;. elce. 

• 

,, 

6500 -
4858 74 
2145 73 

499 60 
kapalı z. 113064 32 

aç. ekı. 
kapala z. 

,, 
" 

4290 78 
9955 70 
7006 32 
5975 79 

llAçlar, Klinik ve ispençiyari alAt, Hastane Lav. 

21.2.39 da alınacaa-ı ilin edilen 2 çeıit bof 
ampul tartnamesi de2'iştirildiğinden bu mü· 
nakasa iptal oluaarak yeni ıartnamo ile ye
niden ilina verilmiştir. 

Elektrik ·Havagazı-Kalorlfer (tesisat va malzmeal) 

Elektrik cereyan sayıc111 muhtelif vottaj ve am
peraj: 15250 ad. 

Kalorifer kazanı: 2 ad. 

Menaucet, Elbise, Kundura, Çamatır v.a. 

Kız t•lebeıi için elbiH: 35.45 tak.· erkek tale
besi için elbiıe: 75-85 tak. 

Yaıbk yüzü bexiı 10200 m. - aevresimlik bea: 

11700 •• 

6381 29 

aç. eks. 3460 -

kapah z, 

Matbaa ı,ıerl· Kırtasiye · Yazıhane Levazımı 

El planı bashrılmuı: 150000 ad. - dıvar planı: 

10000 ad.-afiı: 10000 ad. 

Mobilya ve bOro &fyası, Mufamba-Halı v.s. 

Ank. garı ga:aiııoıu için mefruşat: 11 kal. 
Masa, ıandalya, kutu v.s. : 8 çeıit 

Nakli~at • Bo'8llme • Yükletm 

Yaprak tütiialeri aaldiyata: 210 t. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaöları v.s. 

Ga•bane kok.: 65 t. 

MDteferrlk 

Balaıt: 1500 m3 
Beyrir veya katır 
Çim biçer makineıi: 1 ad. köçük motörlü: 1 ad. 

büyük motörlü 

Tüfekçi ıandı~ı: 22 ad. 
Torna tezrihı: 2 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 
Kuru fHulye: 10 t. 
Pillvlık pirinç: 1,5 t.·çorbalık pirinç: l t.- ıe· 

ker: 1 t.·rezaki kuru üzüm: 1 t. 

Bulgur: 32 t. 
,, 37 • 
" 51 ,, 

Şehriye: 2 ,. 
Tos ıoker: 7 t. 

" • 7,7,, 
" ,, 5,2 " 

Çeltirdekıi• ilzöm 

" ,, 
" " 
" . 

Makaraa: 1,5 t. 
,, 
" 
" 

1,5 • 
1,5 ,, 
1,5 • 

10 No : 6,3 t. 
6,8 • 
6,8 ,, 
4,2 ,, 

b Müzayedeler 

Kuaban derileri 
Koyan derisi: 3000 ad.-keçi derisi: 400 ad. ·sı· 

ğır derisi: 75 ad.·baraak: 600 ad. 

kapalı z. 11500 -
aç. ekı. 1467 40 

1495 -

aç. eks. 1500 -

aç. ekı. 4000 -

,, beh. 174 10 
k:apah z. 13000 -

pas. 
,. 

aç. ekı. 
,, 

kapalı z. 
paz. 
aç. eb. 

,, 
• 
• ,, 
,, 
• 
• ,, 
,, 
,, 

aç. art. 

• 

3840 -
4440 -
6120 -

1890 -
1809 -
1404 -
1459 -
1564 -
1564 -

966 -
330 -
330 -
330 -
330 -

278,50 lirayı Özel muhasebe veznesine veya o mikdar temi· 
nat mektubunu encümene ibraz etmeleri lazımdır. 

İstekliler Ticaret odası vesikılsı ve vilayetten alınmış eh
liyet vesikasını getirmeleri lazımdır. 

Fazla mahimat almak istiyenlerin Nafıa müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

lllçlar, Klinik ve ispençiyari al at: 
Milli Mitdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
21.2.939 tarihiaden kapalı zarfla satın alınacağı ilan 

edilen iki çeşit boş ampul şartnamesinde değişiklik yapıl
dığmdan ilaca verildiği cihetle evvelce yapılan ilanın 

hükümıüz olduğu ve bu işe ait şartname alanların ko· 
misyona müracaatları. 

487 50 
364 40 
161 -

'7 47 
6903 22 

322 -
747 -
525 50 
448 18 

sooo -

479 -

532 15 

662 50 

112 -

112 50 

300 -

287 27 
975 -

288 -
333 -
459 -

142 -
136 -
106 -
110 -
118 -
118 -

73 -
2S -
25 -
15 -
25 -

Balıkesir Nafıa Müd. 
,. Vilayeti 

lat. Naha Müd. 

Seyhaa Vakıflar Müd. 
Malatya Valiliği 

lst. Telefon Müd. 
M.M.V. SAK . ,, 
lıtanbul Belediyui 

M. M. V. SAK 

Nafıa Vek. lıt. Elek. lı. U. Müd. 

Galıtuaray Liseıl SAK 

Müıik Ôtretmen Okula Dir. Ank. 

M. M. V. SAK 

T. H. K. SAK lst. 

D. D. Yollara Ank. H. paıa 
' Banduma inhisarlar Müd. 

Çanakkale lnbiearlar Başmüd. 

Ormaa F altültesi Mub. Kom. 

D. D. Y. Balıkesir 

Bahkeıir Aıt. SAK 
Ankara V aliliti 

Jaadr. Genel Komut. Ank. SAK 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

Kırklareli Ttim. SAK 
Selimiye Ask. SAK 

Viae Tümen SAK 
,, ,, 
,, " ,, ,, 
,, . 
" . 
" " ,, . 
" . 
,, . 
" . 
" ,, 
" ,, 
,, . 
,, " 

TMK EdirDe Şubesi 
,. İnegöl ,. 

• • • 

6-2-39 14 -
26-1-S9 10 -
9·2-39 14 -

6-2 39 15 -
28-1-39 12 -

24-1-39 11 -
7-2-39 14 -
7-2-39 14 30 
6-2-39 15 -

6-2-39 15 -

2-2-39 15 

10·2-39 14 

20-1-~9 ıs -

7-2-39 15 -
25-1-39 15 -

27-1-39 a kadar 

9-2-39 14 -

30-1-39 10 -

9-
6-2-39 15 -

9-2-39 10 -
6·3·39 11 -

20-1-39 15 -
20-1·39 14 --

8-2 39 15 -
8-2-39 15 -

10-2-39 15 -
20-1·3~ 15 -

8-2-39 15 30 
8-2-39 15 30 
8-2-39 15 30 
8-2·39 11 -
8-2-39 11 -
8-2-39 11 -
8-2-39 11 -
8-2-39 14 -
8-2-39 14 -
8-2-39 14 -
8·2-39 14 -

27-1-39 15 -
25-1-39 16 -

Rontken malzemesi alınacaktır. Bak.: İstanbul Vakıflar 
Müd. Ha.nlarına. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat veMalzeme 

16.1.938 

Fi atlar 
CiNSi Ataiı 

Butday yumutak 

.. ••rt 
,, kısılca 

Arpa Anadol 
Tiftik deri 

Çavdar 
Arpa yemlik 

Kr. Pa. 

5 25 
5-

4 14 
74 -

4-

Z. yatı E. E. 50 -
,, 1 ci 40 -
,, ıabanluk - -

Ceviz kabuklu 
CeYiziçi 
Kuıyemi ÇUYallı 5 iS 

,, d8kme - -
1,. Fındık 
Tiftik mal 
Tiftik Otlak 
Suıam 
Yapak Anadolu 

11 Trakya 
Yulaf 
Mııır beyaz 
Mııır ıarı 

Yukan 
Kr.Pa. 

s 37 
5 s 

4 ıs 
77 -

Butday 
Arpa 
Çndar 
Un 
Bulırur 

•ııır 

Fuulya 
Yapak 
Pu•uk 

Gelen 

_s_u_•_•m----~------~ 

Butday 
Tiftik 
iç ceviz 
iç. fındık 

Giden 

Yapak j 
Fa1ul•e 
~3-

Du; FiatıŞIJ 
Bufday Linrpul 

,, Şikago 

,. Vinipek 
Arpa Anver1 
Mııır Londra 
Keten T. : ,. 
Fındık G. :Hamburg 

• L. : 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

16.1 939 ===ı:=::~:::::; 
Bez.elya Sultan1 Kilo '20 - SO -
Sırık domates 
Dolmaltk bilber 
Sivri böber 

Kır domatesi 

Patates 

16 - 26 -

Çalı faııulyesl 46 - ~ -
Barbunya kırmızı ~ 

• yetil • = -
Bakla (İz.mirden). 60 - 65 -

Ay§ekadın fasulye • 
Lalı ana 
lapaoak 

Kök kereviz 

Pıraaa 

Patlıcan ba& 
orta 
ufak 

Karnabahar 

• 
• 

aded 

Enginar • 
Yeşil salata 100 • 

1 60 
2 58 

6-

2-

5 -
15 -
30 -

Yetil aoğan 1 -
Maydanoz demet - fıV 

Pancar 2 ..!... 

• Havuç 
Kereviz Yaprak • 
Şalğ"am 

Kırmızı turp 

Bayır turpu 
Bal kabağı 

• 
• 
• 

kile 

2-
2 .'iO 

2-

-50 
1 2a 
3-

Yer elması • 4 50 

Laz elması • 7 -
Mandarin Dörtyol ıoo 

• Alanya 100 !!tü -
• Bodrum 150 -

2 50 
3 DO 

7 -

3-

25 -
20 -
70 -

1 50 
- 75 

3-
~
s 50 
3-

- 75 

ı :ıo 

5-
5-
8-

200-
350 -

Rize 
Fenike 

• ;>O- 90-

.. Mersin 

180 - 220 -

.. 180 - 300-

Gümüşhane elması kilo ı ı ..-
llüşkile 

Sfyab. nzüm 
Amasya elması 
İnebolu elması 

- -
-= --
16 -
7 _, 

loıiliz elması (taraklı) 9 _.. 

Ankara al'llludU 

lnebolu armudu 

1 Ceviz 
Ayva 
Ferik elmaı;;ı 

Kestane 
Nar 

• 

• 

30 -
6---
7 -

~-
1---

Muz yerU 90 .... 
Muz 110 ,.,. 
A(aç kavunu Adet 3 ~ 

Yerli llmon100 aded :!00 ' 
Ecnebi limon 100 • 175 _.. 

Portakal Dörtyol 36lık 27a .... 
• • 64.300-
• • so • 225 -
• • ıoo • ısı.ı -

• ırıo 180 .... 

Portakal Alanya h)G A 200 """ 

• • 80 200 -

64 280 --
• llô - .... 

ı Fenike 160 - .... 

• 
• 
• 

• 
> 

Rize 

• 

200 - -
00 qQ(ı -

64 276 
80 220 _, 

• Mersin Yaf. 120 850 -" 

• 
• 

• 
• 
• 

100 750 .... 
200 700 .... 

Kestane kabağı kilo 

üst katıada Liseler Muhaıebeciliğiode Alım Satım ~ 
yonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. Bu işe girec 
keşifname ve şartnameyi görmek üzere okul id 
ve Ticaret odasının yeni ıene vesikasile en aşağı 
liralık bu gibi kalorifer ve mümasili inşaat ve t 
yaptığına dair resmi müesseselerden alınmış ve• 
teminat makbuzlarile belli gün ve saatte komiayoo 
mel eri. 

• • e 

Muhtelif voltaj ve amperajda 15256 adet elektt J 
reyan sayıcısı satın alınacaktır. Bak: Nafıa Vekil 
Elektrik İşleri U. Müd. Hanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Konya Kültür Direktörlüiünden: 

Beherinin 

Galatasaray Lisesi Alam Satım Komisyonu Başkanlığından: Cinsi Miktarı Tahmin bedeli 
Manto 42-48 adet l 400 kuruş 

Keıif bedeli tık teminatı 
lira kr. lira 

6381 29 479 kalorifer kazanı 
Galatasaray Lisesine yeniden ahaıp yerine konacak 

olan ve keşif bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı iki 
aded kalorifer kazanman 6.2.939 pazartesi günü saat 14,30 
da Beyoğlunda İstiklal caddesinde 349 numaralı binanın 

Ropluk kumaş 160 - 180 metre 450 >> 

Kız öğretmen okulu talebesine alınacak giyecek i 
pılan açık eksiltmede yukarda yazılı manto ve kuma~ 
Jif edilen fiatlar fazla görüldüğünden 20.1.939 c-.ınıa . 
saat 14 de Kültür direktörlüiü dairesinde tekrar ek 
yapılmak üzere müddetin on gün uzatıldığı illn oluoutı 
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Mfizik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden : 
Okulumuzun kız ve erkek talebelerine açık eksiltme 

ile elbise yaptırılacaktır. 
Kız talebe için 35·45 takım, erkek talebe için 75·85 

takım. Kız talebe elbisesinin beherinin muhammen bedeli 
24, erkek elbisesi beherinin muhammen bedeli 28 liradır. 
Muhammen bedel 3460 liradır. 

Münakasa 2.2.939 perıembe günü saat 15 te Ankara 
mektep muhasebeciliğinde tetekkiil eden komisyon tara
fından yapılacaktır. 

Talihler aynı giln ve saatte komisyonda bulunmalı ve 
münakaaadan bir saat evveline kadar yüzde 7 ,5 teminat 
akçesini Muhasebecilik veznesine yatırmış bulunmalıdırlar. 

Şartname ve nümuneleri görmek isteyenlerin okulumuz 
direkt6rlüğüne müracaatları. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
Türk Hava Kurumu Satınalma Komisyonundan : 

27 nci tertib piyango biletleri için 150,000 el ve 10,000 
duvar planı ve I0,000 afiş yaptırılacak ve 20.1.939 cuma 
günü saat 15 de münakasa yapılacağından istekli olanlar· 
ın şartnamesini görmek üzere Piyango Direktörlüğü Mu· 
lıaasebesine müracaatları. 

'!!!::::z tp 

Mobilya, Ev ve Bnro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
Bandırma İnhisarlar Müdürlüğünden: 

Bandırma lnhisarJar iş evi için muktezi: 
44 adet işleme masası 

176 ,, İşleme sımda1yası 
176 ,, Gayri mamul pastal kutusu 
176 ;> » » sehr1ası ,, 
352 ,, Görmez kutusu 
176 Görmez kutusu ızkara::ıı 

" 176 ,, Saz kutusu 
880 ,, Tefrik kutusu 

Çeşitleri yukarıda göSterilen 8 kalem avadanlıkların 'a
tın alınması işi 10.1.939 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle açık eksıltmeye konulmuştur. İsteklilerin mevcut şart
name ve resimleri görmek ve muhammen bedeli olan 1467 
lira 40 kuru:.un yüzde 1,5 ğunu muvakkat teminat akçesi 
olarak vezneye yatırmak üzere ihale günü olan 25. 1.939 
çarşamba günü saat IS te Bandırma İnhisarlar idaresinde 
müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işl etme Umum 
ldareıind~a : 

Mulaammen bedeli 11500 lira olan Ankara rarı kazinosuna aid 
11 kalem mefrutat 7.2.39 ıalı sıünü uat 15 te kapalı zarf uıulile 
A11karada İdare binasınd2 satın ahnacakhr. 

Bu İfe girmek istiyenlerio 862,50 liralık muvakkat teminatla 
kanunun tayin. ettiği .esikaları ve tekliflerini ayni gün saat ı4 e 
kadar kornisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnarneler paraaır. olarak Ankarada Malzeme daireıinden 
Haydarpatada Te&1ellüm ve sevk şefliğinden dağıtılaoakbr. -

_Nakliyat: Boşaltma :Yükletme ve s~ 
Çanakkale İnhisarlar Baş Müdürlüğünden: 

Kabili tezyit ve tenkis kaydiyle Ağonya İnhisarlar an· 
barlarından Bandırma İnhisarlar bakım evlerine taşınacak 
175,0Qo ve aynı kayıtla Yenice İnhisarlar anbarından yi
ne Bandırma İnhisarlar bakım evlerine nakledilecek 
35,000 ki ceman 210,000 kilo idare mali yaprak tütünle· 
rin nakliyat eksiltmesi 27. J.939 cuma gününe kadar uza
tılmışbr. isteklilerin Çanakkale inhisarlar müstakil müdür
lüğüne müracaatları. 

M üt ef errik 
Bahkesir Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 

Kor birlikleri için binek, dağ top koşumu, nakliye koşumu ve 
rnakineli tilfek için satın alınacak beygir veya katır ; fiatları ata· 
tıdaki cedvele sıöre değitmiştir : 

Satın alınacak hayvanların evsaf ve şartları ve beden ölçüleri 
Kor Satınalma Komiıyonunda her gün görülebilir. 

Ahnacak hayvanlar 3.5 yatından aşağı ve 7 yaşından yukarı 
olmıyacaldır. 

Yukarıda yar.ıh vaııflara elveritli satıhk hayvanı olanlar her
aiin .. at 9 dan itibaren BalıkHir Kor Satınalma Komiıyonuna 
müracaatları ilin olunur. 

Fiat cetveli 
Hizmeti f"ialları 
Binek ü.t iiate 
Dat top koşumu katır en fazla 
Sabra top kof. beygir ,, ,, 
Makineli tüfek katır .. ,, 

n • beyııir ,, ,, 
Nakliye koşum beygiri • ,, 

Lira 
200 alınabilecek. 
250-300 ,, 
300·350 n 

150·200 " 
150, -
125· 150 

,, 
" 

Jandarma Genel Komutanht1 Ankara Sahnalma 

Komi•yoaundan : 
Vaııf ve örneğine uyıun ve bir tanesime 174 lira 10 kurut 

kıymet takdir edilen 22 tüfekçi sandığı 9-2·39 perşembe günü 
Hat IO da açık ek•iltme u•ulile satın ahnacaktır. 

Şartnamesi parauz olarak koıuiıyondan alınabilecek bu ek
•iltmeye girmek ı.tiyeolerin 287 lira 27 kuruşluk teminat mektup 
veya ver.ne makbu:ıu ile ıartnamede yaulı belsrelerle birlikte 
tam vaktinde koml•yona baıvurmaları. 

M0NAKASA GAZETESi 

Ankara Valiliği nrfen: 

Stndyom ve Hipodrom direktörlüğüne muhammen bedeli 
4 bin lira olan bir adet büyük, hir adet kuçük motörlü 
çim biçer makinesile yedek parçaları açık eksiltme ile alı· 
nacaktır. 

Şartnamesi direktörlüğümüz muhasebesinden parasız ola· 
rak alınacaktır. 

Açık eksiltme Ankara vilayet daimi encümeninde 
pazartesi günü saat 15 te 2490 sayılı kanuna uygun 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 300 liradır. 

6.2.39 
olarak 

Devlet Demiryolları Üçüncü İşletme Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli ile buluuduğu yer, miktar ve •asfı 

aşağıda yazılı ihzar edilecek balast 30.1.39 pazartesi gü
nü saat 10 da açık eksiltme usulile Bahkesirde 3 cü iş
letme binasında eksiltmeye konmuştur. 

Bu ite girmek isteyenlerin 112,50 lira muvakkat te· 
minat qermeleri ve 2490 numarala kanunun 4 ncü mad
desi mucibince işe girmeğe kanuni mani bulunmadığına 
dair beyanname ve vesikalarale ayni gün ve 1aatte kadar 
komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartname Balıkesirde 3 ncü iıletme müdür· 
lüğünde ve Manisa istasyonunda parasız dağıhlmaktadır. 

Balastın bulun· Miktarı Muhammen 
duğu yer Kilometresi Cinsi Metre bedeli 

mikabı L. K. 
Manisa civarı 66-67 Toplama 1500 1500 00 

kırma 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli t 3.000 lira olan ikı adet torna 
tezgahı askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 6.3.939 pazartesi günü saat ) 1 de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan 975 lirayı havi tek· 
lif mektublarını mezkür günde saat 10 a kadar komisyo
na vermeleri •e kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. 

Sayfa 3 

ı İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1- İdaremizin Paşababçe Fabrikası için ıartnamesi 
mucibince satın alınacak (50) ton sömikok açık eksiltme• 
ye konmuştur. 

il- Muhammen bedeli beher tonu (24) lira hesabiyle 
( 1200) lira ve muvakkat teminata (90) liradır. 

lll - Eksiltme 20.1.9JQ tarihine rastlıyan cuma günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ye Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak her gün sözil geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
te % 1,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (85) 4-4 

••• 
1- İdaremizin Cibali Tütün Fabrikası için şartname ve 

numunesi mucibince satın alınacak un gibi ince ıey 
konabilecek Standart normal ıık Öriülü (6000) adet 
tütün tozu çuvala açık eksiltmeye konmuştur. 

il ~ Muhammen bedeli beheri 27 kuruş hesabile 1620 li· . 
ra muvakkat teminata 121.50 liradır. 

ili- Eksiltme 25.l.939 tarihine rastlayan çarşamba günü 
saat 14 de Knbataşta LeYazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacakhr. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergüo •özö geçen Şu
beden alınabileceği gibi numune de görülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün •e saatte 
yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (193) 3-4 

••• 
1- idRremizin Kartiağaç barut deposunda şartaame ve 

projesi mucibince yeniden yaphnlacak ahşap iskele 
inşaatı açık eksiltmeye konmuştur. 

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

111- Eksiltme 30. 1 .939 tarihine rastlayan pazartesi günü sa· 
at 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeeindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. -

Nafıa Vekaleti istanbul Elektrik İşleri 
Umum Müdürlüğünden: 

~ iV- Şartname ve projeler 15 kuruş bedel mukabilinde 
sözü geçen Şubeden almabilir. 

1- İdaremir. ihtiyacı için muhtelif voltaj ve amperajda 111 15250 n 

on beş bin iki yüz elli adet elektrik cereyan sayıcııı satın alına
cakbr . 

2- Ekıiltme 6 Şubat 1939 pazarteıi günQ saat 15 te Metro 
han binasının altıncı kahnda toplanacak olan Arthrma ve Ekıilt· 
me Komisyonunca yapılacaktır. 

3- Bu işe aid şartnameler İdarenin Levazım Müdürlüğiinde 
parasız. olarak tevzi edilmektedir. 

4- Muvakkat teminat maktuan "5000" beş bin liradır. 
5- Eluiltıueye iştirak için istekliler icabeden evrak ve vesi

kalarile ve nakit olduğu taktirde idare veznesine yabrılmış temi· 
nata aid makbuz veya banka garantisini ibraz etmeleri şartile 

\lin edilen rün ve Hatte Komiıyonda hazır bulunmaları ilan olu· 
nur. · (354) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Kayseri C. H. P. İlyönkurul 
Başkanlığından: 

111111! 

1- Eksiltmeye konulan iş: Kayseride yapılacak Halkevinin 
sathı zemine kadar temel lııafriyatı ve iuşaatı yapılmakt olduğu 
cihetle Hthı zemindea itibaren binanın heyeti umumiyesinin in· 
şaab ekıiltmeye konulmuştur. İnıaatın heyeti um ..ımiyeıinin be· 
deli keşfi ( 127149) liradn. Bu bedeli keşiften ••thı zemine kadar 
yapılan temel hafriyat ve inşaat keşifnamedeki nisbet üzerinden 
tenzil edildikten ıonra geri kalan kısmın heyeti umumiyesi ihale 
edilecektir. 

2- Bu işe ait şartnameler -::e evrakı aalre şunlardır: 
A) Eksiltme şartnameıi 

A.B) Eksiltme fartnamesiae ek fartname 
8) Mukavelename projesi 
C) Bayındırlık itleri reoel tartname•i 
D) Keşif cetveli, ıilıilei fiat cetveli, metraj cetveli 
il:) PrGje vesair evrak. 

latiyealar bu ıartnameleri ve enakı uireyi Kayseri parti baş· 
kanlıtJnda r5rebilirler. 

3- 1. lkinciklnun 939 tarihinden itibaren 30 gün müddetle 
ek•iltmeye koaulan bu kurağın ihalesi 30 lkincikinun 939 pazar· 
teai güıaü saat 11 de vilayet parti merkezinde lıyönkurul tarafın
dan yapı•acakhr. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuli ile yapdacakbr. 
5- Eksiltmeye iştirak edebilmek için Nafıa Müdürlütünden 

alınmış ehliyetname ile cari senenin Ticaret odaıı vesikaaını ib· 
raz elmesi ve bir müh•ndis veya fen memuru istihdam eylemesi 
şarttır. 

6- Muvakkat teminat miktarı (8500) liradır. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve 
vesaiki İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek fenni 
ehliyet ve eksiltmeye iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI- istekliler kanunen kendilerinde aranılan vesaik ve 
yüz:de 7 ,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (255) 2-4 

• * * 
1 adet 21mpara taşı tezgahı motörü ile beraber komple 
1 ,, Makkap tezgahı teferruatile komple 
l ,, Torna ,, ,, ,, 
l ,, Demir testere tezgahı motör ve tulumbasile 

komple 
1 ,, Makas ve zımba tezgahı bütün teferruatile 

komple 
1 - idaremizin Oiyarbakar fabrikası için yukarda 

cins ve evsafı yazılı 5 parça atölye alatı şartnamesi mu· 
cibince açık eksiltme usnlile satın alınacaktır. 

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

lll - Eksiltme 23J.939 tarihine rastlıyan pazartesi gü
nü saat 14,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacakhr. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü 
geçen Şubeden almabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni tek· 
liflerini İnhisarlar Umum Müdürlüğü müskirat fabrikalar 
Şubesine vermeleri ve ihale gününden bir gfin evveline 
kadar tekliflerinin kahulünli mutazammın ve eksiltmeye 
iştirak vesikası almaları lazımdır. 

vı - isteklilerin kanuni vesaik ile müskirat fabrika
lar şubesinden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte münakasa için ta
yin edilen gün ve saatte yukarda adı geçen Komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (J 44) 4- 4 

İstanbul Vakıflar 
Direktörlüğünden: 

Cinsi 

Röntgen 
Malzemeıi 

Miktarı 

11 kalem 

Muhammen bedeli 

1499 Lira 50 Kr. 

ilk teminat 

112 Lira 46 Kr. 

7- Teklif mektubları yukarıda ya:ulı gün ve 1 aatteo bir saat 
1

• Gureba Hastanesi Röntgen Laboratuarına Hizumu olan yukarı-
evveline kadar parti Başkanlığına rnakbuz mukabilinde verilecek- da miktarı yar.ıh malzeme açık ekıiltmeye konulmuştur. lhalui 
tir. Postada vu1'ubulacak gecikmeler kabul edilmez. (9559) 4 4 30-1-939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de lıtanbul Va

e 

Ba11.Sdıtı 7er: ARTUN B.1111111m 
Galat. Billir .olmk Ne. 111 

kıflar Başmüdürlütü binumda toplanan Komiıyonda yapdacakt1r. 
Şartnameıi her gün Levazım Kaleminde görülebilir. (270) 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Mode Prix 

d'adjudicat estimatif 0bjet de l'adjudication 

A) AdjaıdioatiDns au Rabais 

Cautioa. 
provisoire 

Lieu d'adjodication et du 
Cahier des Cbargea 

Jours Henre 

Co1119"'•otfon-Reparation-Trav. Publlce-Materlel de Constructicın-Cartooraphle 

Construction batisse Sce port a Edremit. 
Conıtruction d'u• pavillon a la bitisse ecole 

Primaire a Suıigirlik. 
Canıtruction mur : 164 m. 
Acbevement construction hôpital Regional Ma

latya (aj.) 
Coastr. roate en ciment aspbalte et parquet 

(aj.) 
Trav. aa-randi11ement atelier reparatioDI des 

voies aeriennes a y e~ilköy, separ.tion local 
chauffare central et peinture hangar No 2 
a Bnylikdere. 

Conıtr. de 5 bat. a Balikesir (cab. eh . P. 50) 
,, ,, 3 ,, a Kütahya (cab . eh. P . 35) 

Trav. d'arr.ngement de la place de Taxim 

Publique 
., 

., 
Pli cach 

Publique 

" 

Pli caea 

" ,, 

6500 -
4858 74 

499 60 
113064 32 

4290 78 

2145 7D 

9955 70 
1006 32 
6975 79 

487 50 
364 40 

37 47 
6903 22 

322 -

161 -

747 -
525 50 
448 18 

Dir. Trav. Pub. Balikesir 
Vilayet Balikeair 

Dir. V akoufs Seyiaan 
Vilayet Malatya 

Dir. Telepbones lstubul 

Dir. Trav. Pub. Ist. 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

• 
Com. Perm. Mıanicip. JstaDbul 

6-2-39 14 
26-1-39 10 

6-2-39 15 -
28-1-39 12 -

24-1-39 11 

9-2-39 14 

7-2-39 14 -
7-2-39 14 Z\O 
6-2-39 15 -

P.roduits Chimiques et Ph11rm11ceutiques-lnıtruments Sanitalres- Ptıurniture pour Hôpitaux 

Par su ite modification cab. eh. l' adj . qui de
vait avoir lieu le 21-2-39 pour l'achat de 
deux aortes d'ampoules vides a ete annulee 
et miıe a nouveau avec nouveau cab. eh. 

E4ectrlcite-Gaz-Chauffage Central (lnstallatlon et M•terlel) 

ComptHrs pour courant electrique de divers - -
wolt et ampere : 15250 p. 

Chaudiere pour chauffage central : 2 p. 6381 29 

Habillemant - Cha'8Hures - Tluus Oulra 

Coıtuınes pour jeanea fiUes : 35-45 p.- ld. Publique 3460 -
pour tarçon : 7S-85 p. 

Toile pour taies d'oreiller : 10200 m.· Toile Pli cacb - -
\ 

pour nevresim : 11700 •· 

Travaux d'lmprlmarle-P11pelelj! 

lmpression plana volanta : 150000 p. - ld. 
pour mur : 10000 p.- Affiches : 10000 p. 

Ameublemant ttour Habibıtion et Bureaux-Tapiaserie ete. 

A .. ticlea de meubles pour le cuino do la Pli cacb 11500 
ıare d' Ankara : 11 lots . 

Table, chaiıes, boites ete . : 9 lots. Publique 1467 40 

Trınaport - Charaament - D6oharaament 

Tranaport feuilles de tabacıı : 210 t . 

8omltustibla- Carburant-Huiles 

Coke : 65 t. 

IUvera 

Ballad : 1500 m3 

Cheva& ou mulet. 
Focheuse1 a grand : 2 p . et petit moteur. 
CaisHa pour fuailier : 22 p. 
Macbine·outll a tour : 2 p. 

l'rovlslona 

Haricots eecıı : 10 t. 
Riz pour pilaf : 1,5 t .- ld. pour soupe: 

Sucre : 1 t.- Raisins seeı : 1 t. 
Blea conca1ae• : 32 t. 
" ,, : 37 ,, 
• ,, : 51 " 

Ver•icelle : 2 t. 
Suore ea poudre : 7 t. 

" • " : 7, 7 t. 
" " ,, : 5,2 " 

RaiıiH aecı No. 10 : 6,, t. 

,, " . " . ,, 
Macaroniı : 1,5 t. 

• 

" 

1,5 " 
1,5 " 

: 1,5 ,, 

: 6,8 " 
: 6,8 " 
: ... 2 ,, 

1 t.-

B) Adjudications a la surenchcre 
Peaux provenants des lc.urbans. 

,, de chevrc : 400 p.- ld. de aouton : 
3000 p.- ld. de boeuf : 75 p.- Beyaux: 600 
piecH. 

1495 -

Publique 1500 -

Publique 4000 -
,, la p. 174 10 

Pli ca<ıh 13000 -

Gre a gra 

" 

Publiqua 

" Pli caola 
Gre a gre 
Publique 

• 
" 
" 
• 
" 
,, 

" 
" ,, 

P11blique 

" 

3840 -
4'HO -
6120 -

1890 -
1809 -
1404 -
1459 -
1564 -
1564 -
966 -
330 -
330 -
330 -
S30 -

5000 -

479 -

532 15 

862 50 

112 -

112 50 

287 27 
975 -

288 -
J33 -
459 -

142 -
136 -
106 -
110 -
118 -
118 -
73 -
25 -
25 -
25 -
25 -

Com. Ach . Min. IDef. Nat. Ank. 

Ministere Trav. Pub. Dir . Gen. Af. 6-2-39 15 -
Electricite lıianbul 

Com. Ach. Lycee Galatasaray 

Dir. Ecole Profe1. MU1ique Ankara 2·2·39 15 -

Cem. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 10-2-39 14 -

Cem. Ach. Ligue Aviation Turquc 20-1-31) 15 -
Ist&llbul 

Administ. Gen. Chemins de fer 7-2-39 15 -
Etat Ank. Bur. Exped. H. paşa 

Dir. Moıaopoles Bandirma 25-1-39 15 -

Dir. Monopoles Çanakkale Juıqu'au 27-1-39 

Com. Acb. F acu ite 1" orreatiere 
lıtanbul 

3 eme Expl. Ch. de Fer Etat 
Batik.esir 

Com. Aca . Millt. Balikeair 
Vilayet Ankara 
Com. Ach. Comm. G. Gend. Ank. 
Com. Acb. O. G. Fahr. Milit. Ank. 

Com. Aclı . Div. Kırltlareli 
Com. Acia. Milit. Selimiye 

Com. Adı. Div. Vize 

" 
• 
• 
" 
" ,, 

" 
" 
• 
" 
" 
" ,, 
" 

9-2-39 14 -

30-1-39 10 

9 
6-2-39 15 -
9-2-39 10 -
6-3-39 11 -

20-1-39 15 -
!0-1-39 14 -

&-2-39 15 -
8-2-39 15 -

10-2-39 15 -
20-1-39 15 -
8-2-39 15 30 
8-2-39 15 30 
8-2-3, 15 30 
8-2-39 11 -
8-2-39 11 -
6-2-39 11 -
8-2-39 11 -
8 -2-39 14 -
8-2-39 14 -
8-2-39 14 -
8-2-39 14 -

Ligue Aviation Turque Suc. Edirne 27-1 39 15 -
., lnegöl 25-1-39 16 -

-

1 Avis Officiels 
De l' Administration Generale des Chemiıı 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 
1 1 articleı de meubles pour le caaino d.e la fi 

d' Ankara d'une Yaleur estimative de 1 l .500 Ltqs. sero•1 

achetes 'par voie d'adjudicatioa sous pli cachete le Mar' 
7 Fevrier t9i9 a 15 h au local de l' Administration G" 
nerale i Ankara. 

Ceux qui desireot y prendre part doivent remettre lbu 
la Presidence de la Commi11ien le jour de l' adjudicatitı.101 
jusqu' a 14 h. leurs offres, uae garaatie provisoire d• ru 

862,50 Ltqs. et les certificats exiges par la loi. te 

Les cahiers des charges ıont distribues gratuiteme.ı :~ 
a Ankara par le Service des Approvisionnements et j 1~0 
Haydarpaşa par le Bureau de iteception. (308) 1-A 01 ,- ~le 

M ü t e a h h i t 1 e r i n T a k v i m i ::ı;~ 
Çartamba 18-1 ·939 

• 
Telefon kordonlarile, makine aklamı (lzmir Telefon Müd.) .ı\! 895 

,, bututunun İnf. için aalzeme ( • ) .\! 895 
Takviyeli ağaç direk (lsıair Telefon Müd.) ~! 895 
U. demiri (P.T.T. Lvz:. Müd.) .\~ 898 
Planya tezgilu (M.M.V.) .ı\! 898 
• Deri ve barlAk (T.H.K. lıt. Şube1i) .\! 919 
Mecmua ve ruete (Ank. Mrk. Hıfsuı: . Müe1seaeai) -'~ 925 
Arpa (Elazıt Tümen SAK) .\! 926 
Sadeyağ' (M.M.V.) .~ 926 
Arpa (Diyarbalm Lvz.) .~; 926 
Bakırköy akliye ve asabiye but. baata pavyoaunun ikmali inı . (l,lo 

Sıh. Miesseseler SAK) 11; 937 
Yani'ın söndürme aleti (Tophane Lv:z.) .Y: 938 
Gardarop (Tophane Lva.) .;\! 938 
Hela inı . (lat. Ormaa Kor. Gea . Komut.) .\~ 929 
Alatı bbbıye (M.M.V.) X! 9!9 
Kalorifer tesisatı (Vakıf Paralar Müd.) ~\! 929 
Hastane binası tamiri (Kars Vil.) ~'! 935 
Sebze (Harp Akademisi SAK) .\ ; 939 
Çanta ara bezi (Tophane Lvz.) .\! 939 

" Memento des Fournisseurs 
tt -

Mercredi 18· 1-939 

ToiJe pour doublure de sac (lntead. Topbaae) No 939 
Leiumeı (Academie de Guerre) No 939 
Rep. bitisse bôpital (Vil. Kara) No 935 
lnstallation cbauffai'e central (Dir. Vakoufs Paralar) No 929 
Articles sanitairea (Min. Def. Nat.) No 929 
Constr. W. C . (Command. Gen. Prot. Foret lat.) No 929 
[xtincteurs d'iDcendie et garde robe (latend. Tophane) No 938 
Conltr. pavillon a l'hôpital des aJienees (Dir. Hyg. et A111iıt. Sil' 

CaA-aleAfo) No 937 
Orge (lntend. Oiyarbakir} No 926 
Beurre (Min . Def. Nat.) No 926 
Orge (Div. Elaz:if) No 926 
Revue et journal (Miniıt. Hyr. et Asıiıt. Soc. Anlc .) No 925 
• Peaux et boyaux (Ligue Aviation Turque Suc. Aıtanbul) No 919 
Maclıine-outil plane (Mia . Def. Nat.) No 898 

ın 

et 

y 

ıe 

Fer U. (Dir. Economat P.T.T.) No 898 J ri 
Poteaux en bois, cordoa telephonique et articlea pour aaebin• ro 

materiel pour inılallation lirne telepbonique (Dir. Telepbone• ~ v• 
mir) No 895 ,.J. te 

:ı:a 

Erzak, Zahire, f t ve Sehze : 
rcı 

Kırklareli Tüm Satmalma Komisyonundan : ( 

Kırklareli tümeni için 11000 kilo kuru fasulya paıaf ,. 
lıkla satın alınacaktır. yi 

Komisyonda mevcut nümunesine göre taliplerin 20.1 ·' k4 
cuma günü ıaat 15 te Kırklareli Satınalma komiayonu111 

gelmeleri. 
yı 

kı 

st 

Selimiye Askeri Sahnalma Komisyonundan : , leı 
Selimiye garnizonundaki tümen birlikleri için 1500 lıi' 

lo pilaYhk 1000 kilo çer balık pirinç l QOO kilo toz şek'~ 
1000 kilo razaki kuru ilzüm 20.1.939 cuma günü saat 1 
de pazarlıkla saba alınacaktır. İıtekJilerin pazarlık if 
tayin edilen gün ve 1aatte kat'i teminat paralarile birlİr 
te Selimiyedeki Tümen Satınalma Komisyoauna gelmel•" 
leri. 
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