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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye için Kuruş 

3 AYLIGt 450 
6 • 850 

12 • 1500 
Ecnebmemleketler için 

12 aylıtı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbw: mukabili olma· 
yan tediyat makbQl detildit. 
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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Merkezden Muhite giderken 
emokrasinin icablarına uygun alarak rasyonel ziraat 

ık k k.. l" - de memlekete ve a ınaası planlaştırıhr eu oy unun 
millete karşı ifa etmeğe borçlu ol.duğ~ ~ ~şl~r vardır. 
K~ylüden beklediğimiz ve hatti ıstedıgımız şeyler 

nelerdir? 

Köye doğru gidelim . · Köy· 
nün ayağına kadar ilim, ma· 

İne, hayvan, tohum gübre ve 
h. ulaştıralım. Onu araziye 

hip, tarlaya hakim, köye na· 
rn kılalım. Köylüye efendi· 

A'ini örretelim. a~nlij'ini izah 
erek ona ne kadar büyük kıy· 

et •erdiğimizi anlatalım. 

Bunlar Devletin" yapmak is· 
•diki ve yapacağına tüpbe ol· 

•yan işlerdir. Devlet Kemalist 
ejimin istinatıihı olan demo· 

kraıinin bütQn icablarıaı köy· 
Ü Ye köy nıihverleri üzerind• 

edvir etmeyi ıaye bilmiştir. 
Türlliyede ilk defa olarak mer· 

kezden muhite doğru yürün· 
hıektetlir. Bu yürüyliş altı okun 

ifade •ylediti manilann en vü· 
zuhluıudur. Türkiye Devleti bu 

Yazılıı adı•larla en k11a yollar
dan rejhııin nurlu hedeflerine 

lcavuşacalct.r. ÇilnkB hedef mer· 
kezle llluhit arasındadır. Bu iki 

noktayı biribirine batlayan bat· 
lar 0 kadar kuvvetli ve o de-

rece ••ilanıdır ki De•let ve 
fcrd bu baQ-lılık ile biribirile 
ta11ıa '-nıea aaynaşmıştır, ayrı ve 
gayrııı yoktur. 

Wer ikııinin ruhu, dütiincesi 
kalbi birlctmiştir. Her ikisi bir 

kGl halinde Türkiyenin varlığı· 
111 te .. ıil etmektedir. Köylüye 

dotru iİdirilirken beraberiıaiz· 
de götürülecek yıtınlar halinde 

YÜkult111e malzemesi arasında 
köyün ve köylünün her türlü 
ihr 1Jacını kartılayacak madde· 
ler bulunacaktır. Ona verilecek 

~er ,.,, bir relin atırlar gibi, 
eıbaz etya11 ribi kendisini se· 

•itıdirecektir. Ancak nrileeek 
rnalzeaenin nuıl kullanılaca· 

tıııı, muhafazası usullerini, tek
ilik ve pratik bakım.lan azami 

•urette faydalanmaaı yollarını 
da onlara 1ast.rmek lazımdır. 
B&tün bu itler yapıldıktan son· 

'" kentlisinden bekleditlmiz i · 

tin ile oldutunu da onlara öt· 
retnıek ve anlatmak zarureti 
•ardır. 

Köyli, Devlet babanın ıön· 
derditini hllsnü idare etmelidir 

Ve bu gia.lerilen ıeylerin aa
cak onlardan iıtifade edilerek 

•••lek eti faydalandırmak içi• 
oldutu aalatılmalıdır. 811 iti-

barla, kiylerde ahlild ve kül· 
türel b•kımlardaa da hazırlık· 

lara batlamak zarureti vardır. 
Kiyliiye verilecek iiç tü rll ö· 

tüt oalara-kulaklarda kilpe ıri· 
illi· ilitik kalmalıdır. 

Oç itil.tin ber biri yHi ik· 

• • • 
tindi terbiye, içtimai terbiye 

ve milJi terbiyenin icablarını 
en yaşlısından en küçüA-üne 

kadar öğretmelidir. Meseli 
kiyden şchire geçişin zararla

rı, kasabalarda yerleşn:enin, 
çiftlikten ren çberlite geçmenin 

yapacatı zararlar, içki alışkan· 

lığının önünü almak için içki· 

nin en canlı misallerle fenahk· 
ları, düjünlerde lüzumıuz yere 

yapılan masrafların, dütün a

lemlerinin borçlu bıraktığı kö

tü vaziyetlerin neticeleri, köy 
edalarında okumanın artırıl

•ası ve kahve hayatından çe
kilmenin faydaları, kahve oyun· 

tarının zararlı neticeleri, kumar 
a-ibi yıkıcı ve ıaraıcı şeylerden 

uzaklaşmanın lüzumu, azim ve 
idare sahibi olabilmenin ehem

miyet ve faydaları birer birer 
izah edilmelidir 

Köylerde kadının da mevkii· 
n\ teıbit etmek lazımdır. Köy-

lü kadını ancak evinin kadını· 
dır. Yoksa erkeği kahvede va• 

kıt ıeçh·mekle kalır ve tarla 
işlerini kadınına bırakırsa o 

köylüden büyük bir ümit bek· 

lemek doğru olamaz kadın ko· 
c&1ına yardımcı olmalıdır. 

Şehirdeki aile hayatında ka-

rı kocanın mütterek vazifeleri 
ne ise köydeki aile hayatında 

da vazifeler aynıdır. 
Bunun köylerde tatbikatını 

temin etmek İcab eder. Çünkü 
köy kadını, köyün anasıdır. 

Köyün nufusu, sıhhati. terbiye· 
si üzerinde daima nazım olacak 

olaa o kadındır. Bu itibarla iyi 
ve enerjili köy kadını yetiştir-

mek için de köy mekteplerinde 
kızların da iyi yetitlirilmeıi 

icab eder. 
Halbt1ki ekseri köylerde kızları 

evtle bırakırlar. Anaları tarlaya, 
erkeklerin bir kısmı da kahve· 

ye riderek vakıt reçirir. Bu 
kötü usulün ilk it olarak kal· 

dırılması için tedbirler alınma
lıdır. Çocuk yetiştirmenin e-

lıea:ımiyeti ancak f•cukları. has
talıktan korumak için icabeden 

vesayanın yapılmasile izah edi· 

le bilir. 
K6yde çocutun önemini rlSs· 

termek içi• çocuk bakımı hak· 
kında da köy kadınını bilgilen· 

dirmelidir. 
Köy kadı••• köy odaaına l'İre• 

mez. Fakat mekteplerde kız 

çocuklara bu yolda malQmat 
vermek imkinı mevcuttur. 

L. A.KENBER 

- i Ü.._,. ........... , o ' -

Memleket 
İtalya ve Holandadan l 

gelen çiçekler 
Serbest ithalat rejiminin tat· 

bikinden ıonra ltalya ye Holan
dadan şehrimize taze ve muh
telif cinı çiçekler ihal edilmiye 
başlanmıştı. Bu ithalatın yerli 
istihsalitın satılmamasına se
bep olduğu çiçekçiler cemiyeti 
tarafından Ziraat Vekaletine 
bildirilmiftİ. Ziraat Vekileti me· 
seleyi tetkik ederek cemiyetin 
mütaliasıuı muvafık görmüş, 

bu hususta bir kararname ha
zırlatmıştır. Hazırlanan kuar· 
name Heyeti Vekilece kabul 
edilerek Milli İradeye iktiran 
etmiştir. Yeni kararname ile 
hariçten ithal edilecek taze ve 
kesilmiş çiçeklerin kilosundan 
yirmi beş lira gümrük alınacak· 
tır. Gümrüklf're de tebliğat ya· 
pılmıştır. 

Son hafta satışlarında 
mühim artış görüldü 

Takas işlerinde devamlı bir 
faaliyet görülmektedir. Bilhassa 
Amerika için hazırlanan mal
ların sevkine başlanmıştır. 
Daha bir buiuk ay kadar de
vam edecek olan Amerika ta· 
kası ile stoklarından bir kısmın 
eritilmi' olacaktır. 

iki hafta evveline kadar dur
gun bir vaziyette olan dabak 
lanmış yünlerden 90 balya ki
losu 56-57 kuruştan .atılmış· 
tır. Bu mallar 53 kuruşa kadar 
düşmüttü. 

Amerika takasının de•am e· 
deceğini haber alan tüccarlar 
Amerikaya yeni teklifler yapa· 
rak mal satmak istemitlerdir. 
Piyasada canlılık başlamıştır. 
Yeni satışların bu hafta içinde 
artacatı tahmin olunuyor. 

Bir hafta evvel 1..iloıu 48 ku
ruşa kadar düşmüş olan hava 
kurusu koyun derileri piyasa
ıında birdenbire casılılık baş-

Haberleri 
lamışhr. İki ıründen beri bir 
çok istekler olmuş ve 150 bal
ya kadar mal satılmıştır. Ta
leplerin Almanyaya ihracat 
yapılmak için viki oJdu§'u an
latılmıştır. 

Satılan 150 balyanın her ki· 
losu 52 kuruştan fob olarak sa
tılmıştır. Almanya için yapılan 
satışların devam edeceği anla· 
şılıyor. Yine Almanya için oğ· 
lak ve kuzu derisi talebleri ol· 
muştur. Fakat sfok mal kalma· 
dıtından satılamamıştır. Deri 
fiyatları tutkundur. Bu hafta 
içinde iyi satışlar olacağı söy· 
leniyor. Yine Almanya için çif· 
fi 175 180 kuruştan sek iz bin 
keçi derisi satılmış ve yüklen· 
miye başlanmıştır. 

Ankara Borsası 

20.1.939 

Açılış Kapanış 
1 lngiliz lirası 5. 92 5.92 

100 Dolar 126.58 126.58 
100 Fran11z fr. 3.34 3.34 
100 Liret 6.6525 6.6525 
100 lsviçrc fr. 28.5475 28.5475 
100 Holanda fi. 68.6575 68.6575 
100 Rayhişmark 50.63 50.63 
100 Belçika fr. 21.3725 21.3725 
100 Drahmi 1.08 1.08 
100 Leva 1.5575 1.5575 
100 Çek. kronu 4.3375 4.3375 
100 Pezeta 5.92 5.92 
100 Zloti 23.89 23.89 
100 'Pengo 25 .06~5 25.0625 
100 Ley 0.905 0.905 
100 Dinar 2.84 2.84 
100 Yen 34.55 34.56 
100 laveç kronu 30.4775 30.4775 
100 Rahle 23 8625 23.8625 

ESHAM ve TAHViLAT 

Sivaa·Erxurum 111 --.- -.-
Errani 19,75 19,75 
it bankası nama P. 10,- 10,-

,, hamiline p. 10, 15 10.15 
Türkiye A. lbt. Ş. 0,325 0,325 

a) MÜNAKASALAFI 

lnsaat · Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi -Harıta 

Kayseri Belediye Başkanlı~ından : 

Mımarsinan parkı civarında yapılacak olan 1767 lira 78 
kuruş bedeli keşifli halanın ihale 30. l.939 pazartesi günü 
saat 14 de yapılacağından eksiltmeye talip olanların yüzde 
7 ,5 teminat akçasını mtistahsiben belediye encümenine ve 
fazla izahat almak isteyenlerin şimdiden mühendisliğe müra
caatları ilan olunur. 

Yozgat Vilayet Daimi Encümeninden : 

3269 lira 93 kuruş keşif tutarlı ayğır deposunun fen
ni bir şekle ifragı yohmda yapılacak aşım 4urağı 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye vaz edilmiştir. 

Eksiltme ~.1 .939 pazarteıi saat 14 de Viliyet daimi 
Encümeninde icra edilecektir. 

Bu hususta ait ıartaallle isteklilere talep vukuunda 
meccanen verilecektir. 

Taliplerin tayin edilen gün ve saatte yüzde 7 ,5 temi
aat akçeaile daimi liaclmene müracaatları ili• olunur. 

Devlet Demiryolları Satınalma Komisyonundan: 

Kalın istasyonu civarındaki Kalın köprüsü temel· 
lerine takriben 553 m2 larsen palplanşı çakılması işi pa
zarlık suretile eksiltmeye konmuştur. 

Pazarlık 6.2.939 tarihinde pazartesi günfi saat 14 tle 
An~arada Devlet Demiryolları yol dairesinde yapılacaktır. 

işin muhammen bedeli 4180 liradır. 
İstekliler bu işe ait şartnameyi hergün yol dairesiade 

görebilirler. 

İzmir Belediyesindem: 
Mimarkemaleddin caddesinin Atatürk caddesinden itibaren Is· 

metpaşa bulvarına kadar ve Esnaf Ahali bankası iSnünden Gazi 
bulYarına kadar uzanan d<Jşeme kısmı sökülerek Bandırma par· 
ke ta,Iarile esaslı tamiri ve iki taraf traruvarlarına kordon çe
kilmesi Başmuhendiılikten 89 kuruş mukabilinde tedarik edilecek 
keşif ve şartnameleri mucibince ve kapalı zarf usulile eksiltme · 
ye konulmuştur. Keşif bedeli 35589 lira 32 kuruştur. Ve itin be· 

deli arttırmaya çıkarılacak arsa mukabilinde ödenecektir. 
ihalesi 7 .2.939 salı günü saat 16 da Belediye Encümeninde ya

pılacaktır. Muvakkat teminat miktarı da iki bin altı yüz. altmış 

dokuz lira yirmi beı kuruıtar. İştirak edecekler 2490 aayılı ka· 
nunun tarifi dairesinde hazırlanın ış teklif mektuplarını ihale ta
rihi olan i 2·939 salı günü azami saat 15 e kadar Encümen Ri
yasetine yer melidirler. 

ilaçlar,· Klinik ve ispençiyari alat: 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

Eskişehir bava hastanesi için 10 kalem ilaç açık ek· 
silme suretiyle satm alınacaktır. Muhammen bedeli 1305 
lira olup ilk teminat mikdarı 98 liradır. Eksiltmesi 8.2.39 
çarşamba günü saat 15 de vekalet satınalma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

Listesi her rüo komisyonda görüleltilir. 
İsteklilerin beli saatte ilk teminat mektup veya mak

buzlarını komisyona vermeleri. 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden: 

Şartnamesi mucibince Türkkuşu atölyesi ıçın 800 kilo 
eınayit inceltmek için aseton alınacaktır. 

Muhammera bedeli cif İstanbul 720 lira, ilk teminatı 54 
liradır. 

ihalesi 30 1.939 pnznrte i günü saat 11 de Türkkuşu 
levazım bürosunda yapılacaktır. Şartnamesi parasız verilir. 

1 teklilerin o gün muayyen saatte vesaik ve teminatlarile 
birlikte hazır bulunmaları. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat veMalzeme 

Milli Müdafaa Vekileti Satınalma Komiıyonundaa : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 1100 lira olan 50 tane sahra mü-
ntekilesi açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 6·3-39 pazartesi günü saat l l dedir. 
hk teminat 82,5 lira olup ,artnameai komisyonda ıöriilür. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat ve 2490 aayılı kanunua 

2, 3, maddelerinde yazılı beli'elerle birlikte muayyen rün ve 
vakitte M. M. V. aatınalma komisyonunda bulunmaları. 

Aydm Belediye Reisliğinden : 

Kapalı zarf usulile eksiltmiye konulduğu evvelce iliin 
edimiş olan belediye elektrik ~antralrna ill\vo edilecek motör 
ye teferrüatınm l::!. 1.939 tarihinden itibaren bir ay içinde 
pazarlıkla neticelendirilmesine karar veril mili tir. 

Muhammen kıymeti 24860 lira ve kat'i teminatı 3729 
liradır. 

Bu ışe aid proje ve şartnameler arzu edenlere parasız 

gönderilir. Pazarlık için talihlerin pazartesi ve perşembe gün
leri öğlerlen sonra belediye daimi encümenine müracaatleri 
ilan olunur. 

Meaısucat-t:lbise-Kundura-Çamaşır v.~. 

Gazi Terbiye Enstitüsü Direktörlüğünden : 

13.1.939 tarilainde münakasaya konulan enstitü erkek 
talebesi elbiıelerine verilen fiyat liyık had görülmedi
ğinden 23 1.939 pazartesi günü saat 15 de mektepler mu· 
hasebeciliğinde pazarhk suretiyle ibalesi yapılacağı ilia 
olunur. 



MONAKASA GAZETESi 

Bu gün iiAn olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Mahm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a Münakasaıar 

lnfaaH, Tamirat, Nafıa lflerl, Malzeme Hartta 

Heli inş. 
Aygır depoaanun fenni bir şek&i ifrağı yolunda 

yap. aşım durağı 

Gaııi bulvarına kadar uzanan döşeme lcısmı 

sökülerek bandırma parke taılarile eauh ta· 
miri ve iki taraf trotuvarlarına kordon çe· 
kilmesi (şar•. 89 kr) 

paz. 1767 78 
aç. ekı. 3269 92 

kapalı z. 3S589 32 

Kalın istasyonu civarında Kalın köprüsü te- paz. 4800-
mellerine takriben 553 m2 larsen palplanıe 

~akılmaıı işi 

llAçlar, Klinik ve ispençiyari 11UH, Hastane Lav. 

Aseton emayit inceltmek için: 800 it. 
lliç Eskiıehir hava baıt. için: 10 kalem 
Aıitfenik, kreolin, krezil. sönmüş kireç ve gu 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

720 -
aç. eks. 1305 -
pas. 60 05 

ı 

Yatak kılıfı: 14 ad.-terlilt: 14 çHt•nevreaim: 28 ad. pu. 
Erkek talebHi için elbise (temd) • 

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

Pencere perdesi ve k.orneş: 220 ad. 
Etajer: 1 ad. 
Koltuk: 2 ad.-lcaupe: 1 ad.-döoer koltuk: 1 ad 

Kereste ·Tahta v.s. 

Kereste: 16,536 m3 

Mahrukat, Benzin, Makine yaöları v.s. 

Gaz yağı: 1500 k. 
Mazot: 1500 teneke 

MOteferrlk 

Şöminöman takı:-zu: 27500 ad. 
Mak.as takımı: 100 ad. 
Demir travers: 50000 ad. 
Küçük. yol malsemeai 
Buloalar, ecnebi veya yerli malı 

paa. 

• 
• 

aç. eks. 

70 -
140 -

636 64 

paz. - -
aç. eks. beh. 1 75 

kapalı z. 18150 -

" 
" 
" 
" 

196600 -
176244 -
109645 95 

22933 30 

2669 25 

54 -
98 -
9-

75 -
10 50 
21 -

47 75 

262 50 

1361 25 
11080 -
10062 20 
6732 30 
1720 -

Kayseri Belediyesi 
Y o:.gat Vilayeti 

lzmir Belediyesi 

Aak. DDY Yol Daire•i 

Tftrkkuı• Genel Dır. Aak. 
M. M. V. SAK 
İstanbul BelcıdiyHi 

Ankara Lvs. SAK 
Çui Terbiye i.nst. Oir. Ank.. 

M.M.V. SAK 
latanb•l Belediyesi . " 

lnhi .. rlar U. Müd. 

Vi:.e Tüme• SAK 
Nev4ebir Belediyesi 

36-1-39 t4 -
30-1-19 14 -

7-2-39 16 -

.90-1-39 11 -
6·2-39 15 -

23-1-39 14 30 

23-1-39 10 -
23-1-39 15 -

26-1-39 10 -
23-1-39 14 30 
23-1-39 14 30 

28-1-39 11 -

24-1-39 14 -
27-1-39 

D.D. Yolları Ank. H. paıa Sevk Şef. 7-3-39 15 30 
15 30 
15 30 
15 30 
15 30 

" 
• 
• 
" 

• 
• ,, 

" 

7-3-39 
7-3-39 
7.3.39 
7.3.39 

Tirfoa: 1000000 ad. ecnebi veya yarli malı 
veya49855 - veya 3739 12 

• 61600 - 4330 -
" • 7-3-39 15 30 

veya 82342 49 veya 5367 12 
Su tesisatı için malzeme 

" 9490 77 706 -- lst. Komutuılıtı .5AK 
D. D. Yolları H. pa,a 

9-3-39 11 -
26-1-39 10 30 Klapeli abdeshane hunisi: 100 ad. - banyo: 12 pu. 1010 - 151 50 

ad. termosifon komple: 12 ad. 

Yangın aöndilrme ileti: 78 ad. 
Boya ve lik 
Su lto~uı: 20 ad.-kanca: 10 ad . - merdiven 12 

m.: 2 ad.-merdiven 6 m. : 1 ad. 

21.1.39 da alınacağı ilan edilen 28950 ad. tra· 
vers eksiltmeai görülen lü:ııum iberine tehir 
edilmiştir 

Putrel: 4 ad.-U. demiri: 10 ad.-bulon: 100 ad. 
Yangın muslu~u, hortum, kanca, balta, yangın 

söndürme makineıi ve lana 
Kaldınmca malaer.ııe ve lastik çizme: 16 kal. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.a. 

Saman: 67 t.·kuru ot: 50 t . 
Sadeyat: 4 t. (temd) 
Pırasa: 40 t. 
lspanak: 40 t. 
Lahana: !O t. 
Çapa marka pirinç unu torba içerisinde: 250 k. 
Zeytinyağ: 500 k. - zeytin tanesi: 1400 lc.-sabun: 

1000 lc.-kuru üzüm: 2800 k.·to:z ~eker: 2500 
k.-yemek tuzu: 3000 k.-makarna: 900 k. 

b Müzayedeler 

Kırmızı büber: 212 k.-hayvan pancarı: 100 k. 
Koyun, keçi ve sı2ır derileri 

._ 

k.apalı z. 8000 -
paz. 

aç. elı:a. 

paıı. 

• 

paz. 

aç. eka. 

• 
• 

paz. 

" 

aç. art. 

" 

1290 -
139 75 

319 48 

4000 -
2400 -
4000 -
2100 -
k.O 38 

213 -

Bahkesir Ortaokulları Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin Muvakkat 
Cinsi: Azı: Çoğu Fiat Teminat 

Lira : Lira K. Ekıiltme şekli 
Takım e!· 40.t 440 7700 577 50 Kapalı zarf 
bise 
İskarpin 40.t 440 1980 147 50 Açık eksiltme 
çift. _,. 

Balıkesir ortaokullarının ihtiyacı olan yukarıda yazılı 
takım elbise ve iskarpinleri 15 gün müddetle eksiltmeye 
çıkarılroışbr. Hor ikisinin ihaleleri 6.2.939 pazartesi güoü 
saat 15 dP. Balıkesir Maarif Müdürlüğü odaıında yapıla

caktır. Kapalı zarfla yapılacak olan elbise eksiltmesine 
aicl ve 2490 numaralı kanunun tarifatına uygun olarak 
hazırlanacak teminat ve teklifleri havi kapalı zarflar iha
le gününde nihayet saat 14 e kadar komiıyon baıkanlı
ğına verilmiş bulunacaktır. 

Açık eksiltme ile yapılacak iskarpinlere talip olanların 

600 -

97 -
20 96 

56 92 

400 -
180 -
300 -
157 50 

Ankara Lvz. SAK 
Türkkuıu Geael Dir. Ank. 
Aaltara Lvz. SAK 

O.D.Y. Sirkeci 

M. M. V. SAK 
latanbul BelediyHi 

" " 

Selimiye Ask. SAK 
Gireaua ,, ., 
Ankara Lvı. SAK 

" " 
" " 
" " 

Vize Tümen SAK 

27-1-39 a kadar 
7-2-39 15 -

24-1-39 10 -

26-1-39 11 -
23-1-39 14 30 

23-1·39 14 31 

23-1-39 14 -
8-2-39 15 -
6-2-39 15 -
6-2-39 14 30 
6-2·39 14 -

23-1-39 11 -
24-1-39 14 -

Kayaeri Yonca Deneme lıtu. Şef. 30·1·3~ 15 -
THK Giresun Şubesi 6-2·39 14 -

da ihale saatindea evvel kanuni teminatlarını vermiş ol· 
maları ve bu itlere ait şartname ve nümuneler Balıkesir 
Necatibey öğretmen okulunda laerıün görülebileceği ilan 
olunur. 

Ankara Le.-azım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Aıağıdaki üç kalem malzeme pazarlıkla alınacaktır. 

Nümuneleri komisyondadır. Talihlerin 23.1.939 pazartesi 
günü saat 10 da teminatlarile birlikte Ankara levazım 
amirliği ıatanalma komisyonuna ıelaıeleri. 

Adet Cinsi 
14 Yatak kılıfı 

14 Çift terlik 
28 Nevresim 

lMilli Müdafaa Vekaleti Satırı alma Komisyonundan: 

Beher metresine tahmin edilen fiatı 450 kuruş olan 
15500 metre kurşuni kaputluk kumaş kapalı zarf usulile mü-

21 lklncilılna• 
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Ticaret ve Zahire Borsası 
20.1.938 

Fi atlar 

CiNSi At•i't 

Butday yuD1utak 
,. •• rt 

,, kızılca 

Arpa Anadol 
Bakla 
Çavdar 
Arpa yemlik 
z. yatı E. E. 

,, 1 ci 
Fasalya 

Kr. Pa. 

5 21 
4 36 
5 28 
4 13 

3 35 

Ceviz kabuklu 19 30 
Ceviziçi 56 20 
Kutyemi çuvallı 6 10 

,, dökme - -
10. Fındık 77 -
Tiftik mal 117 20 
Tiftik Otlak 137 20 
Susam 
Yapak Anadolu 57 -

,. Trakya 
Mı•ır beyaz 
M1•ır •arı 

Yulaf 
Ka,er peynir 

Yukarı 

Kr.Pa. 

5 35 
5 6 
5 30 

4 5 

79 -

Gelen 
Butday 
Arpa 
Çaydar 
Un 

Yulaf 
Mısır 

Kepek 

1 
,,, Mu 

ç ceviç Y 
Zeyti• yatı ..a ko .. 
Tiftik .,, .. 

,,, liler 
Susam 

'l>era Faaulya 
Pumulı ?Jl!ıı•• 
----~------~--~ Giden 1"" 

Aapa 
Tiftik 
iç Ce'YİJ: J ah 
Kepek ft 
iç. hndık J 

Dış Flatlar ~ 
Buğday Li.erpul 3 ~ehır 

,, Şikai'o 3 21 in 
,, Vinipek 2 9'1ııat 

Arpa Anvera 2 91 oda 
Mı•ır Londra 3

6 
: .rihi 

Keten T. ; • 
Fındık G. ;Hamburı - ...., ıtne 

• L. : 

lstanbul Merkez Hah 
Yas Sebze ve Meyve Fiatları 

• 
======= 20.\ 939 ===:===:::::~ 

GilmUşhane elması \no 11 -
Be~elya Sultani Kilo 39 -

Sırık domates 

Dolmalık büber 
Sivri büber 

Kır doııtatesl 

Patates 
Çalı faaulyesl 

Barbunya kırmııı 

• 

• yeşil • 
Bakla (lzmirden) • 

Ayşekadın fasulye • 
Lahana 
Ispanak 

• 
• 

3il -

50 -

1 50 
2 50 

6 -

2 -
Kök kereviz 

Pıraıa 

Karnabahar aded 10 -
Bngfnar • 
Yeşil 9alata 100 " 

16 -
50 -

1.-Yeşil aoian 
Maydanoz demel - 5U 

Pancar 

Havuç • 
l(ereviz Yaprak • 

Şaltam • 
Kırıaızı turp 

Bayır turpu 
Balkabaiı 

Yer elması 

• 
• 

kilo 

• 
Lu elınaaı • 
Mandarhı Dörtyol 100 

2 50 
3 50 
2 -
3 -

- 40 

1 -
3 -
4 -
7 -

• .\lanya 100 100 -
• BÔdrum 200 -

Rize • 60 -
Fenike 180 -

" 
Mersin ,, UiO -

91 -

35 -

55 -

2 rıu 

3-
7 -

2 50 
'.?,l) -

20 -
\)Ü -

ı 50 
- 75 

3 50 
/ j fi() 

4-

- &O 
1 50 
5 -
6 -

8 -

150-
350 -

uo -
220-
250-

Amasya elması 12 -
İnebolu elması ı l - 18 ltıi 

ı~ r.1ı 
45 l\'ıa 
121ste 

lnglliz elması (taraklı) 12 -

Ankara armudu • SO -
lnebolu armudu 
Ceviz 

10 -
=- ;J sa 

ı7 ...... G 
12 .... 

Ayva 
Ferik elmaııı 

Keıtane • 

5-
8-
ıo -

pnb Nar 

Muz yerli 
Muz 
Ağaç kavunu Adet 

80 -
110 -
3-

9\J ... iki 
120"' an 

7 ... il 

Yerli llmonıoo aded '.!00 - ~tlı "'Jör· 
Ecnebi limon 100 ,. 170 - 220 ""atla 
Portakal Dörtyol 36lık 275 - aoJ 

• • 64 • 300 - &'lO " lst 
.. 
• 

80 225 - 240 ... ,, 
; 100 : ~w - 2:?.'i "'r•ta 
• 150 :lUO - 225 "' ]z 

Portakal Alanya 100 A 2'25 - ~ / nıb 
• • 80 :JOO - :~25 ,.... • 

64 300 - 350 / 
1 9 

• Sô - ""hi 
« Fenike 160 .\00 - 426 /~at 

• • 200 .ıorı - 425 ""•ra 
• 96 - - - •a 

Rize 100 210 - 220 / 
• 
• .. 80250 - 276 

• Mersin Yaf. 1~ 850 - 900 /&ar~ 

• • 
oosoc - 000/I a 

160 800 - 850 ,/ le 
200 700 - 750 _,,. y • • 

Kestane kabağı kilo 2 - 4 _,,. res 
Dereohı demet - 50 - 75 \'\'e 
Nane .. - 50 - 7~ .... 

srın 

~!!!!!l!m!!lll!!!llm ................ ~------!111!!1!----!!!!!ll~.2 

nakasaya konulmuştur. İhalesi 9.2.939 perşembe gunu saat lına 
14 tedi~. lık teminatı 4737 lira 50 kuruştur. Evsaf ve şart· 
namesi 350 kuru~ mukabilinde M. M. V. Satınalma komis· Ui 

•in yonundan alJnır. fO 

@!!!l!!l!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~h~: 
lbi 

Kereste, tahta ve saire 

••• 

ille 

ildel 
1. 

16,536 m3 kereste alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. 
ilanlarına. •rn 

•:rıe 
~~~!!!ı!!!!!!!!!!'!!!!!!!~!!!!!!!!l!~~~~~~~~~~~~~~~ •m 
Mobilya, Ev ve BOro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonunslan: 

Cebeci hastanesi için 220 tane pencere perdesi has· 
tanece verilmek ilzere perde yaptırılacak ve nümunesi gibi 
aynı miktar korniş yerlerine monte edilmek şartile satıP 
alınacaktır. Kornişin nümuneıi Yardır. Pazarlığı 26. l.9J9 
perşembe günü saat 10 da M.M.V. ıatınalma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin pazarlık gün ve saatinde 75 li
ralık teminat makbuzlarile komisyonda bulunmaları. 

tva:ı: 

dk:ın 
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İstanbul Belediyesinden: 
Muhammen bedel Teminata 

Veteriaer MQdürUlfiloe Aıitfeaik Kreo· 60 05 9 00 
lin, Krezil, ıönmemit kireç n gaz. 

Tepebaıı Şebir Tiyatroıuna yangın 139 75 20 96 
aıuılutu, hortum, kaaca, balta, yanğın 
ıöndürme makineıi ve lanı. 

Eyüp kazası Daimi tamirat ameleaine 379 -48 56 92 
lllr.unıu olan 16 kalem kaldmmcı 
malzeme ye la1tik çizme 

Muhaıebe müdürltitil için iki kolhık 140 00 21 00 

bir kanape, bir döner koltuk 
Muhasebe MadürlitD içi• bir tane Etajer 70 00 10 50 
Yukarıda mu\aammea bedelleri yar.ıh itler ayrı ayrı paz~rlıta 

ko1tulmuıtar. Evrakları Encümen kaleminde görülebilir. btek· 
iler hizalarında gaıterilen teminat maki.uz veya ?1e.ktubi~e 
eraber 23-1-939 pazarte1i gOnü nal 14 buçukta Daımı Encu· 
••de buluamahdırlar. 

ahrukat Benzin-yağları Makine v :...!; 
Nevıehir Belediyesinden : 

Bir tenekesinin muhammen bedeli 175 kuruş olan Nev· 
hir elektrik fabrikasına alınacak 1500 teneke mazot 15 
n müddetle açık eksilimeye konulmuştur. Muvakat te· 
ıt miktarı 262,5 liradır. Bu mazotlar Nerşehir'de de· 
• teslim alınacaktır. Taliplerin ihale günü olan 27.2.39 

ihine rnüsadıf cuma günü Nevşehir belediye encüme-

ne ınüracaatlara ilan olunur. 
• • • 

ISQft kilo raz yağı alınacaktır. Bak: erzak ıütununda Vize Tü· 
SAK ilinına. 

Grnrük Muhafaı.a Genel Komutsnhğı lstanbul Satanalma 
Komiıyenundan: 

eniz vuıtaları için 100 er metrelik 7 parça ıalva:ıılzli zin
~ kilit l parça zincirin ye 2 adıniral.tı de?1irinin 6-2-39 pa· 
•ı IÜnü saat 16 da kapalı zarfla ekııltmeııı yapılacaktır. 
•lınıioi tutarı 1459 ye ilk teminatı 110 liradır. 
V1af ve ıartnameııi komiıyondatlır. G~rülebilir. . 
teldiletin 

0 
ıGın ekıitme aaatinclen bır saat evvelıne kadar 

•ayıla kaaunua tarifi veçhile hazır\ayacakları teklif mcktub· 
Galata eski ithalat gümrüğündeki komiıyona vermeleri. 

nbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
i adet alay sancağı 27.1.939 cuma günü saat 15 de 
•tıede İstanbul levazım amirliği satınalma koıaisyo
• P•zarlılda alınacaktır. Evsaf ve nümunesi komisyon· 
tirülebilir. İsteklilerin kanuni re.aikle ve kanuni te.

tlarile belli saatte komiıyona gelmeleri. 

lstaabul Komutanlığı Satınalma Kom!sy~~undan: . 
talca •üstabkem mevkii komutanhgı ıçm su tesısa -
lzemesi aahn alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 9.3.39 

• be günü saat ı t de yapılacaktır. muhammen keşif 
.949() lira 77 kuruştur. İlk teminata 706 lir.adı~. Şa.rt· 
1 komisyo•da her gün görülebilir. İsteklıJerı~ ılk 
at IDakbuzu veya mektuplarile 2490 sayıla vesıkala· 
taber belli rün ve saatte Fındıklıda komutanlık sa-

koıaisyonuaa gelmeleri. 

ta Levazım Amirlıği Sntınalma Komisyonundan : 
adet komple yRngın söndürme ileti alınacaktır. ~l
Yaogın söndürme ileti olan firmaların marka, hp, 

resimleri ile iletin hususiyetlerini bil ~irir katalogla

\reılce tecrübe ettirilerek rapor ahomış ise rapor 
tini ve •on fiyatlarını bildirir bir teklif mektubunu 

27.1.939 akşamına kadar Ankara levazım amirliği 
a komisyonuna vermeleri. 

f Mlidafaa Vekaleti Satınalma KomisyonuRdan: 

ine tahmin edilen fiyat 1290 lira olan 4 potrel, 10 u de
bulonu açık ekıiltme ile satın alınacaktır: 
••i: 26·1-939 p•rıembe günO uat 11 dedır. 

•inat 97 lira olup 1artnameıi komlıyonda girülür. 
hleye ıireeekleriıa ilk teminat ve 2490 uyıh kanunun 
delerinde yazıla belırelerle birlikte muayyen ıra. ye ıaat• 

V. Hbnaima komisyoada bulunmaları. 

TGrkkuı• Genel Direkt6rlltünden ı 
llleıi ve liıteıi muciltince Tflrkkuıu atlSlyeıi için kapalı 
Jle nıuhtelif boya ve lik alınacaktır. 

lllen bedeli cif Ankara 8.000 lira ilk teminata 600 lira· 

7-2-39 1ah ıünü saat 15 de TClrkkuıu levasım bür01un· 
aktır. Şartnamesi paraıız verilir. ' 

•ria muayyen glade ekıiltme saatinden bir saat evYe
uıulG dairesinde kapablmıı :zarflarını makbuz muka 
azım bOroıuna vermit olmalıdırlar. Poıtada vukua ıe· 
luneler kabul ol•nmaı. 

De•iryolları ve Limanları U. Müciürlüiünden: 
men bedeli HUO lira olan 100 adet klapeli ab· 
unisi 12 adet banyo, 12 adet termosifon kom· 

39 p•rıembe günü saat t0,30 da Haytlarpaşada 
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gar binasındaki komisyon tarafından pazarlık usulile sa- 1 ı 
tın alınacaktır. ~ M Üte ah h İt l e r İ n T ak v i mi 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ~iiiiiiill.-.iııı..iıı.--... .... .-.iiiiiimiiİİİİİİİıoııİ;;;;;.,..,._...-_.._. ..... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiôiiiiiiiiiiiiiiiii:i 

ve 151 lira 50 kuruşluk kati teminatlarile birlikte pazar· 

lık gftnü saatine kadar komiıyona müracaatları lazımdır. 
Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki 

!comisyon tarafmdan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

* • * Muhammen bede) ve muvakkat teminatlarile isim
leri aşağıda yazılı 6 grup malzeme 7.3.89 salı gtinü saat 
15,30 da kapalı zarf usalile Ankarada idare binaaında 
sabo alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminat ile ka

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni ırün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine yermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire
sinden, Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağı
tılacaktır. 

Muham. B. Muvak. T. 

l - 100 makas takımı 

2- 50000 demir traYers 

3- Küçük yol malzemesi 

4- Bulonlar (cif mal içiı:ı 
(yerli ,, ,, 

5- lU 00000 tirfon (cif " " 
( yerli ,. ,, 

6- 27i00 şöminman takozu 

lira lira 

'96600 11080 
176244 l 0062 20 
109645 95 6732 30 
22933 30 1720 
49855 3739 12 
61600 4330 
82342 49 5367 12 
18150 1361 25 

Devlet Demiryolları 9 cu İtletme Müdürlüğünden: 
21.1.939 tarikinde bilmünakasa satan alınacağı ilan 

edilmit olan 28950 travers eksiltmesi görülen lüzum üze
rine tehir edilmiıtir. Eksiltmenin ne zaman yapılacaiı 
ayrıca ilan ellilecektir. 

Aakara Leyazım Amirlij'i Satanalma Komiıyonundan: 
Aşağıda ciaı ve miktarları yazılı malzeme pazarlıkla alınacak· 

tır. 

Taliplerin 24· l ·39 sah g6nü saat 10 da teminatlarile birlikte 
Ankara levazım amirliği sataaalma komi•yonuna gelmeleri. 

Adet Cinıi 

20 Su kotası No: 28 
10 Kanca 
2 12 metrelik merdiven üç parçadan 

6 metrelik merdive• iki parçadan. 
F 

Erzak, Zahire, t:t ve Sebze: 

Vize Tümen Satınalma Komiıyon•ndan: 
Aşağıda cinsi miktarı teslim mahalli yazıla iaşe mad

deleri Bayramdan önce birliklere teslim edilmek şarlile 
pazarlıkla satın alınacaktır. Talihlerin 24.1.939 günü saat 

14 de Vizede Tüm satınalma komisyonunda hazır bulun-

maları. 
Miktarı Babaeski Vize Pınarhiıar Pınarhiaar 

Cinıi kilo P.A. P.A. P.A . Top. A. 
Zeytinyat " 300 

• tanesi • 500 500 
Sabun .. 
Kuru üzüm 

" 1000 1000 
Toz ıeker • 1500 
Yemek tuzu • 1500 
Makarna .. 500 
Gaz yatı • 1500 

Suite de la 4 lıme pare 

Medicamenil et articlH unitaires (Vil. Yoıgat) No 941 
Tuyaux en fonte (Dir. Gen. Monopoleı) No 944 
Rep. foyer (Com. Ach. Academie de Guerre) No 944 
Comodine (Com. Ach. Academie de Guerre) No 944 

200 
400 

1000 
800 

1000 
1500 
400 

Draps de lits, taiea d'oreiller et couverture po., lit (Minislere Def. 
Nat.) No 945 

Table pour clasae et refeetoire (Com. Ach. Academie de Guerre) 
No 945 

lnstal. d'aspirateur (Dir. Principale Douanes lııt.) No 945 
Demolition fabrique coke enlevement decombres et ajustement du 

terrain (Mun. lstanbul) No 946 
• Deeombres de diveraes bit. (Mun. lıtanbul) No 946 
Rep. croebet a l'abattoir Karaagaç (Mun. lıtanbul) No 946 

2!!S!± 

Müteahhidlerin Nazarı Dikkatine 

Nikola DAVRANOF 
Ticarethanesi 

Polonya Kontnplak ve Meşe Parke deposu 
Poloayanı• ea meıbur fabrikalannın ylksek kalite 
KONTRIPLA.K ve MiŞE PARKELERi buluDur 

Adreı : Malamut Paıa Telefon: ı2870 
Büyük Yıldız han N. 11-14 Telıraf: DAVRANO-lıtanbul 

ı.tipa ..Jalti •• , .. itMI 
D~:l....aJClrit 

Buıldıtı 7•: ARTUN Blı•....nt 
C".ttl.e t• ft'Utr ..taılc Ne. il 

Pazartesi 23-1 ·939 

Emniyet tesiaah yedekleri {DDY) J\! 902 
Bohçalılc HÇ (Aılc. Fabr.) .:\! 902 
Santral kabloıu ve telefon lcerdonu (İst. Telefon Miid.) .\! 904 
Telefon makineııi (lıt. Telefon Müd.) ~\! 904 
Redilceiyonlu motör (lnhis. U. Müd.) X• 904 
Kırlclarelinde yap. elektrik tesis. (Kırklareli Bcled.) ,,! 910 
Şoıe İnf. (Err.unm Vil.) ~! 914 
Menfez. iaş. (Samsun Vil.) J\". 924 
Top garajı inş. {Balıkeıir Kor) .I\! 925 
Şalter Ye ampermetre (lnhiı . U. Müd.) .M 929 
Arpa (lıparta Aık. SAK) X· 929 
Pilavlık oirinç (Kırklareli Tüm ) Jf• 929 
Baaltlil (lnhiı. U. Mnd.) ;x. 929 
lıtasyon binası inş . {Antalya Nafıa Müd.) .J\". 931 
Malatya hüldlmet konağı ikmali inş. ve kalorifer, elektrik ve sıhhi te-

ıisatları (Malatya Defterdar.) .\-. 931 
Kmkkalade yap. inş. (Aılc . Fabr.) J\! 931 
Ytin battaniye (MMV) .\· 932 
• Hortum, hoparlör, benzin tankı, battaniye v.s. (lıt. Beled.) ~'! 932 
Muhtelif tezglh (lnhis. U. Müd.) .l\"• 933 
Defatır ve enaltt matbua (lst. Vakıf. Müd.) X 933 
Kurşun levha (DDY) .. !\! 933 
Benzin (MMV, J\~ 933 
Cerrahi alit (lst. Beled.) J'! 933 
Ye,illcöy iltisak yolunun katranlanması (İıt . Beled.) .~· 933 
Balık gt-misinde yap. tamirat ve tııdilit (Yüks. Deni& Tıc. M.) .iÜ 935 
Mey va hali b i nııaı çatısı ile fllir akumının tamiri (fst. Beled l ]\-. 935 
Elbiselik lacivert kumaş (Haydarpaşa Lisesi SAK) .\! 935 
* Muhte\ı f eşya (DDY) J\-. 935 
• Dikili çam a2'acı (Samsun Orman Çevirge Mfid.) X• 935 
Biıiklet (MMV) X 935 
Kok kömüri (Nafıa Vele. lıt . Elektrik İşi. U. Müd.) .\! 940 
• Gaknar atıcı (Mersin Orman Bölge Şef.) .~ 940 
• Barulc (THK 8alıkeııir Şub.) ~-. 940 
Yol tamiri (Adana 8eled.) .!\! 936 
Saman (Sıvas Tüm.) J\! 937 
Mualece ve alili tıbbiye (Yozgat Vil .) J\~ 941 
Font boru Onhi•. U Mild.) X• 944 
Mutbalı:. ocağı tamiri (Harb Akad. SAK) .~! 944 
Komodin (Harb Akad. SAK) ~'! 944 
Yatak örtüıfi, nevresim, yatak çarşafı ve yutılt yüı.ü (MMVt .\! 945 
Derı ve yemek maaaııı (Harb Akad. SAK) ."'ı• 945 
Hava tebdil cihaz.ı tesis. tlst. Gümr. Baımüd. ) J\~ 945 
Dolmabahçcde kok imalathanesi binasının hedim nakil ve tesviyesi 

(lst. Beled.) m 946 
• Bina aokazlan (iet. Beled.) .\\! 946 
Çengel tamiri (lst. Beled.) J\! 946 

L :x 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Miktarı Eh' at 

300 adet 7,800 M3 400X25X2.6 
300 ,, 8,736 ,, 400X28X2.6 
1- Yukarıda ebat ve miktarı yazıla ceman 16.536 met

re mikabı kereste açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il- Muhammen bedeli beher metre mikabı 38.50 lira 
hesabile 636.64 lira ve muvakkat teminatı 47.75 liradır. 

111- Eksiltme 28.1.939 tarihine rastlayan cumartesi gü· 
nü saat t l de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şabe· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacağıadaa isteklilerin 

yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komis-

yona gelmeleri ilin olunur. (4M) 1-4 
• • • 

1- İdaremizin Karaağaç barut deposunda şartname ve 
projesi mucibince yeniden yaptırılacak ahşap iskele 
inşaata açık eksiltmeye konmuştur. 

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

ili- Eksiltme 30. t.Q39 tarihine rastlayan pazartesi günü sa· 
at 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 15 kurut bedel mukabilinde 
sözü geçen Şubeden alınabilir. 

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

VI- İstekliler kanunen kendilerinde aranılan vesaik ve 

yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için 

tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Ko-
misyona gelmeleri ilin olunur. (255) 3-4 

• • • 
1- İdaremizin Cibati Tüttin Fabrikası için ıartname ve 

numunesi mucibince aahn alınacak un gibi ince fey 
konabilecek Standart normal ıık örgülü (6000) adet 

tütün tozu çuvala açık eksiltmeye konmuştur. 
il- Muhammen bedeli beheri 27 kuruş hesabile 1@20 li· 

ra muvakkat teminatı 121.50 liradır. 
111- Eksiltme 25.1.939 tarihine rastlayan çarşamba günü 

saat 14 de Kabatatta Le•azım ve llubayaat Şube· 
sindeki Alam Komisyoaunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak bergün eözfi geçen Şu
bede11 alınabileceği gibi numune de görülebilir. 

V- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. ( 193) 3-4 
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Adreue T616graphique: 
l• tanbul - MONAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication Mode Prix 
d'adjudicat eatıaatif 

A) Adjudieations au Rabais 

Cautioa. 
proYlsoire 

Ueu d'adjudication et du 
Cahier dea Cbarreı Jours Heure 

Con&tructlon-Riperation-Trav. Publloe·Materlel de Conatructton-Cartographle 

Construetion W. C. 
Construclion station vaccination a l'etable 
R~paration route avec pierres parquetı et 

conetruction trottoirs iuıqu'au boulevard 
Gazi a lzmir (cah. eh. P. 89) 

Travaux enfoacemeat 553 m2 de palpaacbu 
au:ıc f ondementı du pont Kalın pres la sta· 
tioa Kalıa 

Gre a gre 1767 78 
Publique 3269 92 
Pli cacb 35589 32 

Gre a rre 4800 -

2669 25 

Municipalite Kayseri 
Vilayet Yoır.rat 
Manicipalite lzmir 

Acla. Gea. cı. . .le fer Etat Anlt. 
Dep. Voie 

30-1-39 14 -
30-1-39 14 -
7·2-39 16 -

6-2-39 14 -

Prodults Ctıimlques et Phermııceutiques-lnetruments S•nitalree-l'ournlture pour H8pihux 

Acetoae pour emaillite : 800 le. 
Medicamenta pour hôpita\ aviation Eskiıebir: 

10 lots 
Acide pbenique, creoline, creail, cbaux et 

gaz. 

P.ublique 

Gre a rre 

720 -
1305 -

60 05 

"•blllement - Chauaaurea - Tluua - Culrs 

Houae pour lit: 14 p.- Pantouflea: 14 paire1-
Nevreıim : 28 p. 

Habita pour ecoliera (aj.) 

Gre a rre 

,, 

Ameablemant pour Habitatlon at Bwrıaua-Teptsaerte ete. 

Rideaux pour fen~treı et cornicbes : 220 p. 
Etaıire : 1 P• 
Fauteuilı : 2 p.· Canape: 1 p.· Faute11il tour· 

Datıl : 1 P· 

Gre a rre 
,, 
,, 

70 -
140 -

Bola de Oonetrwotlon, PlanohM J'oteeb ek 

Charpeate : 16,536 m' 

Combuatlbl• Cırburant-Hallea 

Petrole : 1500 k. 
Muout : 150Q bidoaa 

Dmrs 

Ch&Drem, nt de voie : 100 p. 

Traverııu metalliques : 50000 p. 
Petitı materiels cıle voie. 
Boulonı, produil etranrer ou indirı\ne. 

Tirefonclı " ,, 
" 

,, : 1000000 
pieces. 

Arretıı contre chemineıaent. 

Materiel pour adduction d'eau 
Thermoıiphone complet: 12 p.- Bain: 12 : p.· 

Pasıoir pr. W. C. : 100 p. 
Extincteura d'incendıe : 78 p. 
Peinture a l'huile. 
Seaux : 20 p. · Crocbetı : 10 p.· Eehelle de 

12 m. : 2 p.· ld. de 6 • · : 1 p. 
L'adjudication qui devait avoir lieu le 

21·1-~9 pou• l'achat ie 28950 traverıea a 
ete ajournee. 

Poutrolles : 4 p.· Fer U : 10 p.· loulona : 
100 p. 

Boucbe a incendie, troıape, crechetı, hacaes, 
extineteura d'incendie et lancee. 

Materiel pr. pavar• et bottes en caoutclaouo: 
16 lots 

Provtalona 

Paille : 67 t. · Foin : 50 t. 
Bourre : 4 t. (aj.) 
Haile d'oliveı: 500 le.- Olivea : 1400 le.· Sa· 

von : 1000 le .- Raiıin tec: 2800 k.- Sucro 
en poudre : 2500 k.· Sel : 3000 le· Maea· 
ronis : 900 k. 

Poirreaux : 40 t . 
Epinardı : 40 t. 
Choux : 30 t . 
Farine de riz ea aac marque Çapa : '.250 it . 

8) Adjudications a la surenchwe 
Poivre roure : 212 le.· Betterave : 100 k. 
Peaux de chevre, moatea ete. 

Publique 636 64 

Gre a rre - -
Publique le b. 1 75 

Pli cacb 

,, 
,, 

196600 -

176244 -
109645 95 
22933 30 

oa 49855 - ou 

" 
61600, -

,, 
ou 82342 49 ou 

18150 -
" 9490 77 

Gre a rre 1010 -

Pli caeh 
Gre a ve 

Publi~u• 

Cre a gre 

,, 

Gre a rre 

8000 -

1290 -

139 75 

371 48 

4000 -
Gre a rre - -

Publique 

" 
" 

1400 -
4000 -
2100 -

Gre a rre le k. O 38 

Publtque 213 -

• 

54 -
98 -

9 -

75 -
10 50 
21 -

47 75 

262 50 

11080 -

10062 20 
6732 38 
1720,-
37j9 12 
4330,-
5367 ll 
1361 25 
706 -
151 -

600 -

97 -

20 96 

56 9~ 

400 -

180 -
!00 -
157 50 

Direction General Türkkuşu Ank. 
Com. Aeb. Min. üif. Nat. Aak. 

Ceıa. Per• . Manicip. latan bul 

Com. Ac: ... latend. Ankara 

30-1-39 11 -
8-2-39 15 -

23-1-39 14 30 

23-1-39 10 -

Dir. lnatit•t Gui Terbiye Ankara 23-1-39 15 -

Coa. Aola. Min. Def. Nat. Aak. 26--1-39 10 -
Com. Perm. \tunicipalite lstanbul 23·1-39 14 30 

,, 23-1-39 14 30 

Cea. A.•. loen. Meaop. K.taebe 28-1-39 11 

Ce•. Aeh. Div. Vize 24·1·39 14 -
Manicipalite Nevtehir 27· 1-39 

Aimiaast. Gla. Claeaiaa ie fer 
Etat Ank. Bur. Exped. H.paşa 

lciem 

7-3-39 15 3t 

7.3.39 15 30 
7.3.39 15 30 
7-3-39 15 30 

,, 
,, 

,, 7-3·3' 15 30 

" 7.3.39 15 30 
Com. Acb Commaad. lıt. Fıatlikli 9-3-39 U -
1 ere i.:ıcpl. Ch. de fer Etat H. paşa 26-1-39 10 30 

Com. Acla. latead. Aaltara 
Dir. Gen. Törlckatu Ankara 
Coa. Acb. lntend. Aalc. 

Juıqu'au 27-1-39 
7-~-39 15 -

24-1-39 10 -

9 ••• lspl. Ch. de P'er Etat Sirkeci - -

Com. Acb. Min. ••f. Nat. Anlc. 

Com. Pera. Mua. latanbul 

,, 

Coaa. A•la. Milit. Selimiye 
,, Gireaoa 

Coa. Acı.. Div. Vize 

Co•. A•la. hıtend . Ankara 
,, 
• 
• 

26-1-39 11 -

'.23-1-39 14 30 

23-1-39 14 31 

!3-1-39 14 -
8-2-39 15 -

24-1-39 14 -

6-2-89 15 -
6-2-39 14 30 
6-2-39 14 -

23-1-39 11 -

Cbef Statioa EHai Treflo Kayıeri 30·1·39 15 -
Lira• Aviatien Turttu• ·suc. Gireaoa 8-2-39 15 -

1 Avis Officiels 
De l' Administration Generale des Chemiıı' 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc ~ 
6 groupeı de materielı de Yoie dont leı uo•s, ti F, 

leurs estimativeı et garanti@& provisoires sont iadiqueı ." 25 
bas seront achctes separement par voie d'adjudicaticıfta,ife 
sous pli cachete le Mardi 7 Mars 1939 a partir de 15 ~ile •ı 
ao au looal de I' Administration Generale il Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre j M 
la Presidence se la Commission le jour de l'adjudicati .... A 
jusqu'a 14 b. 30 leurs offres, les garanties proviıoiı'4 1 ~ 
indiquees ci·bas et les certificats exiges par la loi. J42 1( 

Les cahiers des claarges ıoot distribueı gratuite•~43 1(0 

a Ankara par le Service des Approvisionnements e.:_. 
Haydarpaşa par le Bureau de Reception. (290) 1 ısı 

V aleur GaraO Mııı 
eıtimative provis~n. • 

l'f••z 
Ltqs. Ltg!; eti• Noa 

1- 100 changeaell'ts de voie 
2- 50.000 travenes metalliques 
3- Petits materielı de voie 

196.600 - 1 t .080 •ftan 
ı 76.244 - ı o.062 •kın 
109.645 95 6.73Z olayı 

4- B l {
produit etranger 22.933 30 l.72' eç11ai 

40.855 3.73' ou ons . d" . ,, ın ıgene 

. { Produit etr. 61 .MO -
5- l .000.000 de tırefonds ,, indi. 82.342 49 

CS- Arrets contre che•ieement 18.151 -

• •• 

4.=~ 
5.~ 

ı.d' 

11 articleı tle meubles pour le casine .le la 
ti' Ankara d'une Yaleur estiwıative de 11.500 Ltqs. se 
achetes par voie d'adjudication sous pli caclaete le PA n 

7 F6nier U~i9 °a 15 h au local de l' Ad111inistration erile 

nerale a Ankara. te fiat 
Ceux qui desirent y prentlre part doivent remetttflltatıd 

la Presidence de la Cemmissien le jour de l'adjudic• 
juaqu'a l 4 h. leurs offres, une garantie provisoir• 
882,50 Ltqs. et les certificats exiges par la loi. 

Les cahiers tles charges sont diıtribuea gratuite 
a Ankara par le Service des Approvisionnements 
Haydarpaıa par le Bureau de Receptien. (308) 3 

il Memento des 

Lundi 23-1-939 

Pieceıı de recbanreı pour instal. de saret e (Ch. de Fer Etat) r' 
Ciblo pour ceıatrale et cordon telephoaique (Oir. Telepboll,I 

Bir 

Klir 

No 904 T&ı 
Machınes telephoniques (Dir. TelephonH lst .) No 9i4 larına 
Moteur a rcduction (Dir. Gen. Monop0Je1) No 904 .kredili 
Tôles (Fabriqueı Milit.) No 962 ldler 
lnatal. electrique a Kuklareli (Muaicip . Kırklareli) Ne 910 
Conatr. chaussee (Vil. Erzurum) Na 914 

,, dalotı (Vil. Samsun} No 924 
" garage artillerie (Corps Armee Balikesir) No 925 

Ampermetre et cbalter (Dir. Gen. Monopoles) Ne 929 
Orge (Com. Aclı . Milit. laparta) No 929 
Riır. pour pilav (Div. Knklareli) No 929 
Bascules (Dir. Gen. Mo11opolu) No 929 
Conatr. bit. station (Oir . Trav. Pu9. Antalya) Ne 9.31 
Achenaent eonatr. konak rouv rneıaental iaııtal. claauffa,. 

electrique et aanitaire (Defterdarat Malatya) No 931 
Co111tr. a Kırıkkale (Fabriquos Milit.) No 931 
Counrtures ea laine (Min. Def. Nat .) No 932 •rilte 
• Tromp• , laaut·parleur, taalca de benine, couvertures eto. ( \LP••y 

lıt . ) No 932 lıveç 
Dlv. macbine-outil (Dir. G~n. Monopoles) No 933 1••i,re 
lmpruıion de reriıtre (Dir. Vakoufs lıt . ) No 9Si talya 
Ploıab en plaque (Cb. de Per Etat) No 933 lel.lıt 
Be11zine (Min. Def. Nat.) No 931 eteny 
lnstruments de elairurgie (Municip. lıt.) Ne 93J ıMaeari 
Goudronnaıe route jonction Yeşilköy (Mun. lst .) No 933 
Rep . bateau •Balık,. (0ir. Ecole Commerce Marit ) No 93~ onıaa 
Rep. toiture bit. halle de fruitı (Mua. lstanbul) No 935 -S. s. 
Etoffe bleue (Lycee Haydarpaşa) No 935 ""roıl 
8ieyelettes (Min. Def. Nat.) No 935 ~ 
Coke (Min. Trav. Pub. Dir. Gen. Af. Eleetricite lst.) N° kl'ed 
• Boyaux (Lir• Avistio~ Turque Suc. Balike~r) No 9-iO et M 
Rep. route (Municip. Adaaa) Ne 936 • 
Paille (t>iv. Sivas) Ne 937 

(Lire la ıuite en 3 eme pare) 


