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Türkiye için Kuruş 
3 AYLIGI 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Ecııebmemleketler ıçın 

12 ayhğt 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz mukabili olma· 

~ yan tediyat makbt}J dejildir. 

.............................. 

PERŞEMBE 

Hergfin çıkar iktisadi, mali ticari ve zirai 
il 

o 

SA~ETJESil 

28 fkiacikAaua l9J9 

ı ..................... ~ 

iDARE HA NE: 
Y oğurtcu hanı, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe Paıarı 

iLAN ŞARTLARI 
ıdarehaoemizde i'ÖrütülGr 

Tela-r.: lst. MÜNAKASA 
Telefon. : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Umum Tüccarların 
~ A ' 

ve MÜ teahhi t 1 erin Mesleki Organıdır 
4 

Konservacıltğımızın istikbali 
er türlü yaş mahsulü bol olan yurdu.?1uzun 

bu ziraat sanatında mühim bir mevkıı var
dır. Konservacılık, memleketimize, hem 
döviz getirecek hem de fazla mahsul
lerimizin çürümekten kurtulmasına 
ve hatta kıymetlendirilmesine se-

be b olacaktır. 

* 
l\.orııerya 1anayimizin inki-
1 İçin şehrimiz Ticaret Oda· 
da bir komiıyon toplanmış· 
Bu korniıyon Türkiyede ça· 

an . ve adedi onu geçmıyen 
••erva ınüeueıelerinin vaıi
itıi tetkik etti. 
diıi Yalnız aebıe ve bir mik· 
balık, biri meyva ve bir 

-"dar ıebze, ikiıi yalnız balı~ 
•ervaıı iınal eden bu fabrı· 
•rın iter birinin hemen mit· 
ele dcnilenecek derdleri din· 
di, Bütün fabrikalar bu itin 
Plinda ele alınma11 lazım 
diğini ileri ıGrmüşlerdi. 
İcaret Odaıı buna dair bir 
8~ hazırlayarak iktiaati Ve· 
tetırıe göndermitti. 
tadan bir kaç ay geçtiği 

de bu fabrikaların dilekleri· 
benG · b' Z Cevap relmediğl ır 
dıı Ankara birinci Köy ye 

•at l<ongreai toplandı. 
Onııcrvacılar bu kongreye 
ak ettiler ve ziraat ıanat· 
koıniıyonunda nokt.ai nazar· 

111 
hlÜdafaa ettiler. Komis· 

dahi konservacılarm dilek· 
ni ı>ek Y•rinde ve hakla gö· 
le bu dilekleri kongreye 
tti 

eticed · ·ı •eyler ka· e ııtenı en .,. 
edildi. Demek oluyorki, 

lıa.ngi bir iktisadi mevzuun 
lllanrrıaıı ile o mevzu etra· 
8 llokıan garülen noktala· 
teabit ve tahlili imkinları 
cuttur. Bu imkanlara zirut 
reıinio son kararlara ile 
61 ve anlamış bulunuyo· 

l\.onserva fabrikatörleri de 
. "•ni olmuılardır ki, Dev· 
ıç bir sanayi tubesini di· 
fubelerden ayrı telikki et· 
r. 

rirıi Öz Ye hakiki, diteri· 
"•yi evlid Jibi bakmıyor. 
t tefebbGı memleket men· 
l'e Jükıelmeıine ıaik ve 
oldukıa bu teşebblaleri 

e1ait bir büaaüniyet ile ele 
ve nıuvaffakıyetle neti· 

ıneıine çalış•ak büküme· 
il t•arh prensiplerini tef· 
•tQtektedir. Geçeade bil· 
••he yazdıj'ımız gibi mem· 
" tabii ıervetlerini inki
ttirrnck i ~in çalıtacak her 
seıe, vaki olacak her te· 
• daima takdirle kar~ıla· 
hr, Bu tabii servetlerimiz 

nda fatanbula ait büylk 
enba mevcuttur. Bu men-
fışluraa servetin en bü

ısın ını yabancı!ara devre· 
kaymağını onlara kaptı· 

z. Bize kalan ise hiç deni· 
bir ıniktardar. Ballsotrnek 
İıniz. •enet iıtaıabul ıu· 

a tutulan balıklardır. 
balıkları biz itleyebilaek, 

I0-15 kuruşa sattıtınuı 
kazaD&catımıı: kuru bir 

* • 
el emeği yerine, çiftinia 5&·60 
misli fazlıı.aına konıerva halin· 
de aatışından elde edilecek 
menfaatın ne kadar biiyiik ola· 
cağı tahmin edilebilir. Biz, kon
serva fabrikalarının inkitafı için 
yardımı yalnız hü~um~tten bek: 
lememeoliyiz. Fabrıkatorler dahı 
bu kendi işlerini daha ıeniş 

ölçüde organize etmelidir ki, 
maksada daha kolay ulaıılabil· 
sin. 

Meaeli balık koaaervacıhtı· 
nı ele alacak olursak bu ku· 
ruluşun fstanbulda, Gelibolu, 
ve Adalarda çok eyi işler gö· 
recetine kaniiz. Nitekim, bir 
fabrikanın imal eylediti ton ba
htı kooıervaaını tetkik etmek 
imkiaını bu\dufumuz bir ıün 
"ftiharla ıöğsümüz kaltarmıthr. 
1 f • 
yapılan konıervanın . n•. aa~tı, 
kutusunun mükemmelıyetı bıze 

bunun hiç bir mt!mlekette rakip 
bulamıyacatı kanaahnı vermit· 
tir. Demek ki; yapmak, fakat 
dünya piyasalarının istediği ka
lite ve tekilde mal ha:mla~ıp 

Pmak elimizden fazlası ale 
ya il · · geliyor. Bunun çok miı_a. erını 
ıörüyoruz. Şu halde bu ışı tev· 
si ederek şumullü bir şekilde 

ileri ıötürmek imkanları mev· 
cuttur. 

Hükumetten beklenilen yar· 

d dahi husul bulunca kon· ım . 
•erva sanayiinin inkişafına ma.nı 

h . bir va:r.iyet kalmaz. Bız, 
ıç ı· b" 

k aervacalaramızdan evve a ır OD • 
birlik kurmalarını ve hatt~ mum· 
kün olursa bir kooperatıf tet· 
kili için teıebbüıte bulu!'mala· 
rını i.teriz . Bu suretle "lttihad 

K ttir prenaipi ile birleşecek uvve ,,, k . . 
olan bu müesseselerimiz ta ıı mı 

1 ıayeainde yurdun fazla ama r 
meyva, sebze, bahklarile zey ·~
yağlı yemeklerini imal etmıt 
buluaacaklar, hem ihracat 
imkanları ıenitlemiş hem de 

1 ket dahilindeki iıtihlik 111em e ~ 

niabeti artmış bulunacağına ıo· 

re kooserva sarfiyata da fOğal
mıt olacaktır. 

KoHervacıların dilekleri ara· 

d hakikaten çok önemli sın a . 
}ar -ardır Bunları Zıraat mevzu .. · 

Vekaleti de nazara itibara a_la-

kt Vekiletio biitün komı•-ca ar. a • 

y•n kararlarına kanu~ı bır ma: 
h. t vermek ifin faalıyete geç 
ıye b b" d . d bunun en arız ır e· 

meıı e d kuru· 
lilidir. Devlet tarafın an 
1 k olan büyik et ve meyva 
aca d•t k 

koaserva fabrikaları fer ı eşe • 
külerin ne faaliyetine ne de 

· ıd· Esa· iakitafına mani değı ır. 

Yapan fer ıen et konaervaaını 
• _ kt Meyva kon· dı muesaeıe yo ur. 

aerva11oa ırelince, fabrikalara· 
k . . n az miktar· mızın e aerıaı eaaıe 

da meyve yapmaktadırlar. 
Maamafih, kalite bakımında~ 

Devletin fabrika mahsulü ferdı 

a) M - N AK A SAL Kastamonu Nafıa MDdürlüiünden : 

inşaat· Tamirat - Nafıa işleri ve \\alzemesi-Harita 
Kastamonu vilayet merkezindeki sanat okulunda yenı• 

den projesi mucibince inşa edilecek atölyenin 938 mali 
yıh sonuna kadar ikmali lizım gelen 9601 lira t 1 kuruı 
keşif bedelli kısmı 20.1.939 tarihinden 6.2.939 tarihine ka
dar on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Deniz Levazım Satınalrna Komisyonundan: 

Keşif bedeli 3320 lira 50 kuruş olan deniz sevk memur
luğu devri çark anbarmrn tevsii açık eksiltmeye konmuş 
olup 9.2.939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 te ek
siltmesi yapılacaktır. 

ılk teminatı 249 lira 04 kuruş olup §artname i kernis· 
yondan parasız olıtrak alınabilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazıla vesikalarla hera· 
ber belli gün ve saatte Kasınıpa~ada bulunan komisyona 
müracaatları. 

Seyhan Nafıa Müdürlüğünden: 
Adanada inşa edilecek 6697 4 lira 83 kuruş keşif be· 

delli orta tecim okulu binasının 19000 lirahk kısmı kapa· 
h zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 939 yılı şubatm 9 ncu perşembe günü saat 
l I de nafıa dairesinde y&pılacaktır. 

İstekliler bu işe ait keşifnaıne vesair evrakı görmek 
üzere nafıa müdürlüğüne müracaat edebilirler. . 

Eksiltmeye girebilmek için 1425 lira muYakkat temı· 
nat vermesi ve bu işi yapabileceğine dair ehliyet vesika· 
sı almak üzere eksiltme gü11ünden 8 gün evvel vilayete 
müracaat edilmesi lazımdır. İstiyenler teklif mektublarmı 
yukarıda yazılı saatten bir saat evveline kadar na· 
fıa müdürlüğüne mak uz mukabilinde vermesi lazımdır. 

Posta ile görıderilen tekliflerin dış tarafı mühür mu· 
mu ile iyice kapanmış olacaktır. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. 

Gaziantep Vilayet Daimi Bac Laıeninden : 
Gaziantep-Nizip yolunun Güllüee mevkiiodeki 557 lira 

20 kuruş bedeli keşifli kırma taş silindirajı ile ayni yolun 
18:806-24+ 000 34+000 45+000 ci kilometreleri arasında
ki 2384 lira bedeli keşifli blokaj ferşiyatı. 

Gaziantep-Maraş yolunun 54-56 ıncı kilometreleri a
rasındaki 2122 lira 94 kuruş bedeli keşifli temelli şose 
inşaatı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin keşif evrakile fenni şarHarı öğrenmek üze
re her gün eksiltmeye iştirak için de bedelli keşfin yüz· 
de 7,5 ğu olan muvakknt teminatı hamile• 6-2·39 pazar
tesi günü saat 10 da vilayet encümenine uğramaları ilin 
olunur. 

Çanakkale Mst. Mevki Satınalma Komi~yonundan: 
Çanakkale Müstahkem Mevki için kapalı zarf 11suliy· 

le eksiltmeye konulan bir iskeleye 19. 1 .V39 perşembe gü· 
nü talip çıkmadığmdan 24i0 sayılı ka11unun 43 üncü 
maddesine göre bir ay müddetle uzat.tarak pazarlığa bı
rakılmışhr. İsteklilerin her gün Çanakkalede Müstahkem 
Mevki Satınalma ko•isyona müracatları. 

Diyarbakır Beleaiyesinden: 
.Mümıkasaya konulan iş şartname ve mukavele proJesı 

~ahilinde yaptarılacak olan şehre 14 acilometrede vakı Ham
nvııt suyunun şehre isale i güzergahının tayini ve m;>vc;ut e
hir tevziat şebekesinin ıslahı proje i ııin tanzimidir. 

Münakasa 13.2.939 pazartesi günü saat t@ da Diyarbalıar 
belediye daire inde münakit encümende yapılacaktır. 

Reddi keşif 2500 lirad!r. . 
Tahminatı muvakkate 187 lira 50 kuruştur. Nakdi temı · 

natm münakasa saatinden ev\·el maliye veznesine yatırılmış 
olması veya banka teminat mektubunun ibrazı lazımdır. 

1\lünaka"aya iştirak edebilmek için yüksek rnühendis ol-
mak veyahut buna mümasil işlerde çalıştığım nıübeyyin eh· 
liyet vesikasını belediyeye ibraz etmeK meşruttur. 

Daha fazla malumat almak ve şaı tnameyi görmek iste
yenlerin Diyarbakır belediye in~ müracaatları ilan olunur. 

teşebbüı mahsulünden y6kıek 
olmadıkça mevcud konıerva 
fabrikalaramır: için endite edile· 
cek bir fey yoktur. 

Biz, eıaaen konaerva mamu
lihmızın, daha nefis, daha ucuz 
ve daha rıdalı olmuını isteriz. 
lakitaf etmek bu üç tarta riayet 

ile mürnlcün olabilir. Bundan 
dolayı dar ki, bu mileHeaelerin 
faaliyetlerini arttıracaklarına ve 
yurdun l.u ite tahsis edilecek 
mahaulleri•İ itleyerck mamul 
bir hale ıretirmeye muvaffak 
olacaklarına emin bulunuyoruz. 

L. A. KENBER 

Bu inıaatın 6.2.939 pazartesi gllni saat 15 de Nafıa 
Müdürlüğü binaıında toplanacak komisyenunca ihalesi ya
caktır. 

Talip olanların evvelce almış oldukları elleriadeki mU· 
teahhitlik vesikalarile ihaleden bir hafta evvel vilayet 
makamına bir istida ile müracaat ederek yalnız bu inıaah 
yapabileceklerine dair ayrıca bir ehliyet veıikası almaları 
ve 939 yılı ıicil ticarette kayıtla bulunduklarına dair de 

ihaleden önce ticaret odasından alınacak Yesika ile ke
şif bedeli üzerinden yüzde 7,5 muvakkat teminata ola11 720 
lira 8 kuruşun malsandığıaa yatırılarak makbuzu•un ko
miıyona ibrazıodan sonra münakasaya ittiraki farttır. 

**.Kastamonu vilayet merkezinde bu husus için tefrik 
edilen mahalde projesi mucibince yeniden inşa edilecek 
Adliye binasının 938 mali yılı sonuna kadar ikmali lizım 
gelen 9999 lira 58 kur•ş keşif bedelli kısmı 20·1·39 ta
rihindeu 6.2.939 tarihine kadar 15 güa müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Bu inşaatın 6.l 39 pazartesi günü saat 13 de nafıa 
mödürlüğü binasında toplanacak komisyonca ihalesi ya
pılacaktır. 

Talip olanların evvelce ahmış oldukları eHerindeki 
müteahhitlik vcsikalarile ihaleden bir hafta evvel vilayet 
Makamına bir istida ile müracaat ederek ltu .inşaatı ya
pabileceklerme dair ayrıca bir ehliyet vesikası almaları 
ve 939 yıla sicili ticarette kayıtlı bulunduklarına dairde 
ihaleden önce T. C. odasından alınacak vesika ile keşif 
bedeli üzerinden yüzde 7,5 muYakkat teminatı olan 749 
lira 97 kuruşun malsandığana yatırılarak makbuzunun ko· 
misyona ibrazından sonra münakasaya iştiraki şarttır. 

* * ıt Kargı kazasında yeniden yapılacak hükumet ko
nağanm projesi mucibince 938 mali yılı sonuna kadar 
ikmali lazım gelen 9691 lira 97 kuruş keşif bedelli kıs· 
mı 20-1 - 39 tarihinden 6·2-39 tarihine kadar 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konmuştur. 

Bu inşaatın 6-2·39 pazartesi günü saat 15 de aafıa 
müdürlüğü binasında toplanacak komisyonca ihalesi ya
pılacaktır. 

Talip olanların evvelce almış oldukları elleriadeki 
müteahhitlik vesikalarile ihaleden bir hafta evvve viliyet 
makamına bir istida ile müracaaat ederek bu inıaatı ya
pabilecekleriae dair bir ehliyet vesikası almaları ve 939 
yılı sicilli ticarette kayıtli bulunduklarına dair de ihaleden 

önce T. C. odasından alınacak vesika ile keşif bedeli üze 
rinden yüzde 7,5 muvakkat teminatı olan 726 lira 99 ku· 
ruşun ma!sandığına yatmlarak makbuzunun komisyona ibra· 
zından sonra münakasaya iıtirak t•rttır. 

Dinar Belediye Riyaseti11den : 

Belediyemizin fenni şekilde yaphracağı 2780 lira be
deli keşifli mezbaha binası açık e~siltme surotile müna
kasaya çıkarılmıştır. Yapılan ek!iltme haddi layık gllrül
düğü takdirde 27.1.739 cuma giioii saat 16 da kati iha
lesi yapılacaktır. Taliplerin planı, keşif varakaaını ve şart· 
namesini belediyeye müracaRtla görebilirler. 

Kartal T nım Kredi Kooperatifinden : 

Mevcud proje ve fonni evrakı mucibince a91k eksiltme 
suretile Kartalda kooperatifimiz için bir bina yaptırılacak
tır Muhammen keşif tutarı 3670 lira 20 kuruıtur. Proje 
ve fenni evrak hergün kooperatifimizde görülebilir. Eksilt· 
me 14.2.939 salı günü saat 14 te Kartal Tarım Kredi 
Kooperatifinde yapılacaktır. . 

Taliplerin mühendis veya mimar olma!arı v~yllbud ın· 
aatın bitmesine kadar mühendis veya mımarı lf başıada 
:uhıoduracağına dair noterden rnusaddak teahbüd kağıdı 
ibraz etmeleri Ye 275 lira 20 kuruş teminat akçesile 
birlikte müracatlan illa olunur· 
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' 
Bu gün ii n olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Llst:esi 

Cin ı Şekli Mabm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Stı Qt 

a MOnakasaıar 

ıneaı, Temlrat, Nafia iflerl, Malzeme Harıta 

Heli i•t· 
Edirneıkapı ıehitlilderi daailiade yap. yollar 

(temd) 
Kadıköy ask. ıubesi tamiri (temd) 
Beyotl• ,, 11 bina1ı dam tamiri (tamd) 
Heybeliada tur yolu ıoıesindeki çatlaklıklarla 

iıtinat duYarı tamiri 

Eminönünde Balıkpuarı ve Taıcılar ıok. par
ke kaldmmın yeaide yap. 

Parti babçe1i önüadeki etobfis 4urak yerinin 
r•riye ahnmuı 

paa. 

• 

" 
" aç. ekı. 

" 

" 

lll9ler, Kllnfk ve lapençlyart elM, HfflaR• Lev. 

4997 19 

361 4' 

534 ,3 

1191 20 

722 30 

Boı ampul 1 cc lik: 1 milyon ad. - 2 cc lik: 
900000 ad . 

kapalı • · 10410 -

Yena mam IAtı 5, 10 ve 20 litrelik serem titelari a9. ek.s. 37QO -

Ehtktrlk -Hevege•ı-KalorHer (teaiaet ve .. eı2mMI) 

Standard marka 35 hatlı dahili otomatik tele- paıı:. 

fon uotralının 70 batta ve 16 harici telefonun 
21 bat elarak tevıii 

M enaucat, Ellllae, Kundura, Ç•m!!ır v.a, 

Arka çaotalık bea: 20000 m. 
Kundura: 7000 çift 
9.2.39 da alınacatı ilb edilen 16000 çift fetin 

elı:ailtmeıinden sarfı nazar edildi 
Hamam takımı 3 parçadaa ibaret: 10 ati. 
Bez yastık yüzü ve evreıi• için: 3196 m. 

MOteferrlk 

Saraç malzemesi: 7 lı:nl. 
Ayakkabı tamir malzemesi: 7 kal. 
Buhar kazanı maııtderruat: 1 ad. 
Kaldırım taşı: 300 m3 
Yedek makine parçaları Sterliar P-etrel marka: 

9 kalem 
Yün fOrap ipliği: 10 t . 
Pamuk ,, ., 20 • (ıart. 151 kr) 
Nal: lQOO çift 
Y anrın hortu u: 500 • · • erkekli tftşili reluar: 

20 atl. -atıı:lık: ~O ad. 

kapalı • · 
n 

paz. 

• 

paz. 

" kapalı a . 
aç . ekı. 

" 
kapalı •· 

• 
aç. ekı. 

paz. 

2550 -

m. 1 02 
39450 -

60 -
910 86 

944 19 
763 80 

12500 -
m3 2 30 

502 -

k. 2 35 
" 1 50 
12~ -
185 -

Tavla halatı: 20 ad. 
Kaaa: 50 a4. 

aç. ekı . lteb. 19 -

akır bakraç: 1000 ad. 
27 X 38 eb 'adınd mukavva ü:.ı:erine 939 lnıir 

Enternasyonal Fuarı afışi müsabakası 

Erzak Zahlrf, Et, Sebze v.s. 

Sadeyaf: 25 t . 
Sabun: 22 t. 
Bulrur: 21,5 t . (temd) 

b Müzayedeler 

Taş 
Petrol: 1516 k. 
Barsak: 4 ıaadık 

Trabzon Beletliyeiinden: 

• 
" 

kapalı z. 

" 

paz. 
aç. art. 

• 

• 
• 

169 50 
4 90 

k. o 92 
8100 -
2850 -

451 -
129 31 

Şehir kulubü arkasındaki meydanlıkta hir hall pazarlıkla 
inşa ettirileceğinden taliplerin salı .. ve cuma günleri saat 14 
de encümene müracaatları ilan elumır. 

latanbul Belediyeaiıulen: 
Keıif nya 

Dairenin atlı tahmia a. İlk temlaat 
lira kr. 

OıkQdarda Çakırcı Ahali mahalleıi Ahali 
aok. lıı:aldır1m tamiri 1321 J8 

lira kr. 

89 19 
111 51 Karaataç müe11eaatınela otopıi biaaıı in9uı 1486 82 

Karaataç mleaıeaatıoda et ukı tertibatının 
tamiri il 19 60 158 97 
Daireıi, adı, cinai, miktara, keıif bedeli yukarıtla yazılı bulu· 

lunan işler ayrı ayrı açık ekıiltmeye koıaulmuıtur. Eksiltme 
10 .2.39 cuma günG saat 14,30 da daimi enaOmende yapılacaktır. 

Keşif evrakı ve şartnameler levazım •Üdürlilğünde ılSrülebilir. 
İstekliler 2490 uyıh kanunda yazılı VHikatlan ba9ka bu ite ben
zer if yaptığına d a ir eksiltmede11 evvel fen itleri mü.türlütünden 
alacakları fen ehliyet veaikalarile hizalarında •österileo ilk temi 
nat makbuz veya mektubilc beraber yukarıda yazılı günde saat 
14,30 da daimi encümende buluamahdarlar. 

ilAçlar, Klinik ve ispençjyari al at: 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

Hepsine tahmin edilen fiah 10400 lira olan bir mil
yon adet 1 cc.lik ve 9 yüz bin adet 2 cc.lik boş ampul 
3 mart 939 cuma günü saat t 1 de Ankarada MMV sa· 
tınalma komisyonda kapalı zarf usulile satın ahnacakbr. 

İlk teminat 780 lira olup şartnamesi hergüo ötleden 
sonra komisyonda görülür. 

376 

21 -

40 10 

141 7, 
14 25 

780 -

277 38 

191 25 

1530 
2283 

9-
136 63 

Trabzea lelad!yeai 
lıt. Ko•vt. SAK 

" . 
" . 

lıtanbul Belediyeai 

• • 

Aakara Belediye1i 

M. M. V. SAK 

Mrk. Hıfzı•. MI Hı. SAK ADk. 

lıt GO•rilderi Baımtd. 

U. M. V. SAK 
Brzuru• Aak. SAK 

" • ,, 

TeplMH Lva. SAK 

" il 

ıalı va cuma 
9-2-39 16 -

• 9-2-39 15 -
30-1-39 10 -
10-2·39 14 30 

10-2-39 14 JQ 

17-2-39 11 31 

3-3-39 11 

11-2-39 11 

9-2-39 10 -

17-2-39 11 -
11-2-39 10 -

7-2-39 14 45 
8-2·39 14 30 

71 - Gimr. Muh. t?ien. Komut. lat. SAK 7-2-39 11 -
7-2-39 11-15 

14-3-39 15 -
11-2-39 11 
10-2-39 11 

58 -
,37 50 

51 75 
38 -

1762 H 
l2~1 -

1a 75 
132 75 

. " 
inhisarlar U. Mlid. 
lıtanbul Belediye1i 
Gl•r. M1ı1h . Gen. Komut. lst. SAK 

M. M. V. SAK 

" . 
To,laane Lvz. SAK 

" " 

16-2-39 11 
lS-2-39 l 1 . 
10·2-39 14 -

8-2-39 15 -

21 51 M.M.V. SAK 13-2-39 11 
635 6J " • 14-2-39 11 
367 50 il • 18-2-39 ] 1 
- - İzmir Internaa. Fuara Komit. Reiı. 1-3-39 16 lO 

1725 -
660 -
203 75 

M. M. V.SAK 
Ankara Lva. SAK 
A•aaya Alay • 

TralHon Belediyesi 
lıt. t'Snmrükleri Baımüd. 
Kasımpaıa Maliye Tabsil Şefliti 

14-2-39 14 -
11-2-39 11 
10·2-'i9 14 -

salı ve ouma 
27-1-39 12 -
8-2-39 11 -

Merkez Hıfzısıhha Müessesesi Satınalma Komisyonundan: 

Merkez Hıfıı!ıhha Müessesesi için Yena mamula tı beş, 
on ve yirmi litrelik serom şiseleri 11.2.939 cumarte i günü 
saat 1 l 9e açık ek~iltme ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 3700 lira olup muvakkat teminatı 277 
lira 50 kuruştur. 

Şartnamesi hergün müessese mutemeainfien parasız teda
rik edilir, 

~lektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat veMalzeme 

Samıuıa Belediye Reiılitinden: 

Elektrik tubui için mubayaa edilecek bir adet voltmetre ile 
bir adet empermetre açık ekıiltmeye konulmuıtur. 

ihale 9·2-31 perıembe g6aü saat 14 de belediye daimi encO· 
m«1n huzurunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen betle! 720 l\radır. 
Muuklcat teminat 54 liradır. 
ihale 2490 aayılı kanua hükümlerine göre yapılacaktır. 
Talipler ltu ite l'erekli evrakı belediye elektrik itletme mü-

dürl6tlnde ıarebilirler. 
* • • Elektrik ıebekesinin tebelil Ye tamir edilecek direkleri için 

muktezi malzemenin mubayaa11 açık eksiltmeye konulmuttur. 
ihale 9-2·39 pertembe ıünü aaat 14 de belediye daimi encü-

men huzurunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen bedel 663 lira 88 kuruıtur. 
Muvakkat teminat 49 lira 79 kuruıtur. 
İhale 2490 sayılı kanunun hükümlerine ıire yapılacaktır. 
Talipler bu ite ait lüzumlu evrakı belediye elektrik işletme 

•i4Grlltüode ıörebilirler . 

lstanbul Gümrtikleri Başmüdürlüğünden: ld 

ı iL stanbul gümrük başmüdüt"lüğünde mevcud Staıı ... 
marka 35 hatlı dahili etomatik telefon santralının 70 r 

ta Ye 16 harici telefonun 21 hat olarak tevsii 9.2.939 s 

zartesi günft saat 10 da 2490 sayılı kanunun D hkt• 
g6re pazarhkla yaptırdac ktır. 

İhale l:tecleli 2550 lira olan bu i in ilk temiaat ,t 
191 lira 25 kuruıtur. 

İtin cins ve evsafını glsterir plio ve fenni .şartıı• a 
si levazım servisinde hergüD görülebilir. 

isteklilerin kanuni vesikalarile birlikte ba mntf ürl 
ki komisyona muayyen saatte gelmeleri iliu olunur. 

Measucat.f:lbise· Kundura-Çamaşır v .s. -
• .. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satanalma Kemisyenuad•' s. 
Beher metresine tahmin etlil ı.ı fiah l 2 kurut A! 

~0.000 metre arka çantahk bez kapalı zarf usulile e~ 
meye keaulmuştur. İhalesi 17 ş .. bat 939 cuma giinC 
t 1 dedir. İlk teminatı 1530 liradır. Evsaf ve şartıı• 4 

bedel~iz olarak M.M. Vekaleti satıoalma komisyosıı' 
alınır. 

l!.rı:urum A11kert Satınalma Komisye•uadan: 

• 
il 

7 O ~ift kundura kapalı zarfla ekılltmeye koıaulmuıtur· 
miıa bedeli 304~0 lira, ilk temin atı 2233 lira 75 kuruıtur. 1 
meai 11-2-39 camarteai günü saat 10 •~.tar. Teklif mektupl•~ 
li saatten bir aaat evvel Erzurumcl Aıkeri satınalma korııiıf ı 
aa verilmesi veya posta ile rönderilmiş bulunacaktır. 

Şartnameıl Erz.urumda komisyonda görülebilir. c: 
• • • 2-39 tarihind Erzurumcla ek iltmesi yapılacatı ili' l 

len 16000 çift f etia eksiltmesinde• aarfı naı:ar edilditi. 

lataaltul Len.1ım Amirliti Satınalma K miıyonuntla•: 

3 parçatlan ibaret 10 atlet hamam takımı ahnaeaktır. f 
lıkla ek iltme5i 7-2-39 sah rünii 1&at 14,45 de Tepbanede 
bul levazım amirliti aatınalma komisyo uada yapılacaktır· 

Hepıinia tahmin edeli 60 lira te inatı 9 lir ır. 

Nümune.i konaiıyonda ıarülebilir . 
• • * Ya1bk yilıil ve Nevresim yapılm k üzere 3196 nıetı' 

ahnacllktır. Pazarlıkla eksiltmesi 8·2-39 9arşamba l'ÜnÜ ısa•• f: 
da Tophanede lstanbul levazım amirliği snbnalme komiııY"' ......, 
yapılacaktir. Tahmin bedeli 910 lira 86 kurut teminatı ıS 
63 kuruştur. Şartaamesi ve nümuneıi komi yonda görüleb 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
Ankara Orman Çevirre MOtlClrlGtiinden: 

D'uıunbey iatasyonuna yir•i iki kilometre mesafede b 
Alaçam ormaıaının Karaderc mıntakaaından keıilen ve hal•~ 
ta dnhilincie bulun n 11404 metre mikap çam temruğu ~; 
Dursunbey iatasyonuna 22 kilometre meaafcde Ayı dere 
kumda kesilen ye halen maktalar dahilinde bulunan 70001 
miklp c;am tomrutunun beher metre mikabı 250 kuruştan i' 
nihayetine kadar istasyonda orman deposuna teslim edil&D 
tile ualdi açık eksiltm ye konulmuştur. 

Dursunbeyli istasyonundan tomrukların bulunduğu ısı• 
kenarına kadar kamyonla nakliyat mümkün olabilecek "' 
yollar ve kaprüler revirimizce yaptırılmış ve tamir ettirilıl' 

Yol ve köprüler e ba11l olacak lııozukluklar reYirimiıc' 
tmlacaktır. -"' 

lıtekliler bu işe ait ,artnameyi Ankara 've fıtanhul or~· 
virıe müdlirllklerile Duraunbeylide Revir amirliğinde ~ 
o larak glSrebilirler. 

ihale 8.2.939 tarıbine müaadif çarşamba günü uat 15 t' 
auıabey Alaçam Revir amirliği .taireainde teıekkül edecelı 

k 

yen tarafın.tan yapılacaktu. t' • 
Ekıiltmeye girebilmek için iıtekliler 345g lira 75 1'ıl 

vakkat teminat ver eleri Ye 93CJ yılına ait Ticaret eda•1 

ııaı iltraz etmeleri liı.ımdır. 

üt ef erri k 

Milli MQdafaa Veklleti Sahnalm Kemiıyon•atian: 

Beher taaesine tahmin edilen fiyatı 490 kuruş olan ı(l/J 
kapalı bal6r bakraı çık ekıiltme ıuretiyle münakuay• 
mu9tur. 

ihalesi 11-2-39 cumartesi ıGnü saat 11 dedir. 
İlk teminatı 367 lira 50 kuru9tur. 
Evsaf ve şartnamesi ltedelıiz olarak M M V. satınaldl1 

yonundan alınar. 
' * • • Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 150 kut" 

20.000 kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarf usutile 
ı ~o 

kasaya konulmuştur. balesi 15.2.939 çarşamba gu 
1 1 dedir. İlk teminatı 2250 liradır. Evsaf •e şart 
150 kuruş mukalailinde M. M. V. satmalma koıtJİg 
dan alınır. 

• • * Müteahhit nam ve laesabına 50 adet kasa açık 
~ 

ıuretile münakasaya konulmuştur. 
Seherine 169 lira 50 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 
İlk teminatı 635 lira 63 kuruştur. 

1 
Evsaf ve şartnamesi bedelsiz elarak M. M. V, satınalıı' 

yonundan alınır. 
ihaleıi 14-2-39 sah günü 1aat 11 cledır. 

. ~ • • * Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 1 lıra elao 
tavla halatı açık eksiltme ıuretiyle münakasaya kooulıı' 

lhal si 13-2-39 pazartesi günü saat 11 dedir. 
ilk teminatı 28 lira 50 kuruştur. 
Evsaf ve şartnameıi ede isiz olarnk M. M. V . Satısı' 

miıyonundaa ahnar. 

1 

3 
d 
tı 

u 
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* • • ••her kilesuna tahmin edilen fiy•b 235 kurut olan 10 bin 
~ile yOn çorap ipliji kapalı zarf uaulile ekıiltmeye ~onulmuştu~. 
ıhaleıi 16·2-39 perşembe srünü uat J 1 dedir. ilk temınat 17&2 lı
ra 50 kuruıtur. Ev.af ve şartnameıi betlelıiz olarak M. M. V · 
Hb•alma komiayenuadaa ah•ır, ----

Gü•rlk MuJııafaza GeHl Komutanhtı İataabul 
Satıaalma Komi•yonuadan: 

13 aayıb metör itin aatıa alıaabak Sterlini Petrel marka 8 ka
lem yedek makine parcaları•tD 10.2.139 cuma günii aaat 11 tle 
atık 11kıiltmeai yapılaeaktır. .. • . . 

Fenni Ye huıuai ••rtnamesi konıiayoadadır. Gorulebıhr. 
Taıınlanan tutarı "502 lira Ye ilk temi11atı "38,, liradır. 
İateklilerin sriln ve aaa~iade ilk teminat makbuzları ve kaoanl 

veıikalarile birlikte Galata eski hAiıt GümrüğD biaa1ıntlaki ko
•iıyoaa telmeleri. 
• ı:. Tahmin ilk trmiaatı Elı:ailetmenin • •--tY•nın clnıi Miktarı 

Saraç malzemesi 7 kalem 

tutara 
L. K. 

944 19 
7i3 80 

L. 
71 
51 

K. tarih ıün saat 
7-2·38 sah 11 

Ayllkkabı tamir 7 ., • " 
11, 15 

ınalıenıesi 
Yukarıda yazılı iki kal•DI euanıa gaıterilen gi\n ye aaatlerİD· 

tle pazarhldara yapılacaktır. . . 
Şartname ve evsafları komisyoatladır. Göratebılır. 
İsteklilerin rün ye uatin.le ilk teminat raakbuıdar~ ve k~DU 

•i •esikalarlle birlikte Galata eaki ithalit glmrintlelu kemııy• 
•• rehneleri. 

zmır o ermaı 1 . E t yooal Fuarı Kemite Reiılitintlen : 
1919 İzmir Fuarı afişi müıabakaya k<1nmuıtur • 
Taslaklar 27X38 eb'adında mukavva üzerine ya.pılaca~ ar~a-

ııada h'b" . • · ..Jrea'ı yazılı olarak Komıte Rıyuehne ııa ı ınıa ıımı ve a• . 
IÖ1ade ·ı kt' Np eler hakkıada 1 mart 939 da karar verıle· rı ece ır. umun . 
eelc b" · · 1 100 'k"aciye 50 lira milkifat verılecek, ta1lak· • ırıncı !e ene ı ı _ . 
lar 1939 İzmir Enternaayonal fuara 2t Atıntoı-20 Eylul ıbarel•-
ir lautu11acalı:tır. 

••• 
1 atlet buhar kazaaı ahaacaktır. Bak lnhiaarlar U. Müd. ilin-

laruaa. 

••• 
50 rn3 kaldırım taşı alınacak Bak İst. Belediyesi ilinlarına. 

~ak, Zahire, Et ve Sebze: 

L .. 1 b r ·· en ~atınalnıa Komigyonundan : u e urcraz um v 

T" 'ht:>. · · kimyevi muıtyene ile ~500 kilo su-
umeıı ı tıyacı ıçrn . ·) 

deyall- 1 kJ t alınacaktır. Muhammen bedelı 10.&. nl pazar ı n sa ın . .. .. 
kuruştur. lsteldilerin 28/2 kanun 939 cumartesı gunu saat 
11 de lP.minatlarile ve kanuni vesikalarile Lüleburgazda Tü· 
nıcn Satıııalma Ko. na müracaatları. 

* T·· 8. l'kleri ihtiyacı için Ko. eaki evsafına • • umeo ır ı . . 
iirc 00 bin kilo kuru fasulya ve 8000 kılo mercımek sa-
tın al k 8 k Lüleburgazda merkez anlaarında 

ınaca hr. u eua . 
lll\lay d k şmen Babaeskı Kaynarca ve Hayra-ene en sonra ı 
boluya t 1• ti"yle muhamını::n bedeli fasulya 14 ve es illi şar , . 1 .1 k • 
tnerciınek 12 kuruştur. lsteklilerio temınat arı e ve .. aounı 
~esikalarile 28. ı.g39 cumartesi günü saat .. ı .ı de Lulebur
l•zda Tümen Satmalma Komisyonuna lllUrücaatları. 

Çanakkale J. Mektepleri Satıoalma Ko. Ba4kanhj'nıdan: 
Ciıııi Miktarı Tutarı Muvakkat T. İhale İhale S. 

. L K L. K. T. G. 
kılo • · 

l<uru ıoj'an ıOOOO 1050 75 7i 27-1-39 cuma 15 aç. 

s,lllan 80000 1400 105 " " • 
Zt}'tin yatı 4000 1800 135 _ " " " 

Çanakkalede J. alayına batlı iki ve üç6nc~ l: taburunun 31 
•iuıt g:ıg - k dar yedi aylak ıhtıyaçları bulunan 

oı ıJ pnü sonuna a J l 
Yulcartla yazılı a kalem erzak bixuıoda yazılı 16nde • satana ma 

lco11ıiıyonunca eksiltmesi yapılacalıbr. • . 
T 1• ı · 1 ·ı ayyea olan günde muracaat etmelerı. 

a ıp er temıaat arı e mu .. -ı bT 
Şart11ameler paraaız olarak kemiıyonda ıoru e ı ır. 

b) M Ü z A V E D E L E R 

İstanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden : 

Çu'L ki t da bulunan 5327 numaralı mezat kaimeain-uu u an reposun 29 r 
de Yazılı bil& marka bili numaralı 1516 kilo a~ırlıtında . 1 ıra 
38 kurut deterio4c petrel 27.1.39 iÜDÜ Sirkecıde Reşad~ye cad
clesi•de ıümrük aatıf salonunda 1549 sayılı kanun a-er~tınce ~a
tılaca\(tar. İlltekllierden yüzde 7,5 pey akçesi makbuzıle malıye 
u k ı · t 12 ye k~dar vezneye ıavaa te-.ıkere•i istenir. Pey a çe erı saa 
Yatırılması mecburidir. 

(Devamı 4 üncü ıabifetle) 

( İstanbul Belediyesinden: 

Beyoğlu Sakızağacı adi kaldırım için lüzumu olan ve 
bir metre mikibına 260 kuruş bedel tahmin edilen 50 
nıetrc mikap adi kaldırım taşı pazarhia konulmuşt~r. 
Evrakı Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 19 lıra 
59 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile beraber 
27. l .939 cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. 

M0NAKASA GAZETESi Sayfa 3 

• 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1- Şartnamesi mucibince maateferruat bir adot buhar 

kazanı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen betleli sif lıtanbul 12500 lira ve mu· 

vakkat teminatı 937.50 liradır. 
111- Eksiltme 14.3.939 tarihine rastlayan sah gtinft saat 

15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak bergün ıözü geçen 
Şubeden ahna9ilir. 

V- l~ksiltmeye girmek isteyen firmalar münakasa ta
rihinden nihayet bir hafta evveline kadar fiataız teklifle· 
rini İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şu
besine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammıa 
bir vesikayı eksiltme gününden bir gün evveline kadar al
malara lAzımdır. 

Vl - Eksiltmeye girmek isteyenlerin teklif mektubunu, 
.kanuni vesaik yüzde 7,5 rüveame parası veya baaka te
minat mektubunu ve münakasaya iştirak vesikasını ilati va 
edecek olan kapah zarf!armı eksiltme günü en geç saat 
14 e kadar yukarıda adı reçen KomitJyoo Başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri ilin olunur. (591) 1 -4 

• • • 
Muhammen 8. %7,5 

Mıktarı Beheri Tutarı teminatı Ekıiltmenin 
Cinsi Kilo L. Kr. Lira L. Kr. Şekli Saatı ----- ,_ 

Çember raptiye 3000 49 1470 l 10 25 açık 14 
İnce kınnap 380 00 300 22 50 paıarhk 14 30 

1- Numunesiniu eb'ad ve evsafında fakat siyah renkte 
(3800) kilo çember raptiyesi ile numunesine uygun 
olmak üzere (300) kilo ince kınnap hizalarıada göı
terilea usullerle ayrı ayrı ıatın alınacaktır. 

11- Muhammen bedellerilo muvakkat teminatları hizala
rında gösterilm iştir. 

lll- Eksiltme 27.1.939 tarihine rastlayan cuma günü hiza·c 
lannda yazılı saatlerde Kabatafta Levazım ve Mu'ba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonuntla yapılacaktır. 

iV- Numuneler hergün sizü geçen Şube.le rörülebilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatler

de yüzde 7,6 güvenme paralarile birlikte yukarıda 

adı geçen Komiıyena gelmeleri ilin olunur. 
(421) 4-4 

• • • 
1- İdaremizin Karaaiaç barut deposunda şartoame ve 

projesi mucibince yeniden yaptırılacak ahıap iskele 
inşaatı açık eksiltmeye konmuştur. 

il- Keşif bedeli (~856.61) lira ve muvakkat teminatı 
(214.25) liradır. 

111- Eksiltme 30.1.939 tarihine rastlayan pazartesi ıünü sa
at 1-4 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 15 kuruş bedel mukabilintie 
sözü geçen Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenleri• fenni evrak ve 
vesaiki İnhisarlar İlifaat Şubesine ibraz etierek feaai 
ehliyet ve ekıiltnıeye iştirak vesikası almaları lazımdır. 

vı - İstekliler kaauaeD keadilerinde araaılan vesaik ve 

Galatasaray Lisesi 
Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: 

Muhammen M. 
Kilo 

600 
250 
500 
250 
500 

Tahmin F. 
Kurut 

60 
120 
90 
20 
22 

İlk teminatı 
Lira Kr. 

Ceviz içi 
Çam fııhtı 

95 25 Fındık içi 
Kut üzümil 
Kuru incir 
"ıandık içiade. 

Galataaaray Lisesine mayıı 1939 sonuna kadar lüzumu olan 
nevi, miktarı ve tahmin fiatı ve ilk teminatı yukarıda yazılı kuru 
yemişlerin 6.2.1939 pazartesi ıünü aaat 15 te Beyotluoda istıklil 
caddesinde 349 No.da Li1eler Alım Satım Komiıyonuntla açık ek
siltmeıi yapılacakhr. isteklilerin ıartnameyi rör•ek üzere Okul 
İdaresine ve Ticaret o.&a11aın yeni sene Yesika ye teminat mak• 
buzlariyle belli rün n saatte Komisyona gelmeleri. (381) 3-4 

Müteahhidlerin Nazarı Dikkatine 

Nikola DA VRANOF 
Ticarethanesi 

Polonya Kontrıplak ve Meşe Parke depo u 

Poloayaaıa en methur fabrikalarının yilkaek kalite 

KONTRIPLAK n MIŞE PARKELERİ buluaar 

AtlrH : Maiıııwut Pa,a Telefen: 12870 
Büyült Yıldız ilan N. 11-14 Telrraf:DAVRANO-lstanltul 

-

yüzde 7,5 rfivenme paralarile ltirlikte eksiltme ıçın 
tayi11 edilen ıün ve saatte yukarıda adı ıeçen Ke· 
miıyeaa ıelaaeleri ilin oluaur. (256) 4-4 

• • • 

Cinsi Miktarı 

Muhammen B. 
Beheri Tutarı 
Kr. S. L. Kr. ---- ._ ._..._. 

% 15 
teminat 
L. Kr. 

Çul 10214 kilo 6 58 663 91 99 58 
Çuval 2700 ,, 10 50 283 50 42 53 
Kanaviçe 2921 ,, 12 - 350 52 52 58 
Kola çuvalı 350 adet 9 - 31 50 4 73 
İp 6531 kr. 13 so ssı 68 132 25 

. Kmnap -4128 ,, 13 50 651 78 97 77 
1- Yukanda cins ve miktarı yazılı ıskarta sari• ve ip· 

ler ayrı ayrı pazarlık uıuliyle satılacaktır. 
il- Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları hiza• 

larında gösterilmiştir. 

ili- Arttırma, 8.2.939 tarihine rastlıyan çarşamba gilnü 
saat 14 de başlaruak üzere Kabataşta Levazım ve Muba
yaat Şubesinde müteşekkil Satıı Komisyonunda yapıla
caktır. 

iV- Nümuneler bergün sözü geçen Şubede rörülebilir. 
V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 15 teminatları ile yukarıda adı geçen Komisyona 
gelmeleri ilan olunur (444) 2-4 

• •• 
Muhammen B. Yo 7,5 

Miktarı Beheri tutarı Tem. Teslim Eksiltmenin 
Cinsi Kilo K. S. Lira L. K. mahalli Şekli Saat

1 --- -- -
Benzin 40000 2G SO 8320 62-4 Kabataş A. kapalı 15 
Motorin 959()0 1 - 6650 491 75 ,. ve Cibali " 15 30 

,, 24800 7 - 1680 126 - İzmir Fab. açık 16 
1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı 48.000 kilo benzin, 

İstanbul teşkilatımız içia 95.000 kilo ve İz.mir fabrikamız 
için tle 2-4.000 kilo motorin şartnam~leri mucibince ayrı 
ayrı hizalarında yazılı usullerle satın alınacaktır. 

11- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza
larında g6sterilmiştir. 

111 - Eksiltme 6.2.939 tarihine rastlayan pazartesi gü· 
nü hizalarında yazılı !aatlerde Kabataşta Levaıum ve Mu
bayaat Şuaesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şulteeefi alınabilir. 

V- Kapalı eksiltmeye girmek isteyenlerin mühürlü 
teklif mektubunu kanuui vesaik ile yüzde 7,5 güvenme 
parası makituıu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfları ihale saatlerinden birer saat 
evveline kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Baş· 
kaulığıoa 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 ilan olunur. (420) 3--4 

lmtiya ..a.lti " .,.. . bi 
Direktörl: L:a.iJ Giri 

Ba.ı!dıjı 7w: ARTUN ••rmnt 
G11lat• Billir Mika\ No. Hl 

1 A • N ,, '" - ,, 

· ı D.D.Y©LLAQI t. ff:ME U. MUl}UllLU U~DEN J. 

Aıatıda Hnelik muhammen bedelleri teminat miktarı hulun-
~ dutu yer ve iımi yazıla gayri menkuller birer ıene miiddetle ayrı 

ayrı kiraya vt-rilecektir: müzayede 6.2.939 pazarteıi rünü saat 10 
da Sirkecide 9 işletme binaııoında yapılacaktır. Şartnameler para
ıız elarak mezkur binadaki arttırma komisyonundan verilmek
tedir. 

Yeri Cinıi Muhammen Kira Teminat 

Yeşilköy 

Sirkeci 
Satış barakası 

No. 6 Kirğir mağaza 
100 Lira 

395 " 
395 n 

400 ,, 

15 Lira 
59,25 ,, 
59,25 n 

&O ,, 
n No. 5 ., • 

• 2 adet kübik aatış Barakası 

(446) 4-4 

SAYIN MÜTEAHHiTLERiN 
NAZARI DiKKATiNE 

T eahbüt edeceğiniz binalardaki biJcümle 
Elektrik Tesisatları 
mükemmel ve müsait şeraitle yapılır 

Nafıa Veltiletinın 2 ci sınıf 
Elektrık teııiHtcııı ebliyetnameııini haiz 

SAiT SAVCI 
Beyoğlu, Tünel Meydanı, 517 

lki•ci kat. Tel. 42956 
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T~l~phoae: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Pour la Publlcit~ ı'adreHer 
a l' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse T~Mvaphique : 

l• tanbul - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l' djudication .Mode Prix 

d'actjodicat utiaatif 
Cautioa . 
prOYlsoire 

Ueu d'adjadication et du 
Cahier deı Cbarreı 

Joura Heure 
~~~~~----~~~~~~~--~--~------~----------~--~~------

A) Adjudicatioos au Rabais 

CoAstrucWon-R6peratlon-Trav. Publlc~aterlel de ConstMtcöon-Cartogreef'I• 

Coutruction W. C. 

• route au eimetiere Edirnelupı 

(aj.) 
Rep. bltiase bureau recrutement a Kadıköy 

(aj.) 
Rep. bitiıae bureau recrutement Beyoflu 
Construction mur de aoutainement et repara

tion chaussee a Heybeliada. 
Conetr. paveı İl Eminönü Balıkpa.ıarı Rue 

Taıcılar 
TraY. pour retirer en arriere le lieu d'err~t 

des autobuı priı jardin Parti 

Gre a rr• 
• 4997 19 

" 
361 49 

" Publique 534 63 

" 
1890 20 

" 
722 30 

37S -

28 -

40 10 

141 76 

54 25 

Munieipalile Trabzon Mardi et Veadredi 
Com. Aeh. Command. Iıt. l'iadlldi 9·2-39 16 -

• 

" Com. Perm. Municipelite lstanbul 

,, 

Mun icipallte Ankara 

9.2.39 ıs -

30·1-39 10 -
10-2·39 14 30 

10-2.39 14 30 

17-2-39 ıo 30 

PrcduHs Chfmlques et Phermeceutitıu•a·lnstruments Sanitalres- FournHure pour Hôpitaux 

Ampoulea vides de 1 cc. : 1000000 p. de 2 
cc . : 900000 p. 

Bouteilles serum de 5,-10 et 20 litres de fa
bricatioa lena. 

Pli cach 10400 -

Publique 3700 -

Electriclt~G az-Cheufhııge Centrııı1 (lnsbıllatlen at Materiel) 

Aırndisaement de la ceatrale de tel.!pbone 
automatique in ter. de 35 liırneı en celle de 
70 lignes et celle exter. de 16 lignes en 
eelle de 21 ligaeı. 

Hebntament - Oheunurea - Tluua 

Toile poıır havreaac : 20000 m. 
Chau1Sures : 7000 paireı . 

L'adjudication qui devait avoir lieu le 9-2-i9 
po\lr l'achd de 16000 pairH bottioeı a 
ete anmılee. 

Necessa•re pour bain : 11 complets. 
Toile pour taies d'oreiller et nevresim: 3196 

aetreı. 

Articles de eellerie : 7 lots. 
" pour reparation de cbausıureı: 7 lotı 

Chaudicre a vapeur avec acceasoire : 1 p. 
Pierreı paves : 300 m3 
Pieceı de rechııng• pour machine marque Ster· 

linr Petrel : 9 lots 
Fil en laine pour chauıuttH : 10 t. 
Fil en coton pour chauseettes: 20 t. (cah. cb. 

P. 150) 
Fer a cheval : 1000 paireı. 
Trompe pour incendie : 500 •·· Raceordı 

masc et fem. : 20 p.- Boucbea : 20 p . 
Coacoura pour afficbe sur carton dim. 27 X 38 

foire intern. lzmir 939. 
Cible pour ecı.ırie : 20 p. 
Coff re-fortı : 50 p. 
Vasea de cuivre a aDH : 1000 p. 

Avoiae c 300 t. 
Savoa : 22 t. 
Ble coaea11e : 28,S t . (aj.) 
Beurre : 25 t. 

Gre a rre 2550 -

Cuira 

Pli cada le m. 1 02 

" 

Gre a fl'e 

" 

Gre a l're 
,, 

Pli cach 
P'9blique 

" 

30450 -

60 -
910 8G 

944 19 
763 80 

12500 -
m3 2 30 

502 ~· 

Pli cach le le. 2 35 

" 

Pli cacb 
Gre a gre 

., 1 50 

125 -
885 -

Publique la p. 19 -

• 
• 

Pli cac:ia 

" 

Pli cacb 

" 169 50 
,, 4 90 

16500 -
8800 -
2850 -

ı. lı:. o 92 

B) Adjudications a la surenchere 
Decom9reı de 3 bitiııses 

Poele en f alencea : 22 p. 
Fumier : 80-90 aacı . 
Tissuı en coton, ıoie et laine, boite en car· 

tea , fil de laine ete. 
Bois de aapin : 4490 m3 
Moteur marque Bolender: de 30 C. V. : 1 p. 
Pierre. 
Petrole : 1510 k. 

Publique 

" 
" 

19S -
70 -
40 -

Pli cacb le m3 5 05 
Gre a rre - -

.. 
Publique 

450 -
129 38 

fstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğünden: 
İhale günü 8 2 .39 mezat kaime numaraaı 1000 MA marka muh

telif numaralı gayri aafi Slkleti 367~ kilo ağırlığında 689 lira 70 , 
kuruş değerinde clemir civata somunu MKN 916 DB marka KS 1 
109 kilo 30 lira boyasız vernik MKN 1001 NMB (jP) 971 M ve 
NKS 11 K 500 G 31 lira mer1erize pamuk menaucat MKN 1213 
ASA 3 KS 170 K 5J LD müıtah:ıaratı kimyniye aanaiye MKN 
926 EV/SJF l N ve NKS 30 K 435 L 62 KD yün me>11ucat MKN 
925 EV SJF 1 M ve NKS Hl K 500 G 222 LD yüa menıucat 
MKN 5316 440 gram 81 LI) ipekli kadıu robu MKN 846 SMCO 
5 l 40 KS 60 K 30 LD iktiyol (tranıite) MKN 5306 64G gram 53 

780 -

277 50 

191 25 

1530 -
2283 -

9-
186 63 

71 -
58 -

937 50 
51 75 
38 -

1762 50 
2250 -

18 75 
132 75 

28 50 
6~5 63 
367 50 

1237 -
660 -
203 75 

1725 -

1700 -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 3.3.39 11 

Com. Acb. Etablisı . Hygiene Ank. 11-2-39 11 

Oir. Principale Douaaes lıtanbul 

Com. Acla. Min. 1'ef. Nat. Anlc. 
Com. Aob. Milit. Erzurum 

" 

Com. Acb. lnten.l lıt. Tephae 

" 

9-2-~9 10 -

17-2·39 11 -
11-2-39 10 -

7-2-3' 14 45 
8-2·39 14 30 

Com. Aeh. Com. G . Surv. Douan. lst. 7-2-39 11 -
11 15 
15 -
11 -
11 -

" Com. Ach. Econ. Monep. K.tache 
Com. Perm. Mun. lıtanbul 
Com. Ae ... Com. G. Surv. Douan. 

latanatul 
Com. Aab. Min. Def. Nat. Anlc. 

" 

7-2·39 
14-3-39 
11-2·39 
10·2-39 

16·2·39 11 
15-2-39 11 

Com. Ach. lntend. Iıt. Tophane • 10-2-39 14 
,, 

Prcıid. Comitc F oire lnter. lzmir 

Cem. Ach. Min. Def. Nat. Anlc. 

• 
" 

Com. Aca . lntead. lzmir 
,, Aakara 

Com. Ach. Regimeat Amasya 
Com. Aela. Mia. Def. Nat. Aak. 

Dir . Biens Nat. lıtanbul 

" 
" Dir. Venteı Douanea lıta11bul 

8·2-39 15 

ı-3-39 16 ~o 

13-2-39 11 -
14-2-39 11 
18-2-39 11 -

10-2·39 
11-2-39 
10-2-39 
14·2-39 

16 -
11 -
14 -
14 -

9-2-39 14 -
9·2-39 14 -
9-2-39 14 -

Dir. Foreta Denizli 20·2-39 15 -
Com. Acb. lntend. lst. Tophane 7-2-39 15 -
Municipalite Trabzon Mardi et Vendredi 
Dir. Venteı Douan .. lıtanbul 27-1·39 12 -

LD deri kadın çaataıı MKN 5311 2 K 220 G 164 LD ipek kadın 
elbiıeai MKN 5353 1 K 540 G 115 LD ipek menıucat parçaları 

MKN. Sa49 420 G 36 LD ipek menıucat MKN 5351 400 G 31 LD 
ipek menıucat MKN 5352 1 K 480 G 113 LD ipek menıucat 
MKN 5355 560 G 40 LD ipek kadın elbiseıi MKN 5366 500 G 
25 LD ipek sabahlık MKN 5361 460 G 34 LD ipek kadın elbiıesi 
ihale günü 12.2.39 MKN 5401 AZOA 210 M Ye NKS 304 kilo 
2012 lira 30 kuruş değerinde yüzde 30 nisbetiade sun'i ipeği havi 
yüa ipliti MKN 5465 4 K 700 G yün örme faaili ceket ve çorap 
MKN 5452 7 K 500 G 29 L 37 KD pamuk karyola takımı MKN 
5453 3 K 200 G 41 LD işlemeli yatak takımı MKN 5458 14 K 32 

Müteahhitlerin Takvimi 

Cuma 27-1 ·939 

Tu2'1a ve harç (Ask. F•br .) X• 905 
llelctrolizer klor cihazı (MMV) .,! 905 
HilkOmet koaağ'ı in~ . (Çanak. Nafıa Miid.) JY! 931 
• Ev ankazları {l.t. Beled.) X• 936 
Motopomp (Zonruldalc Beled.) ~\! 936 
Çanta (İst. PTT Müd.) J,! 936 
Göalülc ve demir karyola (DDY) .\' 936 
Kışlak e\bıselik ku111aı ve battaniye (Jndr. Gen. Kom. Anlc.) 1': 
Röntren filmi elevatör ve file.sa tör (İst. Bel ed.) X 931 
Demir direltleri, köşebcnd , travers demiri, demir civata ve 10111ııP ııul 

(Er.ine 8eled.) .\~ 938 di 
Köprü inş. (İmroz Kaymakaa .) .,,! 938 
Kestane telgraf direği (iıt. PTT Müd.) .,\! 938 
Havuz ve belediye haet. tamiri (Anlı:: . Beled.) ·'~ 938 
Elbiae tulum ve it gömle2'i (Anlc. Beled.) •'! 938 

it 

tu 
• Koyan ıütü (lst. Ziraat Mele.) .\! 938 
Çata inJ. (lıı:mit Tümen) 11._ 939 

\'fi 

bir 
la 

Gazolin (lıt. PTT Müd ) 1'"~ 939 
• Bubar makineıi, değirmen taşı v s . (Mıniaa Beled ) X 940 
HülcQmet lcona~ı inş . (Hopa MalmOd .) .\~ 942 

•• 
tir. 

• Kurban derileri (THK E.dirne Şub.) ,\! 943 
de 

Y apralc tütünleri nakliyatı (Çanak. lnhiıı. Başmüd. ) X 9-43 
inek yağı (Kutaaonu Liıesi Dir.) .1Yo:. 944 

Y• 
lu 
el, 

• Taı (Sıvas Beled.) ]\._ 944 
Hük6met konağı inş. (Çanak. Nafıa Müd.) .I\! 944 
Çember raptiye ve ince kınnap (lnhis. U. Müd.) J\~ 945 
Karoseri imali (Nafıa Vele. lııt. Elek. İşleri U . Miid.) :ı.~ 945 
Alay aancağı (Tophane Lva.) ~\'! 946 
Yangın söndirme ileti ( Anlı::. Lvz.) .,,! 947 
Mazot (Nevşehir Beled.) .;\! 947 
Yumurta (Konya Bölge Sanat Ok. Oir.) .X• 949 
Bakır termoııifon ve çıımaşır yıkama makinesi (Tophane Lvz.). ~ 
Kar eldiveni (Tophane Lvz.) ~\! 950 

"• le 
di 

Mezbaha inf. (~inar Beled.) ~\! 951 •• 
Soğan, samaa ve uytin yağı (Çanak. Jaadr . Mclt .) J'~ 951 
Barut deposunda yap. telefon tesis. (Samıun lnhiı . 

1 

Memento des 

Vendrcdi 27·1-939 

Briques refractaire et mortier (Fabriques Milit.) No 905 
Appareil chlore clectroliııe (Minist. Def. Nat.) No 905 
Coastr. konak gouvernemental (Oir. Trav. Public ~anaklcale) No 
• Decombres d 'une biitiase (Mu~icip. lıtanbul) No 936 
Motopompe (Mun. Zoaguldak) No 936 
Sacs pour facleur (Oir. P.T.T. lıt. ) No 936 
Lunette et litı en fer (Ch. de Fer Etat) 936 
Etoffe pOut' uniformea d'hiver et couverture en laine (Com. 

Command. G en. Gendarm. Ankara) No 937 
Fil• roentgea, fixatcur et elevateur (Mun. lıtanbul) No 937 
Poteaux metallıque, boulons, ccrou ete. (Mun. Ezine) No 938 
Conıtr. pont (Kaymnknmat lmroz ) No 938 
Poteaux telt'graphique eQ bois de chataignier (Dir. P.T.T. l.t.) No 
Rep. bauin el hôpital municipale (Municip. Ankara) No 938 
Costumes et camiıoleı pour travail ( ,, ) No 938 
• Lait de moutoa (Dir. Ecole Agricole lıt . ) No 938 
Constr. toiture (Oiv. lzmit) l'o 939 
Gazoil (Dir. P .T .T . lıt.) No 939 ~ 
• Machiae a vapeur, meule pour meulia ete. (Mun. Maaiaa) No 
Contr. konak gouvernemental (Dir. Fiıc Hopa) No 942 
* Peaux et boyaux (Ligue Aviation Turque Suc. Edirne) No 9.f' 
Traneport de feuilleı de tabacs (Dir. Moaopoles Çanakkale) No 
Beurre (Dir. l!ycee Kastamonu) No 944 
"' Pierreı (Munieip. Sivaı) No 944 ~ 
Conıtr. konak gouvernemental (Dir. Trav. Pub. Çanakkale) No 
Attache pour cerce~u et ficelle (Dir. Gen. Monopole& No 945 ,j 

Fabrication de carrosıerie (Miniıt. Trav. Pub. Dir. G en. Af. Ele"' 
cite lıt .) No 945 

Drapeaux pour l'armee (lntend. T-ophane) No 946 
E.xtincteur d'incendie (lntecıd. Ankara) No 947 
Mazout (Municip. Nevşehir) No 947 
Oeuf (Dir. F.cole Metier Konya) Ho 949 
Thermonisipbone et chaudierea pour linge (lntend. T ophaae) N° 
Gıntı pour neiıre (lntend. Aakara) No 950 
Coastr. abattoir (Municip. Dinar} No 951 l 
Oirnons, paille et huile, d'olive (Eeole Gend. Çanaklcale) No 9SI 
Instal. telephonique au d epôt de poudre (Dir. Monop. Samıun) No 

LD sepet aandık MKN 5459 4 K 30 LD kullanılmış yün e~ 
MKN 5460 1 K 700 G 43 LD kullanılmış ipek elbiıe MKN ·f/, 
700 G 56 LD ipek kadın elbiseıi MKN 5524 700 G 56 LD 1 I 
kadın elbisesi MKN 4283 28 K 100 G 19 LD pamuk yelek,. fı 
tari, .lon, ceket, şalvar MKN 4334 11 K 590 G 2l LD ipekh ~ 
muklu menıucat MKN 5324 340 G 25 LD deri kadın çıııl 
MKN 169 KS 122 M ve N 35 kilo 36 LD mukavva kutu rtl~ 
152 BB 136 M ve NKS 29 K 30 LD mukavva kutu MKN 
FWD 10 M ve N 42 K 47 LD mukavva kutu 3585 7 K 750 G 
LD aun' i ipek mensucat. (Devamı var) 
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