
0 ÇONCO SENE No. 933 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye için Kuruş 

3 AYLIGl 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Ecnebmemleketler için 

12 aylığı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbQl değildir 

·~·············· 

CUMA 

Hergfin çıkar iktisadi, mali ticari ve zirai 
I 

~., .. z 

27 lkinciklnun 1039 

. ...,,, ............ ..... 
~ IDAREHA NE : 

Y oğurtcu hanı, l ci kat 
No. 3 ve 4 

• Galata, Perşembe Paıarı 

• iLAN ŞARTLARI 
ıdarehanemizcle ıarütülOr 

Telıır.: İst. MO:-lAKl\SA 
Telefon. : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

...,,, ............. . 
Umum Müteahhitlerin Tüccarların ve 

d 
Mesleki Organıdır 

emleket 
raç edilecek mallar 
ihracat eua1ına lazım olan 
~vat imali için memleketimize 
ıren kanavi,elerden yapılan 
U.vaUar yerli mamul ve meh· 
ullerle dolu olarak ihraç edil
İii takdirde bu çuvalların bir 
enelik müddete mi, yokıa iki 
~enelik müddete mi tabi oldu· 

u tavzihe muhtaç görülmüş 
~ Yapılan tetkiklerden sonra 
ir ıenelik müddetin bu çuval· 
arın bot olarak ihraç edildiği· 
.• ııöre olduğu tavzih edilmiş· 
•r. Yurda sokulan kanaviçeler· 

den iınal edilen çuvalların da 
r•rli rnamul ve mahsullerle do· 
d.u ~larak ihracı şart kılınmış 
•ğıldir, 

Hariçten hazır olarak ithal 
~dilen yerli mamul ve mahsul· 

leriıniıin ihracına mahsus çuval-•r , . . 
b ıçıo ıki ıenelik müddet ka· 
ı:' edilmiş olduğuna göre tari· 
._ kanununa ıöre ithal edilen 
l(an • 1 avıçe erden yapılacak çu· 
Tallar yerH mamul ve mahıul· 
eriıni 1 d') d' . ı e dolu olarak ihraç e 1 • 

•ğı takdirde bunların da iki 
••uoı:ırı.. -n.ıı.ıı.4. ... - :_ .. :ı:- _._ • • 

ıuıa görülmüştür. 
• • • İıtanbul Kauçuk ve Kablo 

Fabrikası Türk Anonim şirkati 
hiııe u~netleri Borsa kotundan 
çıkarılmıttır. ' ----Alınanya en yüksek kaliteli 

tiftiklerimizi satınalmak 

Haber eri 
ithalat bürolarının bu kara· 

rında tiftiklerimlzin içinde bu· 
Junma11 lazım gelen yağ mik· 
tarı yü:ı:de niıbetle gösterilmiş· 
tir. Birinci otlak tiftiklerinde 
eskiden yüzde 12 olarak kabul 
edilen niıbet yeni usule göre 
yatıız bulunacaktır. 

İkinci oğlakda yüzde l2 nis· 
beti yüzde 10 a, en iyi vasati 
mallarda yüzde 12 nisbeti, yüz
de ona, iyi vasati mallarda 
yüzde 15 oisbeti yüzde ona 
vaaati mallarda iıe yüzde 17 
ni11beti yüzde ona indirilmiştir. 

Bu ıuretle ithal edilecek tif· 
tiklerin kaliteleri daha ziyade 
yUkselmiş olacaktır. Ancak bu 
kaliteli mallarımız için ithalat 
bürol rı fiyata y6kıeltmemitler· 
dir. Yağlı tiftiklere verilen fi 
yat sif Hamburı 90 kuruştur. 

Dün piyasamızda 350 balya· 
lık bir parti tiftik satılmış. Ka
rahisar mallarının kilosu 120 
ve işlenmiş Ankara mallarının 

kilosu 147,5 kuruştan verilmit· 

tir. 

Brezilya ile anlaşma-
nın es:::::u:•l-:ıı~ .. 

Türkiye· Brezilya ara.anda 
ktedilen anlaşmanın bir yıl 
~ıha uzahlmasıaa dair teati 
olunan notalarla anlatmanın 
meriyet şeraiti tesbit edilmiş-

tir. 
Anlaşma inkizasından bir a~ 

evvel tarafların biri veya dı· 
istiyor f h d'l kt' ğeri canibinden eı e ı ece. ır. 

Harnburg ticaret ateıemiı:den Aksi takdirde anla~ma merıyet· 
IÖnderilen en son rapora göre te kalacak, heran, 30 günlük 
~lınanya permi daireleri Tür· . ihbar ile akit taraflar· 
kıye liftikleri için eıki ve ye- ~:!ınbiri tarafından feshedilebi-
ni griti niıbetlerini tesbit ve 
il• lecektir • 
...,:n etmiştir. • 

11 1 
K nameler Ticaret muahedelen -. "an un ar, arar 

B d k te dövizlerin birinci kanun 
orsa a o . f. 1 1938 ayına aid vasatı Çek ıat arı 

Gıı. -k i h' lar Veklletinden: . 'b umru ve n ııar b t 1939 akşamına kadar ıb ara 
1 şubat 1939 tarihinden 28 dşu ~ote olan ve olmayan dövizlerin 

•hnınaaı lazım gelen ve borsa ~ . 
vaıati fi atları &fağıdR gösterilmıştır. 

lı&n olunur. 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Franııı franıı 
100 Liret 
100 l1Viçre f ranıı 
100 Flori• 
100 Rayitmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çekoıluak kuronu 
100 Pez.eta 
100 Zloti 
100 Peng5 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 

Lira Kurut 
5 87 

125 60 
J 31 
6 61 

28 43 
68 34 
50 -4() 
21 ıs 
1 07 
1 54 
4 31 
5 87 

23 73 
24 82 
o 90 
2 80 

34 28 
30 23 

Santim 
25 
25 

50 

50 
50 
5l 

125 
50 

25 

75 

75 

Artırma, eksiltme ve ihale hakkındaki 2490 
sayıh kanuna bir muvakkat madde 

eklenmesi hakkında kanun 
Kanun No: 3559 

Madde 1-2 ha:r.iran 1934 ta· 
rih ve 2490 sayıla Arttırma, ek· 
ıiltme ve ihale knnuouaa aşa· 

ğıdaki muvakkat madde eklen· 
miştir. 

Muvakkat madde - 28 0.938 
tarih ve 3525 sayıla kanunla tas· 
dik edilen kredi anlaşma mu· 
kaveleıi mucibince mubayaa.ı 

İcab eden eşya ve levazım, 2490 
sayılı Arttırma, Eksiltme ve i
hale kanunu hükümlerinin tat-

. 
Kabul tarihi : 13.1 .1939 

biki kabil olmayan hallerde aid 
olduğu vekiletlPrin teklifi üze· 
rine Maliye Vekaletinin müta· 
leası alınarak icra Vekilleri 
Heyetince teabit edilecek eaas· 
lara göre miibayaa edilir. 

Madde 2- Bu kanun neirİ 

tarihinden muteberdir. 
Madde 3- Bu kanunun ic· 

raama icra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

16-1·939 

) AKA AL 

in aat · Tamirat · aha işleri ve Malzemesi .. Harita 

İstanbul Komutanlığı Saboalma Komisyonuadaa: 

İhale günü talibi çıkmıyan Edirnekapı Şehitlikleri da· 
bilinde yaptırılacak olan Y.Ollarm pazarlıkla ihalesi 9 şu· 
bat 939 perşembe giloü saat 16 da yapılacaktır. Muham
men keşif bedeli 4g97 lira 19 kuruştur. İlk teminatı 375 
liradır. Şartnamesi ve sairesi bedeli mukabilinde inşaat şu· 
besinden verilebilir. 

· *. ihAle günü talibi çıkanyan Kadıköy Askerlik ıu
günü saat 15 te yapıla'caKtır. 'ıhı\uc&uanJ .. 1..-<}2/\ - -----L .. 
lira 49 kuruştur. ilk teminatı 28 liradır. Şartnamesi be· 
deli mukabilinde verilebilir. 

Ankara Belediyesinden : 
Parti bahçesi önündeki otobüs durak yerinin geriye 

alınması on beş gün müddetle açık eksiltm~ye konulmuş· 
tur. 

Muhammen bedeli 722.36 liradır. 
Muvakkat teminat 54,25 liradır. 

• •. Ke,if bedeli 771 lira 58 lcuruf olan Sultanabmette Nakil· 
ben~ ıokağınm adi kaldırım tamiri açık eksiltmeye kon•lmuştur. 
Keşıf ev~akile şartnamesi levazım miidürHitüodt1 ıarülebilir. 

İst~klıle~ 2490 sayılı kanunda yazılı nıikadan batka bu iti 
yapabılecrğıne dair Eminönü bat mvhendiılitinden alacakları fen 
ehliyet veılkaıile 57 lira M7 kuruşluk ille teminat makbaz veya 
mektubile beraber 10-2-39 cuma ııünü 1aat 14 30 da dailht encü· 
mende bulnnınahdırlar. 

lıaçJar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

Gümrük muhafaza teşkilatı için 122 kalem ilacın 
30.1.939 pazartesi günü s'aat 1 l de pazarlığı yapılacaktır. 

Tahmini tutarı 1400 liradır. İlk teminat 105 liradır. 
Şartname ve liıtesi komieyondadır. Görülebilir. 
lsteklileriu gün ve saatinde ilk teminat makbuzları Ye 

k~nuni ~eı.ikalar~le birlikte Galata eski ithalat Giimrüğil 
bınasuadakı komısyona gelmeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdi\rlUğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 8250 lira olaa ve 0.2.~39 pazar· 
tesi günü saat 15 te k1'pah zarfla ihale edileceği evvelce 
ilin edilmiş olan olan 15 ton gliserin bu kerre görülen 
liizuma biuaen 22.2.G39 çarşamba gilnü saat 15 te kapklı 
zarfla ihale edilecektir • 

İhale Ankarada askeri fabrikalar nmum müdilrlüğü 
binası içinde toplanan satınalma komisyonunca yapılacak
tır . 
lerın mu·uın.n. ......... ___ _ 
lif mektublarını mezkur gUnde saat t 4 e kadar komulyo· 
na vermeleri ve kendilerinin de 2498 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gln Ye saate ko· 

misyona müracaatları . 
••• 

.MJayene ve pan ımam tro! takımları, madeni e§ya 
doğum ve bakım evleri için iki gurup takımı cihazı ile 203 
kalem al!t alınacaktır. Bak: lst. Sıhhi Müesseseler A. E. K. 

il~nlarıua. Şartname ve keşif resimini görmek istiyenlerin her 
gün yazı işleri kalemine ve isteklilerin de l 7 .2.939 cuma * • 
cuma günü saat 10,30 da Belediye encümenine müraca- 75 kalem eczayı tıbbiye alınacaktır. Bak : İnhiıarlar 

* 

atları. ı _u_~ _M_n_· d_._n_ın_ı_a-rı_n_a_. -...ııııım!!!!lll!ll!l!ll ___ !!m!_~!mm!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
lıtanbul Bele•cliyuinden : 

Keşif bed. ilk teminatı 

Tahmiı caddesinin yeni parke tat Hive· 
ıile tamiri 

Bahkpaurında Hasırcılar caddesinin tamiri 
Yedikulede Tathkaynak ye Kuyulu sokak 

kaldırımlarının tamiri 
Samatyade mütessellim ıokatı bozuk kal· 

dırımınm tamiri . 
Şehrimini Saraymeydanı ıokatın\n tamiri 
Kadıköy Hasırcıbaşı sokağı adi kaldırım 

tamiri 

896 59 
1185 77 

l302 26 

661 36 
531 JO 

1188 00 

Kadıköy Yoğurttu park yokutu atli kal· 
dmm tamiri 1412 29 

Kadık<Sy Şifa sokatı şoıe1inin tamiri 919 51 

67 25 
88 93 

97 67 ' 

49 60 
39 85 

89 10 

10 9% 
68 9i 

Kadıköy Merdivenköy mama şoıeaiain 
tamiri 2721 28 204 10 
Yukarıda keşif bedelleri yazılı işler ayrı ayrı açık eksiltmeye 

konulmuştur. Keşif evrakile şartnameleri leYazım müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı veıikadaa haşka 
fen i,leri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve1ikalarile ve 
hizalarında ıöıterilen ilk teminat makbuz veya mektubile bera· 
ber 10.2.939 cuma günü uat 14 buçukta daimi eacümeDde bulun· 

pıahdırlar. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat veMalzemı 

Ulukışla Belediye Reiılltinden: 
Kuabanın elektrik te1isah 
Keşif bedeli 13,558 lira 13 kuruştur. 
İhale kapalı zarf uıulile yapılacaktır. . . . 
İhale 8·2·39 çarşamba fÜDÜ ıaat 15 te be\ed1ye tiaıre11Dcle ya· 

pılacakbr. 
Muvakkat teminat 1017 liradır. 
Arzu edenler plan ve feant ve ekıiltme ıartnameıini dah·ede 

görebilirler. • 
:::Z:E 

Matbaa işleri, Kırtasiye,, Va~ıhane,. Malzemesi 

••• 
Muhtelif mnrekkep alınacaktır. Bak : inhisarlar U. 

Müd. ilanlarına. 
• l ı 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır ~ 

1 tanbul l .. evrzım Amirliği Satınalma. Komisyonundan: 

100 lıvef Kuronu 
100 Ruble 
Borsada kayıdıu .. bazı clöYiılerin 

23 74 
inci kanun 1931 ayına aid 

••*Keşif bedel 1891 lira 20 kuruş olan Emin5nünde Ba· 
lıkpazarı ve taşçılar sokağı parke kaldırımının yeniden 
yapılması açık eksiltmeye konulmuştur Ketif evrakile şart· 
namesi Levazım Müdürlüğünden görülebilir. 

Nevresim, yatak çarşafı ve yastık yüzü için 23872 m.et~e 
bez alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 1J.2.3~ ~a~arteiiı gu· 

.. saat 15 de Tophanede İstanbul levazım A.mırlı~ı satınal
:Ua komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 6803 lira 52 
kuruştur. lllc teminatı 510 lira 26 ku~uşt~t. Şartname . ve 
n .. m nesi komis'Jonda •örülebilir. lsteklılenn kanuni vesıka· 

vasati çek Hatları Lira K,arut Santim 
26 21 75 

100 Danimarka kuronu ı:.n 75 29 uv 
100 Norveç kuronu 59 -
100 Fialancliya markı 2 t7 75 
100 Eatoaya markı 32 S6 50 
100 Rupi 43 ·ten fiatlar ko· 
Bu d<Svizler Bor1&da kayıdlı olmadıtından yerı etmez ' ı· t' t ammua . mlHrlikçe bir ıüna taahhüd ve mH u ıye ı az 

İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka 
bu işi yapabileceğine dair Eminönll Başmühen.lis· 

liiinden alacakları fen ehliyet ve 141 lira 78 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 10.2.939 cu· 
aa günü saat 14 buçukta Daimi Enclmende bulunma-

lıdırlar. 

u u ti • 1 . .:ı b' 
larile beraber teklif mektuhlarını ıha e saatınuen ır ıaat ev• 

vel komi&yona vermeleri. 



MONAKASA GAZETESi 

Bu gün iia olunan Onakasaıar ve Müzayedeler List:esı 

Cinai T M- t · Gün Saat Şekli Muhm. bed. emin_a_t ___ u_r_a_ca_a_y;,.e_r_ı ________ .,,......,....._ 

MOn aıar 

inşaat, Tamirat, Nafıa lşlerl, Malzeme Harrta 

Beyoğlunda Kumbarııcı yokuşu parke kaldırım 
tamiri 

kapalı z. 

Kadıköy Ü!manağ'a mab. ihlas sok. depo inş. aç. elcı. 

,, Zühtüpaşa n Şefikbey sok. adi kal· 
dırım tamiri ve inş. 

Kadıköy Cafcra~a ah. Muratbey solc. kaldı
rım tamiri 

Kadıköy Rımmpaşa mah. Recaizade Elcrem 
solc. kaldırım tamiri 

Hasköy Oa anıı2'• mab. ihlas aok. kaldırım tamiri 
T abmiı cad. yeni parlce t.ş illvesile tamiri 
Balıkpuarında Hasırcılar cad. tamiri 
Yedilcule Tatlıkaymak ve Kuyulu ıok. lcaldı

rımlımnın tamiri 
Samatya Mütesellim sok. bozuk kaldırım. tamiri 
Kadıköy Haaırcıbaıı ııok. adi n ,, 

,, Şifa n şoıesioin tamiri 
Mcrdivenlcöy Mama şoıeıininin tamıri 

Sult:nahmette Nakilbent soka~ının adi kaldı· 
rım tamiri 

,, 

,, 

" 

,, 
• ,, 

,, 
,, 
.. 
., 
• 

Küçük pazarda Tekirdağ iskelesi tahta boş sok. pu. 
kaldırım tamiri 

Kadıköy Tepe sok. adi kaldırım tamiri • 
Y crcbııtan Taşısavakla sok. ,, ,, ,, 
Çenberlitaş tavukpaııarı ıok. adi kaldırım tamiri ,, 
Şehriminindc Mevlanekapı cad. Dibekçi ~l.i ve ,, 

Küçüksaray ıok. arasında!d kısmın tamırı .. 
Şebremioinde Mıızbarefcndi sok. kald~rım tamm ,, 

llAçl r, Klinik v 1 p nçlyart alftt, Ha tano Lev. 

llAç: 122 kal. 
Eczayı tıbbiye: 75 kal. 
Gliserin: 15 t. (tcmd.) 

paz. 
aç. eks. 
kapalı z. 

Elektrik -Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzm..!!ll. 

6310 16 

804 54 
461 -

610 ~o 

1332 -

651 -
896 59 

1185 77 
1302 26 

661 36 
1412 29 
919 51 

2721 28 
771 58 

104 05 

441 -
283 76 
416 84 
426 65 

228 62 

14CO -
643 -

8250 -

Ulukışlanın elektrik tesisatı knpalı z. 13558 13 

Men ucat, Elbl e, Kundura, Çomn 

LAstik çizme: 6 çift-muşamba: 10 ad. 
Müıtahdimin elbisesi dikimi işi: 89 talc. 
NevrHim, yatak, çarşafı ve yastık yüzü için 

bez: 23872 m. 

paz. 

• 
kapalı z. 

178 -
311 50 

6803 62 

Matba lşlerl· Kırtasiye • Yazıhane LevaZ1mı 

.. ,_ ........ u ~yası, Muşamba-Hah v.a. 

Otel, kuino ve lokanta için karyola, yatak, 
Hndalya, masa v.s. demirbaş eşya 

Ker st ·Tahta v.s. 

Kadron, döşe elik tahta, tahta, ve lata 

Nakliyat· Bo artma -YDklutm 

Köm6r tahmil ve tahliyesi: 9000 t. 

MDtef rrlk 

Kuma, kfirek, kaldıram çekici, kazma ve kü· 
relc s.pları 

Demir: 1,5 t. 
Kaldırım taıı: 300 m1 
Granit başlık taşı: 340 ad.-Fridman yağ pom· 
puı silindiri: 30 ad. 

27-1-39 da alınacağı ilin edilen 800 ad. hat 
bakıcı çantası a1ınması sarfınazar edildi 

Dekovil malr;eme i: 3 lcal. 
Bas idil (100 k. luk): 1 ad. 
Mnhtelif mürekkep ve v rnik: 2200 k. 
Mahruti çadır: 300 ad. 

Hava taayikli sırt pülverizatör: 500 ad. (tcımd) 
El ile kabili sevk arabalı pülverizatör: 30 ad. 

(temd) 

Beygir ve •ığırları lı:ırp ağa mabsuı kırpma 
makinesi: 50 ad. 

Dizel motörlü yol silindiri: 6 ad. (şart. 216 kr) 
Beyoğlu ask. şubesi dam tamiri için m lzeme 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Limon: 157700 ad. (temd) 
Arpa: 600 t. 
Un: 200 t. 

b MQz yedeler 

Resmi ve sivil elbiıe, §apka, kaput v.s.: 18 kal. 

pu. 65 4l 

lcapalı ı:. - -

pu:. 

" aç. ele•. 
paz. 

aç. elcı. 

,, 
n 

kapalı z. 

,, 
af. cks. 

,, 

96 25 

210 -
m3 2 30 

4600 -
800 -

2199 - • 
17400 -

17000 -
3600 -

1350 

kapalı E. 4320 
paz. 

aç. ek•. 3154 -
kapah ı:. 16500 -

,, 24000 -

aç. art. 

473 26 

22 84 
34 57 

45 78 

99 90 

48 82 
67 25 
88 93 
97 67 

49 60 
105 92 

68 96 
204 10 

57 87 

15 61 

66 15 
42 56 
62 53 
64 -

34 29 

105 -
48 23 

618 75 

1017 -

26 70 
23 40 

510 26 

9 81 

405 -

t4 44 

31 50 
51 75 

345 
60 -

164 25 
1305 -

1275 

101 25 

3240 -

236 55 
1237 50 
1800 -

55 -

l•tıınbul BelediyHİ 
• 

• • 
" " 
., . 
., " 

,, ,, 
" n 
., . 
n " 

., n 

" " 
o ,, 
n ,, 

,, .. 
n n 

n "' 
,, . 
,, ,, 
" n 

,, n 

9-2-39 14 30 
9-2-39 14 30 

9-2-89 14 30 

9-2·39 14 30 
10-2-39 14 30 
10-2-39 14 30 
10·2-39 14 30 

10-2-39 14 30 
10-2-39 14 30 
10-2·39 14 3t 
10-2-39 14 30 
10-2-39 14 so 

30-1 39 14 30 

27-1-39 14 30 
27-1-39 14 30 
27-1·39 14 30 
27-1-39 14 30 

27-1-39 14 30 

Gfimr . Muh. Gen. Ko•ut. İst. SAK 30-1-39 l l -
inhisarlar U. Müd. 16-2-39 15 30 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 22-2-39 15 -

Ulukııl Belediyesi 

İstanbul Belediyesi 
lst. PTT Müd. 
Tophane Lvz. SAK 

Mutia Vilayeti 

. lstanbul BelediyHi 

D.D.Y. Kayseri 

lıtanbul Bolediyesi 

n • 

" ., 
D. D. Y. Sirkeci 

lıt. PTT Müd. 

inhisarlar U. Mild. . ., 
• • 

• 

DDY Aak. Malzeme Mtıd. • H. 
ı• Tesellüm ve Sevk Şeflig-i 

Ziraat Vek. SAK Ank. ve Jıt. 

• • 

M. M. V. SAK 

" ., 
l11t. Komutanlığı SAK 

Tophane Lvz. SAK 
Urfa Tflmen SAK 

n " 

lıt. i.mniyet Müd. 

pa-

8-2-39 15 -

28-1-39 11 -
30·1-39 14 30 
13-2-39 15 -

6·2-39 

28-1-39 11 

13-2-39 15 -

28-1-39 11 

28-1-39 11 
11-2-39 ıı 

30·1-39 1 l 

16-2-39 14 -
16-2-39 15 -
16-2-39 14 30 
14-2-39 15 30 

13-3-39 15 -
30-1-39 11 -

13·2-39 10 -

13-2-39 15 -
30-1-39 10 -

6-2-39 14 -
15·2-39 10 -
15-2-39 15 -

14-2-39 15 -

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünd n: 

Kumaşı idarece verilmek diğ r levaıımı müteahhide 
ait olm k üzere kasketile birlikte 89 takım müstahdimin 
elbisesinin dikimi işi evvelki müteahhit tarafından temin 
edilemediğinden na ve hesabına olmak üzere pazarlığın 

yeniden açılması icap etmiştir. Pazarlık 30.1.939 pazarte
si günü saat 14,30 ta B. Postahane binasında toplanacak 
alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 311 lira 50 kuruş, muvakkat temi
at 23 lira 40 kuruştur. İsteklilerin mühürlü nümune Ye 1 

ıartnamcsini görmek üzere aıüdürliik idari kalem levazım 

27 lktncikiau• 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

Fi atlar 

CiNSi 

Buğday yumu ak 
,. sert 

,, kızılca 

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

,, 1 ci 
Fuulya 
Ceviz kabuklu 
Ceviziçi 

Afatı 
Kr. Pa. 

5 22 
6 2 
s 28 
4 12 

4-
4 22 

19 -

Ku9yemi çuvallı - -
,. dökme - -

19• Fındık 
Tiftik mal 114 -
Tiftik Og-iak 
Su Hm 
Yapak Anadolu 

,, Trakya 
Mı11r beyaz 
Mı•ır sarı 

Yulaf 

20-
52 20 
67 -

Sansar deriıi 1500 

26.1.938 

Yukarı 

Kr.Pa. 

5 32 
5 10 

20 -

4000 

Gelen 
Butday 
Arpa 
Çudar 
Un 
Yapak 

ısır 

Kepek 

iç ceviç 
Zeytin yatı 
Tiftik 
Susam 
Kuıye 
Mercimek 

Giden 
Aapa 
Tiftik 
i~ ceviz 
Kuşyemi 

l . fındık 
Dış Fiatıar 

Buğday 

• ,, 
Arpa 
M11ır 

Linrpul 3 
Şikago 3 
Vinipek 2 
Anvera 2 
Londra 3 

Keten T. : • 6 
Fındık G. :Hamburg 

" L. : 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

26.1 939 

Beı:.clya Sultant Kilo 
Sırık domates 
Dolmalık bQber 
Sivri bOher 

Patates 
Araka 
Çalı fasulyesi 
Bar\ıu•ya kırmızı 

• ye il • 
Bakla (lıı:mlrdco) • 

Ayıekadın fasulye • 

lll]>&Dak 
Kök kereviz 
Pırasa 

• 
" 

Karnabahar 
Enginar 
Yeşil ıalata 

Yeşil soğan 

aded 

• 
100 • 

Maydanoz demet 
Pancar 

Havuç • 
Kere'flz Yaprak • 
Şalğam • 
Kırmızı turp 
Bayır turpu 
Balt:aboğı 

Yer elması 

• 
• 

lı:flo 

• 

• 

6-

== -
5ı) -

2-
5-
2-
ö-

10 -
so -
1-

- 5v 

2-
2 
2-

70 -
150 -

,, Mersin 
Dereotu demet 

" 200 -oo -;r; 

_ -ı Gümilşhane elması kilo 11 -
Amasya elmnsı • 18 -

- - İnebolu elması • ıo -
- İngiliz elması (taraklı) 10 -

- - Ankara ar udu • 80 -
8-

lnebolu armudu 10 -
,...,.. - Ceviz 

55 -

s 
7 -
2 60 

18 -
14 -
80 -

1 50 

- 75 

2 50 

s -
4-

8 -
- 60 

1 60 
5-
5-
9-

200 -
250 -

110 -
2JO -
250-
-·-

1 Ayva 6 -
Ferik elmn11 
Kestane 

Nar 

Mu• uArH 
Muz 

• 7-

• ..,,. 
• 110 -

Ataç kavunu Adet 2 -

Yeril il onlOO adıd :JM-
Ecnebi limon 100 • 175 -

Portakal Dörtyol SIUık 250 -
• • 64. 325 -
• • 8 .225-

• 100 • :!10 -
• 160 

Portakal Alanya 1ıJC A 180 -

• • 80 270 -

• 64 800 -
• 86 

c Fenike J60 975 -

• • 200 S7ö -
it Rize 100 150 -

• 80 175 -

• &1 2l>O -

.. • 
• • 
• 

Kestane kaba~ı 
Karadeniz armudu u -
Nnne demet liO 

İst nbul Belediyesi den: 
ö 

•t: 

Ş hreminind Mazharefendl ıokaj'ı 
kaldın tamiri 

Ke,if bedeli 

228 62 

Mi 
lık temi~ li 

34 29 gt. 

Şehremininde Mevlan kapı cadde•inin 
Dibekti Ali ve Kilçüksaray sokakları 
aruındaki ıımın tamiri 

Çemberlitaşta Tu·ukpazarı aokajının 
adt kaldırım tamiri 

Yerebataada Ta,ıavaklar sokatmın 
kaldmm tamiri 

Kadıköy Tepe ıokağımn adi kaldırım 
tamiri 

426 65 

416 84 

283 76 

441 00 

.9 
8400 

62 53 

42 56 

66 15 

Ketif bed li yukarıda yazılı bulunan iıler ayrı ayrı pazarlı~ 
konulmuştur .. Pazarlık 27. 1.939 cuma gfinü uat 14.30 da Daill"' ~aı 
:Encümende y pılaczaktır. Keşif evrakı EneOmen kaleminde görO" -
lebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesik don başka 9" t 
işe benzer ii yaph§'ına dair ekıilt eden evvel Fen işleri Müdilt" • : 
lüğünden lacakları f n ehliyet vesikalarlle h znlarında gösteril•" 
teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazıl. günd• 
saat 14,30 da Daimt Encü ende bulunmalıdırlar. (631) 

kısmına, pazarhk gün ve ıaatinde de muvakkat teminat •• 
makbuzu ile komisyona müracaatları. 
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İs tan ul Be ediyesinden : 
Keşif bedeli 104 lira 5 kur 1 olan Kftçükpazarda Tekir· 

ağ iıkel ıi (Tnhta boş) sokağının kaldırım . t~mir.i. pazarlığa 
onulmuştur. Evra ı Eneilmen kaleminde görul bılır. lst k· 
ler Eminönü Başmühendiıliğlnden alacakları fen. ehliyet v 
1 lira 61 kuru,luk teminat makbuz veya mektubıle b raber 
~.1,93g pazartesi günü ıaat 14,30 da Daimi 1incümende bu· 
•nmahdırlar. -
lobilya, Ev ve Bnro eşyası, uşarnba, Hah v .s. 

Muğla Vilayetinden : . 
Muğla Vilayeti İdarei Hususiyesine aıd otel, kazino ve 

L • • k ı t ılan 2780 lirahk ~anta ıçın satın alınması arar a~ ır .. . . 
ltyola, yatak, sandalya, masa ves ıre hor turlü ? m.ır
ş e§ya 6.2.939 günü ihal olunmak üzere eksılAtmıye 
nulmu tur. isteklilerin teklif mektubları ve kanum te
natile birlıkte kataloğ göndermeleri iliin olunur. 

ıt ef err ik 
fstaabul Belediyeıinden : 

ilivri kazası köy okullarına lüzumu olan ve hepıine. 1699. li~a 
kuruş bedel tahmin edilen 13850 tane Marsilya nevı yerlı kı." 
İtile 310 tane mahya açık eksiltmeye konulmuştur. Şartoame11 
tım ınüdilrlüğüode görülebilir. lıtek1iler 2490 sayılı k nunda 
ıh veıika ve 127 lira 44 kuruşluk ilk teminat makbuz v~ya 
~tubile ber ber 9•2• 39 perşembe günü saat 14 buçukta daımf 

lbende bulunmalıdırlar. --
lıtanbul Levazun Amirliği Sahnalma ~o~i~~onu11dan: 

500 ... t h rt u 20 adet erkeklı dışıh rekor 20 a· _,e re yangın o nm " 
•ğızlık alınacaktır. Pazarlık] eksiltmesi 8-2-~9. çarşamba gu· 

1•at 15 de Tophadede İstanbul levazım iimirlıtı satınalma ko· 

Yonunda yapılacaktır. . 
liepıinin tahmin b deli 885 lira teminatı 132 ~ıra 75 kuruştur. 
• \ IOOo "ft 1 1 acaktır Açık ek iltmesı 10-2-39 cuma _ çı na ın a ın • • . . . ı 
u 1 8 at 14 de Tophanede İstanbul lenz~m a~ırlığı s~tına ma 
lıyon d 1 kt Tahmin bedelı 125 lıra temmah 18 un a yapı aca ır. 
7S karuştur. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
İdar 'bt' . . ksiltme yolu ile alınacağı ilan ı ıyacı ıçın e . 

lnıiş olan SOU adet hat bakıcı çant~.sı.~a aıt ve 
l,939 saat l5 de yapılacak eksiltme gorulen lüzum 
rine ve şimdilık iptal edilmiştir. Alakadarlara tebliğ 
O'Qr, 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. 
İdaresinden : 

2490 1 k 46 ıncı maddesinin (A) fıkrasına f" sayıı anunun 
1kıtn ayrı ayrı pazarlıkle · 
340 adet O 82X 036 22 eb'adıoda granit başlık taşı 
30 ad t Fridma'n y~ğ pompası silindir. . .. . 
Satın alınacaktır. Pazarlık 30.1.939 pazartesı gunü sa· 
11 de Sirkecide 9 cu işletme binasında Satıualma k~: 
Youuoda yapılacaktır. Numuneleri görmek ve şeraıtı 
anıa.k üzere komisyona müracaat edilmesi. 

Zir at Vek6leti Satınalma Komisyonundan: . - " 
'Pal . t 'ki' 500 adet ıırt pülvarızatoru sa· l ı zarf uıuhle hava azyı ı 

a •nacaktır. 
li•Psi0 • h b d l' 17000 lira muvakkat teminat 1275 
it, 

ın mu amen e e ı 

iinak 6 müddeti 27•1.39 dan itibuen 45 gündü~. Münaka.a 
. 39 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 de Zıraat vekale-
•naıında :ııatınalma komiıyonunda yapılacaktır. . 
Şıtrtı:ıaıne Ankarada Ziraat vekAleti ıı:abnalma k~mısyonuadan 
llbulda Ziraat müdürlüğünden parasız olarak verıllr. 
u İşe talihlerin muvakkat· teminat mektubları veya makbuzla-
e 2490 1 k 2 3 ııddeleıinde yaz.ılı vesikaları ve tek 

1ayı ı anunun , m t• d b' 
ektubları.,. havi kapalı zarflarını münali:asa saa ın en ır 
Önceye kadar komlıyona vermeleri ve saat 15 de komisyon· 
•tır bulunmaları. 

illi Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundau: 
liepsine tahmin edilen fiatı 135@ lira olan 50 .adet 
gir v .. 1 k .. mahsus kırpma makınası e sıgır arı ırpmag d M M 'V 
·939 pazart si günü saat IO da Ankra a · · · 
nalma Ko. da açık eksiltme suretiyl sntınah~ac ktır. 
lk teıninat 1O1 lira 25 kuruş olup şartna esı ve nü· 
eai her gün öğleden sonra komisyonda görülür. 

STANBUL SıHHİ MÜESSESELER 
RTTrRMA vE EKSİLTME KoMisvoNUND N 

ocsslc ve doğum bııkım evleri için iki gurup takım cihazı ka· 
Zarfla kailtmeye konulmuttur. 

1 1 
d 

Ekıiltnıe 8.2.939 çarşamba a-ünü saat 15 de Çağa 0 k un a 
•t 'Ve içtimai Muavenet Müdürlü~ü binasında kurulu Komis
a Yapılacaktır. 

Mubanırnen fiat: 7000 liradır. 
Muvakkat garanti 525 liradır. . . 
!stckliler şartnameyi her gün Komisyondan alabıhrler. 
lıteklUer cari ıcneye ait ticaret oda11 veıikasile 2490 ıa: 

•nunda yauh belgeler ve bu işe yeter muvakkat garan~ı 
uz vey banka mektubu ile birlikte teklifi havi rarflarını ı· 

•aati•den bir 1aat evvel Komiıyona vermeleri. (479) 

MONAKA.SA GAZETESi 

fstanbul Komutanlığı Satına) Komisyonundan : 
Beyoğlu Askerlik şubesinde emaneten yaptırıl cak 

dam akt rmasile derelerin tamiri için IOzum eden malze .. 
me satın alınacaktır. Pazarlığı 30 ikincikanun 939 pazar
tesi günü saat IO da yapılacaktır. İsteklilerinin belli g ün 
ve saatte Fındıklıda komutanlık satınalma komiıyonuna 
gelmeleri. 

••• 
Bir adet çamatır yıkama v çalkalama makinHi alınacaktır. 

Bak fıt. Sihhi MucHeseler A E K ildnlarıoa. 

••• 
300 adet mahruti çadır alınacaktır. Bak : D.D.Y. 

·il nlarına. 
1 

••• 
Dekovil m al.temesi muhtelif mürekkep ve vernik ile 

bir baskül alınacaktır. Bak : İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Heybeli da verem sanatoryomu için bir çamaşır yıkama ve 

çalkalama makinası açık eksiltmeye konulmuıtur. 
1- Eksiltme 8-2-939 çarşamba gllnli saat 15,30 da Çağaloğlun

da Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğfl bin&1ında kurulu Ko
miıyonda yapılacaktır. 

2- Muhammen fiat 1400 liradır. 
3- Muvakkat garanti 105 liradır. 
4- İstekliler şartnameyi her gün Komiıyondan atabilirler. 
5- İatekliler cari seneye ait ticaret oda11 vesikasile 249U sa· 

yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz •ey a banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte Ko-
misyona gelmeleri. (480) 

İstanbul Vakıflar 
Direktörlüğünden: 

Kıymeti 

Lira Kr. 

278 42 

407 17 

738 42 

406 21 

Pey parası 
Lira Kr. 

20 89 Mercan Dayahatun mahallesi Çakmakçılar 
yokuşu büyük yeniden ikinci katta 20 
No. lu kargir odanın tamamı. 

30 54 Kumkapıda Tülbentçi Hüsamettin mahal
lesinde 678,92 metre murabbaındaki vakfa 
ait ars nın tamamı. 

55 39 Fatihte Sarı Güzelde Ha.an Halife mahal· 
lesinin Cami sokağında Hasan Halife vak
fından 562, 2 metre murabbaındaki rsa· 
nın tamamı. 

30 47 Fatihte Çıkrıkçı Kemaleddin mahall sin
d Cami ıot..ağınd Çıkrıkçı Kemaleddin 
vakfından 238,99 metre murabbanıdakl 
arsanın tamamı. 

Yukarıda vazılı emlak aablmak üzere 15 giin müddetle açık 
arthrmaya çıkarılmışbr. ihalesi 6.2.939 pazartesi günü saat 14 de 
icra edileceğinden talihlerin Çenberlitaşta Vakıfla.· Batmüdürlüğü 
Mahlülat kalemine gelmeleri. (411) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 
H. Tabiplikleri için ıotın ahnacık 23 adet muayene ve pansı• 

man Troı takımları açık eksiltme-ye konulmuttur. 
1 Eksiltme 8.2.39 çar.,amba günü ao.at 14 de Çağaloğlunda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mildtırlüğü bina11nda kurulu Komis
yonda yapılacaktır. 

2- Mub mmen fiyat: 2250 liradır. 
3- Muvakkat garnnti: 168 lira 75 kuruştur. 
4 lıtekliler şartnameyi her gün Komisyondan 1 bilirler. 
5 istekliler cari seneye aid ticaret oda11 veıikasile 2490 sa

yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
m ltbuz veya banko mektubu ile birlikte belli güo ve ıaatte Ko-
misyona geltneleri. (482) 

. ,, ,, .. ,, .. ,, 
1 I l :r f U. MUDURLU UN DEH • 

Muhammen bedeli 17400 lira olan 300; adet mahruti çadır 
14.2.939 alı günü saat 15,30 da kapah zarf uıulü ile Ankara'da 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girme k iıteyenlerin 1305 liralık muvakkat teminat il 
kanunun tayin etti i veıikaları ve tekliflerini aynı gOn saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeler• lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden datıtılacaktır. 

(590) 1- 4 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan : 

::s: 

Diyarbakır Numune hutanesinin 24 kalem madepl eşyası açık 
ekıiltmeye konulmuştur. 

1- Ekıiltme 8-2-939 çartamba günü s at 16 da Çağaloğlunda 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Mildürlüğü binasında kurulu Komis· 
yonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fint 1658 liradır. 
3- · Munkkat garanti: 124 lira 35 kuruştur. 
4- isteklileri şartnameyi her gün Komisyondan alabilirler. 
5- İstekliler cari seneye ait ticaret odası veıika.ile 2490 ayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat sraranti makbuz 
veya banka mektubile birlikte belli gün ve saatte Komisyona 
gelmeleri. (4'18) 

layfa 3 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
o o 7,8 

Cinsi 

Dekovil 

Mubam. 
bedeli 

Miktarı Lira 
teminat Eksiltmenin 
L. Kr. Şekli Saatı 

3 kalem Sif H.paşa 4600 345- Açık 14 
malzemesi 
Muh. mürek· 2200 kilo 
kep ve vernik 

2190 16425 
" 

14 30 

Baskül (100 ki) 1 adet Sif 800 60 - " ili 
Eczayı tıbbiye 75 kalem 643 48 23 ,, 15 30 

1- Cinslerile miktarları yukarıda yazılı malzeme açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiı.a· 
larında gösterilmiştir. 

Ill- Eksiltme 16.2.939 tarihine rastlayan perşembe gü· 
nü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Şartnamelerle listeler parasız olarak hergüo ıözü 
geçen Şubeden alınabilir. 

V- Dekovil malzemesi eksiltmesine girmek isteyen 
firmanın fiatsız tekliflerini, verecekleri malzemenin profil· 
lerini, detay resimlerini, eksiltme gününden bir hafta ev
veline kadar inhisarlar Umum Müdürlüğü tuz fen Şube
sine vermeleri ve eksiltmeye girebilmek için tekliflerinin 
kabulünü mutazammın bir vesika almaları lazımdır. 

(625) 1-4 
• • • 

Muham. B % 7,5 

Cinsi Miktarı 
Tutarı 
L. Kr. 

teminatı Eksiltmesi 
L. Kr. Şekli Saati -Taktir cihazı için 31 kalem 

montaj malzemesi 
550- 41 25 Açık 14 30 

Teknik alatı 20 • 1258 IO 94 35 Açık 15 
1- Diyarbakır fabrikası taktir cihazı montajı için sa· 

boalın acak bakır, çelik, gaz boruları, çelik gaz flanjları; 
Valf RHkor gibi 31 kalem malzeme ile şarap laboratuva
rı için de 20 kalem teknik aliit Şubemizdeki listeleri mu
cibince ayrı ayrı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

11- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza
larında yazılmıştır. 

lil - Eksiltmeler 9.2.9i9 tarihine rastlayan perşembe 
günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Listeler hergün sözü geçen Şubede görülebilir. 
V- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 

Jerde yüzde 7,5 güvonme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur_ (514) 2-4 

• • • 
Miktarı Eb'at 

d09 adet 7 ,800 M3 400X25X~.6 
300 ,, 8,736 " 400X28X2.6 
1 Yukarıdn ebat ve miktarı yazılı ceman 16.5~6 met .. 

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

besabile 636.64 lira ve muvakkat teminatı 47.75 liradır. 
Ill- Eksiltme 28.1.939 tarihine rastlayan cumutesi gü· 

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

••• 
1- İdaremizin Paşabalaçe fabrikası ıçın şartnamesi mu-

cibi ce satın alınacak 2 adet Donki tulumbası açık 
eksiltmeye kon uştur. 

11- Donkilerin muhammen bedeli 1200 lira ve muvakkat 
teminatı 90 liradır. 

ili- Eksiltme 30.1.939 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 14,30 da K bataşta Levazım ve Mubayaat Şu· 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak herl'fin sözü geçen Şu
b den alınabilir. 

V- Donki!er W erthington ve W eise u11d Monski marka
lı olacaktır. 

vı- lst klilerin eksiltme için tayin edilen gün ve aaatte 
yüzd 7,5 giiveeme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçe Komisyona gelmeleri ian olunur. (272) 4-4 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Diyarbakır Numune baatahaneıinin Nlaaiy• aerviıine ait 203 

kalem alat açık eksiltmeye konulmuştur. 
1- Eksiltme 8.2.939 çarşamba gfin6 Hal 15 de CağaloQ-lunda 

Sıhhat ve içtim i Muavenet MOdürlüj"ü bioa1ında kurulu komiı
yonda yapılacaktır. 

2- Muhammen fiyat 1119 lira 18 kuruttur. 
3- Muvakkat garanti 83 lira 27 kuruttur. 
4- İstekliler şartnameyi her güa komiıyondan alabilirler. 
5- lıtekliler cari seneye ait ticaret odası veıikaıile 2490 sayılı 

kanunda yazılı belgelerle ve bu işe yeter muvakkat garanti mak· 
buz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve Hatte Komiı· 
yona ırelmeleri. (481) 
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VENDREDI 

Q otidie de Adjudication 

1 

ADMINISTRA 1'101\ 

Yogbourtchou Hı.n 
ter Efage, N. 3-4 

Gal , Perchembe Bazu 

T!l~pboae: 49442 

Botte Poetal N. 1261 

Oç 

Pour la Pobllclt ! ı 'adreuer 
a l ' Adminiıbation • ournal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de I'Etat 

Adre ae T~l~fll'aphlque : 

lutanb l M0NAKASA 

Tabi au Synopti ue des judications Ouvertes Aujou;d'hui 
Objet de l'adjudication Mode 

d'adiudicat 
Prix 

esti 111• t jf 
Cautioa. 
provisoire 

Ueu d'adjudication et du 
Cahier dea Cbargeı Joura Heure 

~~--------~--------~,----~----------·~----~~~,----------~----
A) Adjudications au Rabais 

Co tructfon-R~aration-Trav. Publlcs-Meterlel de Constructlon-Cartoqraphl 

Reparation pave rue Kumbaraoı Yolc.uıu a 
BeyoA'lu 

Coutruction depôt a Kadıköy 
,, et reparatioa pave a Kadıköy 

Reparation pave iı Kadıköy Caferağa 

,, • ,, ,, Rue Raıımpaıa 
• ,, ,, Haskay Rue lhlu 

Reparation pave rue TahIDis 
,, 'route rue H111ırcalar Balıkpauar 
,, pave ,, Kuyulu iı Y dikule 

Pavage rue Samatya 
Rep. rue Şehremini 

,, pave rue Ha ırcabaşı iı Kadıköy 

• chaussee rue Şıfa a Kadıköy 
,, ,, a Kadıköy 
,, pave a Sultanahmet rue Naknlbent 

Repar. pave rue Tahtaboş iı Kfi.9ük pazar 
,, ,, ,, Tepe a Kadıköy 
,, ,, • T •ısavaklar a Y erebatan 
• ,, ,, Tavukpıızar iı Çenberlitaş 

• ,, entre rucs Dibekci Ali et Küçik
saray a Şehremini 

Repar. pave rue Moıhar Erendi a Şehremini 

Pli cacb 

Publique 
,, 
,, 
,, 
• 
" ,, 
,, 
" ,, 
,, 

,, 
,, 

Gre a gre 

" 
" 
• 
• 

,, 

6310 16 

304 S4 
461 -
610 50 

1332 -
651 -
896 59 

1185 77 
1302 26 

661 36 
531 30 

1412 29 
919 51 

2721 28 
771 58 
104 05 
441 
283 76 
416 84 
426 65 

228 62 

Prodult& Chlmlqu a-lnstrum 

Produitı pharmaccu\iqucs : 75 lotı. 
Medicamenta : 122 lots 

Publique 643 -
Gre iı gre 1400 ~ 

Cilycerine : lS t. (ai) Pli caoh 8150 -

Elecdricft&Gaz·Chauffnpe Central (in talletl n et Met~riel) 

lnstallıtion electrique d'Ulukıila Pli cach 13558 13 

Habillttment - tlau ures - Ti us - Cuir 

Bottines en caoutcbouc: 6 pairas· lmpormea· 
ble : 10 p 

Confection habits agentı subalterneı : 89 
complets. 

Toile pour nevresim, draps de lil et taies d'o
railler : 23872 m. 

Trav ux d'lmprlmerle-Papeterle -

Gre iı gTe 178 -

• 311 50 

Pli cacb 6803 52 

Div. encre (Voir Divera) Publique - -

Ameubl ment pour Habltetion et Bureaux-Taplsserle ete. 

Uts, matelas, chaiaes, t bles et autres objeta 
d'inventatre pour hôtel, casino et restaurant 

Bola de Construotlon, Planchee Poteaux ete 

Cadroa, planche et lattes. 

TPlnaport-Chargement - D "charaement 

Charıament et d echargement houille: 9000 t. 

Olvers 

Pulveritateu• ia dos a preasion d'Air : 500 P· 
(aj.) , 

Pulveriıateur tranııportable iı voiture iı alo : 
30 p . (aj.) 

Machine a tondre leı chovaux et les boeufs : 
50 p. 

Cylindre tie route a moteur Diaael: 6 p. (cab.ch. 
P. 216) 

T entes coniquea : 300 p. 

Pierrcs paves : 300 m3 
Manches pour pell s et pioche, marteau, pal

le et pioche. 
Fer : 1,5 t. 
Materiel pr. rep. toiture bureau recrutement 

Beyoğl• 
Cylindre pour pompe d'lrnile Fridman: 30 p.· 

Picrres granit : 340 p. 
L'adjudication du 27-1-39 COllCernaııt l'achat 

de 800 eacs a ete annulee. 
Materiel pour voie d ecauville : 3 lotı 
Encre et vernis : 2200 k. 
Bascule de 100 k. : 1 p. 

Provlalona 

Citrons: 157700 p. (ııj.) 

Orre: 600 t. 
Pırine: 200 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Uniformes, habib, c:hapeaux ete.: 18 lotı (aJ.) 

. 
Gre a gre 65 42 

Pli cacb 

Pli cacb 17000 -

-
Publique 3600 -

,, 13~0 -

Pli ach 43200 -

• 17400 -

Publiqu le m3 2 30 
Gre iı gre 96 25 

" ,, 

" 

Pablique 
,, 
,, 

Publique 
Pli caeb 

,, 

Publique 

210 -

4600 -
2190 -
800 -

3154 -
16SOO -
24000 -

473 26 

22 84 
34 57 
45 78 
99 90 
48 82 
67 25 
88 93 
97 67 
49 60 
39 85 

105 92 
68 96 

204 10 
57 87 
ıs 61 
66 15 
42 56 
62 53 
64 -

34 29 

Com. Per \tunicipalite Iatanbul 9-2-39 ıs -

.. 
" 
" ,, 
" 
" ,, 
" 
" ,, 

" 
• ,, 
,, 

" 
,, 

" 

" 

9-2-39 14 30 
9-2-39 14 30 

9-2-39 14 30 
9-2-39 14 30 
9-2-39 14 30 

10-2-39 14 30 
10-2-39 14 30 
10-2-39 14 30 
10·2-39 14 30 
10-2-39 14 30 
10-2-39 14 30 
10-2-39 14 30 
10-2-39 14 .30 
10·2·39 14 30 
30-1-39 14 38 
27-1-39 14 30 
27 1-39 14 30 
27-1-'9 14 30 
27-1-39 14 30 

17-1-39 14 30 

- faurnlture pour H6pitau:x 

48 23 
105 -

Com. Aob . Econ. Monop. K.tache 
Cooı. Acb. Com. G. Surv. Douan. 

lıtanbul 

16-2-39 15 30 
30-1-39 11 -

618 75 Com. Acb. D. G. Fabr. Milit. Aak. 22-2-39 15 -

1017 - Munioipalite Ulukışla 8-2-39 l' - · 

26 70 Com. Pcrm. Mun . lstanbul 28-1-39 11 -

23 40 Dir. P.Tı.T. lstanbul 30-1-39 14 30 

510 26 Com. Ach. lntend. lat. Tophane 13-2-39 15 

9 81 

405 -

1275 -

101 25 

3240 -

1305 --

51 75 
14 44 

31 50 

l45 -
164 25 
60 -

236 55 
1237 so 
1800 -

Com. Aob. Econ. Monop. K.tache 16-2-39 14 30 
• 

Vilayet Mu~la 6-2-39 

Coa. Perm. Municip. lıtanbul' 28-1-39 11 -

4 eme Expl. Ch. de Fer Etat Kayseri 13-2-39 14 -

Com. Ach Mlniet. Agriculture Ank. 13-3·39 15 
et lıtubul 

idem 30-1-39 11 

Com. Aeh. Mln. Def. Nat. Ank. 

• 
Administ. G6n. Cbaminıı de fer 

&tat Anlc. . Bur. Exp~d. H.paşa 

Com. Perm. Mun. lıtanbul 
,, 

., 

13·2-39 10 -

13-2-39 15 -

14-2-39 15 39 

11-2·3' 11 -
28-1-39 11 -

28-1-39 11 -
Com. Acb. Coamand. lıt. Fiadildi 30-1-39 10 -

9 eme Expl. Ch. de fer Etat Sirkeci 30-1-39 11 -

Dir. P.T.T. lıtubul 

Com Aca. Ecen. Monop K.tac:ha 

" ,, 

Com. Aoh. lntend. lst. Tophane 
Com. Acb. ~iv. Urfa 

,, 

Dir. SOrete 1.t. 

16-2-39 14 -
16-2-39 14 30 
16·2-39 15 -

6·2·39 14 -
15-2-39 10 -
15-2-39 15 -

14·2-i9 15 -

ficiels • 
vıs 

De l' Administration Generale des Cbed 
de Fer et des Ports de l'Etat Turc 

6 groupes de materiels de voie dont les noC051 

leurs eıtimatives et garanties provisoires sont indiq~ U 
bas seront achetes separement par voie d'adjudı in 
aous pli cachete le Mardi 7 Mars 1939 iı partir de k 
30 au local de l' Administration Generale iı Ankars· 

Ceux qui desirent y prendre part doivent reoıet :u 
la Presidenc de la Commission le jour de J'adjudi.c~;sa 
jusqu'iı 14 h. 30 leurs offres, les garanties pro\'1 11 ... k .... , 
indiquees ci-bas et les certificats exiges par la 10.1·/ h 

Les cahiers des c arges sont distribue gratuıt iki 

a Ankara par le Service des Approvisionnements 1 a 
Haydarpaşa par le Bureau de Reception. (290) ı'1e 

Valeur Gİ,i~ 
estimative pro lı " 

Ltqs. ~rar Nom 
1- 100 changements de voie 
2- 50.000 traverses metalliqu s 
3- Petits materialı de voie 

196.600 - ı ,.r. h 

176244 - 10 tak 
• '• b 

109.645 95 6 "?di 

22.933 30 1 ~ lat 
49.855 a. ııte 

'" 1 

4- 8 1 {produit etranger ou ons . d . . ,, ın ıgene 

. { Produit etr. 61.60 -
5- 1.000.000 de tırefonds ,, indi. 82.342 49 

ı:., a a 
'J tni 
I· ir. 

bu 
6- ~7,500 Arrcts contre 18.150 --

cheminement 
•ııın 

----'· k 

ı---M üteahhitl erin i ak vi ;j'.7 
~--------..------~--===::.,m;;:;;;-.:,,,_,m;;;;ıo:=.-~tiil'-t 

\'es 
Cum rtesi 28-1 939 

2-
Pıvyon ln§. (Kilis Alayı SAK) J\~ 930 t.119 
Taş ihzarı (O. O. Y. Malatya) X 936 fık 
Altlı Uıtlü somyalı karyola (jandr. Gen. Komut. Ank. SA" ıiaa 
Otobüs, trakt3r, pu\luk v . s. (Devlet Havayol. Um. Müd.) · fa 
Mazut (Nafia Vek. lııt. Elektrik işleri U. Müd .) J\; 938 ta 
Elbiselik ve paltoluk kumat (Mrk. Hıfzıııhha Müeııseseai SA~ t ol 
Bulgur (Kırklareli Tiimeni} "I\! 939 ~ıl 
Ford kamyonları için yedek parça (Gümrük Muhafaza Getı 1lld 

SAK ) .,, ! 939 • rı 
Serum beygırı (Ank. Mrk. Hıfz.. Uüesseseıi SAK) ~! 939 ._ ı 

lik Demir boru (Ank. Orman Fidanlık Müd ) X• 942 . 
Malatya Me leket bast. bakiye inş . ve tesisat (Malatya , ş 

JY! 943 _ ,:• 
• Koyun deriıi, keçi derisi ve barsak (T. H. K. lznik Şub . -. 
* Deri ve barsak (T . H. K . Samsun Şubesi) ~\! 945 1111 

Kereete (inhisarlar U. Müd ) J\'! 947 llla 
Elektrik tesisatı (Diyarbakır Nafia Müd.) .\! 948 
Elbise (Konya Beled.) .:\2 949 t~ 
Sad yağ ve kuru fasulya (Lüleburgaz. Ask. SAK) .'\! 950 t
T~lefon hatları için malzeme (iz.mir Telefon Müd.) X• 9i0 1da 

kordonlıırile, makine ksamı {lzmir Telefon Müd.) 1 k ,, . ~ 

Ataç direk (lzmir Telefon Müd.) ,,\! 950 
i i "' Beygir ve aya (M.M. V.) .\! 950 
ltıel 

-~~~~~~~~~~~~~~---_.-1'.kt 
M~ento des Fournisseut~ 

Sanıedi 28-1-939 

Construction pavillon (Com Acb. Bahillon Kilis) No 939 ~ 
Preparation de plcrr (Ch. de Fer Etat Malatya) No 936 l 
Litı doubles avec sommier (Co . Ach. Co mand. Gen (;el l 

No 937 
Aııtobus, tracteur, charrue ete. (Dir. Gen. Voie Aerien. Et•\ 
Mazout (Minist. Trav. Pub. Dir . Gen . Af. Electricite lstaııb 
Etoffe pour paletot et coıtumeı (Com. Ach. Oir. Hyg. An~ 
Bleı conoasseı (OiY. Kırklareli) No 939 
Pieccs de rcchangeı pour camion Ford (Com. Ach. Co•oıl 

Surv. Douatt. lıt .) Ne 9J9 
1 

Chevaux pour seru (Dir. Hyr. et Assist. Soc. Ankara) ; 
Tuyaux en far (Oir . Pe pi ierc Ankara) No 942 ) 1\4 
Achevement coaıtr. hôpital regional Malatya (Vıl. MalatY''ı( is 
• Peaux de cbevre, moulon et boyaux (Ligue Aviation 1° 

luik et Samsun) No 945 ını 
Cbarpeate (Dlr. Gen. Monopolcs) Ne 947 ıtr 

ıti lnııtal. ele trique (Dlr. Trav, Pub. Oiyarbakir) No 948 
Costumes (Municip. Konya) No 949 M 
ieurrc et haricots seos (Com. Ach . Milit. LOleburgaz) N° M 
Materiel pour lirne telephonique, cordon t accısıoire ;ı ırd 

(Dlr. Telephones lzmir) No 95 
Poteaux en boiı (Dir. Tele hones lzmir) No 95 


