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j ABONE ŞARTLARI: 
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~ Türkiye için Kuruş 

3 AYLIGI 450 
6 • 850 

12 " 1500 

j Ecuebmemleketler için 
12 aylıj'ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Reami makbuz mukabili olma-

~ yan tediyat makbOl detildir. 

~ 
·~···········~~ 

PAZAR 

HergDn çıkar iktisadi, mali ticari ve zirai 
il 

o 

6A~ETE.§ll 

22 lkincikAnun 1939 
C' 

~·•••::A::::N:~··~ 
~ Y oğurtcu bana, 1 ci kat 
~ No. 3 ve 4 
~ Galata, Perşembe Paıarı 

~ iLAN ŞARTLARI 

~~ :;~:·;,:'X:o:'.=~:: ~ ~ Telefon.: 49442 

Posta kutusu N. 1261 ................. 
Umum Tüccarların ve Mü.teahhitlerin Mesleki Organıdır 

Harici E~onomit Ha~erler 
Filistinde gümrük tarife değişiklikleri 

25 ikincitatrin ve 2 birinciklnun tarihli l 2-13 Hyılı gümrük 
rifesinin istiHa emirnameleriae i'Öre Filiıtfn Gümr6k Tarife1in· 

e aıatulaki detitiklikler yapılmııtır. 
Yeai Eıki 

_Madde 

Av ve tuuk etleri 
Hariç, dondurulmuş et 

~ Sıtır, (inak, elana) 
keçi Ye otlak 
koyun ve kuzu 

ısır kereste piyasası 
Mı11r kereate piyasası il tef· · 

n ayı içinde de umumiyetle 
si.z •e uif i'eçmiıtir. Bu nzi· 
etıa en mühim amilleri bir ta· 
aftan pamuk rekoltesinin kü· 
iklüğü ve fialların diif üklüğü 
olayısile ıurraın eline az para 
eç111iş ve binaenaleyh yeni in· 
•ta hnkla bulunamamıt ol
ası diğer taraftan da e1aten 
•pı işlerine tesir eden yatmur 
e•sihlinia bul ulüdür. 
Bir •y zarfında dahilden pek 

ı •iktarda talep ıeldiği, mu• 
'Y•atın yalnız bükCımet daire· 
_ri tarafuadan yapıldığı, halbu· 
ı harici muvaredatın devam 
iti ve bu itibarla ıtokları ar· 
n. malların fiatlarının biraz 
•rıl_editi ötrenilmittir. Kere1· 

fıatları ınukayeaeli olarak 
'~tıda . Yazılıdır: 

ir nııkap kadem M111r ku· 

·ı rutu ile 1 
•ri s.s.c.i. Finlandiya s: Eyluı -10,30 9,38 

1. teırin IO 9 
D'j8 n .. teırin 9,50 9 

Ürlcıyeden bu ay zarfında 
~•vera nıuvaredata kayıd edil 
'!tir. Mısır Demiryolları ida
sıne taahhüd edilen 50 bin 
•ve,.· . 1 k ile . 1

,8 teslımatıaa ge ece 
•çıode batlıtnacaktır. 

Miky&1 tarife tarife 

mil mil 
kg. 6 aerbest 

acled 750 .. 
,, 50 ,, 
" 

50 • 

Mısır canlı hayvan 
piyasası 

Canlı hayvan piyuası il. tef· 
rin ayı içinde de sağlam ve 

haraketli bir durum arz etmit· 

tir. Yalnız yerli ııtır fiatların· 

da uf ak bir gerileme kaydedil· 

m iştir. Pay astan 1600 koyun 

ayın ilk haftasında gelmit ve 
bu parti oldutu gibi rümrük-

lenmİf koyun batına 135 Mı•ır 

kurutuna satılmıthr. 

Gümrük reımi ile diğer mas· 
raflar yekunu koyun başına 

24 mısır kuruşuna baliğ oldu
ğuna nazaran bir koyunun Cif 

İıkendereye satıt fiyatı takri
ben 1 IO m11ır kuruıu (6,5 alta 
buçuk türk lirHı) eder. 

Gelecek ay içindede yine pa· 
yastan iki tacir tarafından 3500 

koyun yiiklenecefi haber alın· 

mıthr. Bu ay zarfında muhte· 

lif memleketlerden gelen canlı 
hayvan mikdarı şu auretle tes
bit edilmiştir: 

Koyun: 
Türkiyeden 

Suriye den 

Yekun 

1600 Baş 
4~ ,, 

6 00 Baş 

Kliring heıabları bakiyeleri va kredili ithalAta aid 

taahhiidler 

T&rkiye Clalauriyet Merkez Baa~~"ıadH alına• laes~p bul.i1a 
rına fire 14 1 938 tarihindeki klırıaı beaabları bakıyelerı ve 
edili ithalat · ,..·n Cünılluriyet Merkez Bankasına verilmit taah-dl iTi 

•r yek6aları: 

~!DVEL 1 Tlrkiye CG•· olaa taahüdler yeküDJart: 
.''Yet Mert.er: Baakuındaki Resmi Husu•f 
1r~nı hesapları ltorvl• laalııfye- daireler ,ahıslar 

MfKDAR T· L. 

212.500 
3.041.100 

i".708 
3.357.SOt 

87J.700 
11.421.100 

~18.900 
l.U56.2 .. 

814.800 
924.500 

laiıtan 214.700 
tenya 15.100 
euistan 996.800 
rYeç 730.900 
ınaaya 1.418.600 
s. c. 1. -. 
foslavya 531.IOO 

CIDVEL: 2 
Kredili ithalat ifia Cimhuri~ 

Merkez Baakuıaa verihaif 

MEMLEKET T. L. T. L. ------ ---
Almanya 19.051.441 12.238.836 

Avusturya 525 
Belçika - - 28.258 

Çekoslavakya 509.564 
&.tonya - -

Finlandiya 
Fransa 
Helaada 
İariltHe 
İıpaaya 
lınç 

İn içre 
hal ya 
Letonya 
Maoariıtan 

NorYeç 
Lellistan 
Yuıoslayya 

Yuaanistaa 
i. s. c. l. 

- 175 
321.373 

,0.108 
512.442 

21.IM 
- . -
35.487 
6.617 

5S0.90ti 
1J.158 

IJ6.624 
Jt.S85 

227.980 
5.i04 

13.154 
301.892 

625b9 
235.224 

1 ı.a-.3 
-. -
ı~.722 

380.362 

191 351 
72.381 
20.846 
8.408 

30.129 
52.604 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret muahedeleri 
. 
iptidai maddeler tenzilatı v. s. hakkında 

Maliye Vekaletinin Tamimi 

Muamele vergisi umumi tebliği 
Seri No: 11o7 4,, 

(Devam) 

UJ37 mali yılı cetvelile 1938 
mali yılı ceheli arasındaki de
ğişikliklerden inha muhtaç i'Ö· 
rülenler hakkında aşağıda iza
iaat verilmiştir. 

1- 1937 mali yılı cetvelinia 
toprak unayii gurubunda (çini 
ve mozayık) için yüzde 10 ten· 
zillt nisbeti vaz:ıhdır. Çini'er, 
1) Kütahya tipi çini, 2) mou
yık çini, 3) karosiman çini ol
mak üzere üç neYİ olup bun
lardan Kütahya tipi çiniler 3482 
numaralı kanunla, 2430 numa
ralı kanunun 2 nci mııddesinf' 

eklenen "P,, fıkrası mucibince 
vergiden muaf tutulmuştur. 1938 
cetvelinde mozayık ve karosi· 
man çiniler, ayrı ayrı tenzilit 
nisbetlerine tibi tutulmuştur. 

Bunlardan mozayık denilen mer· 
mer kırıntılarının çimento ile 
karıştırılması suretile yapılan 

çinilere (mozayık çini) denilmek 
te olup 1938 yılı cetvelinde bun
lar için yüzde :l6 ye çimento ile 
kum ye boyanın karışhrılmHı 

suretile yapılan çinilere de (ka· 
rosiman çini) denilmekte olup 
bunlar içinde yüzde 40 nisbeti 
kabul olunmuttur. Sadece (mo· 
zayık) denile• madde mermer 
kırıntısından ibaret olup iptidai 
maddeıi içio evvelce ödenmit 
vergi bulunmadığı cihetle mo· 
z:ayık namile satılan bu kırıntı· 
)ardan tenzilat icrasına mahal 
yoktur. 

2 - Yeni cetvelde 1934 mali 
yılından beri tanzim olunan cet· 
vellerin hiç birinde mevcud ol· 
mıyan mermer blok veya tom· 
ruktan vücude getirilen levha· 
lar vesaire ile bunları işleyerek 
vilcude getirilen naamulit 1938 
cetveline idhal olunmuştur. 

Bunlardan (mermer levha ve
sair mamulatı tekrar işleyerek 

vücude getirilen mamulat) için 
yüzde 55 tenzilat nisbeti kabul 
edilmiştir. Taş ocaklarından 

blok veya tomruk halinde çıka· 
rılan mermerler muamele ver· 
giıine tabi bulunmadığı cihetle 
hunlardan vücude getirilen lev· 
ha vasaire için tenzilit payı sı· 

fır olarak gösterilmiştir. BiD&en· 
eleyh bunların satış kıymetin· 

den bir ıuna tenzilat yapılmak
ıızın verri tahakkuk ettirilmesi 
lizım gelir. 

3- 1937 mali yılı cetvelinin 
madeni eşya sanayii rurubun· 
da (müstakil demir dökvmhane
lerl veya dökilmhaneli maclemi 
eşya fabrikalarının safi döküm 
mamulitı) için yüzde 10 tenzi
lat nisbati kabul olunmuştu. 

1938 mali yılı cetvelinde bu
nun yerine (pik ve hurda dök
me-font- ile vücude wetirilen 
d6küm manıullh) için yüzde 
25 tenzilat niıbeti tayin edil· 
miştir. 

1938 cetvelinde ayrıca mus· 
lukeuluk, silindircilik ve sıva· 
macıhk mamı.ılitı için hususi 
nisbetler kabul olunmuıtur. 
Bunlardan muslukeuluk mamu· 
litı, cetvelde izah edilınit ol· 

duta üzere pirinç, nikel, pak
fon, alümünyom ve bakırdan 

döküm mamul atının dökümden 
sonraki imal safhasını ikmal 
suretile vücuda getirilen ma
mulittır. Bu mamulat kapı tok· 
mağı, pencere mandalı, mus· 
luk, anahtar, kilit kilo aksamı 
hurufat, sigara tabakaıı Ye em
sali mamullerdir. 

Silindircilik mamulatı, isim 
leri yukarıda yazılı m.adenlerin 
lıı:ülçesini makine ve silindir
den geçirerek düz levha haline 
getiren ·; eya levha halindeki· 
Jeri daha ince Jevhalar haline 
koyan müeueselerin mamulle
ridir. 

Sıvamaeılık mamulatı da yi
ne aynı madenlerden yapılmış 

levhalardan sahau, tencere ve 
bunların kapakları, ibrik, gü
ğüm, çaydanlık vesaire gibi et· 
J&dır. 

Bu üç nevi mamuldan 1937 
senesi cetvelinde •ftrahaten ismi 
yazılı olmayanlar mezkur cet
velin aynı gurubunda (zikre
dilmeyen sair madeni eşya) 
maddasine idbalen yüzde iO 
tenzilata tibi tutulmakta idi. 
Yeni cetvel mucibince her biri 
kendilerine mahsuı niıbetlere 
tabi olacaktır . 

4- 1937 ıenesi cetvelinin 
madeni eşya sanayii gurubun
da çiv i için alelitlak yGzde 50 
tenzil it nisbeti kabul edilmişti. 
1938 yılı cetvelinde tel çekme 
te.isatı olan müeue.elerde imal 
olunan ÇİYİ için yüzde 50 ve 
bu tesisatı havi olmayan ve bi
naenaleyh teli baıka müe11e· 
selerden veya piyasadan alarak 
ıivi yapan müesseselerde imal 
edilen çivi için yüzde 66 tenzi
lat nisbeti tayin olunmuştur. 

S - Tahta sanayiinin ilk 
fıkrasında nisbeti •ıfır olarak 
ıösterilen maddeler biçilen 
tomruklardan bam olarak 
çıkan ye kanunun ikinci 
maddesinin (K) fıkrası muci· 
bince vergiden müıtesna bulu
nan kereıtelerden rendelenen, 
oluklanan, temizlenen ve bin· 
dirme açılanlar olup bunların 
verıisinin tahakkukunda utış 

kıymetindea temzil&t icra edil· 
miyec ktir. 
Aynı gurupta yazılı (dotra

ma ve marangoz mamulih)ndan 
maksat, kapı, pencere, merdi · 
vea, dükkin kepengi, raf, vit· 
rin gibi bina arın ahpp kısmı· 
n• teşkil eden mamulattır. 

(Mobilya) iıe koltuk, kanape, 
Hndalya, masa, yazıhane, büfe, 
kitüphane, etajer, sehpa, elbi· 
se dolabı, 4ezlong, çamaşır •an· 
dığı ıibi ev ve yazıhane eıya· 
aıdır. Ancak bunlardan baıaran 
ve tahta saadalyalar itin ayrı 
tenzilat ni•beti \ayin edilmit 
olduğuadan eandalyalardan yal
aız üzeri marokea, kumaı, deri 
veuire ile kapla•an saııdalye· 
lerio (mo•ilya) i~İ• tayin olu
nan nisbette tenzilata tabi tu· 
tulınaaı icabedar. Huır ve su· 

a) MÜNAKASALAR 

inşaat - Tamirat - aha işleri ve ı\\alzemesi-Harita 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden : 

Eksiltmeye konulan İf : Susığırlıkta merkez birinci 
okuluna ilaveten yapılacak pavyon inşaatı olup 26 kinun
sani 939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 10 da 
ihalesi yapılmak üzere 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Keşif bedeli 4858 lira 7 4 kuruş ve muvakkat teminatı 
364 lira 40 kuruştur . 

Bu işe aid evrak şunlardır : 
A- Keşifname ve çizelge 
B- Fenni ve hususi ıartnameıi 
C- Mukavele örneği ve evrakı saire 
D- Bayındırlık işleri genel şartamesi 
Bu evrakı istiyenler her gün vilayet daimi encümen 

koleminde görebilirler. 

İhale yukarıda yazılı muayyen gün ve saatte hükumet 
konağında müteşekkil daimi encüınen huzurunda yapıla
caktır. 

Bu işe girebilmek için ihale gününden laakal sekiz 
gün evvel vilayet makamına müracaatla nafıa mildilrlüğün
den ehliyet vesikası alınması şarttır. 

İsteklilerin muvakkat teminatını malsandığına yatırdık· 
larına dair makbuz seııedi yahut banka mektubile viayet 
daimi encümenine müracaatları ilin olunur. 

Balıkesir Nafıa Müdürlüğünden: 

Edremidin Akçay iskelesi liman dairesi inşaatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işin keşif bedeli 6500 liradır. 
Bu işe aid evrak: 
A- Proje 

B- Fiat bordrosu, mesaha cetveli, keıif hulasa cet
veli. 

buktan yapılan koltuk, kanape, 
masa ve e•uli mütefıerrik sa· 
nayi gurubunda yazılı (sepet, 
ve bilcümle ıepetçi ve hasırcı 

mamulatı) meyanına dahil bu· 
lunc!uj"undan bunlardan mezkur 
mamulihn hizasında g6sterile• 
yüzde 10 niıbetinde teozilit 
yapılması lbınıgelir. 

(Karoaeri) için 1937 yılı cet· 
velinde yalnız ylzde 1 O tenzi· 
fit niıbeti kabul edilmişti. Oto· 
büs ve kamyon karoıerilerinde 
kullanılan iptidai maddeler yek· 
diğerinin ayni olmadıtı cihetle 
1938 yılı cetvelinde karoıeriler 
nevine ve tam veya yalnız ma· 
rangozluk aksamını havi o l
duklarına röre üç kısma ay
rılmak suretile her biri ıçın 

ayrı ayrı nisbetler byin eciil
mittir. Binaenaleyh karoaeri i· 
malathanelerinin vergilerinin 
tahakkukunda bu cihetin naza· 
rı dikkate alınması ve bu İ•a· 

lathanelerin her üç nevi karo· 
seri de imal ettikleri takdirde 
aylık !>eyannamelerinde her bi
rinden vaki utışlara ait k1y· 
metleri ayrı ayrı röıtermeleri 

ica l eder. Vergileri maktui· 
yete raptedilmit olan müeue
selerden bu üç nevi bir arada 
yapanların resen t2kdir komis
yonlarınea takdir edilmiş olan 
senelik satış kıymetlerinden her 
neve iaabet eden miktarları, 
yine aynı komiıyonlara tefrik 
ettirilmek ıuretile veri'ileri tar· 
hedilir. 

1937 cetvelinin tahta sanayii 
~urubunda her nevi ambalij 
sandık ve kutuları için ltir aiı· 1 

bet kabul edilmemio; iken, 1938 
mali yılı, cetvelinde keremteeini 
ecnebi memleketlerden retir
mek suretile vilcuda getirilen 
ambalaj sandık va kutuları için 
yüzde 60, yerli keresteden ya
pılan ambalaj 1andık ve kutu
ları için yüzde 5 tenzilat payı 
kabul olunmuftur. imalitında 
hem yerli hem ecnebi kereıteıi 
kullanan müe11eselerde, karo
seri hakkında verilen izahat 
dairesinde beyannamelerinde 
bu iki nevi mamulitı ayrı ayrı 
göstermeğe mecburdurlar. Bu
rada mevzuubahiı olan ıandık 

ambalij sandığıdır. Evlerde ça· 
mafır konulmakta kullanılan 

undıklar (mobilya) maddesine 
dahildir. 

ltbu gurupta sarahaten iımi 
yazılı olmıyan diğer bilc6mle 
tahta mamulatı için de (zikre· 
dilmiyen sair tahta mamulat) 
fıkrasına idhalen yüzde 10 ni•· 
betinde tenzilat tatbik oluna· 

caktır. Şu hale nazaran (tahta
dan mamul efya) nın, bu fUrU• 
bun ilk fikrasında yazılı bulu
nan rendelenmİf, oluklanmıf, 

temizlenmiş tahtalar hariç ol
mak fizere kiffesi iptidai mad
de tenzilitına tibi olup bu gu
rubun pozisyoalarında yazılı o• 
lanlar hizalarında yazılı nis bet

lerda ve poziıyonların biç bi· 
rine dahil olmıyaolar da ıoa 
fıkra mucibince yüzde 10 nis
betinde tenzilattan istifade e
deceklerdir. 

(Devamı var) 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cin•i Şekli Mahm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 

lnfa6t, Tamirat, Nafıa lflarl, Malzeme Harita 

Göle okulunda yap. lnı. aç. elı::ı. 

22 lktnciklna• 1 

1 S TAN B U~L 

Ticaret ve Zahire Borsası 

Fi atlar 

CiNSi Atafı 
Kr. Pa. 

20.1.938 

Yukan 
Kr.Pa. 

Butday 
Arpa 
Çudar 
Un 

Gelen 

Susığarlak •erkea birinci okuluna ilivet.n yap. 
pavyon İn§. 

n 

704 44 
4858 74 

53 -
364 40 

Kan Villyeti 
Bahkeıir Viliyeti 

26-1-39 14 -
26-1-39 10 - Butday yumufak 

• ••rt 
5 21 
4M 
s 28 
4 13 

5 35 
5 6 
5 30 

Yulaf 
llııır 

Kepek Edremidin Alr.çay iıkeleai liman daire1i İDf. 
lmroz ile Derelr.öy arasında 4 köprl İnf• 

• 

llAçlar, Klinik ve lspençlyart allt, Hastane Lew. 

Munlecc ve pansıman tros talı::ımları H. tabıp av. ek•. 
likleri için: 25 ad. 

Allt Diyarbakır NDmane haat. aiuiye HrYlsi 
" için: 203 lı:al. 

Takım cibuı çocuk ve dotum bakım evleri kapalı a. 
için: 2 gurup 

Madeni etya Diyarbakır Nllmu.. baıt. i~iıa: 
~4 kalem 

aç. elr.ı. 

Elektrlk -Hevagazı-Kalorlfer (tesisat va malzmasl) 
. 

Birind U. Müfettişlik meydanında yap. elek
trik teıis. 

ilektrik teıiaatı için kaf ea ve demır direk inı. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaDları v.s. 

S3mikok: 20 t. (temd) 

MDteferrlk 

aç. elr.ı. 

" 

6500 -
2932 77 

2250 -

1110 18 

7000 -

1658 -

665 95 

562 83 

1200 -

Çamaşır yıkama ve çalkalama makiıaeıi Hey· 
beliada verem annatoryomu için 

aç. eu. 1400 -

Kaııma: 400 ad.-çelik karele: 400 ad. - varyoı: 
50 ad.-çekiç: 800 ad. 

paa. 

Çuval tamir ipliti: 1000 lı::. • çnaldız ipliti: 
1000 le. 

a9. eki, 1641 18 

Dişli ve bilyalı yataklı palaai'a J:iaciri: 500, 
1000, 3000, 5000, 7500 ve 10000 kiloluk : 
23 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Arpa: 17 t. 
Koyun eti: 700 k.-udeyağ: 500 k.-lr.uru ıoğaa: 

450 k.·pirinç: 250 k.·m ereimek: 200 it. - un: 
250 lı::.·kereviı: 200 k.-pıraaa: 500 k. (temd) 

Sadeyağ: 2,5 t. (temd) 
Zeytia taneJi: 300 k. 
Beyaz peyair: 700 k. 

b Müzayedeler 

Kurban derileri ve barsakları 
Dolu ıinema filmi, kendir kolan, kanaviçe, 

yün ve ipekli menıucat v.ı. 

" 

pu. 

" 

•9· ekı. 

" 
• 

aç. art. 

1720 -

2750 -
157 50 
360 -

G- Nafıa yapı işleri feani Ye umumi fArtname. 
Olup istiyenler bu evrakı hcrgiin Balıkesir nafıa mü-

dürlüğünde görebilirler. . 
Eksiltme 6.2.939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 

l 4 d~ Edremit hükumet konağında kaymakamlık odasın

da kurulu nafıa komisyonu huzurunda yapılacağından ia· 
teklilerio mezkur saatte komisyona müracaatları. 

İsteklilerin bu işe aid 487 lira 50 kuruşluk muYakkat 
teminatı Edremit mal ıandığına yatırdıklarına dair mak· 
buz veya bu miktarda şayanı kabul banka mektubu ile 
asgari beş bin liralık yapı itini bir defada muvaffakiyet .. 
le başardığına dair vesaikle ihaleden en ıon sekiz gün 
evvel Balıkesir vilayetine müracaatla alacakları elaliyeti 
fenniye vesikasını ve Ticaret odaaı veslkasmı hamilen 
muayyen olan gün Ye saatte eksiltme komiıyonuna müra· 
caatları ilin olunur. 

İmroz Kaymakamlağmdan : 
lmroz merkez kazasile Dereköy arasındaki yol üzerin· 

de ve 2932 lira 77 kuruş bedeli keşifli dört köprü l l. 1.939 
dan bilitibar 15 gün müddetle açık eksiltmeye alınmıştır. 
İhale 27. l .939 da Kaymakamlık makamında müteşekkil 
idare heyeti huzurunda yapılacaktır. 1 

Talibler fenni ve hususi şartnameaile keşif evrakını İm· 
roz hususi muhasebesinden arayabilirler. Taliblerin ihale 
gününden evvel yüzde7,5 teminatı muvakkate akçesini ya· 
tırmalara ve ihale gününde ehliyeti fenniye ve maliyele· 
rini idare heyetine veaaikle ibraz etmeleri. 

Kars Daimi llnclmeninden : 
Göle merkezinde inşa edilen okulda yapılması İcab 

eden 704 lira 44 kuruşluk iş l 5 giin müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

ihalesi 26. 1 .939 perşembe günU saat 1-' ~e vilayet da· 
imi encümen odasında icra olunacaktır. 

Keşif ve eksiltme şartnamesi Sürel komisyon kalemin· 

de görülebilir. 
Keşif be~eli 70-' lira 44 kuruıtur. 

487 50 

168 7S 

83 27 

525 -

124 35 

49 95 

42 21 

90 -

105 -

54 75 

123 09 

129 -

Balıkeıir Nafıa Mtid. 
lmroz Kaymaka111heı 

lıt. Sıb. Mtesa. SAK 

,, ,, 

" " 
,, " 

Diyarbakır Naha Mtd. 

,, . 
lnDİHrlar U. M ld. 

lıt. Sıbb. Mleu. SAK 

Diyarbakır Villyeti 

D. D. Y oH.rı H. pa,a 

" • 

6-2-39 14 -
27-1·39 

8-2-39 14 -

8-2-39 15 -

S.2·39 15 -

8-2-39 16 -

28·1-39 11 -

28·1-39 11 -

30-1-39 14 30 

8-2-39 15 30 

25-1-39 

7-2-39 10 30 

7-2-J9 10 30 

l>iyarbakır Belediye1i 26-1-39 14 -
Kastamenu Köy Ôfretmea Yetiı· 1 ay zarfında 

tirmo Kunu Dir. 

206 25 
5~ 50 
27 -

Kaatamoau Bölre Suat Ok. Dir. 

" " 
" . 

Bürbaniye Hava Kuru•u 
lıt. GDmrülderi Başmüd. 

Muvakkat temiaatı 53 liradır. 

7-2-39 14 -
7-2-39 14 -
7-2-39 14 -

23·1-39 a kadar 
23-1-39 13 30 

İsteklilerin ihale için yukarıdıe tayin oluna• gün ye sa· 
atta encümen kaleminde hazır bulunmaları ilan olunür. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat veMalzeme -
Diyarbakır Nafıa Müdürlüğünden : 

Açık eksiltmeye konulan it: Birinci umumi müfettişlik 
meydanında noksan kalan 665.95 liralık keşif bedelli elek· 
trik tesiaab. 

Bu işe ait evrak şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi 
8- lıluka vele projeıi. 
C- Ek ıartname. 
D- Bu evraklar nafıa aairesiade rörülebilir. 
Bu işin ihalesi 28.1.939 cumartesi rünO Hat ı ı de 

nafıa dairesinde yapılacaktır. 
lkailtmeye girebilaıek için 49.95 liralık muYakkat te· 

minat vermek aıağıdaki vesikaları ibraz etmek lazımdır. 
A- Miiteahhitlik ehliyet vesikası 939 mali yılına ait 

Ticaret odası vesikatı. 
Talihlerin 28.1.939 cumartesi günü ihale saatinden 

bir saat evvel komisyen reisliğine müracaatları lazımdır. 
Poata gecikmderi kabul edilmez. 

• • • Açık ekıiltmeye konulan İf Birinci umumi müfettltlilıc 
meydanı aokıaa elektrik teıi1ab ~.83 liralık alt k111m kafe1 de·I 
mir direk İDfa&tı. 

Bu İfe ait evrak tualardır. 
A- Ekıiltme fartaameai 
8- Muknele projesi 
C- Blıc t•rbıame 
D- Bu evraklar nafıa daireti11de gl>rülebllir. 
Bu İfİD ihaleai 28· 1-39 cumarteai günii ıaat 11 de nafıa dai· 

reıiade yapılacaktır. 

Ekıiltmeye'ıirebilmeL.. için 42.Zl liralık munkkat teminat 
vermek •t•tıdaki vesikaları ibraz etmek lilımdır. 

A- MütHhhitlik ehliyet yeıikaaı ve 939 malı yıhH ait tiea· 
ret odaıı Yeaika11. 

Taliplerin ~8-1-H c1ı1martHİ ıilaü ihale aaatincılen bir 1aat n
nl komiıJOD reiılijiae miracaatları lbımdır. Poata ıecikmeleri. 
kab•d edilmez. 

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

,, 1 ci 
Faıalya 

3 35 

Ceviz kabuklu 19 30 
Ceviziçi 56 20 
Kutyemi çuvallı 6 19 

,. dökme - -
le;. Fındık 77 -
Tiftik mal 117 20 
Tiftik O~lak 137 20 
Suaam 
Yapak Anadolu 67 -

,, Trakya 
M11ır beyaz 
Mııır ıarı 

Yulaf 
Ka,er peynir 

4 5 

79 -

iç ceviç 
Zeytin yatı 
Tiftik 
Suıam 

Fuulya 
Pumuk 

Giden 
Aapa 
Tiftik 
iç ceviz 
Kepek 
iç. fındık 

Dış Fiatıar 

Buğday 

n 

" Arpa 
Mı•ır 

Llnrpul 3 
ŞikaiO 3 
Vinipek 2 
AaYera 2 
Londra 3 

Keten T. : ,, 6 

Fındık G. :Hamburı 

" 
L. : 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

======== 21.1939 

Buelya Sultaul Kilo 31 -

Sırık domates 
l>oLmalık bilber 
~ıvrt bih• 
K.U" d .. ate&i 

Ar•ka 
Çalı fawlyesl 

Bar'bunya kırmızı 

• ycıil • 
Bakla (İıtmlrdon). 

Ayşekadın fasulye • 
Lahana 
Iıpanak 

Dk ker .. ız • 
Pwaıa • 
Karnabahar adeci 
En~ar ,. 
y eşi salata 100 • 

.. -
--
45 -

l 50 
2-
i-

2-
fj -

10 -
so -
1-Yetll aoğan 

Maydanoz 

Pancar 
demet - 5V 

2-

Havuç • Kerevfa Yaprak ,. 

Şalğam 

Kırmı:r.ı turp 

Sayır turpu 
Balkııbaf'ı 

Yer elması 

" 
• 
• 

kilo 

• 

2 • 
2-
" --

-45 
ı :ıo 

3-

4-
La:r. elması • 7 -
Mandarin Dörtyol 100 

• .'.lanya 100 175 
,. Bodrum , 176 -

Rize • 60 -
Fenike 180 -.. Mersin " 150 -

55 -

50 -

55 -

2-
2 50 

ı -
2 60 

15 -
20 -
70 -

1 50 

- 75 

s-
3 -
4-
2 50 

- &() 

ı-

5-
5-
9-

200 -
soo -
120 -
250 -

2to-

Gümö~bane elması kilo 11 -
Amasya elması 13 -
lncbolu elması 12 -

lqiliz elnaHı (taraklı) 10 -

Ankara araudu • SO -
lnebohı armuau 10 -
Ceviz .- -
Ayva 
Ferik elmuı 

Keıtane 

Nac 

Muz yerli 
Muz 
Ağ-aç kavunu 

y,..rll UmonlOO 

• 
• 

6-
8-
6-

70 -
• ııo -

Adet 3 -

aded .. ı.:ı -
Eenebl limon 100 ,. 18 -

Portakal Dörtyol S&lık 275 -
.. • 64 • 325 -

.. S0,.225-
: • 100. 2W -

• 100 ~00 -

Portakal Alasya 100 A 200 -

.. • 80 280 -
&ı sao -

• 36 

c Fenike J60 4%5 -

.. 
• 
.. 

" 

Rize 
.. 

200 4Cı!ı -
96 JSO -

100 200 -
80225 -

• Mersin Yaf. 120 850 -
96 --

• .. 
• • 

160 800 -
200 750 -

Kestane kabal:I kilo 
Kar adeniy armudu 
Nane ., 

Mahrukat Benzin·yajları Makine v. s. 
Viıe TGaaen Sahnal•a Komiıyonuaclan: 

Miktan Tanaıia fiah iık teminata 
kilo ' lira lira 
4000 780 57 BabaHki 
4000 760 57 Vize 
8000 1520 114 Pınarı.iHr raraizoo• 
Yukarıda cinı, miktarı, ilk teminatı yazıh fal. yatı ila 

6.2.39 rünü aaat 15 .le açık ekıiltme ile ahnaoaktır. Tal 
bildirilen rün Ye ıaatte Vizede tim .. tı .. lma koaiayoau•• 
raeaatlara. 

Maliye VekAletinden 

Tahmin edilen bedeli 1750 lira olan oa itin litre 
açık eksiltme suretiyle ahnacaktır. 

Eksiltme 7.2.939 salı giinfi saat 15 te levazım müd 
~üoae müteıekkil komisyonda yapılıtcaktır. 

Şartname i her gün levazım müdürlüğünde 
Dolrnabahçede maliye evrnkı matbua anbarı memurlu 
görülebilir. 

Eksiltmeye iştirak etmek iıteyenlerin mezkur gil 
saatte 13 l lira 25 kuruşluk temİgatları ve kanuni heJıel 
le komisyonda hazır bulunmaları. 

• • • 
50 ton sömikok kömürü alınacaktır. Bak: 

Müd. ilAnlarına. 



22 lkincJlclnan 1919 

1 üt ef erri k 
Devlet Demiryolları ve Limanları İıletme Umum 

$1 Müdürlüğünden : 
.-4.. Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazı· 
__..b iki rurup malzeme ve eıya her gurup ayrı ayrı ihale 
'oO edilınek şartile 7.2 939 sah günü saat 10.30 da Haydar-
~aşada gar binuındaki komisyon tarafmdaa açık eksilt-

l~e usu~ile satın abnacaktır.. . •v. • 

' Bu ışe rirmek istiyenlerın kanunun tayın ettıgı vesaık 
,,, Ye her guruba aid hizalarında yazılı muva~kat teminat· 
ılarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
lllüracaatları lazımdır. 

"' Bu it• aid şartnameler Haydarpaşada gar binasında· 
ki ko•isyon tarafıadan parasız olarak dağıtılmaktadır 

- 1000 kilo çuYal tamir ipliği ile 1000 kilo çuvaldız ip· 1 liği muhammen bedeli 1041 lira 1 i kuruş muvakkat temi· 

~•atı 123 lira 9 kuruştar, 
23 adet 500, 1000, 3000, 50007500 ve 10,000 kiloluk 

,, diıli ve bilyah yataklı palanga (tam) J1iacir~ ile beraber 
lluhammeo beaeli 1720 lira muvakkat teminatı 12g liradır. 

; Diyarbakır Vilayet Daimi Encümeninden: 

~ Nafıa idaresi için 2,5 kiloluk 400 adet kazma 5 nume-
ro)u delikli 400 adet çelik kürek 3 kiloluk 50 adet varyoz 

'•e 30() kırma taş çekici alınacaktır ihale günü 25. 1 .939 
; çarıamba günü saat ikidir. 
: ~lk teminat 54 li~a. 75 kuruştur tali pi enin villiyet daimi 

encumeninft gelmclerı ılan olunur. 

.!_zak, Zahire, f t ve Sebze: 
Ankara Levazım AmirJi~i Satınalma Komisyonundan : 

Garnizon ihtiyacı için 30000 kilo lahana açık. eksiltmeye 
IE:Onnıuştur. 

Tahmin hedeli 2HJO Jira olup muvakkat teminat 157 lira 
60 kuruştur. 

Eksiltmesi 6.2.939 pazartesi günü saat 14 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin ek~iltm~ güniı 2490. sayılı .k~nu· 

- nun 2,3 üncü maddelerinde ıstemlen . belgolerıyle bırlı.kte 
? Ankara levazırıı amirliği satınalma koınısyonurıa vermelerı. 

: Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden: 
Ciasi Teminatı Miktarı 

lira kr. kilo 
t6 88 7QO 
5 06 450 

! Biriilce (İzmir) 
cPirioç çorbalık (Antalya) 

kilo fiyatı 
kr. 
9 

15 

p· . (kırığı) 
' ıruı~ pil&vlık (Maraı) 8 25 500 22 

Üıkftdar imareti için yukarıda yazılı erzak pa:rarhkla 
•lııaacatından 13.2.38 güaüne kadar isteklilerin iller gün 
Kadıkıy vakıflar müdürlüğüne •Üracaatları. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden : 
Polis süvari hayvanları için azı 45,000 çoğu S0,000 ki

le Yulaf açık ekşiltme suretiyle alınacaktır. İsteklilerin 
7.2.939 salı gUnü saat 14 te 206 lira 25 kuruıluk temi
llat rnakbu•ile Deftertlarlık Muhasebe Müdürlüğü daireıi
llde Kurulu Komisyona müracaat!arı. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
2500 kilo kadar &eytin tanesi 24.1.39 sah rfinü saat 

14,30 da Tophane.le İstanbul levaum amirliği satınalma 
komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Aıkerf 
evsaf dahilinde alınacak olan zeytin için isteklilerın kat'i 
tenıinatlarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

lstaobul Kocaeli Talebe Yurdu Direktörlliğünaen: 
. lıtanbulda Diıdariyede Kocaeli talebe yurdu ihtiyacı 
ıçi11 139 baıiraoaaa kadar lazım olan muhtelif cins er
Z•lun itasıDa iki defa yapılan ilin lzerine talih ıuhur et
~•diiinden pazarlıkla mubayaasana karar verilmiş oldu
~0•daa iıteklilerin 6.2.i9 pazarte~i riinü saat so da mez· 

flr Yurdda hazır buluamaları illa olunur. 

Selimiye Askeri Satınalma Ko•İsyonundan : 
Selimiye l'arnizouu ile Karadeniz Boğazındaki birlikler 

h.yvanat için eYSafı dahilinde 67,000 kilo saman ve 
fto,O()() kilo kuru ot 23.1. 939 pazartezi güoO saat 14 te 
Pazarlık için tayin edilen gün ve ıaatte kat'i teminat pa
ralarile birlikte Selimiyedeki Tümen Satıoalma Kom isyo
lluna gelmeleri. 

ıı D.D.YQtlA~I istETME u. MUDURLUGÜNDEN 
L_ • ------
Atatıda HDelik muhammen bedelleri teminat miktar1 bulun· 

dutu yer ye i11ai ya:ınh ıayri meDkuller birer sene müdtietle ayr1 
ay,. kiraya nrlleoektir: mUzayede 6.%.939 puart~i i'ÜnÜ saat 10 
tla Sirkecide 9 ltletme biaa.ıada yapılacaktır. Şartnameler para· 
•ız olarak meakür binadaki arthrma komiıyooundao verilmek· 
tedir. 

Yeri Ciaıi Muhammen Kira Teminat 

Yetilköy Sabt barakaıı 100 Lira 15 Lira 
Sirkeei No. 6 Klrtir mataıa 395 S9,25 ,, ,, 

" No. 5 .. 395 59,25 " • ,, 
" 2 atlet lcllııill aabf Baraka11 4i8 ,, iO " (448) 2--' 

M0NAKASA GAZETESi 

Galatasaray Lisesi 
Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: 

Muhammen M. 
Kilo 

600 
250 
500 
2~ 
soo 

Tahmin F. 
Kuruş -60 
120 
90 
20 
ıı 

ilk teminah 
Lira Kr. 

Ceviz içi 
Çam fııtıtı 

95 25 Fındık içi 
Kut Gıfimil 
Kuru incir 
"1andık içinde. 

Galataaaray Llıestne may .. 1939 aoauna kadar lib:umu olan 
nni, miktar1 ve tahmin fiab ve ilk teminatı yakarıda yaııh kuru 
yemişleri11 6.2.1939 pazartesi gQnü aaat 15 te Beyoğlunda İıtlklil 
caddesinde 349 No.da Liaeler Ahm Satlm Komiıyonunda açık ek
ıiltmeai yapılacakt.r. lıteklilerin şartnameyi görmek üzere Okul 
idaresine ve Ticaret odasıaın yeni ıene Tesika ve teminat mak
buılariyle belli gün Ye aaatte Komiıyoua gelmeleri. (381) 2- 4 

ı r ·~ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1- Şartnamesi mucibince satın alınacağı ilAn edilen 
(50) ton sömi kok 20.1 .939 tarihinde ihale edilemediğin
den açık eksiltmesi 30. 1.939 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 14,30 da yapılmak üzere on gün müddetle uza
tılmıştır. 

11- Muhammen bedeli beher tonu 24 lira hesabile 
1200 lira ve muvakkat teminatı 96 liradır. 

111-Ekıiltme Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube · 
sindeki A!ım Komisyomında yapılacaktır. 

lV- Şartnameler parasıa olarak hergü11 sözü geçen 
Şubede• alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,i güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (48S>) 

• • • 
1- İdaremizin Paşabahçe fabrikası için şartnamesi mu· 

cibiace satın ahaacak 2 adet Donki tulumbası açık 
eksiltmeye konmuıtur. 

il- Donkileri11 muhammen bedeli 1200 lira ve muvakkat 
temiaatı ~ liradır. 

lll- Eksiltme 30.1.939 tarihine rastlayaa pazartesi gilnü 
saat 14,30 da K•bataşta Levazım ve Mubayaat Şu· 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak bergün söıü geçen Şu
bede11 alına\ııilir. 

V- Denki!er Wertlaington ve Weise untıl Monski marka
lı olacatıkr. 

VI- isteklilerin eksiltme için tayia edilen gü11 ve saatte 
ytiztle 7,5 g&venme paralarile birlikte yukarıda adı ı 
geçen Komisyona gelmeleri iin olunur. (272) 3-4 

• 

Sayfa 3 

• • • 
Muhammen B. % 7 ,S 

Mıktarı Beheri Tutarı teminatı Ekıiltmenin 
Cinsi Kilo L. Kr. Lira L. Kr. Şekli Saah --

Çember raptiye 3000 49 1470 110 25 açık 14 
ince kınnap 300 1 00 300 22 50 pazarlık 14 30 

1- Numunesinin eb'ad ve evsafmda fakat siyah renkte 
(3000) kilo çember raptiyesi ile numunesine uygun 
olmak üzere (300) kilo ince kınnap hizalarmda gös· 
terilen usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 

il- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizala
rında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 27.1.939 tarihine rastlayan cuma günü hiza· 
larında yauh saatlerde Kabataşta Levazım ve Muba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Numuneler hergün sözü geçen Şubede görülebilir. 
V- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatler

de yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı ıreçen Komiıyooa gelmeleri ilin olunur. 

(•21) 2-4 
••• 

Muhammen B. % 7,5 
Miktarı Beheri tutarı Tem. Teslim Eksiltmenin 

Cinsi Kilo K. S. Lira L. K. mahalli Şekli Saatı --- _ ._ --
Benzin 40000 20 80 8320 624 Kabataş A. kapalı 15 
Motorin 95000 7 - 6650 498 75 ,, ve Cibali ,, 15 30 

,, 24000 1 - 1680 126 - İzmir Fab. açık 16 
1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı 40.000 kilo benzin, 

İstanbul teşkilatımız için 95.000 kilo ve İzmir fabrikamız 
için de 24.000 kilo motorin şartnameleri mucibince ayrı 
ayrı hizalarmda yazılı usullerle satın alınacaklar. 

11- Muhanunen bedellerile muvakkat teminatları hiza
larmda gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 6.2.939 tarihine rastlayan pazartesi gl\· 
nü hizalarında yazılı !aatlerde Kabataşta Levnzım ve Mu
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir . 

V - Kapalı eksiltmeye girmek isteyenlerin mühürlll 
teklif mektubunu kanuni veaaik ile yüzde 7,5 gilvenme 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfları ihale saatlerinden birer saat 
eYveline kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Baş· 
kanlığına makbuz mukabilinde verilmesi açık eksiltmeye 
iştirak etmek isteyenlerin de münakasa için tayin edilen 
gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte Ko-
misyona gelmeleri ilin olunur. (420) 2-4 

lmtiyaa ..U.i ... y.m itl-f 
Dirtelrtlrl: 1-il Cirit 

S..ıJ&hfl 7•: ARTUN ......_.. 
GaL.ta Billir ...._. Ne. UI 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 14.1.939 vaziyeti 
---~ 

AKTiF 
Kasa: 
Altın: Safi kiloıram 17.159.835 
Banknot 
Ufakhk 

Dahildeki Muhabirler: 
TGrk Liraaı 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın: Safi kilorram 9.054.614 
Alt.na tahYili kabil 

Serbeıt d6vizler 
Diter di•izler ve 

Borçlu klirioı bakiyeai 

Hazine Tahvilleri : 
Derubde edilen aY· 

rakı nakdiye karıılıtı 
Kanuaun 6·8 inci mad· 

delerine tevfikan ha· 
zine taraf1ndan vaki tediyat 

Senedat Cladaaı : 
Huine t.onolar1 

Lira 
24. 136.680. 71 
18.938.184 -

1.237 .828.40 

575.217.&0 

12.73CS.038.13 

15.7M.41 

G.701.340.09 

158.741.5&5 -

16.004.121 -

Ticari Seaedat 14.751.721.59 

Eıham ve Tahvilat Cllzdanı: 
A - Deru .. do edilea nrakı 

aakdlyenia karııhtı E .. 
ham •• TabYillt (itiba· 
rt kıymetle) 40.911.797.Si 

B - Serbeat eıham ve tahyllit 7.543.755.52 

Avanslar : 
Hazineye kıaa vadeli aYaaı 
Altıa Ye Döviz üaeriae 
Tahvillt laerine 

Hissedarlar 
Muhtelif 

153.622.08 
7 .8Q7 .863.98 

Yek6n 

Lira 

44.312.19J.l 1 

575.217.60 

19.453.112.82 

142. 744."42.-

84.751.721.59 

48.4i5.W. IS 

8.051.4i6.06 
4.500.000.-

11.571.433.52 

364.411.Ui>.75 

PAS lf 
Sermaye 
ihtiyat Akçeıi : 
Adi ve fevkalade 
Huıuıi 

TedavOldeki Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı 

nakdiye 
Kanunun 8-1 inci maddele

rine tnfilcan hazine tara· 
hndan vaki tediyat 

Deruhde edileD evra&n nak-

, 

Lira 
2.712.234.11 
6.000.000.-

156.748.563.-

16.004.121.-

diye bakiyesi 142. 744.442.-
Kartdıtı tamamen Albn ela· 

rak ilhetea tedavGle 
vaır:edilen 

Reeakont mukabili llive· 
ten tetla. yazed. 

Türk Lirası Me•duatı 
Diviz taahhüdatı : 

19.000.000.-

43.000.000.-

Albaa tahvili kabil d6viıler 3. 107.73 
Diıer clöYJaler Ye alacaklı 

ktiriaı bakiyeleri 21 .347.114.99 
Muhtelif 

Yekta 

Lira 

15.000.000.-

8.712.~.ı ı 

204.144.442.-

21.368.100.21 

21.350.222. 71 
93.240.640.92 

384.411.6.19.76 

l Temmu2 193ti tarıb;rımen itilıt&u•: ı,~cvte h~ddi )üule 4 Alh• ftıeride ••anı yl!ızde 3 
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ABONNEMENTS: Qaotidieo des Adjudicationı _ 
ADMINISTRA 1'lv l'l 

Ville et Province 
3 MOIS Ptn. 450 
6 .. • 850 

12 • .. 1500 

Etrang-er : l~ oiı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S 

•• 
UNAKAS 

GAZETESi 

Y oghourtcbou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galatn, Percbembe Bazar 

T~l~phone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Pouı la Publicitt! a'ndreaaer 
· l' Administration J ournal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adreaae T~l~graph\que : 

latnnbul - MÜNAKASA 

T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication Mode Prix 
d'adjuclicat estiaatif 

A) Adjudications au Rabais 

Cautioa. 
provlsoire 

Ueu d'adjudication et du 
Cahler dea Cbnrreı 

Jours Heure 

~natructfon-Reperatton-Trav. Publlce-Metülel de Constructton-Cartographle 

Travaux cooatruetion a l'ecole de Göle 
Construction pavillon a la premicrc eeole de 

Susığırlık 

Construetion bAtisıe Prefectore Port a Akçay 
d'Edremit 

Conıtr. 4 ponts entre hnroı et Dereköy 

Publique 

n 

" 

" 

704 44 53 -
4858 74 364 40 

6500 - 487 50 

2932 77 - -

Vilayet Kars 26-1-39 14 -

" 
Balıkesir 26-1-39 10 -

Dir. Trav. Po9 Balıkesir '·2-39 14 -

Kaymakaı:ıaat lmro• 27-1-39 

PT'Gdtıftıs Chi lquu et f'tlerm•oeutl5•e&-t...tru•enta ~anlllıılres- f'l>urnltare l'OUr HOplteux 

Trousae poar diagnostie maladeı : 25 p . 
lnatruments pour service maladieı femmes hô· 

pital Modele Diyarbalı:ir 
Appareils pour maiıons accoucbement et ere· 

ehe : 2 groupu 
Objetı metalliques pour hôpital Modile Di· 

yar bakir · 

Publittue 
,, 

" 
n 

2250 -
1110 18 

7000 -

1658 -

Electricite-Gaz·Chauffape Central Qnatelletlon et Materiel) 

lnstal . electrique • la pla ee bit. lnıpection 

Generale . 
Con1tr. poteaux et rrille pour inııtallatio• 

electrique 

Combustible-Oarburent-Hall9!. 

Publique 

• 

Semi·coke : 50 t . (aj.) Publique 

Dfvera 

Fil pour reparation de saca en canevas: 2 t. 
Parapet• cbaioe de 500, 1000, 3000, 5000, 

75000 et 10000 k. : 23 p. 
Machine lessiveuae pour sanatorium Heybeli 
Pioche : 400 p .· Pelles : 400 p.- Marteaux : 

500 p.· Concaueur de pierres : 300 p. 

Provfslona 

Viande de mouton : 700 k.· Beurre : 500 lt .
Oignons : 450 k.· Riz : 250 k.· Leıatilles : 
200 k.· Farine : 250 le. ete. (aj .) 

Beurre : 2,5 t . (ıj.) 
Olives : 300 k. 
FromafC blanc : 700 k . 
Orge : 17 t. 

B) Adjudications a la surenchere 

Publique 
,, 

" 
Gre a rre 

Gre a gre 

Publique 

" 
n 

Gre a gre 

Films cinematographiques, tiaaus de coton et P.ablique 
aoie ete. 

Peaux et boyaux de kurban 

b) ÜZAVEDELE 
Konya Orman MGdürlfiğGndea: 

665 95 

562 83 

1200 -

1641 18 
1720 -

1400 -
- -

2750 -
157 50 
360 -
- -

Aktehir ilçeainin Davraa ormanlarmdao 50 metre mikib çam 
kerestecilik ağacm 5 ay zarfında ormandan çıkarılmak üzere 15 
rün müddetle açık artırmaya konulmuttur. 

Beher metre mikip çam kereateainin muhammen bedeli 460 
kuruştur. 

Arttırma 25-1-939 çartamb& gOaü aaat 15 de Konya orman çe· 
virge müdürlüğünde olacaktır. 

Şartname ve mukavele projelerini a-<Srmek isteyenler bu mild· 
det içiade Konya ormaa Çevirre müdürlütiine mür aeaat ede· 
ceklerdir. 

Muvakkat temiaat 18 liradır. 

Taliplerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika i\,. 
raz edecektir. (Köylü olaalar hariç) 

hin ve şartname ve sair bilumum masraf alıcıya ait olacaktır. 

• • • Beyşehir ilçesinin Sulafın ve Ôküı öldiiğii ormanında 515 
metre mi 'ap çam kercatelilıt atıcın 12 ay urfında ormandan 9ılı::anl· 

mıık üzere 15 müddetle açık arttırmaya konulmuıtur. 

Beher etre aik'ap çam kerestelik ağacıa mubamaera bedeli 460 
kuruıtur. 

Artırma 25.1.939 çarşamba glni aaat tS de r\oaya Orman Çevir
ge Mlldürlüğfinde olacaktır. 

Muvakkat teminat 178 liradır. 
Taliplerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair veailı::a ibra& 

edeceklerdir. (Köylüler hariç). 
Şartname ve mukavelename projelerini fÖrmek iıtiyenler bu müd-

168 75 
8J 27 

Dir. Hyg. et Aasiıt . Soe. Catalotlu a. 2-39 14 -
n 8-2-39 15 -

525 - " 8-2-39 15 -

" 8-2-39 ıs -

49 95 Dir. Trav. Pub. Diyarbakir 28-1-39 11 -

42 25 
" 28-1-39 11 -

90 - Coın . Ach. Econ. Monop. K.tacbe 30-1-39 14 30 

123 09 1 ere Expl. Ch. de Fer E.tat H. paşa 7-2-39 10 30 
129 -

" 7-2-39 10 30 

105 - Oir. Hyr. et Aaıiıt. Soc. Cafaloflu 8-2-39 15 30 
54 75 Vilayet Diyarbakir 25-1-39 

Dir. Ecele Normale Kastamonıı Dans 1 mois 

206 25 n " Metier Kastamonu 7-2-39 14 -
11 81 

" • ,, 1-2-39 14 -
27 -

" " 
,, 7-2-39 14 -

Municıipalite Oiyarbakir 26-1-39 14 -

Dir. Veotes Douanes lıt. 23-1-39 13 30 

Lirue Aviation Bürhaniye juaqau' 23-1-39 

det zarfında Koaya Orman Çevirge MüdlrltifQne miraeaat edecek· 
lerdir. 

llln ve aair bilamum masraf alaoıya aittir. 

• • • Konyanın Dedae klSyü civarın.la Domuz tepeai ormauıadan 
768 kental mete aduau 12 ay sarfında ormaadan çıkarmak e=. 
15 r•a müddetle a~ılıı arttırmaya konulmu,tur. 

Beher kental meşe oduouuun mulaammen bedeli 15 kuruştur. 
Arttırma 2S. J .939 çarfamba rünl 1aat 15 te KGnya orman çe· 

virge midürlilflade olacaktır. 
ŞartHm• Ye •ukaYelename projelerini görmek isteyenler bıı 

müddet içinde Konya orman Çevira-e müdirlütiine müracnat ede
ceklerdir. 

Muvakkat te•inat 9 liradır. 
Talihlerin Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika ib· 

raz edHeklerdir (köyli olanlar hariç). 
lıia ve fartname veaair bilümum maaraf alıcıya ait olacaktır. 
* * • Be:nelıir ilçesinin Sütleiin ormaaından 231 metre 

mik'ap ~am kereıtelik ağaç 1 ay ıarfmda ormandan çı
karılmak &zere 15 gün mtıddetle açık artırmaya kenul
muttur. 

Relaer metre mik' ap çam kerestelik aracın muham•en 
bedeli 460 kurutt•r. 

Artırma 25 1.39 çarfa•ba fÜDÜ saat 15 de Konya or· 
man ıeqirge miidürlüğünde olacaktır. 

Muvakkat temiaat 7a liradır. 

Taliplerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
veıika ibraz edeceklerdir (köylüler hariç). 

~artname ye mukaveleDame prejclerini ıörmek iıte-

1 Müteahhitlerin Takvimi iL_ 
Sah 24· 1 ·D39 

Gaxovil (PTT Lvı: . Müd.) .'\! 904 
Sillf6r dö karbon (Ziraat Vek.) J' ! 905 
Gu malzemeai (MMV) .'\! 905 
Yerli dikistrin (DDY) J\! 933 
Limon (Tophane Lvz.) .!\! 935 
Kamyonet ve kamyon (lnhia. U. Mlid.) J\._ 933 
Mıh (Gümr. Muh. Gen. Komut. l.t.) J\". 935 
Erat kunduraları (C.ümr. Muh. Gen. Komut. lst) J\! 935 
Tutla Uandr. Gen. Komut . Ank.) J\! 935 
Hasta abaları için kamaf (Türkiye Ku:ı}ay Cemiyeti) J\"· 936 
• Deri ve baraak (THK Söke ve Aydan Şub.) .:\! 937 
• Otomobil (Anlı:. Defterdar.) J\". 938 
• Kurban derileri (THK Adana Şuh. ) .. '\! 942 
Bina tamiri (lnceau Kaymakam.) .l\! 942 
Kaldırım tamiri (Jst. Telefon Müd.) J\". 943 
Zeytin tanHİ (TophaDe Lvz.) X 944 
Camekan ve paravana yap. (MMV) x~ 944 
Sedde inş . (Edirne Meriç Su işleri Şube Mühen .) .!\! 945 
Beyaz kemik dü~me 'Tophane Lvz.) .r\! 945 
Yerli kok (Harb Akad. SAK) .:\! 945 
• Havyu tarama (lat. Glimr. Başmüd.) ~! 94e 
Eruk ve flZ yağı (Vize Tftm.) 1'! 947 
Su kotası , kanca ve merdiven (Anlc. Lvz.) .\! 947 

Mardi 24· l ·939 

Gazoi\ (Oir. Economat P.T.T.) No 904 
Sulfure de carbone (Minist. Agriculture) No 905 
Articles pour raıc (Min. l~Mf. Nat .) No 905 
Dextrine indigeoe (Ch. de Fer Etat) No 933 
Citrons (lntend . Tophane) No 935 
Camionnette et cımion (Oir. Gen. Monopolcs) No 933 l 
Clous pour fer a cheval (Com. Ach . Command. Gen. Surveil. D" 

niere Ist.) No 935 
Chauıısures (Com. Ach . Command. Gen. Surv. Douan. lat.) No 
Bri411ues (Command. Gen. Gend. Ank.) No 935 
Etoffe (Dir. Croissant Rougc lat.) No 936 
• Peaux et boyaux (Ligue Aviatioo Suc. Söke et 
• Auto (Dcıfterdarat Ankara) No 938 
• Peaux (Ligue Aviatioo Turque Suc. Adana) No 942 
Rep. bit. (Kaymnkamat lncesu) No 942 
Rep. pavea (Dir. Telepbones lstanbul) No 943 
Olive11 (lntend . Tophane) Nı> 944 
Conatr. vitrine (Min. Def. Nat.) No 944 

,, digue (Dir. Af. Hydrauliques Edirne) No 945 
Boutonı blanc• en os (lnted . Tophane) No 945 
Coke (Cons. Ach. Academie de Guerre) No 945 
• Kaviar (Oir. Veııtes Douanes lst.) No 946 
Provi•ion et petrole (Com. Ach. Milit. Vi%e) No 947 
Seaax, crochet, cscalier ete. (lnteıııd . Ankara) No 947 

yeoler bu müddet zarfında Konya orman ~evirge 
lüğllne müracaat edeceklerdir. 

İlan ,-esaır bilümam masraflar alıcıya aittir. 

Türk Hav.ı Kurumu lneril Şubesinden : 

Kurban bayramında şubemi% mıntakaaında toplanacak tah 
3000 koyun, 400 keçi, 75 sığır derisilc 600. barsak ac;ılc artta 
konmuıtur. Fiat defer görülürse 25.1.939 çarşamba günü aaat ~ 
ihalesi yapılacaktır. isteklilerin ihale günü oubeye ve ~artname11 

raelı:: üzere ile Kurumun İstanbul Şubeaine mtiracaatleri. 

Türk Hava Kurumu Gireaon Şubesinden : 

Önümüzdeki Kurban bayramında toplanaeak koyun kefİ 
kara •ıtır hayvan derileri 6.2.93~ paz.arte•i günü aaat 14 d• 
le edilmek üzere arttırmaya çıkarılmıttır. 

Konya Yonca İstasyonu Şefli~inden . 
M. Kıymeti 

Kilo Cinsi Lira K. 
212 Üğütülmüş kırmızı büber 212 00 
tOO Hayvan pancarı 1 00 
Yukaada cinsi ve nıiktarları yazılı mile se ::ıe ınaks. 

30.1.939 pazartesi günü saat 15 te Maarif hnnındaki dıı• 
açık artırma ile satılaca~•ndan taliplerin yüzde 
teminat akçesini evvelden yatırarak satışa iştirak etı1J 
ian olunur. 


