
;tmco·sENE No. 937 

r~::; ~;;L::ı~••• 
1 Tü,ldye";p. Ku•uı ~ 
1 

3 AYLIGI 450 
6 it 850 

12 it 1 soo 
Ecnebmemleketler için 

12 ayhtı 2700 

Sayısı S kuruş 
Reımi makbuz mukabili olma
yan tediyat makbül değildir • ............................ 

SALI 

Herglln çıkar iktisadi, m li t ıcari ve zirai 

31 lkincikAnun 1939 

IDAREHA NE 
Y oğurtcu hanı, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata. Perşembe Pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
ıdarehanemizde görüşülür 

Telgr.: fst. MO~AKı\SA 
Telefon.~ 49442 

Posta kutusu N l261 

Umum Tüccarların ve Ü teah h: t l erin Mesleki Organıdır 

lenıleket 
nzin ve petrol 
Fiyatları 

nıden ucuzlandı 
bat 1939 tarihinden ıti-
lbuteber olmak üzere 

'W'e benzin teneke fiatları 
ilin gümrük resmi ve 
~le 'Vergiaindeki detitik
uz . 

erıne atağıda cetvelde 
ceti veçhile bet şehir 
teıızilen yeniden tesbit 
Ştir. 

er tehir Te kaaabalardaki 
••bt fiatları fstanbul ve 

1~tpo fiatlarına nakliye ve 
_I resirnlerle bayi kirı ve 
1•lc:ontoıunun İl&ve.i ıu-
ta · Yın ve tesbit oluna· 

' 63S 595 
tal 555 485 

555 495 

92 
77 

560 510 81 
Q 560 510 81 

111 
'W'e izmir depo fiatları: 

lft kuruş 
elı; büyük teneke: 453,42 
il .küçilk teneke 72,00 

Çıft büyük teneke 496,75 -
~iinkü piyasa 
te:İdolunun muhtelif yer· 

b •t•nbul piyaauına 35 
11iday, 4 vagon arpa, 1 

Çaydar olmak üzere 40 
frl•hıul gelmittir. 

Haberleri 
Bu malların hepıi satılmıştır. 

Bundan başka dün 24,30 dan 

100 çuval Tosya pirinci •atıl· 
mış, Ankara tiftiklerinden 85 
balyalık bir parti 117 kuruştan 
muamele görmüştür. 'Erzurum 
tiftiklerinden 72 halyahk bir 
parti de müfteri bulmuştur. 

Bayramda ticaret 
borsası kapalı 

Kurban b•yramı dolayı•ile 
İstanbul Ticaret ve Zahire Bor-
8811 kapalı olacaktır. Yalnız 
dördüncü güaü öğleden sonra 
Anadoludan mal geldiği taktir
de muamele görecektir. 

Bııyram günleri esn sında ge· 
lecek mallar, Devlet D mir· 
yolları ambarlarında depo edile· 

eektir. 

Ticaret odası Nevyork 
sergisi için levhalar 

hazırlıyor 

iıtanbul Ticaret ve Sanayi 
Oduı Mayıs içerisinde açılacak 
beynelmilel Nevyork dünya ıcr 
giıioe gör.derilmek üzere bütün 
dış memleketlerle olan ticari 
münuebetimizi gösterer. levha· 
lar hazırlamaktadır. 

Bu le•halar, 25 tane o acak-

t Levhalarda 1930 dan itıba-lf, 

ren yapılmış olan ihrac.at ile 
ithalat vaziyetleri grafıklerle 
gösterilmektedir. Bu. le halara 
na:ıaran, anlaşılıyor kı, son se · 
nelerde iktısadi ve ticari müna 
sebetimiı. daha :siyade,. Almanya 
Amerika, Romanya, ltalya ve 
Yuroslavya olmuştur. 

URiar' Kararnameler Ticaret muahedel~ı 

tkiye - Finlandya Ticaret Anlaşmasına 
ğlı it sayılı listeye dahil pozi~yonlarda 

tadilat yapılması için Finlandya 
Hükumetile teati edilen mek

tubların kabul ve tastiki 
Hakkında kanun 

tııun Ne. 3565 Kabul tarihi 18: 1.19~9 
dd _ k" Finlindıya Tıcaret iti.: 1-~~ huiran 1936 tarihli T~r ıye-2 03 pozisyonunda 
t 

5 
•na ılıtik il sayılı liateye da~al 379 ın 

379 
2 D 4 pozis-

b 
t•nluk kontenjandan 1263 kılogram 

1 
. · ·

0 
Finlin· 

• i d " aka esı ıçı litk' •faya mahıu• olmak üıere mun "hl' mektuplar 
Ulb.eti ile teati etlilen 12 mayıs 938 tarı 1 

;~ taadik: edilmittir. d" 
dd: 2 - Bu kanun neşri tarihinden. mu~ebe: ~;j d'lemurdur. 

a- Bu kanun icraya, icra Vekıllerı H 1 
20-l-19J9 

Mekbıplar 
Ankara 12 mayıı 938 

lia~eiye Vekaleti 
1 c.lçi, . 
1ali1ıd· k · teşebbüslera 

. ıya Sefaretinin, Yekilt!tim nezdinde va 1 b h d'lmiş 
••nde 37 . . • d" a se ı 

S • 9 2 • 3 pozıayoou için Fınlan ıyaya . • 
tonl k k 2 D 4 pozııyonun 

213 ~ entenjandan tenzili 4artile, 379 ta d"lmesi-
rlt .:~ıo_granılılc bir kontenjanın Finlindiyaya ba şe ~ildir

ukuınetinin muufakat eyleditini ekaelaaııoıza 
Şeref kazauırım · 

raaı ın L. • • lar araıın-
t .J u arrerdir ki yukarda irae edilen pozııyon k 

•ef•y h ' "kd nalnıı a-d a tna •ua olarak kabul edilen itbu mı ar 
37

9 2 
~cıe l263 kilorramın iclhaliai iatihdaf eyledij'inden "hl" 
llay0 .J • 93& tarı l 

•un.aq 5 tonluk k•ateajan 28 haıuran 

:e:: 

Türkiye Finlıindi} a ticaret ıınlaşmaaının meı 'i kalaeatı müddetçe 
relecek yeni devreler için sabit kalacaktır. 

Yüksek ihtiramatımın kabul buyurulmaıını dilerim Bay Elçi. 
Ekaelans 

Bay Onni Talaa 
Finlandiya Orta Elçeai 

Ankara 

Finlindiya Sefareti 
No: 525 

Bay Vekil, 

Ankara 12 mayıı 938 

Metni aşağıda yar.ılı bu günkiı tarihli mektuplarını aldıtımı 

Ekselaoalarına bildirmekle şeref kazanmm: 
Bay Elçi, 
Finlandiya Sefaretinin, Vekaletim nezdinde vaki teşebbüıler 

neticesinde, 379 2 O 3 pozisyonu için Finlandiyaya bahşedilmit 

olan 5 tonluk kontenjandan tenzili şartile 379/2 O 4 pozi•yonu n
dan 1263 kilogramlık bir kontf'njanın Finlandiyaya babşedilme

ıine Tiirk H kümetinin muvafakat eylediğini EkHlan11nıza bil· 
1 

dirmekle şeref kazanırım. 1 
Şurası mukarrerdir ki, yukarıda irae edilen poıiıyonlar ara-

11nda bir defaya mahsus olarak kabul edilen işbu miktar müna
kalesi sadece 12 3 kilogramın idhalini istihdaf eyledi2"inden 379 2 
D 3 poziayenundan 5 tonluk kontenjan, 20 haziran 936 tarihli 
Türkiye-Finlandiya ·Ticaret Anlaşmasının mer'i kalacağı müddet· 
ce gelecek yeni devreler için sabit kalacaktır. 

Yüksek ihtiram tının kabul buyurulmasını dilerim. Bay Elçi.n 
Finlandiya Hükumetinin yukardaki mektup huıaıunda tama

mile mutabık bulunduğunu, Ekselanalarına teyide müsaraat ey· 
lerim. 

Yüksek ihtiramatıam kabul buyurulmasını dilerim, Bay Vekil 
Ekselans Bay Tevfik Rüştü Araı 

Hariciye Vekili 
Ankara 

Kanun Düıtür Reami 
Gazete 

No. Başlığı tertib Cild Sahife Sayı 

I084 Türkiye-Finlandiya rnsında mün-
akid Ticaret ve Seyrisefain mua-
hedenamesinin tasdikına dair kanun 3 8 1534 

1719 Turkiye-Finlindiya Ticaret ve Sey-
risefain Mukavelenameıinin t111· 
diki hakkında 3 11 1886 

2913 Türkiye ile Finlandiya arasında 
6.6 1935 tarihinde imza edilen 
Ticaret Aalaşmaııınm taadiki hak· 
kında knnun 3 17 ~66 

3126 Türkiye-Finlandiya ticaret ve 
seyrisPfain Mulı:avelnamc•ine 
müzeyyel itilaf ile yeni tiearet 
muk'lveleıinin ta dikına dair 
l•anun 3 18 364 

lanlar, Emirler, Tebliğler 

Tedavüle çıkarılmaya başlanan 
yeni banknotlar 

Türkiye Cumhuriyt: t l\1erkez Bsnkasından : 

620 

1529 

3226 

3539 

Bankamızın 15 ikinciteşrİR 937 tarihinden itibaren teda· 
viile çiknrmaya başladığı yeni harfli hankuotlardaa 30- 1 -939 
tarihine kadar heş liralıklaıdan 39.803.995, beş liralıklardnn 
25 milyon 513 67 ı, elli lirahklardan 21.001.450, yüz liralık
lardan 22.255.600 ki cem'an 108.577.675 liralıktır. 

in aat - arm ·at · aita işler· v ıalzemesi -Harita 

Çanakkale Encümeni Daimisinden 

Eksiltmiye konulan iş: Gelibolu • Keşan yolunun 12+ 
000 - 48-ı!040 kilometreleri arasında üç parçadan müte· 
şekil ve 7349 metre tulünde şose tamiratı esasiyedir. 
Keşif bedeli 20969 lira 6 kuruştur. 

Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi ' 
B- Mukavele projesi 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
O- Tesviyeyi türabiye, şose ve kürgir iaşaata dair 

fenni şartntım 
E- Hususi şartname -
F - Keşif cetveli metraj cetveli, fiat bordrosu 

G- Malzeme grafiği 
I tiyenler bu şartnameleri ve evrakı Çanakkale Nafıa 

Müdürlüğünde bedelsiz olarak görebilir!er. 
İhale 16·2·39 perşembe günü saat 15 te Vilayet maka

mında toplanan daimi encümende yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usu1ile yapılacaktu. 

Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1505 lira 12 ku· 
ruşluk muvakkat teminat vermeleri ve gününden nihayet 
8 gün evveline kadar vilayet makamına müracaatle ala· 
cakları ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmeleri ve 93 
yılına aid Ticaret odası vesikasını ibraz etmeleri lazımdır. 

Karaisalı Belediye Riyasetinden 

Karaisalı belediyesince 3654 bedeli keşifli hamam yap
tmlacaktır. 

İhalei katiyesi 1.2 939 çarşamba günü yapılacaktır. 
İsteklilerin kaauui vesaikle Karaisah kazası belediyesi

ne müracaat etmeleri ilan olunur. 

Balıkesır Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Kapalı zarfla eksiltmeye konulan ve ihale günü muay

yen vaktinde hiç istekli zuhur etmemiş olan Balıkesir 
Çayırhisar Mevkiinde yapılan top garajı ikmal 'nşaatı bir 
ay zarfmda intaç edilmek üzere pazarlığa çevrilmişşir. 

Pazarlığı her gün Balıkesir kor satınalma komisyonun· 
da ve iş saatleri dahilinde yapılacaktır. İşin tahmin edi· 
len keşif bedeli 36165 lira 58 kuruş, muvakkat teminatı 
27 t 2 lira 42 kuruştur. 

İsteklilerin kanuni belgeleri ve muvakkat teminatları 
ile birlikte ve 23-2 39 günü akşamına kadar her gün k"
misyona müracaatları. 

Devlet Demiryolları İkinci İşletme Arttırma Eksiltme 
Komisyonundan 

Ankara garı karşısında idaremize ait binaların (çıka· 
cak malzemesi idareye ait) yıktırılması işi açık eksiltmiye 
çıkarılmıştır. 16.2.939 tarihine raslıyan perşembe günü 
saat 15 de ik:iuci işletme binasında toplanacak komisyon 
da ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 980 liradır. İsteklilerin kanunun ta
yin ettigi vesaikle muvakkat teminatı olan 73,50 liralık 
makbuz veya banka mektubunu hamilen muayyen gün ve 
saatte komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 

Şartnamesi ikinci işletme kaleminde görülebilir. 

ffAçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

25.1.939 günü eksiltmesine istekli çıkmıyan iki kalem 
ecZiıl 8 şubat 939 çarşamba günü saat 10 da MMV satın
alma ko. da açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

ilk teminat 225 lira olup şartnamesi ko. da görülür. 
Eksiltmiye girecekler kanuni teminatları ile birlikte 

eksiltme gün ve saatinde ko. da bulunmaları 
Hepsinin tahmin fiyatı 3000 liradır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Gümüşsuyu hastaıresi için bir adet elektrolize klor ci· 
han 14.2.939 salı günü saat 14 de Tophanede İstanbul 
Levazım amirliği satınalma komisyonunda açık eksiltme 
ne alınacaktır. Tahmin bedeli 1100 lira, ilk teminatı 82 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. İstekli
lerin kanu•ıi vesikalarile beraber belli saatte komisyou.a 
gelmeleri. 

t * • Askeri OrtR okullar için ikişer takım Fizik ders 
aletlerile Kimya alet ve eczası ve tabiiye takımı alınacak
tır. Açık ekailtmesi 15.2.939 Çarşamba i'ünü saat 14 de 
Toplaanede Levazım amirliği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. İıllu malzemelerin hepsi bir bayiden alınabile 
ceği gibi ayrı ayrı bayiden de alınabilehektir. 

Tahmin bedeli 4000 lira. İlk teminatı 300 liradır. Şartna
me ve şekillerini gösteren kataloğu komisyonda görülebi· 
lir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte ke· 
miayo•a gelmeleri. 



M0NAKASA GAZETESi 

ew gün li n olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

<linsi Şekli Mubm. bed. Teminat • Müracaat yeri Gün Sa t 

----------·--------------------------------------------------------------------------------------""'""=--
a MOnakasaıar 

lnfa6t, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harita 

Gelibola -Keşan yolunun arasında y8p. ~oıe ta• 
mirata: 7349 m. 

20069 06 

Bina yıktırılması 
Balıke1ir::I Çayırbiur mevkiinde yap. top gara· 

jı jkmal inı. (temd) 
Gureba but. yap. tamiral 

aç. eks. 980 -
paz. 36165 38 

aç. ekı. 4989 20 

ltl9lar, Kllnfk ve ispençiyari elit, Hastane Lev. 

!lek.trolize klor cihazı: 1 ad. 
Ecza: 2 kalem (temd) 
Fiaik den lletlerile künya, alit ve ccza11 

aç. eks. 
,, 
it 

1100 -

4000 -

Etektrfk -ffavagazı·Kalorlfer (tesisat ve malzmesi) 

Elektrik tcsiutı için konden1eli lokomobil: 1 
ad. 

Ayaznğada ıuvari binicilik okuluDda yap. 
harici elektrik teıiaatı 

Mensuc•t, Elbise, Kundura, Çamaftr v.s. 

Teıl: 16107 m. 

kapalı z. 8000 -

aç. eh. 800 38 

paa. 4026 75 

Mobilya ve bDro eşyası, Muşamba·Hall v.s. 

Mobilya: 79 parça 

K •reste · Tehta v.s. 

Tahta: 532 m3 (şart. 110 kr.) 
Talıta: BOO m3 

MDtaferrlk 

Basit: 126 ad.· İngiliz muzaaf makas: 4 ad.

ray iDbi1at tertibatı 3 ad. (ıart. 13-80 L.) 
(tead) 

Su te1i11atı için malzeme 
Gaz malzemesi: 11 kalem (tead) 
Romorltör: 2 ad. (ıart. 5 L.J 
Binek haynnı: 64 baş 
iç ve dıı listi~i: 35 ad. (temd) 
Demir dosya dolabı: 20 ad. 
Buz nakliye kamyonu: l ad. 
Okuma kitabı yazılması musabalı:ası 
Tarih kitabı yazılma11 mu1abakası 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Mercimek: 32 t. 
Zeytin tanesi: 14 t. 
Yataklık uman: 12 t. 
Kuru kayııı 
Toz teker: 2,5 t.- çekirdeksiz fiıtim: 2,8 '· 
SabuD: 200 t. 

kapah z. 3265 -

kapalı z. 
,, 

22001 
13200 -

kapalı • · 275890 -

fi 9490 1i 
aç. ekı. 600 -
kapalı z. 100000 -
pa:ı. 

" 
aç. ek. 

,, 

aç. elts. 
,, 

pu. 

" ,, 
kapalı z. 

2329 60 
2800 -
1000 -

400 -

3520 -
3920 -

1000 -

70000 -

1505 12 

73 50 
2712 42 

82 50 
225 -
300 -

60 -

302 01 

244 88 

1650 -
990 -

14789 ~e 

706 -
45 -

6250 -

324 72 
210 -

264 -
294 -

5250 -

Çanak. Vil. 

O.O. Yolları 2 nei lıletme Ank. 
Balıkesir Aıık. SAK 

lıt. V a\uflar Direk. 

Tophane Lvz. SAK 
M. M.V. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

Bolu Beled. 

lıt. KomutanhtJ SAK 

Tophane Lv.z. SAK 

N afıa Vek.lleti 

lnhiSflrlıır U. Mild. 

• • 

Naha Vekaleti 

lst. Komut. SAK 
M.M.V. SAK 
M. M. V. Deniz Mrk. SAK 
M. M. V. SAK 
Çanakkale Mst. Mvk. SAK 
Nafıa Vekileti 
Adaaa Beled. 
Maarif Vekilliği Anlc. 

,, . 
Anlc. LVI. SAK 

,, " 
TophHc Lvz. SAK . ,, 
Vize Tümen SAK 
lamir Lv.a. SAK 

16.2·39 ıs -

16-2-39 15 -
23-2-39 

16-2-39 14 -

14·2-S9 14 -
8-2-39 10 -

15-2-39 14 -

1~-2-39 

16-2-39 11 -

14-2-39 14 30 

17-2·39 15 

15-2-39 15 -
15-2-39 15 30 

ll-3·39 11 -

9-3 39 1t -
8-2·39 ıo ı5 

17-2-39 14 -
ı1-2 39 ıs -
7-2·39 10 -

17-2-39 10 30 
9-2-39 15 -

19 ay müd. 
10 ay m6d. 

16-2-39 10 -
16-2-39 14 -· 
10-2-39 15 -
13-2-39 14 -

6-2-39 
16-2-39 16 -

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat veMalzeme j Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v.s. 

Bolu Belediyesinden : 
İstanbul Levazım Amirliii Satınalma Komisyonundan : j Dikim evleri için 16l07 metre tela 14.2.39 pazartesi gü-

Bolu Belediyesi elektrik tesisatı için proje, fenni ve nü saat 14,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin be· 
hususi şartnameleri dahiliade bir adet kondeoseli lokomo- deli 4026 lira 75 kuruş ilk temioetı 302 lira bir kuruştur. 
bil kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Keşif be- Şar:tname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
deli 8000 liradır. kanuni vesikalarile belli saatte Tophaaede levazım amir-

İhalesi 13.2.939 pazartesi günü Bolu Belediye Encüme- liği satınalma komiıyonuna ıelmeleri. 
ni nd e yapı 1 aca ktır. İsteklilerin 2490 sa yılı kan una tevfikan ~!!'!!!!~!!!'!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~!!!!!!!~ıf!Mi!!l!!Mıl:P!l!!!!!!i!!!!!l!!!!l'!'l!!!ı!!!!!E!I~~~~ 
muvakkat teminat akçelerile 9'e evrakı lıizımelerile birlik
te ihale saatinden evvel Encümende bulunmaları ve tek
lif mektublarını vermeleri şarttır. 

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

• •• Bu işe aid şartnameleri görmek istiyenlerie Bolu Bele
diyesine müra caatleri lazımdır. 

79 par9a 
ilanlarına. 

mobilya alınacaktır. Bak: Nafıa Vekaleti 

İstanbul Komutanlığı Satinalma Komisyonundan 
Kereste, tahta ve saire 

• • • 
832 m3 tahta alınacaktır. 

ilaolaruıa. 

Bak: 

c:: ys-.wr-.-ı -
Müteferrik 

• inhisarlar U. Müd. 

a - -

31 lklBclklnu• 

ISTANBUL 
1Y inb 
aktır. 
!delle 

Ticaret ve Zahire Borsası •t 14 
___.dUvak 

======--""" 'ni g .. 

Fi atlar 

olNsl 

Butday yumuıak 
• ıert 

,, kızılca 

Arpa Anadol 
Keçi kalı 
Çavdar 
Arpa yemlik 
Z. yatı E. E. 

,, l ci 
Fa1olya 
Ceviz kabuklu 

Afatı 
Kr. Pa. 

5 25 
5-
s 15 
4 11 

49 -
4 -5 

Ceviziçi 54 -
Kuıyemi çuyalh - -

• dGlrme - -
t,. Fındtk 
Tiftik mal 
Tıftik Otlak. 
Suıam 

Yapak Anadolu 
,, Trakya 

Mı11r beyaz 
Mısır ıarı 

Yulaf 
Sansar deriıi 

20 10 
49 -

4 31 
4 7 

30.1.938 

Yukan 
Kr.Pa. 

5 35 
5 3 
5 28 
4 12 

51 -

63 -

Gelen Ton •bilin 
ş,a Butday 

Arpa 
Çndar 
Un 
il ısır 

lç ceviç 
Zeytin yağı 
Tiftik 
Pamuk 
Fa1ulye 
Mercimek 

flJ 
75 

1~ 22 
k ok "" . 

.,. ıa kit 

"" Mu 
~ııınart 
"" M·· 

~nü· ____ G_i_d_e_n_ 'f t e 

Aapa ./ltara 
Tiftik t5 M 
K ceviz ; kula 
Afyon t•kkı 
iç. fındık ... ..l)'a 
Yapak l 

..... lığı, Kepek /_ 
..:.:.;;~:...-0-ış_F_I a-t-1 a-r 'Ya 

Butday Linrpul 3 ıf M 
n Şikago 3 ~lere 
,, Vinipek 2 f lara 

() 91 l Arpa An ven ~ fi ı •ili 
Mmr Londra ~ ~lcak 
Keten T. : ,, ,..hı de 
Fındık G. ;Hamburı - f 

• - / usa L. : 
.. h 
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lstanbul Merkez Hah 
.ııbuı 
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liler , Fi atları Yaş Sebze ve Meyve 

~r ======== 28.1 939 ======:::::?la ı 
Beselya Sultan1 Kilo 
Sırık domates 

J;)olmahk bül»er 

_ _ Gümilşhane elması kilo 11 - 1 h 

~vri bilbs 

Patates 

Araka 
Çalı fasulyesi 
Barbunya kırmızı 

• ye~il • 

6- 7 60 

--
Bakla (lzmlrden). 5•) - 55 -

Ayeekadın fasulye • 

Lahana 
Ispanak 
Kök kereviz 
Pırasa 

• 
• 

Karnabahar aded 
fü:ıginnr • 
Yetil ıalata 100 • 

Yefil ıoğan 
Maydanoz deınet 

Pancar 
Hawç • 
l(Ct'eTiz Yaprak • 

Şalğam • 

J-
1 50 

J -
2 50 

fi -
9-

60 -

ı

-w 
2 50 

2 10 
R-
4-

2-
2 

6 -
jl 50 

17 -
15 -
90-

1 50 

- 75 

s
s 50 
s 60 
t 

Kırmızı turp 

Bayır turpu 
Balkaba~ı 

• -60 -60 

• ı 60 2 -
kilo 2 - 4 -

Yer elması • 4 -

Laz elma ı • 7 -
'fue sarımsak demel ı -
Mnndıırin !daııya 100 150 -

• Bodrum 150 -

Rize • 70 -
Fenike HiO -

,, Mersin ,, 260 
Dereotu demet - oO 

5 50 

8-
1 f>O 

210 -
300 -

90 -
230 -
300-
- -:'6 

Amaı;ya elması ı 5 -
lnobolu elma ı 7 -

lna-fliz elması (taraklı) 9 -
Ankara annudu • 25 -

lncbolu armudu ıo -
Ceviz 
Ayva 
ferik clmaııı 

Kestane 

Nar 

Muz yerli 
Muz 
Ataç kavunu 

• 

G-
10 -
7-

70 -
110 -

Adet 2 -

Yerli limen100 ndcd ~O -

Ecnebi limon ıea • 160 -

Portakal Dörtyol 361ık 2iö> -
• • 64 • 325 -
• • E0,.225-
• • 100 • ~10 -

• 150 200 -

Portakal Alanya 11)1) A 180 -

• • 89 270 -

G4 300 -
• 86 

c 

• • 
• Rize 

.. 
• > 

• • . .. 
Kestane kaba~ı kilo 
Kar ad eniz armudu 

Nane demet 

•li 
.ee~_...~~~~!!!l'!'!'!~~~~~~~~~~==~_..lat 

İstanbul Hayvan Borsası 
1 

Diri Satışlar Cetveli • - Art _____ _...;.. ________ ~~t 

Çeşit 

Beyaz Karaman 
Kızıl Karama 
Datlıç 
Kıvırcık 

Karayaka 
-
Kuzu 
Slt Kuzuıu 

Tiftik 
Keçi 
Oğlak 

Şark ÖkGzü 
Öktz 

Say111 

744 
297 

253 
422 

59 

3 

Ea atağı Eny61ıı 'e 
Ağırlığı 

1 
__ K,_._s_. _ __!!); 

31337 20 - 20 ,./ 
14084 19 - 20 r,D 

6964 
13856 

1 Hi5 

207 

21 -
21 -

15 -

13 -

/ 

21 5' 
22 ....... . 

18 ....... ı - ....... ... Ayazağada süvari binincilik okulunda yapılacak harici 
elektrik tesi atının açık eksihme ile ihalesi 16 Şubat 939 
Perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. Muhammen keşif 
bedeli 800 lira 38 kuruştur. İlk teminatı 60 liradır. Şart
namesi vesairesi bedeli mukabilinde İn:?aat şubesinden nri· 
lebilir İsteklilerinin ilk temiaıat makbuzu veya mektublarile 
beraber 2490 sayılı kanunun 2·3 maddelerirıd~ yazılı vesika· 
larile ihale gününden en az sekiz gün evveline kadar vilayet 
nafıa fen müdıirlülderinde alacakları vesikalarile beraber 
belli gün ve saatte Fındıklıda Komu tanlık satınalma komisM 

yonuna gelmeleri. 

Nafıa VekAletinden ; inek 
Daaa 

49 
40 

4 

16402 
10181 

436 

9-
11 50 
13 -

1 l ·3-93~ Cuınarleii günü saat 11 do Ankarada Nafıa Ve- Boğa 

kaleti binası içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan 1 Mand~ 
17 

6301 ıo _ 14 ~ 
malzeme eksiltme komi:,yonunda 275·980 lira muhammen Malak 

34 
6849 12 - IJ .,., 

bedeli 126 adet basit, 4 adet İntiliz muzaaf makas ile 3 adet ---==----=--a-.. ... -~_.;ııo;;;;;;oıı-.., ..... ---.-.... ......, .. ~.-



31 kinciklnun 19J9 

ıy inbisat tertibatının kapalı zarf usulile eksiltmesi yapıla
~d tır. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 13 lira 80 lrnru.ş 
• elle alzerne müdür1üğünden alınabilir. Muvakkat temı · 
ıt 14789 lira 20 kuruştur 1 teklilerin teklif mektuplarını 
u~akkat teminat ve şartn~m;sinde yazılı vesaikle birlikte 
rnbı' ~ün saat 10 na k:ıdar mezkOr komisyona makbuz mu· 
a ılınde ı · verme erı ]frzımdır. 

225 
Maarif Vekiliğiııde.n : . 

k 9 sayılı kanunun tatbikine daır t ılımatnaıneye göre 
ı ~~uHnrın her beş sınıfı için cildden müteşekkil bir oku· 

~ ıtabı yaztlması müsabakaya konulmuştur. 
Q füsabaka müddeti 1-3-939 dan başlamak ve 30-12-1939 
llıarte~i gu·· ·· 1 · b" k ·· aydır .. ~ nu oğ eyın ıtme uzere on · . 
~usabakaya iştirake karar verenler 30·9· 1939 cumartesı 

nu öğleye kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliğine müra-

l
tat ederek hu müsabakaya "irecPkif'r defterine adlarını yaz· 
rarak b' ı:ı 
~ . ır numara alacaklardır . . . 

k tu abakada birinciliği kazanan kitnb serısı uç yıl sıra ıle 
' ~!arda okutulacak 'e mi.icllifine her yıl için 2500 lira telif 
S ~ kı Verilec ktir. İkinci çıkan kitap serisini yazana. lıir d~
.....ıh ın~hsus olmak üzere birincinin müellifine ver.ılcn bu 

ığı, uçüncü dördüncü ve beşinci çıkanlara da hırer <le-
ıya mahsus ;Jmak üzere hiı7r.r lira mükafat verilecektir. 

;l Mu abakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak 
91:;re rnakine ile ve kağıdların yalnız bırer yüzüne yazılmış 
g• ır·ak oıaarif Vekilli"'i Yavım Direktörluğüne makbuz mu-
~,ıa 1ılind t:ı ' d K"t b konu :ır, e Vermeleri veya göndermeleri l tızım ır. 1 8 8 : 

~. cak resim, vesairenin asıllarının } nlnız bu ııfüshalardan bı-
_,•nde ı ı..~r d. 
f .. ve yerleıinc konulmu~ olarak bu unm&sı a.u ı ır. 

"" Usab k ") k' b .. rı. a ·aya basılmış bir kitabin gir,.nler de · ıta ın uç 
M ha ' · 

M~ını verecek veya göndereceklerdır. . . . . 
b Usa?akaya girenlerin eser müsveddelerıl~ bııhkt~, eserlerı 

0 
~l edıldiği takdirde eı;crlerini ilan edılen telıf hakkı 

4 u a.hi~iude ve her türlü t€sarr .. f hakkından vaz geçerek 
aar~f V ckilliğine üç yıllık bir devre için terkettik ferini ve 

l~tlab~n o devıe içi ndekı her basıhşın c:on ta hihlerinin ken· 
1 er k ı · d ' Yr 
l 

1 veya kendi nıes'uli} etleri a-ltında tnyin r-decc lerı 1o<'r 
t z . ı · kı · l . ~ h Ut tarafından , " pılacarrını gfüıtr-rır noterlikten ta uı · ı ıır 

ı •a hüd ı " s [( ·enedi vermelerı de JAzımdır. 
'a 

1 
ıtablarda bulur ml'lsı lazım gele pedagoji~ ve . t~knik 

ı •abfı~rı gösteren şartname ile ııoterl.i~~· . ıa:dık ett~rıle~~ k 
.. bud senedinin formülü Moarıf Vekıllığı Yayın Dırcktor· 

~lınden alınabilir. Mektubln istiyenleriıı bır kuruırluk bir 
ta J:ıtılunu da birhktc göndermeleri lazımdır. 
.. 

\c~ıı"' 2259sayıh kanun!•n tatbikine dair olan talimatnameye göre, ilk 
tn ltııı 4 üncü ve 5 inci ıınıfları için iki cildden müteşekkil bir 

lq lc"t M 1 abı yazılması müsabakaya konulmuştur. 
1 Gı:ıu Gaabaka müddeti l5.2.1939 dıın başlamak ve 30.ti.1939 cuma 

~G nkşcıını bitmek üzere dört buçuk aydır. _ .. ~ 
• ıı:ı Sa bakaya iştirake karar verenler 31 3-39 cuma gunu akş a
ıo,: "•dar bir dilekçe ile Maarif vekilliğine nıüracaa~ ederek bu 

'1 baltaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bır numara 
Cıdı:latdır 

ltd "'-ürıalta ~da birinciliği lı:azanan kitab serisi üç yıl sır ile okul· 
"ttj~ 0 kutulacak ve müellifine her yıl için biner lira teklif hakkı 

l celctir 
~et~İtt~i ç;kan kitab ıerisini yazana bir defay_a _ m~hsu~. 01.~·~ 
" b ~ırincinin müellifine verilenin bir yıllığı, uçun~u, dord.~ocu 
6:t ~Şınci çıkanlara da birer defaya m.ahsuı olmak uzere dorder 

•ta Ilı "k l\!(i u 6fat verilecektir. . _ • _ 
k ••baka)a gireceklerin eserlerin• uçer nuaha olmak u.ıere 

ıf .:/a ıle •e katıdların yalnız birer yüzüne yazıl':'1~§ olnrak Maa: 
dı:illi"''ı y 0 . kt" l"ğ"ne makbuz mukabılınde verme! rı ':Y• & ayın ıre or u u • • h • 
Rônderrnele . l ~ dır Kitaba konulacak reıım, şekıl, arı· "e . rı azım · . . ı 

' e •aıtenin asıllarının yalnız bu nüshalardan bırınde ve yer ~-
- •t11b~onutnıuş olarak bulunması kafidir. Müsabaknya bnsıl~ış bır 

tJtı 8. rirenler de kitabın üç nüshuını verecek veya goodere-
- trdir. 

: 'lbl\ıtllıabakaya gir~nlerin eser müsveddelerile birlikte, e erle~i 
f'ı(l d:ı Cdilditi takdirde eserlerini ilin edilen telif hakkı .mukn~ı· 

liı:ı "e b,,, türlü tasarruf hakkından vaz geçerek Maarıf Vekı!· 
1 e Gç yıllık b' d . . terkettiklerini ve kitabın o devre ı-
l'ldeJc· ır evre ıçın k d' 

llli 1 er basılışının aon taıhihlcrinio kendileri veya en 1 me· 
ıır.;etleri altında tayin edecekleri di~er bir zat tarafın~an yaplıla: 
ıs Ilı rr .. t . . b" t hhüd senedı verme crr 
ı· 605 erır noterlikten tudiklı ır 811 

ıtıı"'dır 
l<itablard. b 1 l 1 pedagoJ'ik ve teknik vasıfla·~ 

ı rr0.. u unması zım ge en hh-d 
6 at · ·ı k tu u sene· ili tren şartname ile noterliğe tasdik eltırı ece .. 

.1 ~ forrn"lü M . . . . o· ktörlüğünden alınabılır. 
ıı,-•tkt b u aarıf Vekıllığı Yayın ıre d b" r kt 

yll S t~d \l la iıtiyenlerin bir kuruşluk bir posta pulunu • ır 1 
e 

O· ernıeleti lazımdır. 

illt Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1
24· 1 · 39 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilan edi~end 17 

em g . r krnadıgm an ./ ı b az malzemesinin eksiltmesıne ta ıp çı k ·ıt 
8 ./ :~.at 939 çarşamba günü saat 10, 15 de açık e 5

;. mte 
11\n. ı!Ie satın alınacaktır. Hepsine tahmin edil:0 

.... ıya 1 

,,.; "V\J lıra ol 1. . k . da gorulur. ,,.; E . up ıste ve şartnamesı omısyon . 'lt 
3 / ru ksıltıniye girecekler 45 liralık teminatlarıyle eksı me 

,,,., •tı. ve saatinde M.M. V. satınalma komisyonda bulunma 

' 7S 
6""'~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ONAK .\SA GAZETESi 

Adana Belediye Riyasetinden 
Buz nakline mahsus bir aded buz nakliye kamyonu 

açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli iki bin sekiz yüz liradır. 
Muvakkat teminatı 21 O liradır. 
İhaleei şubatın 9 uncu perşembe gün saat 15 te Be

lediye Encüm ninde yapılacaktır. 
Şartnamesi Belediye yazı işleri Müdürlüğündedir. İsti

yeoler oradan parasız alabilirler. 

Cinsi Miktarı 

Cibali P. için 532 M3 
tahta 

Muham. Teminat 
bedeli akçe Eksiltmenin 
Lira Lira şekli sn atı -- -22001 1650 K. zarf 15 

Taliblerın ihale günü teminatlariylo birlikte muayyen 
saatte Belediye Encümene müracaatları ilao olunur. 

1 
Paşababçe F. 

için tahta 
300 M3 13200 990 " 15,30 

M. M. V. Oeniz Merkez Satınalma Komiıyonuadan : 

Tahmin edilen bedeli l 00000 lira olan iki adet romörklSrün ka
palı zarfla münakaıuı 17.2.939 tarihine rastlayan cuma günü saat 
14 de Vekalet binasında mütetekkil komiıyonumuzda icra edile· 
cektir. 

Beş lira bedel ile şartnamesi her gün komisyondan alaaabilir. 
Münakasaya girmek istiyenlerin belli günde m6nakasa saatin· 

den bir saat evveline kadar 6250 liralık ilk teminatı ve kanuni 
belgelerini havi kapalı teklif zarflarını makbuz mukabilinde ko· 
misyona vermeleri poıtada olftcak gecikmeler kabul edilmez. 

Nafıa Vekaletinden 
17.'l.39 cuma günü saat 10,30 da Ankarada Nafıa 

Ve~aleti binasmda malzeme Müdürlüğü odasında toplanan 
malzeme eksiltme komisyonunca ceman 2329,60 lira mu
hammen bedelli Ankarada Vekalet binasında teslim şar· 
tiyle 20 adet demir dosya dolabının açık eksiltmesi yapı
lacaktır. Muvakkat teminat 324 72 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafıa ve
kaleıi Malzeme müdürlüğiinden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı 
vesikalarla birlikte aynı gün saat tO 30 da komisyonda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Çatalca müıtahkem mevkii komutentanlığı için su tesi rntı mal 
zcmeııi satın alınacaktır Kapalı zarfla ihalesi 9 mart 939 perşem· 
be günü snat 11 de yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 9490 lira 
77 kuruştur. ilk teminatı 706 liradır. Şartnamesi komisyonda her 
gün görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat ınakbuzu veya mcktup
larile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı veaikalarile 
beraber belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık utınalma ko· 
miıyonuna gelmeleri. 

ÇanakKalP. Mustah~em j1evki Satmalma Komi ·yonundan : 
Mst. Mv. inşaat komisyonu için alınacak 10 adet iç ve 

25 adet dış kamyon lastiklerine 19.1.39 tarihinde taliple· 
rin teklif etmiş oldukları fiatlar komisyonumuzca pahala 
görülduğünden 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddeısine 
göre bir ay müddetle uzatılarak pazarlığa bırakılmıştır. 

Pazarlığı 7 şubat 939 günü saat 10 da yapılacaktır. 

Talipl\!rin mezkur tarihte ltomisyona müracaatları ilan 

olunur. 

!-İdaremizde mevcut şartname ve ebat listeleri mu· 
cibince Cibali fabrikası için Cibaliye teslim şartile 532 
metre mikabı ve Paşnbahce fabrikamız için 300 metre 
mıkabı tahta ayrı ayrı kapalı zarflarla eksiltme suretile 
satın alınacaktır. 

il -Muhammen bedellerile temin at akçeleri hizalarında 
gösterilmiştir. 

IH - Eksiltme 15.2.939 tarihine rastlayan çarşamca gü· 
nü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

iV -Cibaliye ait şartname ve listeler l 10 kuruş mu· 
kabilinde ve Paşabahçeye ait olanı parasız olarak her 
gün Levazım ve Mubayaat Şubesinden alınabilir. 

V-Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin kanuni ve-
saiki, teminat akçası makbuz veya banka mektubunun 
ayrıca kapalı zarfların münakasa gününde eksiltme saat
lerinden birer saat evveline kadar yukarda adı geçem Ko
misyon Reisine makbuz mukabilinde v rmeleri ilan olunur. 

(717) 1-4 

Kayseri Vi ayetinden : 
Bünyan civarından çıkan ve Beydeğirmeni cıvarında Kızıl ır

mağa dökllen Saramuklı suyunun 100 kilometrelik kısmının etüt 
edilmiş ve fenni keşfinin tanzim işine mevcut şartname mucibin
ce eksiltmeye konulmuş ve bedel keşfi iki bin liradan ibaret bu· 
lunmuş ehliyeti 16 Şubat 193Cl Perşembe günü icra kılınacağından 
taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate akçelerile birlik
te Kayıeri Vilayet Mo.knmınn müracaatı rı ilin olunur. 

(701) 1-4 
e 

17.2 939 Cuma günü saat 15 de Aokara'da Nafıa Vekaleti bi
nası içinde Malzeme M.üdürluğü odasında toplanan Malzeme Ek
siltme Komisyonunda 3265.- lira muhammen bedelli 79 parça mo
bilyanın kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve toferrüatı bedelsiz olarak Malzeme Mü· 
dürlüğünden alınabilir . 

Muvokkat teminat 244 lira 88 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mcktuble.rıoı muvnkknt teminat ve şartname 

sinde yazılı veuik ile birlikte aynı gün saat 14 e kadar mezkCır 
Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(351) (699) 1 4 

Cumhu ·iyet Merkez 
AKTiF Lira 

ankasının 28.1.939 vaziyeti 

PAS 1 f Lira 

Kasn: 
Altın: Safi kilogram 17. Vi9.986 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muh&birler: 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

Lira 
24. 136.893.11 
I0.971.948 -
1.211.847.79 

760.959.91 

Altın: Safi kilogram 9.054.614 12.736.038.33 
Altına tahvili k bil 

Serbest dövizler 
Diğer dövizler ve 

Borçlu kliring bakiyesi 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhde edilen ev· 

rakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6 ·8 inci mnd· 

delerine tevfikan ha· 
zine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonoları 
Ticari Senedat 

7.692.83 

9.786.510.75 

158.748.563 -

16285.632-

85.074.484.03 

Esham ve Tahvilat Cüzdaoı : 
A - Deruhde edilen evrakı 

nakdiyenin karşılığı Es
ham ve Tahvilat (itiba
ri kıymetle) 

B - Serbelt esham Ye tabvilit 

Avanslar : 
Hazineye kı1a vadeli avan• 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif 

40.913. 188.39 
7 .543.044.27 

196.287.61 
7.897.877.75 

Yekfın 

36.320.868.90 

760.959.91 

22.530.241.91 

142.462 .. 931-

85.074.484.03 

48.457.232.66 

8.094.165.36 
4.500.000.-

10.637.242. 20 

358.837 .945.97 

Sermaye 
ihtiyat Akçesi : 
Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki Banknot) r: 
Deruhde edilen evrakı 

Lira 
2.712.234.11 
6.000.000.-

nakdiye l.)~.748.563.-
Kaououn 6-8 inci maddele· 

rine tevfikan hazine tara· 
fından vaki tediyat t 6.285.632.-

Deruhde edilen evrakı nak
diye bakiyesi 

Karşılığı tamamen Altın ola· 
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 

Rceıkont mukabili llive· 
ten teda. vazed. 

Türk Lirası Mevduatı 
Döviz taahhüdatı : 
Altıaa tahvili kabil dövizi r 
Diger dövizler ve alacaklı 

kliring bakiyeleri 

Muhtelif 

142.462.931.-

19.000.000.-

37 .000.000. -

3.819.67 

23.306.81 t .36 

Yek 11 

15.000.000.-

8.712.234.11 

19S.462.931.-

20.934.940. 76 

23.310.631.03 

92.417.209.07 

358.837.947.97 

i Te •uz 1 38 tarihinden iti aren: Iskonto haddi yüı e 4 Altın üzeride B\ans )'Ü2. e 3 
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Qaotidien des Adjudicationı 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESi 

ADMINISTRATIO~ 

Yorhourtcbou Hnn 
ler Etaıe, N. 3-4 

Galata. Perchembe Bazar 

T,l,pbone: ~9442 

Botte Poıtale N. 1261 

Oç 

Pour la Pabllclt' •'adreHer 
i l' Acfminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adreue T616rraphique: 
f•tanbal- MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Mode Prix Cautioa. 

proYisoire 
Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Charlt'e• 

l Vize Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Pınarbiaar garnizonu için 2500 kilo toz teker ye 2800 ~ 
çekirdekıiıı: üzüm 6.2.939 gün6 Vize Tüm ıatınalma komiıyoo•~ Objet de l'adjudication d' adjudicat estl•atif Jours Heure 

A) Adjudications au Rabais 

Conatroctlon-Riparatlon-Trav. Publ lcs-Mat~rlel da Constructlon-Cartographle 

Cons'r . ıaraıe artillerie a Çayırbi1ar·Balıke- Gre a a-re 36165 58 2712 42 Com. Ach . Milit. Balake1ir 23·2-39 
•ir (aj.) 

Rep. bôpital Gureba. Publique 4989 20 Dir. Vakoufı lataabul 16-2-39 14 -

" 7349 m. de cbausıee ı/route Gelibolu· 20069 06 ıso5 ı2 Vilayet Çanakkale 16-2-39 15 -
Ketan. 

!)emolition de div. bltl11es. Publique 980 - 73 50 2 eme Expl. Ch. de Fer Etat Ankara 16-2-39 ı5 -

Prcufulıs Chtmlques et P1ııırmeceuttques·lnatrumenta Sanitalres- Fourniture pour Hôpitaux 

Appareil• chlore electroliae : ı p. 
Produita pharmaceutiquea : 2 lots (aj.) 
lnıtnamenta de phyıique et prodults et inıtr. 

ebimiquea. 

Publiquo 1100 -

" 
• 4000 -

Etecıtr .. ltMaz-Chııufhıga Central {lnatallatlen et Mat~rfel) 

L04oaobile condease pour installation electri
que : 1 p. 

lnstallatloa 6lectrique İı la bitilae ecole artil
lerle. 

Pli cacb 

Publique 

tlllbftt-..at - °"8UMUC!! - Tlssu• - eutre 

8000 -

800 38 

T•ile pour tailleur : ı6t07 m. Gre a rre 4'026 75 

••••lement pour Mabihltlon et Buraau•-Taplasarla ete. 

Articles .i'ameubleıaent : 79 p. Pli cacb 

Bela de Oonetruetlon, Planches Potaaux ate 

Planche : 532 m3 (cab. eh. P. 110) 

• : 300 ıa3. 

Dl••· 
Materiel pour adduction d'eau 
Airulllem simples: ı26 p .- ld. double anglaiae: 

4 p. dispoıitif dilation de rails: 3 p. (cab. 
cb. L. ı3,80) (aj.) · 

Articles pour gaz : ı7 lots. (adi) 
Remorqueur : 2 p. (cah. eh. L. 5) 
Claevaux de monture : 64 tetes. 
ChaDtbre a air et pneux : 35 p. (aj.) 
Armoirea ea fer pour do11ier : 20 p. 
Ca111ion pour transport de glace. 
Concour compoıition livre de lecture 

" • 1t biltoire. 

PNvlalone 

Lentilleı : 32 t. 
Olives : 1'4 t. 
Paille : 12 t. 
Abricotı secs 
Sucre en poudre : 2,5 t.· Raiıiaa secs: 2,8 t. 
Savon : 200 t. 

Pli cach 

" 

Pli cach 

" 

Publique 
Pli cacla 
Gre a ıre 

" Publique 

" 

Publique 

" Gre a rre 

" 
• 

Pli cacla 

3265 -

22001 -
ı3200 -

9490 77 
275980 -

600 -
100000 -

2329 60 
2800 -
ıooo -
400 -

3520 -
3920 -
- -
ıooo -
- -

70000 -

Milli Mü.Aafaa Vekaleti satınalma Komfıyonundan: • 

Harp okulu içiıı.ı pazarlıkla 64 baş binek haynnı 17.2.939 rü
nl ıaat 15 te 1abn alınacaklar. Bu hayvanlar topla oldutu gibi 
perakende •uretile de alınacaktır. Sablık hayvanı olanların pa
zarlık gün n ıaatınde hayvanlan ile birlikte Aokarada M. M. V. 
1atınalma komiayonuna gelmeleri 

Erzak, Zahire, f:t ve Sebze: 

lıı:mir Levazım Amırlit Satınalma Komiıyonundan: 

Ordu ihtiyacı için 200 bin kilo ıabun kapalı zarf uıulile ek· 
ailtmeye konulmuştur. İbalui 16.2.939 pertembe ıüntl taat 16 da 
İzmirde kıtlada lzmir Levazım Amirliti aat:nalma kemiıyonuada 
yapılacaktır. Tahmin edilen tutarı 70 bin lira olup ilk teminatı 
5250 liradn. Şartnamesi her gün komiıyoada rörülebilir. lıtekliler 
Ticaret Oda1ında kayıth olduklarına dair veıika gBatermek mec-

, 

82 50 
225 -
300 -

60 -

302 01 

244 88 

ı650 -
990 -

706 -
14789 20 

45 -
6250 -

324 72 
2ıo -

264 -
294 -

- -
- -

5250 -

Com. Acb. lntend. lıt. Topbaae 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
Com. Ach. lntend lıt. Tophıtne 

Municipalite Bolu 

14-2-39 14 -
8-2·39 10 -
ıS-2-39 14 -

13-2-39 

Com. Acb. Co••and. Ist. Findikli ı6-2-39 1 ı -

Coa. Ach. lntend. lst. Tophane 14-2-39 14 30 

Min. Trav. Pub. Depart. Mat. ı7-2-39 ıs -

Com. Ach. Econ. Moaop. K.tache 15-2-39 ıs -

• • 

Com. Ach. Command. lst. Findikli 
Min. Trav. Tub. Dep. Mat. 

Com. Acb. Min. Def. Nat. Aak. 
Min. Def. Nat. lntead. Marit. 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
Com. Acb. Place Forte Çanakkale 
Ministere Trav. Publics Dep. Mat. 
Municip. Adana 
Miniıt. de l'lnstructioa Publique 

it 

Com. Acb. latend. Aakara 

" Com. Ach. lntend. lst. Topbane 

" 
Com. Acb. Div. Vize 
Com. Aeh. latud. l.ımir 

ı5-2-39 ı5 so 

9-3-39 ] ı 
ıı.3.39 11 

8-2-39 ıo ıs 

17-2-39 14 -
17-2-39 ıs -
7-2-39 10 -

17-'.?-39 10 30 
9-2-39 15 -

Dans ıo moiı 

• 

16-2-39 ıo -
16·2·39 ı4 -
ıo-2-39 ıs -
13·2·39 ı4 -
6-2-39 
ı6-2-J9 16 -

buriyetindedirler. Ekıiltmeye iştirak edecekler 2490 .ayılı kanu
nun 2 ve a maddelerinde Ye şartnamesinde yazılı YeSİk•larile te· 
minat ve teklif mektublarını ihale Halinden en az bir Hat e•vel 
komiıyoaa vermiş bulunacaklardn. 

lstanb'd Levazı• Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

12 ton yataklık saman alınacaktır. Pazarhkla eksilıme· 
ıi ıo.2.g39 Cuma gönü ıaat 15 te Tophanede Levazım 
amirligi satıualma komiıyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
kati temioatlarile belli saatte komisyona gelmeleri. 

I 

* • • Amirliğe bağlı kıtaat ve müessesat için bin liralık 
kadar kuru kayısı 13.2.939 Pazartesi günü saat 14 de pa 
zarhkla satın alınacaktır. İsteklilerin kati teminatlarıle 
Tophanede le•azım amirliği satmalma komisyonuna müra· 
caatları nümunesi komisyonda ıörülebilir. 

da pazarlık.la matıa ahnacaktır. Taliplerin Komisyona mürae•' l• 
ları. JYI 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

Garnizon birlik ve müeıseseleri ihtiyacı için 32 bi0 
!!"" 

kilo mercimek açık eksiltmiye koomu,tur. il.,, 
Muhammen bedeli 3520 lira olup muvakkat temİP8~ V 

264 liradır. • 
İhalesi J 6.2.39 günü saat IO dadır. 
Eksiltmiye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı k•' tlıs.ti 

nunun 2 ve 3 üncü mıtddelerinde istenilen belgeleriY)t • t~ 
birlikte Ankara levazım amirliği satınalma komisyonuo' .:~: 
müracaatları. .... 

"
411 1111 

içİOfi * • * Garnizon birlik ve mlesaeselerinin ihtiyacı 
14 bin zeytin tanesi açık eksiltmiye konmuştur. 

Muhammen bedeli 3920 lira olup muvakkat 
294 liradır. 

et 

İhalesi 16.2.39 pertemce günü saat 14 dedir. llbil 
Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı k•' 1:--

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde iıtenilen belgeleriY)ıt •çi 

birlikte Ankara levazım amirliği satınalma komisyonuıı• ~?), 
mu-racaatları. l ı · r ır 

il 
Isparta Aıkeri Satınalma Komisyonundan : t 

ot-d, 
Tefenni kıtasının ihtiyacı olan 150000 kilo samaoı 

talip çıkmadığından ıon pazarlığı 9.2.939 cuma gilnü sa•t ; 
l4 de yapılacaktır. 3 

Muvakkat teminatı 213 liradır. muhammen fiatı 1 kO;~'r 
ruş 90 santimdir. Şartname ve evsafı komisyonda mevc0 

11 
•c 

olup istekliler her zaman görebilirler. ~ •p 

• * • Fethiye kıta1ının ihtiyacı olan 17000 kilo ıiğır eti •f1~~ı: 
eluiltmeye konulmuıtur. •kit 

Şartaameai lıparta Tümen Htınalma komiayondadır. i.tekiil•'t f· 
şartnameyi komisyonda okuyabilirler. 

İtbu 17000 kilo ııtır etinin mubammeıa tutarı 3068 lira 
ruttur. 

hk teminatı 231 liradır . 
Eluiltme 6-2·39 tarihine teıadGf eden pazartesi günü 

de Isparta tümen satınalma komisyonunda yapılaeaktır. 

• • • Denizlideki kıtalarm ihtiyacı olan 65000 kilo unu 
zarf uıulile ekaiJtmeye koaulmuttur. 

Şartnamui Isparta tüm 1atınalma komiıyondadır. 
,artnameyi komi•yonda okuyabilirler. 

İşbu 65000 kilo unun muhammen tutarı 7150 liradır. 

İlk teminatı 537 liradır. 
Ekıiltme 8·2·39 tarihine tesadüf eden çcırıamba günü saat 

de Isparta tümen aatınalma komiıyonunda yapılacaktır. 

b) M 0 Z A Y E D E L E 

Isparta Orman Müdürlüğünden: 

Cinsi: Çam 
M3 783 ~ 
Muhammen vahit fiatı 4 lira 90 kuruştur. . 1 ~ 
Isparta •ilayetinia Eğirdir Kazası dahilinde Darı yerı sı 

ormanından 783 metre mikap miktarında kerestelik ağs' 
ıatışa çıkarılmıştır. 

Satış 7.2.939 günü saat l 4 de lıparta Orman Çevirfe 
müdürlüiü daireıinde artırma ile yapılacaktır · 

Beher metre mikabının muhammen fiatı 4 lira 90 k&J' 
ruştur. 

Şartname ve mukavelename projeleri Isparta 
Çevirge müdürlüğü yerinden alınır. 

Muvakkat teminat 287 lira 75 kuruıtur. 
ti 

Satıı umumidir. 

• c· . ç • • ınıı : am 
Hacmi m3 698 
Muhammea nhit fiyah : 4 lira 90 kuruştur . 
Isparta Vilayetinin Şarkı Karaağaç kazası dahilinde Ergen G~ 

beği ormanından 698 m3 miktarında kerestelik odun 1atışa çılı• 
rılmıttır. . , "i 

Satıf 9.2.939 günii nat 14 de Isparta Orınan Çevirge mndil' 1 i 
lüğü dairesinde yApılacakhr. lllat 

Beher metre miklbıaıa muhammen fiyatı 4 lira 90 kuruştur• 1tı 
Şartname ve mukavelename projeleri İıparta Orman Çeviri' 

müdiirlüğ'ü yerlerden alınır. •t 
Muvakkat teminat 256 lira 52 kuruttur. 
Satıf umumidir. 


