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Türkiye için Kuruş 

3 AYLIGI 450 
6 • 850 

12 it 1500 
Ecnebmemleketler için 

12 ayhtı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makb6l detildir. 

PAZARTESİ 

Hergi)n çıkar iktisadi, mali ticari ve zirai 
il 

o 
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~ IDAREHA NE: 
Y oğurlcu hanı, l ci kat 

No. 3 ve 4 

~ 
~ 
~ 

Galata, Perşembe Paıarı 

iLAN ŞARTLARI 
rdarehanemizde rörütülGr 

Telır.: İst. MÜ~AKASA 
Telefon. : 49442 

Posta kutusu . 1261 

.................. -... -... ·-·-•-•-"•-...... ~~ 
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

emleket 
... 
)atnsun Mıntakasının 
hitün rekoltesi 3,5 milyon 

kiloyu buldu 

Sa•ıua mmtakHının bu ıe· 
•~ki \ütün mabıulünün mübim 
tır kısını aatılmııtır. Samsunun 
t•ni ıuahsulG 3,5 milyon kilo 
~dar tahmi• edilmiştir. 8u 

llıktarın dizi denıi halinde iki 
•ilyon kilosu tamamen satıl· 
~ış ve kiloıu orta fiatla 160 
b Urtıttan veriimiştir. Amerika· 

lar heaabına 't'e aynca Tabako 
llaraına yapılan bu satııların 
tle•arn edeceti •Öyleniyor. Sam· 
10•da tüUin itleme tarzı dizi 
tlengi •İstemine doğru gitmek· 
ted· ır. Demet piyauıı ancak 
• art ipticlalarında açılacağından 

u lbıntaka tütünlerinin kiloıu· 
lluıı 3,5 liraya kadar fi at bula· 
Cağı tahmin edilmektedir. Bafra 
"1•takasında tütün mahıulü 4,5 
hıilyon kilo ka.lardır. Bu mın· 
takanın tütünlerinden henüz 
hıübira rniktarda satış batlama· 
lrlıttır. 

41 
Mart ortalanna doğru bura· 

•n en büyük partilerin satıl-, 
llıa11 taı,·· k d. ıı garülme te ır. 

v derilerinin satışları 
Piya _J • 

1 ••ı:nıza retirilen av .erı· 
eri ar d d a1111t1a uasar az ol uğun· 
a~ bu cinı derilere talepler 

re ınektedir. Karadeniz ve o 
a~arda bulunan unıar derileri· 
•un çiftine 32-J4 lira fiat veril· 
~~ktedir. Ak,ebir, Ankara mın· 
a •aınıa ıanaarlarına 28-30 lira 
arasıııd f' b f' a ıyat verilmiı ve u 
~Y~tlarla bir miktar sansar de· 
~ •ı •ablnu•tır Tilki derileri u:z . ... . 
r' erınde iş yoktur. Henüz ha· 
ıçten t 1 • • y 

1• a epler relnıemıştır. er· 
ı al 1 
1
• ıcı ar da bu derilere karşı 

~2•kaıızdır. Tavıan derilerine 
k1truıtan fazla fiyat yeril· 

~eınektedir. Amerika için hiç 
ır talep vaki olmamıştır. Por-

•uk deri · · 'f · k d" t 
l
. ı erının çı tı anca or 
ıra h u:zerinden aatılmıttır. Ge· 

Çelll •ene bu mevsimde av de· 
ri · b'11 Piyasasında oldukça mü· 

1 
ı11a bir caalılık vardı. TaTtan· 

ar 18 • 20 k11ruşa kadar ıatıl· 
hı•ttır. Bu sene bu malların 
Piyaıaııaa i'iren revşeklik dün· 
Ya piyasalarında aY derilerini• 
fada olmaıı ye rweY1i•in mu· 
ted·ı 1 olarak ~eçmekte devam 
et•eıidir. 

Haberleri a) MÜNAKASALAR 

inşaat - Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

lzmir ticaret odasının Belediye Sular idaresinden : 
istatistikleri İdaremizin lstanb1d ve Beyoğlu yakasında bir sene 

lzmir· ticaret odaaı, 939 Nev· fı .ı zar naa açacağı baca ve traoşeleriD kaldırımlarının tami· 
york faarındaki Tirk pnyo· 
nunda iatifade olunmak üzere ri işi kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
bazı rrafik Ier hazırlamaktadır. Bu işe aid tanzim edilen şartname idaremizin Levazım 

Bunların en ,ayaaı dikkat servisinden parasız olarak alınabilir. 
olanı, 923, 938 yılları arHı•· Taliplerin şartnameye göre hazırlıyaca~ları teklif mek· 
da Türkiyenin Amerikaya ib· l g 2 n39 tup arını . 0 v çarıaaıba günü saat ou beşe kadar Tak· 
racatı ile A111erikadao yaptıt•· İ 
mız ithalit rakamlarıdır Buıa· simdeki dare Merkeziade Müdürlüğe vermelidirler . 
lar her madde üzeriade ayrı Bu saatten sonra hiç bir teklif me,dubu kabul edilmi· 
ayrı izahatı ihtiva etmektedir. ~ yecektir. 

Bu grafiklerin tetkikinden 
anlaşıldığına röre Tiirkiyeden 
Amerikaya bazı madtleler !tu 
arada balı ihracatı hemen ta· 
mamen durmuştur. iki memle· 
ket ticaretini, bazı himaye ted· 
birlerile iki mi.tine çıkarmak 
da mümkündür. 

3 bin kılo tiftik satııı 
oldu 

Geçen hafta içinde Almanya 
ve Amerikaya ithal edilmek 
üzere denmlı tiftik sahtları 
olmuştur İhracat için tabtların 
devam edeceti tahmin eluamak· 
tadır. 

Geçen •On hafta içinde 1a• 

tılan tiftik stoku 3 lıtia balyayı 

bulmuştur. Al•anya, Fraaaa ve 
Amerika için oldutu anlatılan 
yapak utııları da kaydedil
miştir. Gelecek hafta içinde 
So•yet birliği ile de yapak Ü· 

zerine işlerin başlıyacağı ıöy· 

leniyor. 
Bu hafta satılan miktar 1050 

balyadır. Piyasa kararındadır. 
Muameleler normal olarak de
vam etmektedir. Marmara mın· 
takall yapakları 60-iS, izmir, 

I 
Çanakkalt:, İzaıit malları 58-60 
Anadolu malları da 49.53 ku· 
ruf arasındadır. 

İzmirde ucuzluk 
mücadelesi 

İzmir Ticaret oduı, bayat 
pahalılıtına karşı mücadele i· 
çin çalışmalarına devam etmek· 
tedir. Muhtelif maddeleria yik
ıel•eaine uik olan amillerin 
ortada• kaldırılma11 hakkında 
alakadar makamlar nez.liade 
teşcbbüsata girişilmittir. 

Bu meyaada et fiatları da 
vardır. Etin en kurut birden u· 
cuzlatılmaaı mümkün olacatı 

söylemiyor. 

Adana Belediyesinden: 

Hükümet konağı ile askeri debboy arasındaki ~osanın 
parkeye tahvili inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif tutarı 10999,M liradır. 
Muvakkat teminatı 825 liradır . 
İhalesi şubatın 9 uncu per§embe günü saat 15 te bele

diye encümeninde yapılacaktır. 
Bu işe ait keşif, şartname ve projeler belediye fen işleri 

müdiirlü&ündedir. İsteyenler orada görebilirler. 
Taliplerin ihale gününden bir gün ~vvel teminatı mal 

sandığına ytttırarak makbuzunu teklif mektubun.ı hağlaması 

l~zımdır. 

Taliplerin şartnamesi mucibiace en geç ihale tarilıirıden 

hir hafta evvel belediye encümenine müracaatla bu işin ehli 
olduklarına dair ehliyet vesikası almaları IAzımdır. 

Taliplerin teklif mektuhlarmı usulü dairesinde hazırlaya· 

rak ihale günü saat 14 e kadar belediye reisli!ine vermiş 

olmaları ilıtn olunur. 

Çanakkale M.t. Mevki Satınalma Komiıyonundan 

Çaaakkale müıtahkem mevki birlikleri için kapalı zarfla ek· 
ıiltmeye konulan hir tavla binaaına 16-1-a9 tarihinde talip çıkma· 
chtından 16-1-39 tarihinden itibaren 16-2-39 tarihine kadar bir ay 
müddetle pazarlıta bırakılmıştır. 

Talip olanlar mezkur tarihe kadar her gün 2310 lira teminat 
akçelerile birlikte Çaaakkalede Mıt. Mv. satınalma komisyonu· 
na müracaatları. 

lliçlar, Kli11ik ve ispençiyari alit: 

Milli Müdafaa Vekil eti Satınalma Komisyonundan: 

Kapalı zarfla eksiltmeye konulan 190 kalem alitı tıb· 
biye istekli çıkmadığmdaa yeaiden kapalı zarfla eksiltme· 
ye konulmuştur Muhammen bedeli 5,800 lira olup ilk te· 
mınat mikdan 435 liradır. 

Ekıiltmesi 8.2.939 çerşamba ıünü saat l t de vekalet 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Listesi herıün komisyoada görülebilir. 
İsteklilerin belli saatten bir ıaat eYveliae kadar ilk 

teminat ve teklif mektuplarıni komisyona ver•eler,i. 

....................................... ---- Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat veMalzeme 

İzair Telefon Müdirlüğünden : 
13.1.939 taribiade Ye cuma günü saat 15 te ilıaalesi 

mukarrer ve yedi bin lira muhammen bedeUi d6rt pozis· 
yonlu Şelıairler Arası telefon masasına talip çıkmatlıtından 
2490 numaralı eksiltme ve arttırma kanununun 40 ncı mad
cleıi hükmüne göre bu işin bir ay zarfında İzmir telefon 
müdürlüğünde müteşekkil alım satım komisyomında pa
zarlıkla yapılacajı alikadarlara ilan olunur. 

Demir ve Madeniyat 
İstanltul Piyasası Günlük Toptan Fiyatları 

Bakır (Tahta ve yuvarlak) kilosu 61 

Çinko " 
24,50- 26 

Bemir (Camlık köşebent) " 
Jl,50- 12,50 

,, (Dört köfe, lama, yuvarlak) • 10,50- 11 
(Mıllhk silme) 12 - 13 

" 
,, 

- 10,50 
• (Putrel) ,, 
n (Siyah çember) • 13 - 13,50 

" (Yuvarlak çubuk) • 10,50- 11 

Karfiçe " 
14,50- 16,50 

Kalay (Çubuk) • 
Saç (Galvanizli düz) 20 - 24 

it 

- 22 • ( o•uklu) 21 ,, it - ıa 
" (siyah) it 

14 

Measucat -Elbise· Kundura-Çamaşır v. s. 

İzmir 9e•let Demiryolları 8 ac i İtletmesinden: 
İdaremiz memur ve müstahdemleri için takriben 1385 

takım kıtlık elbise ile 426 paltonun harç ve imaliyesi ka-

palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Kumaşlar ida
reye aiddir. Harç ve imaliyenin muhammen bedeli palto
lar için 8 Ye elbiseler için 1 t lira hesabile ceman 18643 
liradır. Muvakkat teminat l 398.23 liradır. Ekıiltme 13 şu· 
bat 939 pazartesi günü saat t l de İzmir Alaancaktaki İş· 
letme komisyoouo~a yapılacaktır. Bu işe aid şartnameler 
Ankarada ikinci, lzmirde 8 nci ve lıtanbulda Sirkecide 9 
ncu işletme kalemlerinden parasız olarak tedarik oluna· 
bilir. Talihlerin bu gibi işlerdeki ehliyetlerine dair Tica
ret odalarından veri!miş bir belgeyi hamil bulunmaları ve 
teklif mektub,arıaı ihale güni:. saat ona kadar 8 nci lılet· 
me komisyonuna bizzat tevdi etmeleri veya göndermeleri 
ilan olunur. 

Konya Belediye Reisliğinden : 

Muhammen bedeli Takım 
Lira Adet Cinsi 
23 25 Belediye zabıtası için yap-

tırılacak elbise 
Mevcut formül ve dairedeki nümunesine göre Beledi· 

ye zabıtasına yaptırılacak olan yukarıda muhammen be
deli yazılı 25 takım elbise 28.1.939 cuma günü saat 14 
de açık eksiltme usulile ihale edilmek üzere 12.1.939 gii· 
nünden itibaren açık eksiltmeye konulmuıtur. İsteklilerin 
ticaret odasında kayıtlı bulunduklarına dair vesika ve te· 
minat mektublarile lteraber belli gün ve saatte Belediye 
encümenine ve nümunesiai görmek ve fazla malumat al
mak isteyenlerin de Belediye zabıta amirliğine müracaat
ları ilin olunur. 

Siyasal Bilgiler Okulu Satınalma Komisyonundan: 

Siyasal bilgiler okulu talf!besi için 950-1025 metro yer
li elbiselik kumaş kapalı zarf usulile eksiltmeye ırnnulmuştur. 
Eksiltmesi 9.2 939 p r~cmbe günü aat 15 te Ankara mek
tepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. Tahmin edilen fiat be· 
her metre için 7 liradır. İlk teminat 717 lira 50 kuruştur. 
Kuma§ nümlineleri ve şartnamesi her gün Siyasal bilgiler 
okulunda görülebilir. Teklif mektub)arı 9 şubat perşembe 

günü saat l 4,30 a kadar mektepler muhasebeciliğinde satınal
ınn koıni:>yonu reisliğine verilmiş olmalıdır. 

Ankara Le't'azım .Amirliği Satınalma Komiıyonundan : 

939 yılı Ağuetoıunda harbiye okulundan subay olarak çıkacak 
1000 küıur okur için aşatıda cinıleri yazılı eşya ve malzeme 
taahhüde batlanmak ıuretiyle satın alınacaktır. 

Bu taahhüde iştirak etmek iıtiyen müe11eaatın alınacak etya 
ve malzemenin en iyi cinıleriaden kıyafet ve techizat talimat• a• 
111eleriae uygun olarak yapılmış birer nümunelerinin en ıon ola
rak 6 şubat 939 pazartesi akıamına kadar harbiye okulunda te· 
ıekkül etmiş olan muvakkat satıaalma komiıyonuna iÖnderme· 
leri ilin olunur. 

Subay elbisesi : 1 kilot, 1 ceket, 1 ,apka, l oaanena fapka11 
imal edildiği parçalariyle beraber. 
Subay kaputu: Kumaf ve kullanılan malzeme parçalariyle 
beraber. 
Çiıae: İmal edildiği malzemenin par9alariyle beraber. 
Battaniye 4 kilo atırlığında 1 ,50 arz 2,40 tulunda, 
Büyilk üniforma: Kılınç ve teferrüatı berber. 
Alimüayüm matara: imal edilditi malzeme parçalariyle. 
Manevra kemeri. 
Manevra sandığı: imal edildiği malzeme ve parçalariyle be· 
raber. 
Portatif karyola: imal edilditi parçalariyle beraber. 
Kronoaetre saat: 

Mobilya, Ev ve BOro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutau lığı İstanbul Satınalma 
Komi yonundan: 

lstanbul Muhafaza başmüdürlüğü 1çın 50 tane demir 
karyolanın 26 1,939 perşembe günü saat 11 de pazarlığı ya
pılacaktır. 

Tahmin tutarı 600 lira ve ilk teminatı 45 liradır. 
Şartname ve eYsafı komisyondadır. Görülebilir. 
İstediklerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve 

kanuni vesiknlarilc birlikte Galata eski ithalat gümrüğündeki 
komisyona gelmeleri. 



MONAKASA GAZETESi 

Bu gün iiAn olunan MUnakasaıar ve Müzayedeler Llst:esı 

Cinıi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 

lnfelıt, Tamirat, Nafıa itleri, Malzeme Harita 

Kaldmm tamhi 
HiiltQmet konağı ile a1keri Debboy ara11ndaki 

ıoaenin parkeye tahvili 
Bir tavla biaHı in~. (temd) 
Düşklnlerevi dam tamiri 

kapalı a. 

" 

paa. 

• 

10999 08 

140 12 

lllçlar, Kllnlk ve lapençlyart alAt, Hastane Lev. 

Alih tıbbiye: 190 kal. (temd) kapalı z. 5800 -

Elektrik -Havagazı-Kalorlfer (tesisat va malzmasl) 

Dört pozisyonlu şehirler arası telefon masa11 
(temd) 

Mensucat, ~lblsa, Kundura, Çamafır v.a. 

Elbiae yap. belediye aabıta11 için: 25 ad. 
Kışlık elbise diktirilmesi: 1385 tak. • palto: 

426 ad. 

Yerli elbiselik kumaf : 950-1025 m. 
Subay elbiıesi (1 kilot, 1 ceket, 1 ıapka, 1 

manevra ıapka)·ıubay kaputu-battaniye (4 it. 
atırlıtında l,5 arz ve 2,40 tu)Qnda)-blyik 
iaiforma (kılınç ve teferruatı beraber}-tiame-
1000 talebe i9in 

pas. 7000 -

aç. eka. beb. 23 -
kapah z. 18643 -

• m. 7 -
- -

Mobilya ve bGro eıyaaı, Mufambe-Hah_v._•_· __ 

De•ir ltaryoJa: 50 ad. 
Etajer: 3 ad.·ötretmen dolabı: 1 ad.- laboratu

var dolabı: g ad.·yasıbane: 4 ad.- laborataar 
ma1aıı: 10 ad.-ltarta sehpası: 4 ad.· ltütlpba· 
•e: 1 ad.-portmanto: 2 ad. 

Portatif karyola (imal edilditi parçalarile be· 
raber): 1000 ad. 

Dosya dolabı: 3 acl . 
Mata: 5 ad.-yerli hezaren sandalya: 6 ad. 

Keraata ·Tahta v.s. 

Meıe cari laat traversi: 5-6000 ad. 

MOteferrlk 

Diyarbakır aududu dahilindeki temi:ıhlt işleri 
Boa •akliye kamyonu: l ad. 
Komple ltiiçült edevat çanta11: 100 ad. 
Eter takımı ta•İri: 10 ad.-fitilli kolan: 10 ad.

eter Hbun11: 20 kuta-belleme ke9e1i: 10 ad. 
ziaoir, fırça, rebre v.a. 

Bobçalık saç: 10 t. (temd) 
Kroaıometre aut-manevra 1andığı aanevr~ ke· 

meri ve allminyum matra 1000 talebe içia 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.a. 

Sabua: 6 t. 
Yumıırta: 10000 ad . (temd) 
Yataklık sap: 2' t. (temd) 
Süt: 11750 k. 
Yoğurt: 8050 it. 
Kaymak: 140 ,, 
TareyaR: 875 • 

b Müzayedeler 

Boş teneke: 201 ad. 
Kurban derileri 
Çam atacı: 1667 m3 (teıad) 

pu. 600 -

pu. 

" 

1501 -

rn5 -
145 -

kapalt •· beb. 3 80 

pH. 
a9. eks. 2800 

• 

kapalı z. 10000 -

aç. eltı . 2580 -
125 -

pas. - -
aç. eka. 2350 -

• 2415 -

• 224 -

• 1400 -

aç. art. 

kapalı s. 6668 -

Ankara Üçilncn Orta Okul Direktarlüfündea: 
Okulumuz. için cins ve miktarı aıatıda yar.ıh efya yaptırıla

caktır. Muhammen fiyatı 1501 lira olan bu etyaaıa 6 'ubat pa
zarte.i aünü okullar aatı,ruanhtında aaat 15 te yapbrılacaktır. 

Şartname okul direktörlütüade rarülebilir. 
Adet 
3 
1 
3 
4 

IO 
4 
1 
2 

Etajer 
ôtretmen dolabı 
Llboratuar dolabı 
Yaubaae 
Uboratuar m&1a11 
Harta selapaıı 
KüUlphaH 
PortmaDto 

••• 
Portatif karyola alınacaktır. Bak meaıucat lltunuoda Ankara 

Levz. Amirliti Sabnalma komiıyoau illaıaa. 
•E . =p 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresinden: 
Beherinin muhammen bedeli 380 k11ruı olan 5 ili 6 

bin meşe cari hat traversi kapalı zarf uıulile 6.2.3Q pa
zartesi günU saat 11 de Sirkecide 9 cu İşletme binasıada 
satın alınacaktır. 

Taliplerin 171 O liralık teminat ve diğer kanuni Te&i-
kalarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ayni gün saat 
1 O a kadar komisyona Termeleri llıımdır. Şartnameler 
parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

825 -

2310 -
21 02 

435 -

- -
1398 23 

717 50 

- -

Belediye Sular ldare1i 
Adana Belediyeıi 

Çanakkale Mat. Mvk. SAK 
lstanbul Belediyeai 

M. M. V. SAK 

lsmir Telefon M\ld. 

Konya Belediyesi 
DDY 8 ci lılt. la:mir 2 ci İılt. Aak. 

ve 9 ou lılt. Sirkeei 
Siya1al Bilgiler Ok. ~AK Ank. 
Aakara Ln. SAK 

8-2-39 15 -
9-2-39 15 -

16-2-39 a kadar 
24-1-39 14 30 

8·2·39 11 -

1 ay ıerhnda 

28-1-39 14 -
13-2-39 11 -

9-2-39 15 -
6-2-39 a kadar 

45 - Glmr. Mub. Oen. Koıaat. lıt. SAK 26-1-39 11 -
Ank. 3 cü Orta Oku' ~ir. 6-2-39 15 -

15 75 
21 75 

1710 -

210 -
90 -

17 -

750 -

193 50 
9 38 

- -
176 25 
181 13 
16 80 

105 -

500 10 

Ankara Lva. SAK 

lataab11l Belediyesi . " 

D.D. Y. Sirkeci 

Diyarbakır Belediyeıi 
Adaaa 
M.M.V. SAK " 
Tekirdat Viliyeti 

Ask. Fabr . U. Müd. SAK Ank. 
Ankara Lv.ı . SAK 

Kayıeri Kor SAK 
Konya Bölge Sanat Ok. 
Tekirdağ Vilayeti 
Ank. Okulları SAK 

" " 
" 

,, 
• ,, 

Sinop Nafıa Müd. 
Kırklareli THK 

Dir. 

Samaua Orman Çevirre Mnd. 

Müteferrik 

6-2-39 a kadar 

24-1-39 14 30 
24-1-39 14 30 

6-2-39 11 -

30-1-39 14' -
9-2-39 15 -
6-2-39 11 -

25-1-J9 ıs -

7-2-39 15 -
6 · 2-39 a kadar 

8-2-39 15 -
27-1-39 14 -
2-2-39 a kadar 
6-2-39 15 -
6-2-39 15 -
6-2·39 15 -
6-2-39 15 -

30-1-39 14 -

10-2-39 14 -

Askeri Fabrikalar Umum Mildürlüj'ft Satınalma 
Komiıyoaunelan : 

Tahmia edilen bedeli 10.000 lira olan ve 23.1.939 pa• 
zartesi güni saat 15 te kapalı zarfla ihale edileceii evvel· 
ce ilin ..edilmiş olan 1 O ton bohçahk saç bu kerre g6-
rülen lüzuma binaen 7.2.939 ıah rünü saai 15 te kapalı 
zarfla ihale edilec•ktir. 

lbale Ankarada Aııkeri F abrikklar umum müdirlüğii 
binası içintle toplanan satmalma komisyonu11ca yapılacak· 
tır. 

Şartname paraıız olarak mezkür komisyoadan verilir . 
Taliplerin muvakkat teminat olan 750 lirayı aavi tek

lif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyo-
na •ermeleri Te kendilerinin de 2490 sayılı kaıaunua 2-3 
maddelerinlleki vesaikle komisyona müracaatları . 

Atlaaa Belediye RiyHetiaden: 
Buz aakliDe mabaua bir adet bu nakliye kamyonu açık ek· 

ıiltme •uretile 1atın alınacaktır. 
M•hammeD bedeli iki bin sekizyür. liradır. 

MuTakkat temiaatı, iki yüz. oa liradır. 
lhaleıi 9ubatıD 9 tıncu ,er9embe ~ünü 1aat 15 de Belediye 

encümeainde yapılacaktır. 
Şartaameai belediye Yazı itleri Müdirlütüadedir. lıtiyealer 

oradan paraaıs alabilirler. 
Talibleria ihale ~ünü temiaatlarile birlikte muayyea aaatte 

Belediye Eaeilmeniae müracaatlan ilin oltınur. 
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1 S TAN B U f L 

Ticaret ve Zahire 
20.1.938 

Gelen 
Fi atlar Butday 

CiNSi 
Arpa 

Aıatı Yukan Çndar 
Kr. Pa. Kr.Pa. Un 

Butday yumuıak 5 21 5 35 Yulaf 

aert 4 36 5 8 •ı•ır • 
" 

kızılca s 28 s ao Kepek 

Arpa Anadol 4 13 iç eeviç 
Bakla Zeytin yatı 
Çndar J 35 4 5 Tiftik 
Arpa yemlik su .. m 
Z. yatı E. E. Fuulya 

" 
1 ci Pumuk 

Faaalya Giden 
Ceviz kabuklu 19 JO 

Aapa 
Ceviziçi 56 20 

Tiftik 
Ku9yemi çuvallı 6 10 

iç eniz 
" dGkme - - Kepek t,. Fındık 77- 79 - iç. fındık 

Tiftik mal 117 20 
Tiftik Otlak 1~7 20 o., Fi atlar 
Suıam Butday Ltnrpul 3 
Yapak Anadolu 67 - • Şikaao 3 

" 
Trakya • Viaipek z-Mııır beyaz Arpa Aayera 2-Mıaır aarı Mıaır Londra :-Yulaf Keten T. : • 

Kafer peynir Fındık G. :Hamburı 

• L. : 

Diyarbakır Belediye Batkaahtından 
Ekıiltmeye konulan Diyarbakır laucludu dahilindeki te 

işleri ihalHi 9-1-39 ela ihalesi olup talip çıkmadıtından bir •1 
çinde muamele yapılmak üzere par.arlıta itırakılmı~tır. 30-I 
pazarteıı riloü aaat 14 de ibaleıl yapılacaktır. Tahp ela• 
mezkur aaatte belediye enciime11ine miracaatları ilin olua11t• 

Milli Müdafaa Veklleti Sabaalaa Komisyoauadall : 
100 adet kompile küçük edeTat çantası açık eksil 

ile satın alınacaktır. J 
Eksiltmesi 6.2.939 pazartesi aaat 11 dedir. 
ilk teminat 90 lira olup şartnamesi komisyonda ı 

lür. 

Tekirsfağ Villyeti Daimi Encümeninden: 
Mulıam. 

Adedi Cinsi Lira 
1 O Eğer takımı tamiri 60 
10 Yeniden tasma mübaayası 15 
1 O Fitilli kola• 21 
t O bef çift Zağma demiri 18 
17 Yedek zinciri 4 
1 O Süpürge fırçası 3 
1 O ,, kıl fırıaıı 5 
1 O Kaıağı üıtü kapalı 5 
10 Gebre 3 
ı O Lastik sünrer 4 
1 O Su kovası 6 
6 Mantar aiinger 3 
4 Gemici feneri J 

18 El ıüpürgesi l 
!O kuta Eğer sabun• 15 

5 ,, Arap sabunu 5 
1 teneke Ardiç katranı 5 
5 kilo Kırmıaı sulu baya 2 

20 Eşkil künye tabelesi 6 
1 Nöbet tabelesi O 

10 Belleme ke9Hi 50 
Ayrı ayrı veya toptan ihale edilmek üzere Mer" 

Aygır deposundaki hayvanatın eğer takımlarının tamir 
ile bunlara alınacak eşya ve malzemeain cins ve mi 
rile muhammen bedellerini gösterir liste yukarıya çık 
mııtır. # 

Muvakkat teminatı 17 liratiır. 
ihalesi: 25.1.939 çartamba gün6 saat 15 te claimi 

cimende yapılacaktır. isteklilerin mezkür gfin ve ••• 
daimi encümen kaleraillde laazır buluamaları lnzuma il 
olunur. 

• • • 
Kronometre ıaat, manevra ıandıtı Ta kemeri ile al•mlD 

matra alınacaktır. Bak meaıucat aütuauada Ank. len. A 
Satıaalma komiayoaa illnına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 
T ekirdai Vilayeti Daimi Encllmeninden : 

On gtın temdit edildiği halde alıcısı çıkmayan mer 
aygır deposu damızlık laayvaaatan 26 bin kilo yata 
sapın görünecek alıcııına ihale edilmek üzere ltir ay 111 

detle pazarlığa çıkarılmıştır. 
Muhammen bedeli 70 santimdir. 
Pazarlık: 2.1.939 tarlhind~• 2.2.139 tarilaine kadar 

vam eder. 
Keyfiyet ilin oluaur. 
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Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonuodan: 

Garnizon ihtiyaeı için 40000 kilo iıpaaak açık ekıiltme· 
ye k oamuttur. 

Tahmin bedel ı 40!)[) lira olup muvakkat teminatı 300 liradır. 
lluiltmesi 6-2-939 pazartesi glinil saat 14,30 dadır. 
Ekıiltmeye rireceklerin ekıiltme glinü 2490 1&yılı kanunun 2 

3 Üncü maddelerinde iltenilen belgeleriyle birlikte Ankara leva· 
- zım imirliji 1&haalma komiıyonuna vermeleri. 

- • • * Ganıizon ihtiyacı için 40,000 kilo pırasa açık ek 
I siltıneye konulmuştur. . 

Taluain bedeli 240B lira olup muvakat teeııııab 180 
I liradır. eksiltmeye gireceklerin Eksil tme gıiaü 249~ sayılı 

Eksiltmesi 6.2.939 pazartesi günü saat 15 dedır. 
; kanunnn 2-3 cü maddele-

rinde iıtenilen belgelerile birlikte Ankara levz. amirliği 
1 satınalına komiıyonuna vermeleri. 
; 

' Kayıcri Kor Satıaalma Komiıyo aundaa 

Kayıeri garaizon kıtaatı için 6008 kilo sabun açık ekıiltme 
•uretile aabu alanacakbr. 

Tahmin edile• fiyat 2580 liradır. ilk teminatı 193 lira 50 ku· 
ru,n.r. 

; Ekıiltmeıi 8-2-939 çarşamlta günü saat 15 de garnizon satın· 
• 1•a komisyoauDda yapdacaktır. 

Şartnamesi her gün 1&tınaloıa komiıyonunda görülebilir. 
lıteklilerin 2490 ıayıh kanunua 2, 3 ncü maddelerinde yazı· 

l.lı Yeı.ıik ve ilk teminatlarile ltirlikte belli ıün ve ıaatte komiı· 
tlıtonda hazır laulunmalar1. 

Ankar• Okullar1 Satıaalma Komisyonundan: 

A.nkara yatıh okullarının ihtiyacı olan •tatıda ya11h ersek •· 
çık ekıiltme uıulile utın ahnacaktır. 

~ . İhale 6·2·39 pazarteıi ıünü aaat 15 de mektepler muhaHbe· 
•litinde toplanan komiıyonda yapılacaktır. . . . 

Şartaameleri ıörmtk iltiyeoler mektepler muhaaebecıhğınde 
0tniıyon katibin• müracaat etmeleri. 

lıteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat makbuzile komiı· 
~Da gelnıeleıri. 
ııaıi Miktarı Muh. F. Muh. B. 

Kr. Sa L. K.. 

yüztıle 7 5 Muv. 
L. Kr. 

T. Münaka1a 
Tarih Sa. 

11750 20 00 2350 00 
8050 38 00 2415 00 
140 160 00 224 00 

4989 
875 160 00 1400 00 

176 25 
181 13 
16 80 

373 
I05 00 

6-2·39 

6-2-39 

Diyarbakır Belediye Başkanlığından : 

15 

15 

Belediye tanzifat hayvanlari için 17000 kilo arpanın 
ale günü olan 5.1.939 perşembe günü talip çıkmadığın-
•n ihalenin pazarlık sure tile 26. 1 .93Q perşembe gunu 
at 14 de ihalesi belediye encümeninde yapılacağından 
eıkftr tarihte teminat akçalarile belediye encümenine 
iiracaat etmeleri ilin olunur. 

Köy ötretmeni Yetittirme Kursu Direktörlütünden: 

Miktarı fiatı Tutar1 Yizde 7 ,5 teminat 
700 30 210 15 75 
500 85 425 31 87 
450 5 22,50 1 69 
250 20 50 3 75 
200 11 22 1 tl5 
250 9 22,50 1 69 

re•iz 200 8 16 1 26 
aıa 500 2 10 o 15 
kur~urnuz ilatiyacı olup münakauya konulan ve müddeti için

İt lal~p zuhur etmeyerek ihale edilemeyip 10 gün müddetle tem· 
edılen yuk d . ve ınıktar ve tutarı yazılı 1ekiz kalem bale an a cına . 

ti il bu rnüddet zarfında da talip zuhur etm~mı' oldutund~n 
11:;•aanıa bir ay müddetle pazarlık suretile ıhaleslae kenaıs· 

rafından karar nrılditi ilia olunur. 

kaıtamo•u Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden: 

ide 7,S Talamia 
lniaata Tutarı fiyatı Mikdarı Cinsi 
a kr. 1 k S '>"' ira kr. r. • 

...., 2750 00 l IO 00 2500 kt. Sızdmlmıt ude yat 
11 81 157 50 52 50 300 ., Zeytin danesi Ayvalık 
7 80 360 00 60 00 700 ,, Edirne peyniri teneke 

Oknlurnuz için elınacak olan cins ve miktarları yukamıla ya· 
3 kalem erzak J6 ikinci kbun 939 tarihinden itibaren 21 
llliiddetle açık ekıiJtmeye kenulmuttur. lıteklileri~. şartname 

~6ıtıuneyi rörmek üzere her rün okula bat vurabılırler. Açık 
~t._e~e girecekler tecim oduından bir belıe almalar1 ve yüz· 
,5 nııbetinde teminat parasını mal 1Andığına yatırdıklarına 
bir hlakbuz retirmeleri lizımdır. Açık eksiltme 1 fUbat 93.Q 
Wiaü ıaat 14 tıle liıe blDatıntıla yapılacakbr. 

Konya Bilge Sa11at Okulu Direktörlüğünden : 

Muhammen fiatı 
ra Kr. Ku. S. 
3 00 1 25 

Miktarı 

(10000) 
Yumurta 

% 7,5 teminatı 
Lira Kuruş 
9 38 

Ut l.939 tarihinde ihalesi yapılacağı ilin etlilen yumur 
llliİDakasasında sürülen pey haddi }iyıkında fÖrÜ}medi· 
de on gün temdit edilmiştir. 
27. l.93g tarihine müsadif cuma güuü saat 14 de Kül· 
9irektirlüıünde tekrar münakasası yapılaca;ıatlaa ta· 
rin 111ezkur günde müracaatları ilin olanur. 

M0NAKASA GAZETESi 

Samıun Aıkeri Satınalma Komiıyonundan: 

Samsun Garnizon er•bnm ıeHlik ihtiyaoı olan 17800 kilo ku
ru fasulya açık ekıiltmeye konulma, ve iıtekli çıkmamı,tır. 

Parası 1869 lira ilk teminatı 140 Jira 20 kuruştur. Şartaame
sinde değitiklik yoktur. Bir ay içiade pazarhkla ahnacaktır. 

* • • Sam1Un garnizonunda bulunan biriiklerin Niun 1939 so
•una kadar ihtiyaçları olan 9500 kilo ispaaak 7500 kilo lalıana 
ve 8500 kilo prHaya istekli çıkmamıştır. lıpanağın para11 356 
lira 25 kuruş teminatı 26 lira 72 kurut lahananın parası 20S lira 
25 kurut, teminatı 15 lira 47 kuru,, pruanın paraaı 233 lira 
7~ kuruş, teminatı 20 lira 72 kuruştur. 

ŞartnamC1inde değitiklik yoktur. Bir ay içinde pazarhkla a· 
lınacakhr. fateklilerin vesika ve teminatlarile birlikte Tümen bi
•aıandaki kom iayona srelmeleri. 

Giresoa Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Alayın bir senelik ihtiyacı olan 1000 bin kilo sade 
yağı açılan eksiltmelere istekli çıkmadığırdan istekliye 
8.2.939 çarşamba giınü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 
tekrar münakasaya çıkarılmıştır. isteklilerin nynı gün ve 
saatinde komisyona müracaat eylemeleri. 

Tah•in bedeli 4000 lira muvakkat temiaah da 400 li
radır. 

İsteklilerin teminat mektuplarını beraber ietitmeleri 
ili• olumu. 

b) M Ü Z A V E D E L E A 

Sinop Nafıa Müdürlüğünden : 

Naha ambarında mevcut 175 benzin, 26 makine yağı, 
17 mazot boş tenekeleri 30.1.39 pazartesi günü saat 14 
de nafıa dairesinde toplanacak komisyonca açık arttırma 
ile satılacaktır. 

Tenekeleri görmek isteyenlerin bergün naha dairesine 
müracaatları ilan olunur. 

Kırklareli Hava Kurumundan : 

Kurban bayramında kurumumuz tarafrndan toplanacak 
kurban derileri mizayedeye çıkarılmıştır. talip olanların 
şeraitini anlamak üzere hemen şubemize müracaatları ilan 
olunur. 

lçel Defterdarlıtından : 

Açık arttırmaya konulan : 
Dakik çırçır ve aebati yatlar Türk anonim tirketinin Hazineye 

olan 58881 lira vergi borclarının ödememesinden dolayı ipotekli 
Dulunaa Fuad Ye sezar Şa,ati biraderlere aid üç kattan ibaret, 
zemin katı detirnaen, ikinci kah dakikin takıimatı, üçünci katı 
elek daireıi ve rarb ciheti•de makine ve teferrüat dairesi, ti· 
malinde pamuk preaeıi mağazası ve ambar, Ye bir miktar avlu , 
üç ahir ve fevkani dört odah ev, talatani iki yazıhane yathane, 
iplik, makine, çeltik, çırçır, teneke, ubunbane, buzhaney i ve 
makarna k11mını havi fabrikanan tamamı. Makine alat ve edeva· 
tile birlikte ve Tahsili Emval kan.au hükümlnine tevfikan (ıniı · 
tecir dakik çırçsr fabrika11nın icar mukavelename ve zeyli hü
kümlerine ve şeraite i'Öre icar aakkı i1atif aı mahfuz kalmak tar
tile aatışa çıkarılmıttır. 

Muhammen bedeli: 286046 liradır. 
Bu i e aid evrak: Satış ve arttırma kaime.i Ye teferriiab . 
Müzayede: 16. 1.939 tarihinden 6.2.939 tarihine kadar 21 gün 

müddetltı devam edecektir. ihalei evveliyesi 6·2·939 tarihi ve 

teudüf eden pazarteıi güaü aaat 14 te lçel viliyeti ibare heyeti 
tarafından yapılacaktır. 

Arttırmaya rirebilaaek için yilzde 7,5 nisbetiode ve arttırma, 
ekıiltme. ilaale kanunu kükiimlne tevfikan teminat verilmeıi 
lazımdır. 

Bu hususta fazla mallımat almak iıtiyenleri• İçel idare heye
tine ve Defterdarhtma müracaatleri ilin olunur· 

Türk Hava Kurumu Buraa Şubesinden: 

Önümüzdeki kurban bayramıntia toplanacak kurban deri ve 
baraakları 28.1.39 pertembe rüni saat 15 te Türk hava kurumu 
Buraa tubeıintıle açık arttırma ile satılacaktır. 

1 - Koyun, keçi, ıağır derilerile barsaklar ayrı ayrı milıaye· 
deye konacakbr. 

2- Koy.an derileri, yünlü, k1rpık (tavua), tam kırpık (tuğla) 
ye iıkarta olmak üzere ayrılacakbr. 

3- Deri miktar. 5000 ili 7000 aruındadır. 
4- Müzayedeye i•tirak edeceklerin evvel emirde verilen be· 

della ylzde 7,5 temiaat akçelerini pefinen verecekler ye ihaleyi 
naüteakilt teminat miktanaı yüzde 15 e iblit edeeekludir. 

5 - Deri ve barsaklar tube biauı yansndaki meydanlıkta müt 
teriye teılim edilecektir. Teslim edilen deri ve baraaklar teslim 
alıudıktaa sonra mitteri kendi aakil vaııtalarile arzu ettiAi yere 
ta,ıyacaktır. 

6- Herria teslim edilea deri, barsak bedelleri ertesi srGa pe
tinea itleaecektir. 

7- Derilerin tealim müddeti bayramın birinei srününden iti· 
haren 15 gündür. Buadan sonra ıeleeek derileri ahp almamakta 
mitleri tamamen ıerbe1ttir. 

Telliliye, te1lim ve te1elUim masrafları müıteriye aiddir. 

(De•amı 4 iincü sahifede) 

Sayfa 3 

Müteahhitlerin Takvimi -=r ~ 

Salı 24-1 ·939 

Gu.ovil (PTT Lvz. Miid.) J\". 904 
Sillffir dö karbon (Ziraat Vek.) .:\~ 905 
Gaa mahıemeıi (M MV) X• 905 
Yerli dikiıtrin (DDY) X• 933 
Limon (Tophane Lvz.) • .._ 935 
Kamyonet ve kamyon (lnbia. U. Müd.) X• 933 
Mıh (Gümr. Muh. G en. Komut. lıt.) .!\~ 935 
lirat kunduraları (C.ümr. Muh. Gen . Komut. lst) J\". 935 
Tu2'1a (Jandr. Gen. Komut. Ank.) .\! 935 
Hasta abaları için kamaş (Türkiye Kızı•ay Cemiyeti) ~! 936 
• Deri ve banak (THK Söke ve Aydın Şub.) .;\". 9'7 
• Otomobil (Anlı:. Defterdar.) .!\! 938 
• Kurban derileri (THK Adana Şuh.) J\! 942 
Bina tamiri (lnce10 Kaymakam.) ':. 942 
Kaldırım tamiri (fst. Telefon Müd.) .ı\! 943 
Zeytin tanHi (Tophane Lvz.) .\-. 944 
Camekan ve paravana yap. (MMV) .l\:O 944 
Sedde ia4. (Edirne Mcrıç Su lıleri Şube Mühen.) .\'; 945 
Beyax kemik dü2'me (Tophane Lvz.) .\! 945 
Yerli kok (Harb Akad . SAK) .ı\! 945 
• Havyar tarama (lıt. GDmr. Başmüd.) .Y! 946 
Erzak ve gu. yağı (Vize Tlim.) J\! 947 
Su kotası , kanca ve merdiven (Anlı: . Lvz.) ~"\.._ 947 

Miktarı Eb'at 

300 adet 7,800 M3 40QX25X2.6 
300 ,, 8,736 ,. 400X28X2.6 
1- YukarıdR ebat ve miktarı yazılı ceman 18.536 met· 

re mikabı kereste açık eksiltme usulile aatın alınacaktır. 
11- Muhammen bedeli beher metre mikabı 38.50 lira 

hesabile 636.64 lira ve muvakkat teminatı 47.75 liradır. 
III- Eksiltme 28. l.939 tarihine rastlayan cumartesi gü· 

nü saat 1 1 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapilacaiıadan iıteklilerin 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komis-
yona gelmeleri ilan olunur. (468) 2-4 

r İstanbul Belediyesinden: 

"-------------------------------6" Beyoğlu Mıntakasındaki yolların tamirinde kullanılmak 
ilzere lüzuma olan ve beberine IO kuruş 50 santim bedel 
tahmin edilen on bef bin tane parke ta,ı pazarlığa 
konulmuştur. Şartnameler Encümen kaleminde görülebilir. 
istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika •e 118 lira 
'3 kuruşluk ilk t eminat makbuz veya mektubile beraber 

26.1.939 Perşembe g unu saat 14 buçukta Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. "8,, (426) 

Türkiye Cumhuriyeti Nafıa Vekaleti İstanbul 
Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden: 

Eksllt:me ilanı 
1- Muhammea bedeli 2750 lira tutan muhtelif kudret ve tent

\ürde 5500 adet ampul kapah zarf uaulile ıatın alınacakbr. 
2- Ekıiltme 7 .2.939 tarihinde ıah günü saat 15 te idarenin tü

nel başmda metro han bin&1ınıa alhnca katında toplanacak 
Arttırma Ekailtme Komiayonunda yapılacakhr. 

3- Bu işe alt şartnameler fdareDin Lenzım MGdürlGj'ünden pa· 
ruız olarak tedarik edilebilir. 

4- Muvakkat tenıinatı (206.25) iki yüz altı lira yirmi bet kuru,tur . 
5- Teklif mektubların ın 2490 numarah kanun ahkimına uysrun 

olarak ve ekıiltmeden en az bir aaat evvel Komisyon Reiı· 
ilitn verilmıt bulunma11 lbımdır. (289) 4 - 4 

İstanbul Belediyesinden : 

Daire adı 

Eyüp muhase· 
besine 

)) 

İşin cinsi 
ve mahiyeti 

Do ya dolabı 

Mik
tarı 

3 

Masa 51 
Yerli hezaran 6 
sandalye 

Ke~if veya 
tahmin bed. 

L. K. 
105-

145 

llk 
teminatı 

L. K. 

15 75 

21 75 

Düşkünlerevi Dam tamiri 140 12 21 02 
Daireiii, adı , cinsi, mikdarı, keşif veya tahmin bedeli 

yukarda yazılı bulunan i şl er ay rı ayrı paza rlığa konul
muştur. Pazarlık 24.1.939 salı günü saat 14 30 da Daimi 
Encümeninde yapılacaktır. Evrakı Encümen kaleminde 
görulebılir. İstekliler hizalarında gösterilen teminat mak· 
buz veya mektubile beraber yukarıda yazıla gürıde saat 
14,30 dn Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

~--------------------------' 
1.-liym ~ .. ,.. ..,. I 

Dirlldlrl: I....a~ 

••dtkil 1•: ARTUN .. ._.,., 
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ABONNEMENTS : Quotidien ~· dcs Adjudicationı _ 
ADMINISTRATiOı 

Ville et Province •• 
MUNAKASA 3 MOIS Ptra. 450 

6 • • 850 
12 • .. 1500 

Y orhourtcbou Han 
ler Etaıe, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T flfphone: 49442 
Etraager : 12 •oiı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. 5 GAZETESi Boite Poatale N. 1261 

Pour la PabliclU a'adreaaer 
i l' Adminiatration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adreaae Tflfa·rapbique: 
lıtanbıal - M0NAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Pri:s: 
d'ad}u.licat eati .. tif 0bjet de l'adjudica~on Cautioa. 

ptovisoire 
Ueu d'adjadicat.jon et du 

Cahier des Cbarrcı 
jours Heure 

--~~~~--~~----~--~--------~~-.-----~------~~----~----

A) AdjudicatiDns au Rabais 

CoASk-uction-R!faratlon-Trev. Publica·Materlel de Conatruction-eartoorephle 

Rep. pavea peadaat 1 an HX regİOnl Be· Pli cacb - - Administratioa Eaux Mvaioipaliti lst. S.2-39 15 -
yoğlu et Istanbul 

Construction de chauuee 11 roate konak gou-
" 

10999 08 825 - Municip. Adana 9-2-39 15 -
vernemental et dep~t mılitaire. 

Conıtruction biti•se ecurie (aj.) Grc a rre - - 2310 - Com. Acb. PJaco Forte Jusqu'au 16-2-39 
Çanakkale 

Reparation toit Asile Pauvrea 
" 

140 12 21 02 Com. Perm. Municipalite lstanbul 24-1-39 14 30 

fJre9ults Chimiquea et Pharmaceutiques-lnetıru1nente Sanltelru- Pournlture pour Hôpltaux 

IHtrument• •edicaux : 190 lota. (aj) Pli cacla 5800 -

Bectricite..Gaz-Chaufhtge Central (lnstallatlen et Meteriel) 

Tablcs de telepbonea intervillea de 4 poai· Gre a rre 7000 -
tioruı (aj.) 

Habmement - OhaueeurN - TIMu• - Culra 

Costumea pour fo11ctionnaires de la Munici· 
palite : 25 complet 

Confeclion habit• d'hivcr : 1385 compleb
paletot• : 426 p. 

Etoffe india-ene pour bahita : 950-1025 aı. 

Uniformes d'officien (1 culotto, 1 jaquette, 
· 1 chapeau, 1 chapeau .ie •ano~uvrc) ca· 

potH d'offic:ier1, couYerturH •• laine (d'un 
poida de 4 le. d'ume largeur de 1,50 • . et 
d'une lo•ı••ur de 2,40 m.) u•iformes de rala 
avec epee et accessoires, bottcs peur 1000 

Publique la p . 23 -

Pli cach 18643 -

• le•· 7 -

Amnblement pour Habitetion et B11rHu~-Tapı.serle ete. 

Lits en fer : 50 p. 
Etageree : 3 p.· Armoire pour prof esseur : 1 

p.• ld. pour laberatoire : 3 p .· Table de 
bureau : 4 p.· ld. pour laboratoire : 10 p.
Ghevalet pour cartes reograph. : 4 p. Bi
bliotbeque : 1 p.· Porte-maateaux : 2 p . 

Lit portatif : 1000 pieccs 
Armoire pour dosaiera : 3 p . 
Table: 5 p.- Chaiaes en osier indigeae: 6 p. 

Gre a rre 

Gre a gre 

" 
Bola d• Construetlon, Planchae Poteaux ete 

600 -
1561 -

105 -
145 -

Traveraeı e• bois de cbbıe : 5-6000 p . Pli cacb la p . 3 80 

Dlvera 

Travau:s: de proprete a la ville Diyarbakır 

(aj.) 
Camion po111r trans19ort de glace. 
Saca petitı pour outillaie : 100 p. 
Reparation barnais : 10 p.- Ceinturea: 10 p. · 

Sıvon pour haraaia : 20 boites- Couverta• 
res poar aaimaux: 10 p.- Chaine, brosıe et 
ırants pomr etrier leı clıaevaax ete. 

Gre a gre 

Publiquo 
,, 

- -
2800 -

- -

Tôle : 10 t. (aj.) Pli eaeiı 10000 -
Moatre ebroaometre , caiaae de maaoeuvre et 

eeiature pour manoeuvre, rourdes en al•· 
•İnİUlll poıar 1000 eeoliera. 

Provlalona 

Savoa : 6 t. 
Oeufs : 10000 p. (aj.) 
Tire• 26 t. (aj) 
Lait: 11750 k. 
Yorbourt: 8050 k. 
Crime: 140 le. 
Beurre: 875 k. 

B) Adjudications a la surenchere 
Bidons vides: 201 p. 
Peaux de kurban. 
Bois de eapin : 1667 m3 (aj .) 

Pablique 

Gre a rre 
Publique 

• ,, 
,, 

Pli cach 

Sivas Belediye Riyaıetindan : 

2580 
125 
- -

2350 -
2415 -

224 -
1400 -

6668 -

24 metre mikabı tat 27.1.939 tarihine mGsadif cuma 
güoü saat 14 tle açık artırm ıuretile •~tdacaktır. Talip· 
leria belediyeye müraca•tları ilin olunur. 

Türk Hava Kur111rau Edirne Şubeaiaden : 
Kurben bayramında toplanacak deriler 12.1.939 tari

hinden 27. l.QJ9 tarihine kadar on beş gün müddetle ve 
açık artırma ile aatıhğa çıkarılauştır. Alıcılarına Hava 
Kurumu Etlirae şubesine müraca•tları ilia olanur. 

435 -

1398 23 

717 59 

45 

15 75 
21 75 

1710 -

- -

210 -
90 -
17 -

750 -

193 50 
9 38 

- -
176 25 
181 -

16 80 
105 -

500 10 

Com. Aab. Mia. Oef. Nat. Ank. S.2-39 11 -

Dir. Telepbonea lzmir Dans 1 mois 

Mnnicipalite Koaya 28-1-3!> 14 -

8 eme Expl. Ch. de fer Etat lzmir 13-2-39 11 -
2 eme Expl. Ank. et 9 eme Sirkeci 

Com. Acb. Ecole Sciencea Politi· 9-2·39 15 -
ques Ankara 

Com. Aclıı. l•tend. Ankara Juaqu'au '·2-39 

Com.Acb.Com.G.Surv.Douan. lst. 26-1-39 11 -
Oir. !lme Ecole Secondairo Ankara 6.2·39 15 -

Com. Acb. l•tend. A•kara 
Com. Perm. M.nicip. lataabul 

Jusqu'au 6-2-39 
24.1.39 14 30 
24·1·39 14 30 

9 ime Expl. Ch. de Fer Etat Sirkeci 6-2-39 11 -

Muoicipalite Diyarbakar 30-1·39 14 -

" 
Adana 9·2·39 15 -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 6-2-39 11 -
Vilayet Telcirdaf 25·1-39 15 -

Com. Ach. D. G. Fabr. Milit. A•k. 7-2·39 15 -
Com. Ach. lntend. Aalc. Juaqu'au 6-2-39 

Com. Acla . Corpı Armee Kayseri 8-2·39 15 
Dir. Ecole Metier Koaya 27-1-39 14 -
Vilayet T ekirdat ju•qu'au 2·2·39 
Com. Aeb. Ecoles Anlı:. 6·2-39 15 -

,, 6-2-39 15 -

" 6·2-39 15 -

" 6·2-39 15 -

Dir. Trav. Pub. Sinop 30-1-39 14 -
Lirue Aviation Turqoe Karklareli 
Dir. Forets Samsun 10.2·39 14 -

İıparta İplik Fabrikası T. A. Şirketinden : 

Fabrikalarımızda bulunan bir adet Al. Werkezen mar
ka kereste biçmeğe mahsus şerit· destere 8.2.939 çarşam· 
ba günü saat 15 te İsparta'daki fabrika binasında ihalesi 
yapılmak üzere pazarlıkla Ye peşin para ile satılığa çı
karılmıştır. Taliplerin makineyi görmek için her gün ve 
ihalede bulunmak için de tayin edilen zamanda fabrika 
direktirlüğiine müraeaatları ilia •lunur. 

1 Avis Officiels 
De l' Administration Generale des Chemillf

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 
6 groupea de materiela de voie dont leı no•s, 'fi 

leurs eıtimatives et garanti~s provisoires sont iadique• d 
bas seront acbetes separement par voie • d'adjudica~ 
!IOUS pli cachete le Mardi 1 Mars 1939 a partir de ı• ' 
30 au local de l' Administration Giaerale a Ankara. ' 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettr• 
la Presidence de la Commission le jour de l'adjudicat:..i 
jusqu'iı 14 h. 30 leurs offres, les garanties proviıoll": 

indiquees ci-bas et les certificats exiges par la loi. J 
Les caaiers des claara-es ıont distriltueı ıratuite• 

a Aakara par le Service des Approvisionnements e~ 
Haydarpaşa par le Bureau de Receptioo. (290) 2 

Valeur GarıJ 
estimative provi~ 

[tqs. ~ N om 

1- 100 change•ell'tı de voie 
2- 50.000 traverses metalliques 
3- Petits materielı de voie 

196.600 - ı ··-
176.244 - ıo.oef 
109.64~ 95 6.73S 

4- B 1 {produit etranger 
ou ons . d' . ,, ın ıgene 

22.933 30 1.7~ 
49.85i 3.7 

. { Produit etr. 61.600 -
5- 1.000.008 de tırefoads " indi. 82.342 49 

O- Arreta contre dıe•inement 18.15' 
" . . 

4.:44 
5.'10' .. ... 

11 articleı de meubles pour le casiae ile 
d'Aakara d'une •aleur esti•ative de 11.580 Ltqs. s• 
adaetes par voie d'acljudicatioa souı pli caclaete le M 
7 Fevrier 19J9 a 15 h au local de l' Atl•inistratioD 
nerale il Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent re•e 
la Presidence de la Commission le jour de l'adjudic•I 
jusqu'a 14 b. leurs offres, une garaatie provisoire 
862,50 Ltqs. et les certificats exiıes var la loi. 

Les cahiers aes charges ıont diıtriltuea gratuite 
iı Ankara par le Service des Apprevisionnements 
Haydarpaşa par le Bureau de Receptien. (308) 4 

••• 
Divers materiels en cuivre et en laiton en 77 a 

d'une valeur estimative de 335.000 Ltqs. seront ac 
par voie d'adjudication sous pli cacbete le Vendr 
Mars 1939 a 15 h. 30 au local de l'Aclministration 
rale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doiveat rem• 
la Presiclence de la Commission le jour de radjudic 
jusqu'iı 14 h. 30 leurs offres, une garantie provisoi 
l 7 .1i0 Ltqs. et les certificats exiges par la loi. 

Les c:abiers des cbarges sont en vente au 
1675 Ptn. aux Caisses d' Ankara et de Haydarpaşa 

(238) 4-4 

1 Memento de_s __ 

Marai 24-1 ·939 

Gazoil (Dir. Econo111at P.T.T.) No 904 
Sulfure de carboae (Minist. Arricalt~re) No 905 
Article1 pour ıu (Min. Def. Nat .) No 905 
Dextriıtc indire•e (Ch. de Fer Etat) No '33 
Citrons (latend. Topbaae) )fo 935 
Camionnette et camien (Dir. ·Gen. Moao,oles) No 933 
Cloua pour fer a cheval (Cem . Ach. Co•mand. Gca . .Surveil· 

niere Iat.) No 935 ,-. 
Cbauasurea (Co•. Ach. Com•an.i. Gea. Surv. Douaa. lıt.) 
Briques (Com•and. Gen. Gend. A•k.) No 935 e 
Etoffe (E>ir. Croisun• Rowr• lat.) No 93' 
• Peaux et boyaux (Lirue Aviation Suc. Söke et Aydı•) rl1 

• Auto (Defterclarat Allkara) No !)31 
• Peau:s: (Lil'Ue Aviatio• Turque Suc. Adana) No 942 
Rep. bit. (Kaymakamat lncesu) Ne 942 
Rep. paveı (Dir. Teleplaones lıtanbul) No 943 
Olivea (lntend. Tophane) N o 944 
Conıtr . vitriae (Min. i>ef. Nat.) No 944 

n dirue (Oir. Af. Hydrauliquea Ediru) No 945 
Boutonı blancı en oı (lntod . Tophane) No 945 
Coke (Com. Ach. Academie de Guerre) No 945 
• Kaviar (Dir. Veateı Douaaea lst.) No 94' 
Proviıion et petrole (Co•. Acla. Milit. Viae) No '47 
Seaux, crodıet, eacalier ete. (l•ten~. Ankara) Ne ~47 


