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Hariçten gelen 
şeke~ler iyi değil 

i iıtanbulda bir kesrae şeker 
buhram başlamıtfır. Buna sebep 
olarak şekercilik fİrketinin Av· 

1 rupadan getirttiği şekerlerin 

l Deri fabrikaları 
muamele vergisine tabi 

aüyük deri fabrika ve ima· 
litbaneleri ribi küçik ... hef 
beygirden aşatı kuvvet kulla· 

tenıiz olmadığı ileri sürülmek· 
tJ. tedir, Toptancı tüccarlar şirke· 
j tin A vrupadan getirttiği şeker· 

A leri matluba muvafık görme· 

nan imalathanelerin de muame· 
le vergisine tabi tutulması ali· 
kadarlar tarafından iyi karşılan 
mamıştır. 

lktıaat veklleti noktai naza-
rında ısrar ettiği için muamele 
vergiıi bütün dericilere tetmil 
edilmiftİr· Yalnız sahtiyan it· 
leyenler muamele verglıinden 
i.tiına edilmittir. 

li 

rnekte, bu fekerleri alsalar bi· 
le perakendeıiler ellerinde ka· 
lacaA-ı endişeıile toptancılardan 
almamaktadır. f ddia edildij'ine 
ı6re Çekoslovakyadan gelen 
•on parti teker firketinin elin· 
de kalmıihr. Çünkü bu şeker· 
ler fazla tozlu ıalak ve kmk 
çıkrnaktadır. 

Tiiccarlar bil bu sa şekerlerin 
iyi muhafaza edilmediği için 
avarya haline geldiğinden ve 
şirketin tüccarı bozuk teker· 
lerl iyi şekerle karaşık almıığa 
ID cbur tutmB1ından ,ikiyet 
etmektedirler. 

Almanya daha fazla 
hayvan mahsulü 

alacak 

Almanyanın yurdumuz tüc· 
carlarına tahıiı ettiği dlSrt ta· 
n~ hayvan rnahıulleri permisi· 
nı altıy" çıkarmış ve yeni iki 
tnüesıueye permi gindermiştir· 
Per ·ı · · · mı erın gelmesi O:ıerıne pı-

yaıadaki devamlı itler artmıştır. 
Bu permiler keçi kılı, tiftik, 

Yapak için kullanılacaktır. 
Bu seneki ihracatın geçen 

•enedcn fazla olacağı tahmin 
edilmekte ve stok mal kalma· 
Y•catı ümidi gittikçe kuvvet· 
lenmektedU-. 

Sen ticari anlaşmalar 
piyasada çok müsait tesirler 

uyandırdı 
Sen zamanlarda Alman ve 

Amerika hükömetlerile imza· 
ladıtımı:ı kredi n ticaret anlat· 
maları piynııada çok müaait te· 
sirler uyandırmıştır. Ticari ıa· 
hada canlılık artmıştır. Alman· 
ya ile İf yapan müeue1eler ye· 
ni teklifler almaktadırlar. Ya· 
pılan tahmini re göre bu ıene 
Almanyaya yapılacak ihracat, 
ıeçen ıenelere nazaran iki miı· 
Ji artacaktır. Alman ikti1at na· 
:ı:ırlığmm Türkiyeden ahnacak 
malların miktarını ıerbut hı· 

rakmaaı, mallarımızın Alman
yada müsait tartlarla utılaca· 
ğını gösteren bir itaret 1ayıl
maktadtr. 

Türkiye ile Amerika ara1ın· 
da iki hükumetin tasvibine ta· 
likan parafe edilen tıcaret an· 
)aşması hlilen Amerika hüku· 
metince tetkik olunmaktadır. 
Amerika metni ta1Vip ettiii 
takdirde elçiıine telgrafla ma· 
lumat verecek ve anlaşma An· 
karada imza ecHlecektir. 

Paraf• edilen metne göre, an
laşma 15 fUbattan itibaren mu
vakkaten meriyete a-irer.eklir. 
lki taraf meclislerince muahe· 
de taıdik edilerek tebliğinden 
sonra d• kati olarak meri ola-
caktır. 

Harici Etonomi~ Ha~erler 
Alman prim müesseselerinde tadilat 

Alman ticaret ve ziraat ne· \ mahıüllerini murakabe edecektir' 
zaretlerinin mütterek kararla- ikinci daire: Canlı hayvanla~ı~ 

J rile 27 tane Alman ithalat bü· ve mahıulihnın murakabeaını 
it roıunu11 5 taneai ilga edilmit ya,acaktır. 

ve bunların yerine daha genit üçüncü dıtire: SGtten mamul 

' 

tetkilitlı ve 1&lihiyetli beş bü· her nevi yiyecek maddelerile 
t · akıcı ve alup yağları murakabe ro e.ıı olunmu,tur. 

Yeni teıiı olunan tlairelere 
(Reicch11telle) adı verilmiştir. 

Bu dairelerin göreceti itle
re illve olara" ithal olunacak 
yiyecek maddelerinin memle· 
ket dahilinde tevzll, dahili pi· 
yasa Hatlarının tayini, fiyat 
kontrolü, icap eden miktarda 
stoklar toplanması ıibi var.ife· 

ler verilmiştir. 

Kuru incir, fındık ve üzGrn 
bu yen\ teşekkfillerin idareıi 
alhnda bulunacaktır. Yen\ dai· 
relerin meşrut olacatı kııımlar 
şunlardır; 

Birinci daire: Hububat ve 

eyliyecektır. Dördüncü daire: 
Yumurta ithali ve satıflarmı 
murakabe vazifesile milkeHef
tir. Betinci daire ise; bahçe 
mahıulih olan meyva, se~ae 
envaı ile müıkirat yaş O:ı&m ve 
mO.kirata ait miltefcrrik İfleri 
murakabe edecektir. Yeni dai
reler tesiıi Almanyada yiyecek 
maddelerinin teniial ve kıy· 
metlendiril me1ini kolaylaştır· 
mak maksadile yapılmıştır. 

Her hangi bir yiyeeek mulde
si ithal ediline, ithal kıymeti
nin üzerine illve edilecek di· 
ter masraflarla toptan fiyatı 
teabit edilmiş olacak ve bun· 
dan ıonra pcrakendecılere tev· 

haynn yemlerile nir ziraat ziat yapılacaktır. 

Milli Müdafaa· Vekaleti Satınalma Komiıyonundaa: 

Bahkesirde beş, Kütabyada fiç bina inşaatı ayrı ayrı 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

Keşif bedelleri: Balıkeairdeki beş binanın gg55 lira 
70 kuruş, Kütahyadaki üç binanın 7006 lira 32 kuruştur. 

Eksiltmesi: Bahkesirdeki beş binanın 1 .2.939 sah günü 
saat 14 de, Kütahyadaki üç binanın aynı gün Baat 14.30 
dadır. 

Teminat: Bahkesirdeki beş binanın 7 47 lira, Kütahya· 
daki üç binanın 526.5 liradır. 

Şartnameler: Balıkesirdeki inşaatın 50 kuruş, Kütahya· 
daki inıaahn 35 kuruş mukabilinde komisyondan ahmr. 

Bahkesir Nafıa Müdürlügünden : 

Edremidin Akçay iskelesi liman daireıi inşaatı açık 
ekıiltmeye koırnlmuştur. 

Bu işin keşif bedeli ~500 liradır. 
Bu işe aiti evrak : 
A- Proje 
B- Fiat bordrosu, mesaha cetveli, keşif hulasa cet

veli 
C- Nafıa yapı işleri fenni ve umumi ş rtname olup 

istiyenler bu evrakı her gün Balıkesir Nafıa Müdürlüğün· 
de görebilirler. 

Eksiltme 6.2.939 tarihine müsadif pazartelilİ günü saat 
14 de Edremit hükumet konağmda kaymakamlık odasın· 
da kurulu nafıa komisyonu huzurunda yapılacağından 
isteklilerin mezkur saatte komisyona mUracaatları. 

isteklilerin bu işe aid 487 lira 50 kuruşluk muvakkat 
teminatı Edremit mal sandıiına yatarıldıklarma dair mak· 
buı veya bu miktarda şayanı kabul banka mektubu ile 
asgari beş bin liralık yapı işini bir defada muvaffakıyet· 
le başardığma dair vcsaikle ihaleden en son sekiz gliu 
evvel Balıkesir vilayetine müracaatla alacakları ehliyeti 
fenniye vesikasını ve ticaret odası vesikasıoı hamilen 
muayyen olan gün ve saatte eksiltme komiıyonuna müra· 
caatları ilan eluour. 

Seyhan Vakıflar Müdiirlüğünden: 

Adana Yeni istasyon asfalt caddesi üzerindeki vakıf 
evlerin fabrikadan itibaren 164 metre tulundeki cephe 
kısmına yeniden dıvar yapılacaktır. 

Keıif bedeli 499 lira 60 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 37 lira 47 kuruıtur. 
İhalesi 5.2.939 pazartesi günü saat 15 te Seyhan va

kıflar müdürlüğü binasında yapılacaktır. istekliler keşif
name ve şartnamesini hergün vakaflar idaresinde görebi
lirler. 

Malatya Vilayetinden : 

113064 lira 32 kuruş keşif bedelini muhtevi olup 
16.1.939 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konulan ve Vilayet merkezinde yaphrıla · 
cak olan Memleket hastanesi bakiye inşaat ve tesisatına 
aiti ilanlar görülen lüzum üzerine iptal edilmis ve mez
kfir inşaat ve tesisat 13 1.939 tarihinden itibaren on bet· 
gün müddetle ve gene kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur 21. l 939 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 
12 de ihalesi yapılacaktır. 

Bu işe aid muvakkat teminat 6903 lira 22 kuruştur. 
Teklif mektuplarını ihaleden bir liaat evveline kadar 

Vilayet D..ı imi Encümeni Riyasetine tevdi edilmiş olması 
şartbr Poıtada vuku bulacak teahhürdan dolayı mazeret 
kabul edilmez. 

Nafıa 

ka· 
ol-

İsteklilerin İhaleden sekiz rün evvel Vilayet 
Müdürlüğünden ehliyet veaikası ~imaları ve timdiye 
dar 40.00() lirahk inşaat ve tesisat vücude getirmiş 
duklarma dair vesaik ibraz ey,lemeleri meıruttur. 

lıtanbul Belediyesinden: 

Ketif bedeli 5975 lira 78 kurut olan Takıim meydanıaın tan• 
zimi kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuttur. Eksiltme 6·2-39 pa· 
ıı:arteai ıünü 1aat 1.5 te Daimi encClmende yapılacaktır. 

Ke,if evrakile ~artnamHİ levazım mGdürlltünde rörillebiıir. 
fıtekliler 2490 uyıh kanunda yazılı ve1ikaclao ba,ka Fen it· 

leri müdürlüiünden bu iş için alacaklım fea ehliyet nslka1lle 
448 lira 18 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektublle beralter 

tekllf mektubları01 havi kapalı zarflarını yukarda yazılı rüade 
uat 14 de kadar daimi eacü111ene vermelidirler. Bu ıaattea ıoa· 
ra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

Aydın Vilayeti Daimi Eaoümeninden: 

Eksiltmeye konulan iş Aydın ilinin Çine kazasında iki 
mektep inşaatı 27570 lira 31 kuruş keşif bedellidir. 

Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A- Kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C- Bayındıı lık işleri ~enel şartnamesi 
D- Fenni şartname 
E- Keşif, metraj cetvelleri 
F- Resimler 
isteyenler bu evrakı. Aydın nafıa müdürlliğünde görebi

lirler. 
E"siltme 30.1.939 pazartesi günü saat 15 te vilAyet daimi 

encümende yapıln.~aktır. 
Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için i teklilerin 2068 liralık mu· 
vakkat teminat vermesi ve Aydın vilayetinden bu iş için 
almmış yapı müteahhitliği vesikası göstermesi. Yaptatı en 
büyük işin bedeli 25 hin liradan aşağı olmaması müteahhi
din bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması veya 
bunlardan biri-,ile müştereken tekl if yapması ve mukaveleyi 
birlikte imza etme~i lıizımdır. 

Teklif mektubları ) ukarıda yazılı saatten bir saat evveli-

ne kadar vilayet encümenine getirilerek eksiltme komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönde· 
rilecek mektubların nihayet yukarda yazılı saate kadar gel· 
miş olma ı VP. dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış ol
ması lazımdır. Po .. tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Çanakkale Mst. Mevki Satınalma Komisyonundan: 

Çanakkalede Mst. M v. için yapılacak - bir iskele kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 19. l 939 perşembe glinü saat 11 de Çanakkalede 
Mst. Mv. satınalına komisyonunda yapılacaktır. 

Yaptırılacak i kelenin keşif bedeli 40620 Jira 19 kuruş 
olup muvak.kat teminatı 3046 lira 65 kuruştur. 

Bu inşaata ait hususi fenni şartname yapılacak i kelenin 
fiat tahlili beton bloku iskele etüdü ilk keşif cetveli ve 
planlar Ankara lshnbul levazım amirliklerine satmalma ko-
misyonlarile Ç nakkafo M t. Mv. setmalma komisy,munda 
görülebilir. 

Sinep Viliyet Daimi Eacümenladen: 

Sinop- Ayancık şosasının 2+000-24+000 kilometre arasında 
yeniden inşa olunacak 2802 lira 69 kuruş ke,if bedelli dokuz Be
tonarme menfez intantı mevcut keşif ve fartnameaine tevfikan 
25·1-939 tarihine rastlayan perşembe günü uat 15 de ihale eiil· 
mek üzere 20 rün müddetle açık eluiltmeye çıkarılmıştır. 

Talip olanların ve bu husuıta daha ziyade malumat almak iı

tiyenlerln Nafıa dairesine ve pey açacakların 210 liradan ibaret 
depozito akçalarile birlikte viliyet daimi eneGrnenine müracaatla
n ilin olunur. 

• • • Sinop· boyabat yoluaun 0+00().4+000 kilometreleri ar• 
11nd11 tamir olunacak şoıeye muktezi olup villyet daimi ucüme· 
nin 20·12-938 günlü ve 167 1ayılı kararı ile ekıiltmeye tıkarılan 
taş ihraç ve nakfiyHİne yirmi fÜnlük müddeti İçinde iltekliıi 
çıkmadıtından 2490 aayıh kanunun 43 üıacü maddesine tevfikan 
ihalenin 19-1-939 perfembe ıünü saat 15 de icra kılınmak Ilı.re 
10 gln uzatıldı~ ilin olunur. 

Seyhan Nıfıa Müdürlüğfinden: 
Adanada infa edilecek 5922 lir11. 35 kuruf keşif bedelli meteoro· 

loji .istuy.nu açık ek.siltıneye lconulmuttur. • 
Eksiltme 30.1.39 paıı:arteai günü saat 11 de nafıa dıiresinde yept· 

lacıkhr. 
Bu işe ait keşif evrakını görmek isteyenler nafıa mütitlrlOR'One 

müracaat edebilirler. 
lateklilerin 444 lira 18 kuruş muvakkat temiaat verme1i ve ehliyet 

vutkasını almak bere y•karıda yazılı günden 8 rün evvel ellerinde 
mevcut vesikalarile birlikte villyete müraeaat etmeleri liz.ı•dJP. 

Orman Koruma Genel Komatanhğ'ı Satınalma 
Komisyonunda11 : 

Orman Koruma Genel Komutanlığı İstanbul Zeytinbur· 
nu talimgahı erleri için yaptırılacak olan ve 18.1.939 da 
ihalesi muharrer olan 1 inci g-rup 20 halanın ihalesinin 
tehirine Komutanhkça lllzum göriilmüştür. İlin olunur. 



Sayfa 1 MONAKASA, GAZETESi 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 
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a MOnakasaıa~ 

ln!•6t, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

a9. eka. 5922 3S 444 18 Seyhan Nafıa Mad. ao.1 .. 39 11 

1 S &T-A N BUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

Fi atlar 
CiNSi Aıafı 

Kr. Pa. 

17.1.938 

Yukan 
Kr.Pa. 

Butday 
Arpa 
ÇaTdar 

Gelen 

MeteoroJoji istasyonu biuaaı inı. 
Sinop-Ayaneık yolunun araaı~da yap . betoa 

arme 9 menfez inı . " 
2802 69 210 - Sinop Vilayeti 25·1·39 15 

Butday yumuıak 5 28 5 30 Un 
Bulıur 
11.ı•ır 
Yapak 

Sinop-Boyabat yolunun arasında tamir oluna-
cak ıoıe için bş ihraç ve nakliyesi 

Lapseki kazası laükOmet konatı tamiri 
İakele İnf. 
Nuilli büktlmet konatı inı . 
Asri mezarlıkta kabır yap. 
Mutbak ocatı tamiri 
Topkapı-KliçQkçekmHe asfaJt _yoJuada huHle 

relen 9ukıır ların tamiri 

,, 

n 

lr.apah •· 
,, 

pu. 

pal. 

- -

1820 45 
40620 17 
49329 51 

635 20 

580 9'.J 

Ank. Hil karşısındaki vakıf arsa üzerine apar· 
hman inı. (ıart. 16.57 L) 

kapalı x. 331411 07 

Cameklıı ve paravana yap. 
18. 1.39 da yap. ilin edilea 20 ad. belinın in· 

şa11 tehir edildi 

Kırklareli HaU.:evine yap. 600 m3 taş, 70000 
ad . tufla ile taş, tutla ve beton işçiJikleri 

J>al. 

lllçlar, Klinik ve ispen9ly11ri alAt, Hastane Lev. 

715 65 

Tıbbi mahı:eme: 29 kaJ. 
Sülf at dalonin: 75 t.·lı.lor: 20 tilp 

paz. 360 40 
kapalı :z. 11920 -

Elektrik -Havagazı-Kalorifer (tesisat va malzmaal) 

Belediye elektrik aaatralına ilAvo edileaek mo- pas. 

tir ve teferruatı (temd) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Braada bezi: 30 ad. aç. ekı . 

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

Kristal camı ile yaııhane ve döner koltuk. 
Komodin: 70 ad. 

Nakliyat - Bofaltma -YOkh.tm 

lnbiıarlar mamulitı nakli 
Kömür nakliyatı: 20000 t. 
Buğday tahmil ve taaliye iıleri 

MadH kömlr taı.ail ve tahliye iıleri: 40000 t. 

MDleferrlk 

paz. 

• 

aç. eki. 

" 

kapah z. 

pu:. 

24860 -

3764 -

220 5€1 

3973 -
400 -

- -iv ve dıı kamyon lastikleri: 35 ad . (temd) 
Parlco taıı: 100000 ad. kapalı z. beb. O 06,50 
Yol edevatı tamiri (tead) 
Demir çubuk.: 110 ad.•su bidonu: 59 ad. 
Torna tezgibı: 5 ad. 
19 ve dıı lbtifi: 4 ad. 
Pont boru: 750 m. (temd) 
Kuvartıt kumu: 50 t. 
Tftkürlk hokka11: 500 ad. 
21.1.39 da ibaleıi yap. 28950 travers ekailtmesi 

için aafıa ehliyet vesikası aranılmıyacak 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sızdmlmıf inek yafı: 1,5 t. 
Ceviz içi: 600 k.-çaıa fLStığı: 250 k.-fındık içi: 

500 le. -koş üzümü: 250 le. kunt inc ı r: 500 le. 
Barnlce: 700 k. 
Çorbalık pirinç: 450 k. 
Pillvlak ,, 500 • 
Patateı: 10 t. 
Zeytin tanesi: 2,5 t. 

b Müzayedeler 

Taş: 24 •3 

• 

lıAçlar, Klinik ve ispençiyari ahlt: 

Ankara Belediyesinden : 

pas. 
aç. ek11 . 
kapalı ıt. 

pa:z. 
aç. eka. 
pas . 
aç. ekı. 

aç. eks. 
,, 

paz. 
aç. ekı. 

• 
par.. 
,, 

aç. art. 

- -
2760 -

20000 -
160 -

1150 -
2000 --

275 -

1575 -
- -

k. o 09 
" o 15 
• Q 22 

- -

- -

Su iş!eri süzme lıa vuzlarmda kullanılmak üzere 75 ton 
ıolfat dalonin ile 20 tüp klor alınacağından kapalı zarfla 
on bet ıün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 1 1920 liradır. 
Muvakkat teminat 894 liradır. 
Şartnamelerini görmek istiyeolerin hergüo yazı iıleri 

kalemine müracaatları ve ihalesi 1 şubat salı günii saat 1 1 
de yapılacağından isteklilerin bir saat evvel mühürlü tek
lif mektuplarım Belediye encümenine vermeleri 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat v~Malzeme 

Aydın Belediye Reisliğinden: 
Kapah zarf usulile eksiltmeye konulduğu evvelce ilan 

edilmiş olan belediye elektrik santralına ilave edilecek 
motör ve teferrüatının 12. l .939 tarihinden itibaren bir ay 
içinde pazarlıkla neticelendirilmesine karar verilmiştir. 

Muhammen kıymeti 24860 lira ve kati teminatı 3729 
liradır. 

Bu İfe aiti proje ve .ıartnameler arzu edenlere parasız 

- -

136 54 
3046 65 
!700 -
- -
J4 -
43 57 

17006 44 

53 70 

54 06 
894 -

3729 -

283 -

33 08 
58 -

735 -
30 -

900 

- -
487 SQ 

207 -
1500 -

24 -
- -
150 -
20 62 

98 1l 
9~ 25 

16 88 
5 06 
8 25 

- -

- -

• .. 
Çaukkale Nafıa Mtıd. 

• Mst. Mvk. SAK 
Aydın Naha Müd. 
Afyon Belediyesi 
Harb Akademiai SAK 
fatanbul BelediyHi 

Ank. Vakıf. U. Mild . ile lxmir ve 
lat. Vaktf. Müd. 

M.M.V. iAK 
Orman Konı•a Genel Kom. İat. 

Karklarelt CHP llyönkurul. Başk . 

lstanbul Beledtyeıi 
Aakara Belediyesi 

Aydın BelediyHi 

Çanakkale Mst. Mvk. SAK 

lstaobul BelediyHi 
Harb Akademisi .iAK 

Gaziantep [nhiıar. BatmUd. 
D. O. Y. Adana 
T. C. Toprak Mahsul. Ofisi 

tehir Ajanıı 
a. D. Yolları H. pa~a 

Çanakkale Mit. Mvk. SAK 
Tarsus Belediyesi 
Sinop Nafıa Müd. 

. Çanakkale Mat. Mvk. SAK 

Eski-

Ask. Fabr . U. Müd. SAK Ank.. 
lstanb1ı1l Belediyesi 
İnhisarlar U. Mld. 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
Tophane Lvz. SAK 
D.D.Y. Sirkeci 

Kastamonu Liae Dar. 
Galatasaray Li1eai SAK 

Kad•köy Vakıflar Oir. 

n ,, 
,, n 

Kırklareli TQmea SAK 
Tophane Lva. SAK 

Sıvaa Belediyesi 

19·1-39 15 -

\ 27-1-39 15 -
19·1-39 11 -
13-2-39 15 -

'.!3-1-39 11 --
25-1-39 14 36 

10-2-39 14 -

24·1-39 11 -

7-2-3, 

19-1-39 14 30 
7-1-39 11 -

12·1-39 itib. 1 ay 

30-1-39 15 

19-1-39 14 30 
23-1·39 9 -

26-1- 39 14 -
19-1-39 10 -

16-2 .39 a kadar 

9-2-39 15 -

19-1-39 10 -
2-2-39 15 -

19-1-39 14 -
30-1-39 9 30 

6-3-39 ıs -
19·1-39 14 30 
23-1-39 15 30 
6-2-39 14 -
7-2-39 14 

21-1-39 

27-1-39 14 -
6 -2-39 15 -

13-2-39 a kadar 
13-2-39 
13·2·39 
22-1-39 16 -
24-1-39 14 3() 

27·1-39 14 -

gönderilir. Pazarhk için talihlerin pazartesi ve perfembe 
günleri öğleden sonra belediye daimi encümenine müra
caatleri ilan oluaur. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

Milli MDdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

10200 metre yastık yüzü ve 117700 metre nevresimlik 
bez kapalı zarf usulile miinakaıaya konulmuştur.· 

Yastık yüzlüğü bezin beher metresi iJ4 ve nevresim-
lik bezin beher metresi 31 kuruş fiat tahmin edilmiıtir. 

İha!esi 10.2.939 cuma günü saat 14 dedir. 
İlk teminatı 532 lira 1 ı5 kuruştur. 
Euaf ve sartnamesi bedelsiz olarak MMV satınalma 

komisyonundan alınır. 

Eksiltmeye gireceklerin 2400 sayıh kanunun ikinci ve 
üçüncti maddelerinde gösterile• ve aiklP. teminat •e tek· 
lif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel 
MMV satınalma kornisy•nuna vermeleri. 

Çanakkale Mst. Mv. Sabnalma Komiıyonundaa: l 
Çaaakkale Mat. mevki ltirlikleri için açık ekılltme ıuretile aşa· 

tıda oiaa ıre miktarı yazılı branda bezi ıatın a.lınaeaktır. 

.. .. rt 5 1 

il k•:a:ılca 
Arpa A.nadol 
Tiftik deri 

Çavdar 4-
Arpa yemlik 4 25 
Z. yatı E. E. 50-

,, l ci 40-
il 1abunluk - -

Ceviz kabuklu 
Ceviziçi 
Kuıyemi çuvalh 5 32 

,, dalım• - -
İ9. Fındık 75 -
Tiftik mal I05 -

1 18 

4 5 
4 ıs 

İf cevlç 
Zeytia yatı 
Nohut 

Buğday 

Tiftik 
iç ceviz 
iç. fındık 
Yapak 
P'aaulye 

Giden 

011; Fiatlar 
Buğday Llnrpul 3 

Tiftik Otlak 125 -
Susam 

112 20 
126 10 ,, Şikaıo 3 tf 

,, Vinipek 2 .afl!JI!!!!!!!!!! 
Arpa Aaven 2 Yapak Anadolu 

Mıaır aarı 

Beyaz peynir 
Zerdeva derisi 

4 22,5 
38 9 

3200 
2000 

4 85 
40-

Mııır Londra 1 ...ı~-ı 
Keten T. : • 6 tf' 
F1ndık G. :Hamburı 

Samaar ,, J200- • L.: 

İba}eıl J0.1.939 paıı:arteai fÜDÜ saat 15 te 
aatınalma komiıyonunda yapılacaktır. 

Talihlerin a1Jağıda hizalarında vazıh teminat akçaları Ye ib 
kanununun 2,3 maddelerindeki vesaikle birlikte komiıyoa~ na 
caatları. 

Brandalara ait feaaf ve huauli ıartname Ezine, BahkHir 
Gelibolu, Bayramiç ve Çanakkale Mst. mevki aatıaalma ko 
yonlarında görlilebilir. 

Talihlerin mezkur tarihte muraeaatları ilin olunur. 

Cinai 
Branda bezi 

n ,, 

Miktarı Tutarları Muv. te•i 
adet t•l arz lira lira 

15 12 1 a764 28S 
eteklik 15 10 ı 

Mobilya, Ev ve BOro eşyası, Muıamba, Halı 

Harp Akademiıi Sabnalma Komiıyonundan 
Harp akademisi ihtiyacı içia Komisyonda mevcud f 

ııfta ve nUmuaesiain ayni elmak üzere 70 aded komedi 
pazarlık suretiyle yapılacaktır. İsteklilerin 23.1.919 paz 
tesi günü saat 9 da Beşiktaş Kazası Malmüdürlüğiine yt 
tırmış olan 58 lira pey akçesi makbuzile birlikte YıJdıl 
da Harp akademisi Satınalma Komisyonuna müracaattatt 

l'!!"!''!'!!'!"'lllllllll'!!!l!!!ll!!!!!'""!!!!!!l!!!!!!"!!!!!!!!!!~!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!!!!!!'!!!lll!!!~!!!!'!~!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!'!!!.'!!!!l'fl ile 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 6zu 

Devlet Demiryolları ve Limanları U. MüdürlUtD.ndea: 

H. paşa deposuna bir sen• zarfında gelecek olan t~ 
minen 40000 toa maden kömürünün vagonlardan y 
boşaltılması ve yerden makine ve vagonlara yükletilm ·•·...;;;ı 
işleri 9.2.39 tariaine müsadif perşembe günü saat 15 
Haydarpaşa gar binası dahilinde l inci işletme komisy~ 
nu tarafından kapalı zarf uaulile ihalesi yapılacaktır. ,.. 

Beher ton kömürün tahliyesi 10 ve tahmili için de 'I' 

kuruf muhammen bedel konmuştur. 
ısteklilerin 900 lira muvakkat teminat makbuzile k~ 

nunun tayin ettiği vesikaları ve Resmi Gazetenin 7 .5. 
tarih ve 3287 Ne. lu nüshasıada İRtişar eden talimatna 
dairesinde alınmış vesikalarla birlikte ayai gün saat ı 4 
kadar zarfna komiıyon reislii'ine verilmesi lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler H. paşada 1 inci itletme 
misyonu tarafından paraaıı verilir . 

T. C. Teprak Mahıulleri Ofiai Lkitelıııir Ajanııadan: 

Haritten gelip tehir dahilindeki depolarımıza nakledilecek 
icabında bu depolarımızdan iıta1yena ıanderilecek butdaylart 
zın tahmil tahliye çunlla111a yezin ve buna müteferri diğer iti 
miteahhidine ait olmak Qzere beher vaıronun 15 luuur ton iti 
barile bir senelik ücreti nakliyHi a91k eluiltme suretiyle talibi 
ihale edileeetinden iıteklilerin 18·2-S9 tarihine k .. lu Eakitehi 
zahire bora&11 eıruıodaki daiHmİ:ıe mlraoaatları. 

Gaziantep inhisarlar BaımGdllrlilfllodea : 
Gaziantep İnhi1arlar batmüdürlüğü ile müskirat falnlkaaın• 

Bireoik inbiaarlar idaresine Fevzipaıadan srelecek ve bu mab 
lerden Fevzipaşaya gidecek mamul tütün, payrak tütiln müsk' 
tuıı:, ispirto aoma·kuru üzQm bot aandık tahtaıı boş tlfe, bot 
don, boş çuval, evrakı matbua ve kırt&1iye ile bunlar harici 
kalan diğ'er bilumum etya ve malzemenin ihale tarihinden iti 
ren mayıa 19J9 gayHine kadar icra edilecek nakliyatı l J. I. 
tCJribinden itibaren 15 gftn müddetle açık eksiltmeye konulmuf 

Eksiltme !6.1.939 güaO uat 14 de Gaziantep de fnbiııt 
batmüdiirlütUnsle yapılacaktır. 

Talihler inhisarlar başmüdftrliltüne müracaatla ıartna .. 
alabilirlir. 

Muhammen nakliye bedeli Gaziantep i9in 3973 lira ve Bir 
i9in 731 liradır. Talihler mubammen nakliye bedelinde• yf 
yedi buçuk he1&bile 353 lira teminat akçası vereceklerdir. 

TaHbler ekailtmeye gireme:ıden evvel ıartnamede araaıla• 
liyet ve kabiliyei; veaikalarını ibrasa •eeburdUJ'lar. 



18 flrlncflrAnun 1919 , 
İstaıibul Belediyesinden: 

Muhammen bedel Temin atı 

;. Sağlık itleri ruOdürlütfino kriıtal camı 220 50 33 08 
ile yazıhane, döaerli yasıhant koltu· 
tu Yesaire. 

Hauki haatane1iae dofum ve kadın 360 40 
baatalıklan ıeririyatı İfin 19 kalem 
hbbl malıı:eme. 

Karaataç Mezbahaaı kamyonuna alı
ıaacalt 2 taae iç ve iki tane dıt liatik 

160 00 

54 Oi 

24 00 

Yukarıda muhammen bedelleri yazılı itler ayrı ayrı pazarlıta 
konulmuttur. Evrakları Encümen kalemhıde ıörülebilir. lıte.k
liler laizalarında gllıterilen teminat mıkt.uz veya ~ektut.ı~e 
beraber IU-1-939 perfembe giioü aaat 14 buçukta Daımi lncu• 
aıende bulunmalıdırlar. 

D. Demiryollara Adana ltletmeai lkıiltmc Kemiıyonuntlan: 
Koayadakl depomun bir yıl :ıarfıada. relece_k .t~hml~en 20000 

ton maden kamürünln vagonlardan tahlıye ve ııtıfı ltı açık ek
Htmeye konulmuıtur. Muhamm .. bedel 409, muYakkat teminat 

ao liradır. Ekıiltme 19· 1-939 pertembe rünü saat lO da Adana-
ia itletıne müdürlüğü binasında yapılacaktı~. _Mu.kave~e ~· t_art

•llleleri Konya 1.taayonundan bedelıiz görulur. lıteklılerın nufuı 
•e eyi ahlak belgeleri ve Adana veznemiıı:e yatıracakları muvak
kat teminat makbuzu ile vaktiocie ekıiltmedo buluamaları. 

!.. ü t e fer r i k 

Çanakkale Müstahtem Mevki Satınalma 
Komisyonunda: 

Çanakkale Müst. Mv. inşaat komisyonu için açık ek-
iltnıeye konulmuş olan adet iç ve 25 on ~det dı~ kamyo_n 

listiklerine 9.1 .939 pazart~si günü taliplerın tekhf etmış 
lduğu fiatlar komisyonumuzca pahala görüldüjünden 
49() sayılı kanunun 43 cü maddesine giire on gün uzatı· 

larak pazarlığa bırakılmıştır. 
Pazarlığı 19. l.93g perşembe günü saat 10 da yapıla

caktır. 
Taliplerin mezkur tarihte sabo alma komisyt>nuna mü

a caatları ilan olunur. 

Sinop Nafıa Müdürlüğüntlen : 

Nafıa dairesine ait yol edevatının pazarlıkla tamiri 
çin evvelce tanzim olunan şartnamesinin bazı maddeleri· 
ıin tadili lü!umuna binaen 19. 1.939 perşembe günü saat 

14 de ihalesi yapılmak üzere 10 gün mi\ddetle temdit 
•dilmiıtir. lıteklilerin teklif edecekleri fiyatın tutarının 

üzde 7 ,5 muvakkat teminat yatırmaları •e tamir oluna-
ca~ edev ah, şartnameyi görmek üzer• bergnn Nafıa da
resıne müracaatları ilin olunur. 

Devlet fi>emiryoltarı g cu İşletme Müdürlüğünden : 
21.1.939 tarihinde bilmüoakasa satın alınacağı il'n 

ilen 28950 travers eksiltmesi için Nafıa ehliyet vesikasına 
tızurn olrnadığı tavzihan ilin olunur. 

• • • 
kt B k İnhisarlar U. M&d. font boru al1Daca ır. 8 

--, 
'' S i N G E R ,, . 1 

Gece bekçil~rine mahsus Kontrol aaatl~ri?in 1939 
senesinin en dakik ve en sailam modelıdır. 

Milli ve ,ahsi serveti muhafaza etmeliyiz . 
ANGINDAN ve HIRSIZDAN sizi muhafaza eder. 

._.Emniyet ettiğimiz bekçileri ıecel~ri 
•ın:a kontrol eder? 

1 Bek~ilerin reztlitl saati kim doğru 
taret eder? 

Sizi yarıa bekçilerin muntazam rez
•ediklerinf, veya uyuduklarını kim ha
bertlar eder. 

Size bekçilerin a
raaında vaaifesine 
hiyanet edenleri kim 
bulur ve ihbar etler? 
ütün bu vazifeleri 

yalnız 

SiNGER 

ükemmelen 
ig/a eder. 

Reamt dairelere, Poliılere. Bankalara, Depolara, Fabri
kalara, Ha.tanelere, GGmrlldere, Deniz ve Demiryollarına, 
Mekteblere ve bilumum mDe11eHlere fevkalAde lüıumlu bir 
Kontrel alot\dir. 

No. 1001 teldia aya111 olup, bir Hnelik kitı.1 ınineler, 
8 anahtarlı Ye metin lcaplısı 50 liradır . 

No. 1002 yukarıkinin ayni elup kapalı vaziyette ıaatin nk
tlni ılıterir 80 liratlır. 

Taşraya bedel karşıh~ı rönderilir 

SINGER SAAT Ml~AZASI - lstanbul Eminönü 

~=::::;::====================' 

KÔNAKASA GAZ!TESI 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Vize T!mea Satınalma Komiıyonuadan: 
A~ıtıda yazılı erzaklar Viaede Tnm ıahnalma komiıyonnda ml

nalı:aaaya konul••~tur. fatelı:lilerln belli ıln ve ıaatte Viaed~ lcomiı· 
yona mtiraoaatları. 

Cioıi Mık· 

tarı 

Kilo 
10 Ne çıkir· 6309 
tlokıiı ua1. 

• 6800 

• 6800 
.. .. 200 

Makarna 1500 

" 1500 

" 
1500 

,, 1500 

Mu. 
Be. 
Ura 

1459 

Mu. lkıiltme ıelı:ll ıünli Hah 
Te. 

Lira 
111 açık ekıiltae 8.2.939 11 

ltıtaaı 

Babaeekl 

1564 118 • • " " 
,, Vize 

1564 118 
" .. .. .. ,. Pı•arhl1ar 

966 73 
" " " " 

,, " top A . 
3JO 25 .. " 

,, • 14 Babıeıki 

330 25 • " " " " 
Vize 

330 25 ,, ,, " ,, ,, Pınarhbar 
330 25 

" • ,, 
" 

,, ,, top A. 

(Devamı 4 tlncn uhifede) 

Galatasaray Lisesi 
Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: 

Muhammen M. 
Kilo 
eoo 
250 
500 
250 
He 

Tahmin F. 
Kuruş 

IO 
120 
to 
20 
22 

İlk teminatı 
Lira Kr. 

Ceviz İfİ 
Çam fıstıtı 

95 25 Fındık içi 
Kuı üı.ümil 
Kuru incir 
"sandık içinde. 

Galataaaray Ltseıine mayıı 1939 ıonuna kadar lüzumu olan 
nevi, miktarı ve tahmin fiatı ve ilk teminatı yukarıda yazılı kuru 
yemişlerin 6.2.1939 pazartesi gilnti ıaat 15 te Beyoğlunda İıtlklil 
cadde1inde 349 No.da Liseler Ahm Satım Komiıyonunda açık ek
ıiltmeai yapılacaktır. l•teklilerln şartnameyi görmek üzere Okul 
İdareıine ve Ticaret oduunn yeni ıene yesika ve teminat mak
buzlariyle belli ıün ve Hatte Komi•yona ıelmeleri. (381) 1- 4 

Nafıa Vekaleti fstanbul Elektrik lıleri 
Umum Müdürlüğünden 

1- Muha•m•n ltedeli 11400 lira tulH !IO ton .. aıut kapalı 
zarf uıulile satm alınaeaktır. 

2 - Eksiltme 18.1.39 oumarteıi rünü aaat 10 da idarenin tl
nel lıtatında metre han binaaının altıncı katıada toplana· 
eak arttırma eksiltme kemisyonuacla yapılaealctır. 

3- Bu ite ait tartaameler l.iarenin levaıı:ım MOdOrlOiilnden 
· paraaıı elarak tevzi edil•ektedir. 

..f-- Munkkat teminat 1005 liratlır. 

5 - Teklif mektultlarının 2490 nu•arah kaaun ahkamına uy
gun olarak ve ekılltmeden en ax bir aaat evvel komiı-

yon reislitine verilmit balunma11 lbımdır. (253) 2-4 

İstanbul Vakıflar 
Direktörlüğünden: 

Kıymeti 

Lira Kr. 
573 70 

Pey paraaı 
Lira Kr. 

43 03 
Mercan Dayabatan maballHi Çakmakçılar yokuşu Büyüle Ye

nlhan ikinei katta 47 No. lu odanın hmamı 15 gilu müddetle sa· 
tılmak üzere açık arttırmaya ~ıkarılmııtır. 

ihalesi 30.1.939 pazartesi rüoü ıaat 14 de icra edileceğinden 
talihlerin Çenberlitaıta Vakıflar Baı•fidürlüğü Mablülit Kalemi· 
ne nıiıracaatları. (284) 

Türkiye Cumhuriyeti Nafıa Vekaleti İstanbul 
Elektrik lıleri Umum Müdürlüğünden: 

Eksiltme ilanı 
1- Mubammea bedeli 2750 lira tutan muhtelif kudret ve tevet

iürde 5500 adet ampul kapalı zarf uıulilc aatın alınacaktır. 
2- Ekıiltme 7.2.939 tarihinde ıalı günü ıaat iti te İdarenin tü

nel başında metro han binuıoın altıncı katında toplanacak 
Arttırma Ekıiltme Komiıyonunda yapılacaktır. 

3- Bu işe alt fartaameler idarenin Levazım MQdGrlOtünden pa· 
ruız olarak tetlarik edilebilir. 

4- M11vakkat temlaatı (206.2~) iki yüı altı lira yirmi bet kurutlur 
5- Teklif mektublarrnın 2480 aumaralı kanua ahklmına uyıua 

olarak ve ekıiltmedea en az bir ıaat evvel Komiıyon Reiı-
litiac verilmit bulunmaaı lizımdır. (289) 2 4 

D.D.YOLlARI İ5LETME u. MUOURLUGÜd N 
' 

Muhammen bedeli 11.000 lira olan 7100 metre muhtelif geatı
likte lAıtlk diaamo kayıtı 28.2:39 salı gtlnü ıaat 15,30 da kapa
lı zarf usulü ilo Aakara'da idare binasında 1abn ahnacakır. 

Bu işe girmek iıtiyealerin 1350 lirahk muvakkat teminat Ue 
kanunun tayia ettiti nsikaları ve teıkliflerinl ayni ~On saat 14,30 
a kadar Komisyea Rei•lijiae vermeleri lizı111dır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara' tla Malseme Dalreainden, 
Haydarpata'da Tesellüm ve Sevk Şeflitintien tlatıtılaoaktır. 

(i39) 3- 4 

layfa 3 

; İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

İdaremizin Çamaltı tuzlaıına getirilecek içme ıuyu 
için tartna•esi mueibince aatm alınacak 1150 lira m•
hammen bedelli 750 metre font boru 13. l.938 tarihinde 
ihale edilmediğinden %3. t .939 tarihine rastlayan pazarteıi 
gilnfi saat 1 ~,30 da mfinakasası yapılmak ftzere açık ek· 
siltmenin t O giin temdit edildiği ilan olunur. (396) 

• • • 
1 - Şartna•e ve aam11aesi mueibiace ıabn ahaaeak 

90000 metre kır•ıu çizıili kaaaviçe kapalı zarf uıu
lile eksiltmeye koamıııtur. 

il Muhammen bedeli J.eher metresi 12 kur•f laHal:aile 
1'800 lira ve •••akkat teminata gıı liradır. 

111- Bkıiltme 21.1.939 tarihine raatlayaa cumartesi rft•fi 
saat 11 de Kabata,ta Levazım ve Mubayaat Şube
ıindeki Ahm Kemiıyenunda yapılAcaktır. 

IV- Şartnameler para11:r: olarak lıer gfta ılSıil ıeçen Şu· 
beden ahnabileceiı gibi numuae de g6r&lebilir. 

V- Mühürll teklif mektubunu kanuni vesaik ile yllzde 
7,6 ıthenme parası makbuz Ye ~aaka te•inat mek
tubuau ihtiYa eclecek olaa kapalı ıarfların ilaale ıil· 
aft ea geç aaat 10 a kadar yukarıda atlı reçen Ko
misyon Baıkaahtıaa makbuz •ukabilinde verilmesi 
llzıadır. (113) ~ 

• * * 
1- İdaremizin Paıabalaçe fabrikası için şartaamesi mu· 

cibince sahn alıaacak 2 adet Donki tul11mba11 açık 
eksiltmeye konınuıtur. 

il- Donkilerin 11uılaammen bedeli t 200 lira ve muvakkat 
teminatı 90 liradır. 

lll- Eksiltme 30.1.939 tarihine raatlayaa pazartesi günü 
saat 14,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu· 
beıindeki Alım Komiıyonuoda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler parasız olarak hergiln söıll geçen Şu
beden ahnabil\r. 

V- Donkiler Werthington ve Weise uad Monsk.i marka
la olacatıkr. 

VI- İsteklilerin eksiltme içia tayia edilen güa ve aaatta 
ylizde 7,6 ıivenme paralarile birlikte yukarıda adı 
ıeçen Komisyoaa gelmeleri iln olunur. (:l72) 2-4 

• • • 

Ciaıi 

Muhammen 1. Ye 7,5 Ekıilt· 

Yok taııma Beheri Tutan teminat me 

Miktarı Kabiliyeti Lira Lira Lira kr. Saati --
Ka111y0Bet t adet 1 ton 300Q 226- 14 
Kamyon 2 

" 
3 ., 2480 4800 3M - , .. 1 5 

Kamyoa ı 
" 

5,i-«S ten 40IO aoo ... 31 
Sabf kam1onu 1 ,, 2 3100 ~32 IO 14 41 

1- İdaremiıin Yavşan Tuı.laaı içi• 1 adet İımir Ye 
Ankara laımödftrlllkleri için 2 adet lzrnir ıarap fabrikas 
için 1 adet ve İzmir latmtıdOrlUiü içia 1 adet ka•yon 
t•rtnameleri •ucibince ayrı ayrı a9ık ekıilt•e uıullle H 

\m ahaacaktır. 

11- Muhammen l.Ulellerile muvakkat teminatları hiza 
larında r8sterihniştir. 

ili - Eksiltme 24.1.939 tarihine rastlayan salı gliaft hi 
ı.alarmda yaztlı saatlerde Kabataıta Le•aıım Ye Mubayaat 
Şubesiadeki Ahm Komisyoauada yapılacaktır. 

lV- Şartnameler parasız olarak hergiin ıözü geçea 
Şubedee alınabileceği gibi kapalı satış Kamyoaunua 
pllnı da görülebilir. 

V- Yavşan Tuzlası için almacak kamyoa eksiltmesi 
ne iıtirak etmek isteye11lerin kataloklarile karoseri şekl 
ve dahili taksimatım g&sterir bir plin ile benzin sarfiya 
tını glsterir fenni tekliflerini ihale gününden 5 gün evt'e 
line kadar İnhisarlar tuz fen Şubesine vermeleri IAzımdır. 

Vı- İsteklilerin ekıiltme için tayin edilen ıi• •e 
saatlerele yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yakarıda 
adı geçen Komiıyona gelmeleri ilin o lunur. (143) 4-4 

Nafıa Vekaleti 
İstanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden 

1 - Mubaımmen bedeli (5100) bet bin yils lira tutH 40 toll 
tranıformatör yağı kapalı zuf uıalile eksiltmeye lırenmuıhır. 

2 - Ek•iltme 25-1-939 çarşamba ıünO 1&at il de fdareain Tfi
nal başıada Metro ban biaaaının 6 ncı katında toplaaacak art 
tır•• vo ekıiltme komiıyonunda yapılııtcaktır. 

a - Bu ite ait tartname ve •ukuele projesi idareaia leva 
ı.11• serviıinde paraa11 olarak tevzi edilmektedir. 

4 - Muvakkat temiaat (382,~) Gç yib: Hkaen iki buçuk liradır. 
5 - Teklif mektuplarının l4UO ••maralı kanua abklmına uy 

IJllD olarak ve ekıilbnoden en az bir ıaat Hnl komiıyon relıl 
tine Yerilmiş bulun•aaı lbı•dır. (188) 4-4 

ı e .. dchj1 7er: AR:ruN a.llUIM\'i 
J Galat.ıt 8illir ..._. Ne. 111 

lmtiyu .... i .. ~ ....... 
Dia•IArl: l..ua Girit 
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Tablea~ Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication Mode 
d'adjudicat 

Prix 
estimatif 

Cautioa. 
provısoire . 

Üeu d'adjudıcation et du 

Cahier des Cbarreı 
Jours Heure 

------~~--------~~--~---------~------------~------~-----------

A) Ac1judieations au Rabais 

Conatruotfon-Reparation-Trav. Publfca·Materlel de ConetructJoA-Cartogrephle 

CoHtruction station meteorologique • Adana 
,, 9 dalots en beton arme ı/route Si-

nop-Ayancık. 

Extraction et tranıport de pierre1 pour repa· 
ratioa ohauuee ı/route Sinop-Boyabat {aj.) 

Con1tructioa koaak gouvernemental au bour2' 
LapHki. 

Conıtruction echelle a Çanakkale 
,, konak gouvernemental İl Nazilli 
,, tombeaux au cimetiere moderne 

1Uparation f o yer cuiıine . 
,, creux route uphalte Topltapı-K6· 

.çlltçekaece • 
CoHtruction appartemente ıur terrain Vakouf 

ea facze halle a Ankara (cah. dıı. L . 16,57) 
Coaatruction vitrine et paravant. 
L'adjutiicatloa qui devait avoir lieu le 18.1.39 

pour conıtruction 20 w. c. a ete ajoumı'e 
Main d'Qeuvre pour travaux beton 600 m3 en 

maçoaaerie 70006 m. en briques pour la 
••İıo• peuple Kırklareli 

Publique 

" 

Publique 

Pli cach 

• 
Gre a gre 

Gre a gre 

Pli cach 

Gre iı rre 

5922 J5 
2802 69 

1820 45 

40620 19 
49329 51 

635 20 
- -
580 92 

831411 07 

715 65 

444 18 
210 -

1'6 54 

5046 65 
3700 -

- -
34 ...:. 
43 5':/ 

1700~ 44 

53 79 

Oir. Trav. Pub. Seyhan 
Vilayet Sinop 

,, 

Dir. Trav. Pub. Çanakkale 

36-1-39 11 -
25-1-39 15 -

19-1-39 15 -

27-1-39 15 

Com. Ach. Place Forte Çanakkale 19·1·39 11 
Dir. Trav. Pub. Aydın 13-2-39 15 
Municip~l ite Afyon 
Com. Ach . Academie Guerre 
Com. Perm MunloipallM Jıt. 

23-1-39 11 
25-1-J9 14 30 

Dir. Gen. Vakoufs Ankara ot Dir. 10-2-39 14 -
Vakoufı lzmır et lstaabul 

Com. Ach. Min. Def. Nat . Ank. 24-1-39 11 -
Cooı. Ach. Comm. Gen. Prot. 

For!tı 1.staabai 
P.R.R. Kırklareli 

Produtte Chlmlquas et fharnuıceutiques-lnstruments Sanitalres- Pournlture pour H6pıtaux 

Articl .. aanitaires : 29 lotı . Gre a gre 360 40 
Sulfate d'alomiae: 75 t.· Chlore : 20 tubeı Pli cach 11920 -

Electrlctte-Gaz-Chauffage Central (lnstallatlon et Met~riel) 

Moteur avec accuı. pour ceatrale elec· Gre a gre 24860 -
lrictue (aj) 

Heblllement - Chauaaurea - Tlesua - Culra 

Toile ~randa : 30 p. Publique 3764 -

Arweablement pour Ha bil!tlon et Bureaux-Tapişserie ete. 

Pupitre et f auteuilı . 

Commodine1: 70 p. 
Gre a gre 220 50 

Trınaport - Chargement - D6ohargement 

Traaaport d'articlu monopolises. 

Cbarre•ent et dticharıement houille : 200CO 
tonnH. 

Charııe• ent et deelııarrement bliı. 

Trav. charremeat et 4eehar2'•ment charbo1t a 
Haydar,aı• ı 40000 t. 

DtYff• 

,, 

Publique 2973 -

,, 400 -

Pt1bliqüe 

Pli cacb 

Gre a gre - -

54 06 
694 -

B729 -

283 -

3l 08 
58 -

735 

30 -

900 -

Com. Perm. Municip. lıtaabul 
Municipalite Ankara 

19-1-39 14 39 
7-2-39 11 -

Municipalite Aydın 1 moiı a partir du 12-1-39 

Com. Aeh. Place Forte Çanakkale 30-1·39 15 

Com. Perm. Mun. lıtanbul 
Coaa. Aeh . Academie Guerre 

• 

19-1-39 14 30 
23-1-39 9 -

Dir. Principale Monopoles Ga· 26-1-39 14 -
xiantep 

Gom. Acb. Exploitation Cbemins 19-1-39 10 -
de Fer l.tat Atlana 

Office Cereales Tuquie Agence juıqu'au 16-2-39 
Esltiıehlr 

1 ere l.xpl. Ch. de fer Etat H. paıa 9-2-39 15 -

Com. Ach. Place Forte Çanakkale 19-1-39 Chambre a air et pneux ! 35 p . (aj.) 
Pierret parquets : 100000 p. 
Reparation outillage de route. 

Pli cach la p. O 06 50 Municipalite Tarıus 2-2-39 
10 -
15 -
14 -

Baruettes en fer : 110 p.· Biaonı d'eau : 50 
pi6ces. 

MacbiH·outil a tour : 5 p. 
Chaabre a air et pneux : 4 p. 
Tuyaux fonte pr. saline Çamaltı: 750 m .• (aj.) 
Sable kuvorıit : 50 t. 
Cracholrs : 500 p . 
Le ccrtificat de coınpetence du Miniıt. det 

Trav. Pub. ae aera pas exiaible pour l'adj. 
dH 28950 traverses qui aura lieu le ~1-1-39 

Pl'ovlalona 

Beurre : 1,5 t. 
Noix decortiqueı: '00 k.· Piıtache : 250 k .· 

Noisettes : 300 k.- Firueı : 500 le. 
Haricob : 700 k. 
Ri& pour soupe : 450 k. 

,, ,, pilav : 500 ,, 
Pom•• de terre : 10 t. 
OlivH : 2,5 t. 

B) Adjudfcatioo& a la surenehire 
PlerrH : 24 •3 

Publique 

PJi caoh 
Gre a gre 
Publique 
Gre a rre 
Publique 

2760 -

20000 -
160 

1150 -
2000 -

275 

Publlque 1575 

" 
Gre a gre le k. O 09 

" ,, o 15 
,, " 9 22 

• 
" 

Publique 

Kastamenu Liıeıi Oireltt6rlü~l1nden: 

yilzde 7 ,5 teminat 
Lira kr. 

Tutan Muhammen fiatı 
kr. S. 

Nev'i 

98 13 
lira kr. 

1575 00 105 00 

Mıkdarı 

kilo 
1500 Sıı:dırılmış 

inek: yağı 
Lise pansiyonu ihtiyacı olan yukarıda yaı:ılı ııı:dırılmı~ inek yatı 

9. 1.39 taribinCfen itibaren 21 gün müddatle mfiaakuaya çıkarılmıılır. 

' 

207 -

1500 -
24 -

156 
20 62 

98 13 
f 5 26 

16 88 
s 06 
8 25 

Dir. Trav. Pub. Sinop 19-1-39 
Com. Acb. Place Forte Çanakkale 30-1-39 

Com. Ach. D G. Fabr. Milit. Ank. 6-3-39 
Com. Perm. \4unicipalite lstanbul 19·1 39 
Co •. Ach . Econ Moaop. K.taehe 23·1-39 
Com. Acb. Dir. Gen. Fa9. Mil. Anlt. 6-2-39 
Co•. Acb. Intend. lst. Tophane 7-2-39 
9 ~me Expl. Ch. de Fer E.tat Sirkeci 21·1-39 

9 30 

15 
14 30 
15 30 
14 
14 

Oir. Lycee Kutamonu 
Com. Ach. Lycee Galatasaray 

27-1 39 14 -
6·2-~9 15 -

Dir. Valtoufs Kadiköy 
,, 
,, 

Com. Acl.. Div. Kırklareli 
Coa. Aeh. lateaci. lıt. Tophane 

Municipalite Sivas 

13-2-39 
13-2-39 
13-2-39 
22-1-39 16 
24·1-J9 14 30 

27-1 39 14 -

-
Talip olacakların daha faıla malOmat almak iıteyenlenn azat günle· 
rinden gayri günlerde okul idarHine bat vurmaları ve isteklilerin ti · 
caret odasına kayıtlı bulunduklarını rösterir belge ile birlikte yevmi 
ihale olan 27 .1.39 cuma günü saat 14 de lisede bulunmaları ve yev· 
mi ihaleden en az bir rtın evvel teminatı muvakkatelerini yatırmıı 
bulunmalan ilin olunur. 

1 Avis Officiels 
De l' Administration Generale des Che 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 
Divera materiels en cuivre et en laiton en 77 arf 

d'une valeur eıtimative de 335.000 Ltqs. seront ac 
par voie d'adjudicatioa sous pli cachete le Vendr 
Mars 1939 a 15 h. 38 au local de 1' Administration G 
rale i. Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part deivent remet 
la Presidence de la Commiasion le jour de r adjudic• 
jusqu'iı 14 h. 30 leurs offres, une garantie provisoir• 
17 .150 Ltqs. et les certificats exiges par la loi. 

Les cahiers des cbarges aont en vente au prİj 
1675 Ptrs. aux Caisıeı d' Ankara et de Haydarpaşa. 

(2M) 2-4 

Müteahhitlerin Takvimi 

Perşembe 19-1 ·139 

Sülfat nikotin (Ziraat Yek.) .1\! 990 
Pülveriutör ( • ,, ) 1\0 901 
Muhtelif cinı çelik ile bandaj çene ter na tugihı (DBY) .,,-. 911 
Samıun istasyon biaaa1 inş . (9DY) J\! 924 
iskarpin, gömlek , yüz havlusu, elbise, palte (l;t. Beled.) .;\! 928 
Çamaşırlık bez Uandr. Genel Ko9\ut. Ank .) .M 928 
Un (Erzurum Aık. SAK) .\! 929 
Külçe kurşun ve moletsiz bilet ko•poıtörl (DDY) J\; 929 
Ahşap ve çelik iıkeletle eğer takı•ları (MMV) J'\-. 929 
Berramut eHnll (lnhiı . U. Müd.) .:'\! 930 
Benzin (Deniz Lvs.) .!\'! 930 
Kriple kömürü (Prevent. Sanator. Oir.) X 930 
Sıfat istasyonu ikmali inş. \Balıkesir Vil.) ~ 935 
Yol tamiri (Balıke1ir Vil.) J\! 935 
Çanak. liman daireli tamiri (Çanak. Naha Mild ) .\". 937 
Üzüm (Galata1aray Lisesi SAK) .. \! 938 
istinat dıvarı inş. (lst. Beled.) X• 938 
Harp Akademisinde yap. tamirat (lst. Komut.) ;,Y• 939 
• Ahşap bina ankaıı (lat. Defterdar.) J, .. 942 
E.na nıkli (Maliye Vek.) .\'; 931 
Çıplak ve telefon kabloları (l&mir Telefen Mtid.) .X 942 
Maniaman demir direti ,, ,, " l\~ 942 
Nohut (Tophane Lvı:.) A! 9.ıCO 

l]- Memento des 

Jeudi 19-1-939 

Sulfate nicotine (Miniıt~re Agriculture) No 90f) 
Pulveriuteur (Minist. Agriculture) No 901 
Acier de cbampirnonı pour tourner les bandages (Ch. de 

No 911 
Censtr . bit. ıtatioa a Samsun (Ch <Je Fer Etat) No 924 
E.acarpinı, chemisea, ce1tuıae1, e11uie·•ain et paletet (Mun. 

No 928 
Toile pour linge .(C•m. Acb. Commana. Gen. Genaarm. 

No 928 
Fariae (Com. Aob. Milit. Erzurum) Ne 929 
Plomll en liarot, cempesteun billet HDB aollet (Cı.. 

Ne 929 

Selle avec eeıuelette en acier et boiı (Min. Def. Nat) No 929 
Euenoe cıe berramete (Dir. Gen. Menopeleı) o 930 
Benzine (lntend. Maritime) Ne 930 
Houille criblee (Dir. Preveaterium et Sanatorium) No 930 
Rep. route (Vil. Baliketir) Ne 935 
Achivement conıtructien ıtatien ıeleotiGn (Vil. Balikeıir) N• 
Rep. local ~c• Port a Çanakkale (Dir. Trav. Pub. Çanak.) ~· 
Raiıinı ıeca (Lycee Galata1aray) Ne 938 
Con1tr. mur de soutainement (Mun. lıtaa9ul) No '38 
Rep. biti11e Academie de Guerre (<i:ommana. lıtanDui) No 9 
• 9ecombres d'une bit. (Defterdarat lıt.) Ne 942 
Tranıpert 4e divers articles (Min . Financeı) No 931 
Cible telepaoaiqu• (Oir. Telepb net l&mir) Ne 942 
Poteaux metallique ( ,, ) No 942 
Poiı ehiche (lntend. Teplııaae) No 940 

••• 
• Çam fıstıiı, fı11.ıık içi, kuru ineir ve kuş üzüml 
caktır. Bak : Galatasaray Liseıi SAK illnlarına. 


