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MÜNAKAS LA 

JJıaat ·Tamirat - Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Ankara ha va malzeme deposu benzin binaları pazar

lıkla tamir ettirilecektir. 
Pazarlığı 9.1.939 pazartesi günü saat 11 de vekalet 

ıatın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 231 liradır. 
Keşif ve şartname her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin yukarıda yazıh saatte komisyonda bulun

,maları. 

Mersin Gümrük Müdürlüğünden : 
eı Gümrük Ambar Te dairesi çatısı üzerinde yaptırılacak 
ttamir işleri mevcut keşif mucibince 384 lira 14 kuruştur. 

Bu tamir par.arlık suretile yapılacaktır. 
20.1.939 tarihinde saat 14 de icra edileceği taliplere 

ilin elunur. 

Isparta Vilayetinden: 

Baladız-Burdur yolu üzerinde ve Burdur hududundan 
itibaren üçüncü ild onuncu köprülerin 334 lira 75 kuruş 
lkeşif bedelli tamiratı 6.1.939 cuma günü saat 16 da ihale 
f!dilmek üzere şartnamesi mucibince açık eksiltmeye ko

c;rıuldu . lstek:ilerin muayyen vaktinde vıla) et daimi encüme

mine müracaatları ila.n elunur. 

* • • Eğridir merkez Zafer okulunun 348 lira 92 kuruş 
• ve Uluborlu Merkez İsmet paşa okulunun 250 lira bedeli 
1~eşifli tamirah 6.1.939 cuma günü saat 16 da ihale edilmek 
'lzere açık eksiltmeye koauldu. İsteklilerin muayyen vakte 
kadar vilayet daimi encümenine miiracaatları ilan olunur. 

' İstanbul Orman Koruma Genel Komutanlığı 
Anbar Müdürlüğünden: 

:ı Orman Koruma Genel Komutanlık lstanbulda Zeytinbur-
11nunda teşkil olunan talimgah binası için 20 adet hala tesi
satının keiif, plan, ve şartnamesine göre irışas: açık eksiltme 

{ile yapılacaktır. 
İhalesi 18.1939 çarşamba günü saat 14 tc lstanbulda Ga

latada Mumhane sokağında Alemdar hanında genel K. am
barı binasında satınnlma komisyonunda yapılacaktır., 

Muhammen bedeli 4011 lira 49 kuruş muvakkat temi-

nat 300 lira 86 kuruştur. 
Keşif, plan, şartnamesi hergün parasız olarak mezkur ko-

misyonda görülebilir. 
1 teklilerin muvakkat teminat parasını İstanbul Orman 

mıntıka Mesul muhasibliğine yatırmaları ve alınacak mak
buz ve şarlnamesindeki vesikalarla ihale güu ve saatinde 

komizyona müracaatları ilan olunur. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Hacıbayram camii harimindeki mezarlıkta yaptırılması ge
reken tamirata ait 475 lira 60 kuruşluk keşif vahidi fiat 
üzerinden eksiltmeye konulmu~tur. İhalesi 4.1.939 çarşamba 
günü saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin yüzde 15 teminat 
paralarile birlikte Vakıflar Umum Müdürlüğü iuşaat d1ire· 

sinde müteşekkil komisyona müracaatları. 
• • • 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi 
yonunun ikınalı inşaatı işi. Bak : lıt. Sıhhi 
A E K ilanlarına. 

llçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

hasta pav
Müesseseler 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma Komisyonundan : 

Hepsine tahmin edile fiyatı 650 lira olan yerli mamu· 
lat on adet otoklav 17.1.939 salı güni saat 10 da M.M.V. 
salınalma Ko. da açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

İlk teminat 50 lira olup şartname M.M.V. satınalma 
1 K d .. ··ıu ~ o. a goru r. 

Eksiltmeye girecekler teminatlariyle birlikte eksiltme 
-,f gün ve saatinde M. M. V. satınalma Ko. da bulunmaları. 

• * * 190 kalem alatı tıbbiye kapalı zarfla eksiltmey~ 
konulmuştur. 

Muhammen bedeli 5800 lira olup ilk teminat miktarı 435 
liradır. 

Eksiltmesi 18. 1.939 çarşamba günü saat 11 de veka
let satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname ve listesi hergün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

vesikalarla birlikte ilk teminat ve teklif mektublarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona ver
meleri. 

**•Hepsine tahmin edilen fiyatı 50,500 lira olan 1,500,000 
metre gaz idrofil 22.2.939 çarşamba günü saat 15 de ka
pah zarfla satın alınacnktır. lık teminat 3775 lira olup 
şartnamesi 253 kuruşa Ankarada Ko. dan ahmr. Eksilt
meye ıirecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2-3 üncü maddelerinde vazıh belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evvel Ankarada 
M. M. V. satınalma komisyonuna vermeleri. 

* • • Tahmin edilen fiyatı 1500 lira olan bir adet bü
yük otoklav 20 son kanun 939 cuma günü saat 10 da a
çık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

İlk teminatı 112 lira 50 kuruş olup şartname bedelsiz 
olarak Ko.da görülür. 

Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgeleriyle bir· 
likte eksiltme gün ve saatinde Ko. da bulunmaları. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer esisat ve Malzenı e 

Vakıf Paralar Müdürlüğünden : 

İdaremizde yapılacak kalorifer tesisatı kapalı zarf usu· 
lile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen keşif yekfınu 
1328 lira 75 kuruştur. 

Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B- Fenni şartm,me 

C- Mukavelename 
İstekliler bu evrakı bilabedel Vakıf Paralar Müdürlü· 

ğünden alabilirler. 
Eksiltme 18.1.939 çarşamba günü saat 1 O da Vakıf 

Paralar Müdürlüğünde yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
isteklilerin muhammen keşif bedelinin yüzde 7,5 ms

betinde muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 
İstekliler sıhhi tesisat mühendisi olmak ve bu hususta 

yapmış oldukları kalorifer tesisatı başardıklarını vesikalar
la eksiltme gününden üç gün evveline kadar İstanbul 
9akıflar başmüdürlüğü Heyeti Fenniyesine ibraz ederek 
vesika alacaklardır. 

Teklif mektubları yukarıda ya zıh 
saat evveline kadar Vakıf Paralar 
~ukabilinde verilmiş bulunacaktır. 

gün ve saatten 
Müdürlüğüne 

bir 
imza 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

50 ila 100 adet elektrikli işaret feneri I0· 1-939 salı 
günü saat 15 te Tophanede amirlik satınalma komisyo· 
nunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Nümunesi komis
yonda görülebilir. Beherinin tahmin bedeli 530 kuruştur. 
Yüzde on beş teminatlarile belli snatte komisyona gel
meleri. 

• • • 
1 adet şalter 2 bin amperlik 3 kutuplu ile 3 ttdet am· 

peremetre alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Miid. ilanlarına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

26. l 2.938 günü açık eksiltmesine istekli şıkmıyan 13 
kalem kitap ve lüğnlın eksiltmesi 5.1.939 per embe günü 
saat 11 de yapılacaktır. 

Tahmin fiyatı 410 ve ilk teminat 3 t lira olup liste ve 
şartname~i ıcomisyonda görülür. 

Eksiltmeye girecekler kanuni teminatlarile birlikte ek· 

siltme &ün ve saatinde komisyonda bulunmaları. 

Anketler: 
• 

ezir yağı ihtikarı mı? 
il 

Ender bir tesadüf -- Külfet siz bir meslek -
Bir pres ve 4 hamalla günde 100-200 li
ra kar - Atlamak sade gazetecilerin 

nasibi değil ya ? -- Otomobille celb 
olunan bir meslektaş - Parlak bir 

kombinezon. 

Piyasada maruf ve şayanı i
timad bir boya tüccarı bizi yn· 
zıhanesinde kabul ederken: 

- Parmağınızı çok m him 
bir yara üıtüne koymuşsunuz. 

Bu mesele hakkında ben de 
Ticaret Odasına müracaat et· 
mek için hazırlanıyordum. lkti· 
sat Vekaletine hita en bir de 
istida kaleme almıştım; ne iyi 
bir tesadüf oldu, dedi, ve an· 
lr.ttı: 

- Hükümet büyük fedakar· 
lıklar ihtiyar edip boya madde· 
leri üzerinde gümrükte tenzilat 
yaptı. Maksadı bo}ayı memle· 
kette ucuza temin etmekti. Mil· 
yonlara baliğ olan bu fedakar· 
lık bir kaç ecnebinin ceplerini 
doldurmaktan başka bir netıce 
vermedi. Bunlar anlaşıp birleş· 
mişler, be:zir yağını bize fahiş 
fiatlarhı satıyorlar. Kilosundau 
20 kuruş, tonundan 20 lira k • 
zanıyorlar, 'hali da gözleri doy· 
muyor, fiat\arı arttırmakta de
vam ediyorlar. 

Ara sıra sızlanır, fabrikalara 
şikayet ederiz. Mevsim sonla· 
rına doğru memur yollarlar, 
mağazaları dolaşıp mevsimde 
yağın ucuzlayacağını vadeder 
ve bir az daha s bretmemizi 
ıöylcrler. Bizde öteye beriye 
baş vurmaktan vazgeçeriz. Am· 
ma, mevsim geldi mi, yine 
o eski hal. Anlarız ki bizi avut· 
muşlar ve atlatmışlar. Sade siz 
gazeteciler atlamazsınız ya? 

Bari bu kazançları bir külfet 
mukabili olsa? yaptıkları iş şun· 
dan ibarettir: 

Tohumu köylülerden toptan 
ve ucuza kapatırlar, fabrika 
dedikleri ve bütün tesisatı bir 
presten ibaret olan imalathane• 
lere naklederler, orada 3-4 
işci marifetile keten tohumunu 
bu presten geçirirler, ve yüz· 
de 30 nisbetinden bezir yağı 

istihsal ederler. Ben de bu 
şartlar altında 4 hamal ile gün· 
de 5-10 ton yağ çıkarabilirim 

ve 100-200 lira kazanabilirim ••. 
Yaptıkları iş bir sanayi de 

değil çokluk ve mütehassıs iş· 

çi istemez, memlekete bu nok· 
tal nazardan da bir faideleri 
dokunmaz, ancak iş sahipleri· 
nin cepleri dolar. 

Bizde fabrikalar çok iptidai 
bir halde olduğu için küspesin· 
den de bir şey alamıyorlar , ve 
olduğu gibi satıyorlar. Hıılbu· 
ki Avrupada küspesinden Uir~ 
lü kimyevi maddeler çıkarır
lar, ve bunları yükıek fiatlarla 
satarlar. Bezir küspesini denize 
dökseler bile, bu suretle elde 
ettikleri kazanç onlara kifi sre· 
lir. ' 

işte bu sebcbden dir ki ke· 
ten tohumunu bizden yüksek fiat
larla satın aldıkları halde, me· 
seli İtalya bizden kilosunu 13 
kuruştan alır, bezir yağını bize 3 
misli daha cuz satabiliyor." 

Peki, şimdi bu vaziyet tah· 
tanda ne yapmak lazım gelir 
süalime knrfı, muhatabım bir 
az düşündü, sonra: durun, bu 
işleri eyi etüd yapmış bir 
meslekdaşımı çağırayım, o si· 
ze istediğiniz malfımah verir 
dedi, ve telefona sarıldı 

Beş on dakika geçmemişti ki 
mağazanın önünde bir otomo· 
bil gürültüsü peyda oldu , ve 
onu müteakıp orta boylu, kı· 

ranta saçlı, zekası gözlerinden 
pırıl pırıl pırıldayan bir zat ya
zıhaneden içeri girdi. Oturur 
oturmaz şöyle başladı: 

- Boyacılık işi sırf 5· 1 O es· 
nafı alakadar eden bir iş de· 
ğildir, imar işleri için pek lu· 
zumu olan bu maddenin mem· 
leketin müdafaa işlerine de teal
luku vardır. 

Gemiler, donanma, tayyare 
hep boya ister, Gel gelelim 
mesleğimiıt mühmel mı mühmel. 
Kimııe bizim ile meşğul olmıyor. 
3.4 kişinin elinde kalmışız, 

istedikleri fiatla alırlar, ıatnr· 

lar. 
Ecnebiler 12 kuruştan tohu· 

mu alıyorlar, 18 buçuk kuruşa 

sif lstanbul bezir yağı verebi· 
liyorlar. Bunlar ise mahsul 
za nanında kaylüniln elinden 
keten tohumunu 8 den alıyorlar, 
beziri 60 kuruşa satmak istiyor 
lar. Bu olur çey mi ? 

Maksnd himaye ise biz tohu· 
mu ihraç edelim ve mukabilin· 
de getireceğimiz bezir yağının 
kilosundan 10 kuruı gümrük 
resmi verelim. Bundan doğa· 

cak avantajlar saymakla biti· 
rilemez: 

Mesela: 100 kilo tohum ihraç 
edeceğiz, 1200 kuruş döviz a· 
lacaiız. Bu dövize mukabil ki· 
losunu 18,50 den 65 kilo bezir 
idhal edeceğiz. Halbuki burada 
100 kilo tohumdan ancak 30 
kilo bezir alıyoruz. Bu suretle 
köylQ de kazanır, bizde koza· 
nırır;, memleket dea istifade 
katmerli ve hatta Gç misli. 

Bu hesabı pek iyi anlamamak· 
la beraber zekasına hayran ol· 
duğum bu :ıa tta n bu kombine· 
zon hakkında başka bir gün 
daha etraflı i:ı:ahat almak ümi· 
dinde oldutumu söyledim, ve 
her ikisine teşekkür ederek ay· 
rıldım: 

REPORTAJCI 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Bu gün han olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Sa t 

a Münakasaıar 

lnfeat, Tamirat, Nafıa lflerl, Malzeme Harita 

Aak. hava malzeme ve ıu depoıu benzin bi
naları tamiri 

Gümrük ambar ve daire1i çahıı üzerınde yap. 
tamirat 

lıtinat davarı inş. 
Nazilli istasyonunda yap. umumi heli binaıile 

bu binaya ait su, elektrik ve latun tesisatı 
(ıart. 1 L) 

Nazilli iıtuyonunda yap. yatakhane binası in
şaatı ile bu binaya ait su, elektrik ve lağım 
teıiaatı (ıart. 1 L) 

Kanalizasyon yap : 175 m. 

Çeşme gümrük binasının ikmali İDf. 
Köprü tamiri 
Zafer, Uluborlu, Merkez, ismet Paşa okulları

nın tamiri 

Zeytinburnu talimgah binasında 20 ad. beli inş. 
Mezarlık tamiri 

pas. 

" 

" kapalı z. 

" 

aç. eks. 

" 
" 
" 

" 

231 -

384 14 

418 -
2533 88 

9966 46 

739 -
2372 95 

334 75 
598 92 

4011 49 
475 60 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alAt, Hastane lav. 

Alitı tıbbiye: 190 kal. 
Yerli mamulatı otoklav: 10 ad. 
Büyük otoklav: 1 ad. 

kapalı z. 
aç. ckı. 

" Gaz idrofil: 1500000 m. (şart. 253 krl kapalı z. 

5800 -
650 -

1500 -
50500 -

Elektrik -Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzmesl) 

Şalter (2000 amperlik 3 kutuplu): 1 ad.-ampere· 
metre (2000 amperlik): 3 ad. 

Kalorifer tesisatı 

Elektrikli işaret feneri: 50-100 ad. 

aç. eke. 

kapalı z. 
paz. 

500 -

1328 75 
beh 5 30 

Matbaa itleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Kitap ve lugat: 3 kal. (temd) 410 -
980 -Pamukçul•k kıtabı baatmlması: 30-40 forma 

Kereste -Tahta v.a. 

Koatrıplak (hydrodiagonal): 450 m2 

Mahrukat, Benzin, Makine yafiları v.s. 

Odun: 110 t. (tamd) 
Benıln 

MDteferrlk 

Potrel: 4 ad.-U. demiri: 10 k.-bulon: 100 ad. 
Lokomotif bandajı 
Vagon bandajı (şart. 2 gurup i.;in 485 kr) 
Portabl vinç: 2 ad. (şart. 350 kr) 
Yemek masası muşambası: 30 m. 
Baakil kollu: 2 ad.-otomatik: 1 ad.-insan tar• 

tan: 1 ad. 

Marsilya kiremidi: 100 ad. 
Verici hortum rekorla ba2'1anacaktır: 4 ad.-alıoı 

hortum 25 şer m. : 4 ad. 
Ahşap ve çelik iskeletlı eğer takımları (şart. 

750 kr) 

Portatif çadır: 1000 ad. 
Külçe kurşun kalafat işleri icin: 12600 k. 
Moletsiz bilet kompostörü: 48 ad. 
Hayva111 kıl: 500 lı:. 

Serım: 500 k. 
9-1-39 da alınacağı ilin edilea 150 adet demir 

el arabası alınması sarfına1ar edildi 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Bulgur: ıs t. (temd) 
Koyun eti: 7,5 t. (temd) 
Arpa: 105 t. 11 

Pilavlık pirinç: 70 t. (temd) 
Yulaf: 20 t. - kuru ot: 20 t. 
Un: 400 t. 

" 140 • 
IJ 60 • 

b Müzayedeler 

Mtistamel demirbaş eşya 
Hurda demir: 40·60 t. 
Meşe kömür: 380 kental 

,, odunu: 3868 ,, 
n kömürü: 1183 ,, 
n ,, 2351 ,, 

939 kurban bayramında toplanacak 
bar1a1'lar 

.._....._ __ .. "'" -
deri ve 

aç. elcs. 2000 -

pu. 
,, 250 

aç. ekı. 1290 -
kapalı z. 165204 -

" 
" paz. 

aç. eks. 

paı. 

96992 -
70000 -

48 -
960 -

kapalı z.290000 -

" 
aç. ck:ı. 

" 
" 
" 

pu. 

" 
• 

beh 6 50 
3528 -
1296 -
1987 50 
1600 -

kapalı 11. le O 25 
paz. 
kapalı z, 52000 

• 
• 

aç. art. 

" 
" 
• 
" 

21000 
8400 

kent. O 50 
• o 09 
• o 50 
" o 40 

Y eıilkiy Tohum islik İstasyonu Satın alma 
Komisyonundan : 

Y eşilköy Tohum Islah istasyonu tarafından Ziraat Ve
kaleti namına pazarlık suretiyle Pamukçuluk kitabı baıtı
rılacaktır. 

Pazarlık 6.1.Q39 cuma günü saat 14,30 da lıtanbul 
Defierdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde toplanacak Komis
yon tarafından yapılacaktır. 

62 70 
190 05 

747 48 

55 50 
178 -

300 86 

435 -
50 -

112 50 
3775 -

37 50 

31 -
147 -

150 -

91 -

97 
9510 20 
6099 60 
4750 -

7 20 
72 -

8500 -

487 50 
264 60 

97 20 
149 07 
120 -

108 -
158 -
315 -

1312 50 

3850 -
1575 -
630 -

75 -
15 
27 -
45 -
71 -

M. M. V. SAK 

Merein Gfimrfik MUd. 

lstanbul Belediyesi 
O. O. Y. İzmir 

" " 

lzmir Belediyesi 
,, Nafıa Müd. 

Isparta Vilayeti . " 

9-1-39 11 -

20- 1-39 14 -

5·1-39 14 30 
16·1-39 17 -

16-1-39 16 -

13-1-39 16 -
10-1-39 11 -
6-1-39 16 -
6-1-39 16 -

lst. Orman Kor. G. K. Ambar Müd. 18-1-39 14 -
Vakıflar U. Müd. Ank. 4-1-39 15 -

M. M. V. SAK 

" " 
" . 
" " 

lnhiıarlar U. Mlld. 

Vakıf Paralar Müd. 
Tophane Lvz. SAK 

M. M. V. SAK 
YeıHköy Tohum lılah lstas.SAK 

Türkkuıu Genel Dir. Ank. 

lsputa Asit.. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

M.M.V. SAK 
D. O. Yollara Ank. H. pa,a 

" n 
D. O. Yolları Ank. H. paşa 
lstanbul Belediyesi 
inhisarlar U. Mild. 

Vize Aık. SAK 
Kırklareli Tüm. SAK 

" " 
Jaadr. Genel Komut.Ank.SAK 
O.O.Yolları Haydarpaşa 

" " ,, " . " 
" " 

lıparta Ask SAK 

" " 
" . 

Kırklareli Tüm. SAK 
Selimiye Ask. ,, 
Erzurıım Ask. SAK 

" " . " 

lıt. Gümriikleri Başmüd. 
Kayseri Tayyare Fabr. SAK 
Kırklareli Orman Dairesi 

" " " ., 
n " 

THK Eıkiıehir Şubeai 

18-1-39 11 -
17-1-39 10 -
20-1-39 10 -
22-2-39 15 -

23-1-39 16 -

18-1-39 10 -
1 0-1-39 15 -

.5·1-39 11 -
6-1-39 14 30 

16·1-39 15 -

9-1-39 10 50 
10-1-39 14 30 

16-1-39 10 -
17·2-39 15 30 
17·2·39 15 30 
17-2-39 15 15 
5-1-39 14 30 

23·1-39 15 -

5-1 39 
9-1-39 15 -

19-1-39 11 -

20·1-39 10 50 
19-1-39 10 30 
19-1-39 10 30 
20-1-39 10 30 
20-1.g9 10 30 

14-1-39 10 -
9-1-39 10 15 

23·1-39 10 -
23-1-39 15 
13· 1-39 14 -
19 1-39 10 -
19-1-39 ıı -
19-1.:39 15 -

9-1·39 10 -
11-1-39 14 -
11-1-39 16 -
11-1-39 15 -
11-1-39 15 -
11-1·39 16 -
14-1-39 ıs -

Tahminen 30-40 forma olacak kitaba aid yazı ve şart· 

namesi Yesilköyde müessesede görülebilir. Tahmini fiatı 

980 lira olup kat'i teminati 147 liradır. Pazarlığa iştirak 

edeceklerin muayyen gün ve saatte komisyoııa müracaat

ları. 

tSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
2.1.938 

Fi atlar 
CiNSi Aşağı 

Kr. Pa. 

Buğday yumutak 5 17 
• sert 5 -

,, kızılca 5 17 
Arpa Anadol 

Pamak Maydoa 40 -
Çavdar 
Arpa yemlik 4 25 
Bakla 

Peynir beyaz 

Ceviz kabuklu 19 20 
Ceviziçi 45 -
Kuşyemi çuvallı 5 26 
Keçi kılı 

iç Fındık 77 -
tiftik mal 
Tıftik: 02'lak 135 20 
Suaam 

Yapak Anadolu 
,, Trakya 

Yulaf 4 11 

M11ır beyaz 4 -
Mısır ıarı 4 -

Yukarı 1 
Kr. Pa. 

s 26 

54 -

80 -

4 10 

Buğday 

Arpa 
Kepek 
Un 
Çavdar 
Peynir 
Mısır 

Mercimek 
Kuşyemi 

Yapak 
Fa1ulya 
Susam 

Gelen 

İç CCYİJ> 
Ketentohumu 

Arpa 
Tiftik 

Giden 

Ton 

Dış Fiatlar 
Buğday Liverpul 

,, Şikago 

,, Vinipek 
Arpa Anvera 
Mııır Londra 
Keten T. : ,. 
Fındık G. :Hamburg 

" L. : " 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

2.1 939 ===:-=====~~ 

Bczolya Sultan1 Kilo 28 SO 

Salmıkabatı 

Dolmalık bllber 
Sivri bllbcr 
Kır domatesi 
Patates 
Çalı fnaulyeıl 

Barbunya kırmııı • 

• yceıı • 
Bakla (lıı:mlrden). 

Şeker fasulye 
Lahana 
bpanak 

• 

Kök kercvie .. 
.. Pıraıa 

Patlıcan baş 

orta 

ufak 

Karnabahar 

aded 

Enginar ,, 
Yeşil sıılatn 10.I • 
Yeşil soğan 

Maydanoz demet 

Pancar 
Havuç • 
Kerevız Yapr ık • 

Şalğam 

Kırmızı turp 

Bayır turpu 

• 
.. 

Kestane kabağı kilo 

Yer elması " 
Laz elması 

li - Sw -

J 60 
2 60 

7-

2 60 

ı 50 
3 50 

~

s 

2 

5) - 11 o -
ı 25 1 50 

w - 10 

s- 3& 
4 4 50 
<) s 

7 

ı ~ ı üO 
2 s 
4- 5 

Mandarın Dörtyol l(>J ı~o 
11 -

2i'O 
• Al aya 100 7P. 
,, Bodrum , 250 

Rize • 60 

200 -
800 -
Hlll 

" 

f enıke 

Mersın " 
70 - 190 

GtımOıhane elması kfio 13 -

Mfltkıle 

Sf7ab l!zilm 
Ama ya almuı 16 -
lncbolu elması ıo -
lngil!ıı elması (taraklı) 8 -

Ankara armudu ,, 
Karad ı 11: armudu • 
Muımula 

25-
9-

As va 
Ferik elnt&11 

6-
lO -
7-
8-

Kestane 
Nar 

• 
• 

Mur; yerli 50 -
Muz • 110 -
Agaç kavunu Adet 2 -

Yerli il uo l adcd 200 -

Ecnebi lımon ıoo • ıw - 0 

Portakal Dörtyol 3 lık 76 -
.. • C..300-
.. • .. 

• 

80 .. 220 -
100. 14 -
160 130 -

Portakal Alanu 1 • A l 
.. 

.. 

.. 
• 

• bO o -
6.\ soo -

• 3· 

Fenıke 160 

.. 200 >-
• 9 450 

Rı 

.. 80200 -

" M r n Yaf 100 00 

• 
.. 

• 
• 
" 

96 - -
120 550 -
200 -

İılanbul Belediye1indea : 

Daire adı itin cinıi ve Mikt. Tahmin 
mahiyeti Lira 

Koaıervatuar İıkarpi• 130 çift 650 
,, Frenk gGmleti ) "O aded 299 
,, Yüz havl••u ) 130 ,, 
,, Re1ml elbise ) 40 takım 

bedeli 
K. 

00 
00 

,, Harici ,, ) 85 ,, 3690 00 
,, Palto ,, ) 85 

ilk 
Lira 

48 
22 

276 

DairHİ adı, ciaai, miktarı Ye tahmin bedeli yukarula Y 
bulunan itler ayrı ayrı eksiltmiye konulmuştur. Ekıiltme 19.l 
perıembe ıilnü aaat 14,30 da Daimi EncOmende yapılaca 
Şartnameleri lenzım micltirllifı'ilnde rörllcbilir. istekliler 
1&yıh kanunda yazılı veaik ve hizalarında göıterlle•' 
minat makbuz yeya mektubiie beraber yukarıda yazılı günde 
14,30 da daimi eacilmcade b11luamahdırlar. 

••• 
Amerikan bezi, kösele ve mermerşalsi alınacakhr. 

mü tef. sütununda Harta Gen. Direk. il Anına. 
• • • 

Tatbikat elbiseıi harici elbise ve tatbikat ayakkab• 
eskarpio alınacaktır. Bak : Orman Fakültesi Mubaf 
Komisyonu Baıkanhğı ilanlarına. 
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,.~------------------,---------~ 
İstanbul Be ediyesinden: 

Muhammen bedeli Teminata 

Köy Yatı okullarına 30 metre yemek 
masası mufambaaı 48,08 7,20 

Beşiktat Uzuncaoya Tfirk çeımeai 

yokutunda istinat duvarının tamiri. 418, 62,70 
Yukarıda yazılı bulunan itler ayrı ayrı pazarlığa konul· 

muıtur. Evrakları Encfimen kaleminde görülebilir. istek· 
liler hizalarında glhıterilen teminat makbuz veya mektubile 
beraber 6-1-939 pertembe günü uat 14 buçukta Daimi Encü-

1 mende buluamahdırlar. 

------------------!---------~ 
- Kere te, tahta ve saire 

Tiirkkuşu Genel Direktısrlliğfinden : 
Fenni şartnamesi mucibince ceman 450 M2 (Hydrodi

agonal) kontrplak tahtası açık ekıiltme ile satın alına· 
caktır. 

Muhammen bedeli cif Ankara 2.000.- lira, ilk temi
natı 150.- liradır. 

Eksiltme 16.1.9.19 pazartesi günü saat 15 de Türkku· 
şu Levazım Müdürllğüade yapılacaktır. Şartnamesi para· 
sız verilir. 

İsteklilerin muayyen gün ve saatte vesaik ve teminat· 
lariyle beraber laazır bulunmaları. 

ahrukat Benzin-Makine yaglanv.~ 

Kastamonu Liseıı Direktörlüğüede11 : 

yüzde 7,5 
temin t 
lira kr. 
187 50 

tutarı 

lira 
2500 

Kıymeti 

m'dıamaıioe 
kurut sau. 

1 ~5 

Azami 
miktar 

kilo 
20000a 

cinsi 
odun 

Kastamonu lisesi pansiyonu ihtiyacı olan yukarıda kıy
meti mubamme eıi, miktar ve tutarı yazılı olan odun 
26.12.938 tarihinden itibaran 21 gftn müddetle açık eksilt· 

ı meye çıkarılmıştır. İstekJileria ve fazla malümat almak 
ı iıtiyenlerin azat günlerinden başka gllnlerde okol idare

sine baı vur•aları ve istekli alacakların Ticaret odasına 
ı kayıtlı olduklarım gösterir belge ile ihale günü olan ~ 6 

kanunusani 939 tarihine müsadif pazartesi g nü saat 14 
de listede bulunmaları ve mezkür tarihten eu az bir gün 
evu line kadar teminatı muvakkate akçesini yatırmaları 
ilan olunur. 

• • • 
Gazyağı, tayyare benzini ve rezistans yağı alınacaktır. 

Bak: mü tef. sütununda Harta Gen. Direk. il anma. 

Harta Genel Direktörlüğünden : 
Harta genel direktörlüğü fotoğrafhanesi için açık ek

siltmeye konulan 1 O kalem malzemeye talip çıkmadığından 
43 ncü maddeye tevfikan 1 O gün uzatılmış ve 100 metre 
mermerşahi, 50 oıetre amerikan bezi, 200 kilo üstüpü, 2 
kilo şaplı kösele bir irup, 500 kilo gazyağı, 300 kilo tay
yare benzini, 15 kilo rezistans yağı, 50 kilo silindir yağı 
bir grup, 15 kilo sünger ayrıca bir grup olmak üzere ay
rı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 1L1.939 çarıamba günü saat 10 da Cebeci· 
de Harta genel direktörlüğll biaasında ıatnıalma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

Birinci grubun muhammen tutarı 164 lira 50 kuruş, 
muvakkat teminatı 12 lira J4 kuruş, ikinci grubun mu
hammen tutarı 206 lira, muvakkat teminatı 15 lira 45 ku
ruş, üçüncü grubun muhammen tutarı 225 lira, muvakkat 
teminatı 16 lira 88 kuruş olup banka mektubu veya ma· 
liye makbuzu kabul olunur. 

Eksiltmeye gireceklerin eksiltme saatinde teminatla
rile birlikte komisyona gelmeleri. 

Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli 4 köşe maktalı olduğu takdirde 
14400 yuvarlak maktalı olduğu takdirde 16200 lira olan 
90000 adet ln~stane ağacından mamul tirfon yatağı 
17.1.939. sah günü saat 15,30 da !<apah zarf usulile An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4 köşeli için 1080 yuvarlak· 
lar için 1215 liralık muvakkat teminat ile kanuJJun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasıı olarak Ankarada malzeme daire· 
sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağı
:ılacaktır. 

* • * Mullammen bedelleri, muvakkat teminatları ve ek
ıiltme saatı aşağıda yazılı lokomotif ve vagon bandajları 
7.2.939 cuma günü kapalı zarf usulile Ankarada idare 
anasınd-. ayrı ayrı ıatın alınacaktır. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda yazılı muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme· 
leri lazımdır. 

Şartnameler 485 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vez
nelerinde satılmaktadır. 

ismi 
Lokomotif bandajı 
Vagon bandajı 

Muhammen 
bedeli 

165,204 
96,992 

Muvakkat 
teminat saati 

lira 9.510.20 lira 15,30 
" 6.099.60 ,, 

Kırklareli T ·men Satına ima Komisyo undan: 

Tümen arazozlarını ihtiyacı için aşağıda cins ve mik
tarı yazılı malzeme Ko. da mevcut nümuneye göre satın 

alınacaktır. Taliplerin 0.1.939 pazartesi günli saat 15 te 
Kırklarelinde tüm satı alma komisyonuna gelmeleri. 

Parça Cinsi 
4 Verici Hortum 

4 Alıcı Hortum 

25 şer metre olacak ve bir
birine her iki baştan rekorla 
bağlanacaktır. 
25 şer metre olacak ve bir· 
birine her iki baştan rekorla 
bağlanacaktır. 

* • • 
2 adet portabl vinç alınacaktır. Bak: D.D Y. ilAnlarına. 

••• 
4 adet baskül alınacaktır. Bak : İnhisarlar U um Mild. 

ilanlarına. 

i.tanbul Gfinırükleri BaşmGdürlüğünden: 

İhale günü 17.1.39 mezat kaime numarası 5401 AZOA - 210 
marka 1 2 numaralı kanuni sıkleti 304 kilo ai'ı rlığında 2012 lira 
30 kuruş değerinde yüzle O niıbetinde sun'i ipeği havi yün İp• 
liği MKN 5361 4t>O gram 34 LD aafi ipek kadın elbisesi MKN 
5360 500 gram 25 LD ipek sabahlık MKN 5355 560 gram 42 LD 
ir-ek kadın elbiseai MKN ~352 l K 480 G 113 LD safi ipek men· 
ıucat MKN 5351 400 G 31 LD ipek mensucat MKN 5349 420 G 
36 LD ipek mensucat MKN 5353 l K 540 G 1 IS LD ipek mensu
cat MKN 5311 2 K 220 G 164 LD ipek kadın elbisesi MKN 5306 
840 G 52 LD deri kadın çantası MKN 846 (S) MCO 5140 M ve 
NKS 60 K 30 LD iktiyol (aktarma} MKN5316 440 G 22 LD ipeği 
havi yün kadın robu ihale günü 19.1.39 MKN 5406 KS 38 kilo 
75 gram 915 lira değerinde aelliloitle cilalı dolu sinema filmi par
çaları M N 5281 800 G 52 LD ipek masa örtüsü ve peçete MKN 
5249 420 G 33 LD ipek mensucat 5249 700 G 25 LD ipek kadife 
MKN 5272 540 G 44 LD ipekten çocuk mutambnsı MKN 5325 
480 G 37 LD kadın için ipek etek ve cakct MKN 5282 560 G 
48 LD ipek mensucat MKN 5273 430 G 37 LD ipek mensucat 
parçaları MKN 5315 3 K 160 G 33 LD işlemesiz dokuma yün 
kadın elbise i MKN 5333 770 G 5l LD safi ipek doo çorap MKN 
5364 500 G 38 LD ipek elbise MKN 5363 260 G 22 LD safi ipek 
mensucat MKN 5362 2 K 120 G 184 LD safi ipek mensucat pın· 
çaları 1549 sayılı kanun mucibince hatlarında yazılı gOnde ve ııaat 
15,30 da 2490 uyılı kamm laükümleri dairesinde Sirkecide Reta· 
diye caddtı1inde gümrük satış ıalonuada açık arttırma ile .atıla
caktır. İsteklilerin maliye ünvan tezkeresi ve malın değeri nis
betinde yüzde 7,5 pey akçesi makbuzu aranır. Pey akçeleri her 
gün alınır. Yalnız ihale günlerinde pey akçelerinin ıant tı ye ka
dar vezneye yatırılmasa ve bu saatten sonra kat'iyen pey akçesi 
kabul edilmiyeceği ve h"r gün müteferrik eşya satışları vardır. 
Bunların listeleri satış salonu kapısında asılıdır. 

D D.YotLAQı istt:TMf u. MuoüuuJ· uNc.:. • 

Muhammen bedeJi 70,000 lira olan 2 adet Portabl vinç 17.2.939 
cuma gün6 1&at 15, 15 de kapalı ıarf usulü ile Ankara'da İdare 
binaıınnda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenleri• 4750 liralık muvakkat teminat ıle 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14, 15 
e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 350 kuruşa Ankara ve Haydarpa,a veznelerinde 
1atılmaktadır. (17) 1-4 

lsrANBuL SıHHi MuEssEsELER 
ARTTIRMA Vf. EKSİLTME KOMİSYONUNDAN - ·--

Bakırköy Akliye ve Asabiye ltastaneıi hasta pavyonunun 
ikmali inşaatı işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmeye 9.1.939 pazartesi saat 15 te Cağaloi'lunda Sibhat 
ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde kurulu komisyonda ya· 
pılacalctır. 

2 - Ketif bedeli 3748 liradır. 
3 - Muvakkat garanti 282 liradır. 
4 Mukavele, şartname, keşif hulasası 19 kuruş mukabiliude 

komisyondan alınabilir. 
5 - latekliler cari seneye ait Ticaret Odası 1:esikasile 2490 sa· 

yılı kanunda yazılı belreler ve bu ite yeter muvakkat ga· 
ranti makbuz veya baaka mektubu ile birlikte en az lOOO 
liralık bu işe beuzer iş yapbğına dair eksiltme tarihinden 
8 gün evvel İstanbul viliyetinden almıı olduklan ehliyet 
veaikalarile birlikte Komiıyona gelmeleri. (9331) 

Sayfa 3 

İnhis rlar U. Müdürlüğünden: ' 
00 7,5 

Tartma Mubam. Te· 
Cinsi Miktarı Kabiliyeti Bedeli natı Saat --

Baıkill (Kollu) 1 adet 300 ki.lık 100 ) 

" • ,, 500 
" 

110 ) 

" (otomatik) ' " 300 • 700 ) 15 
,, (insan tartan) 1 

" 
50 ) -960 12 ) 

Şalter (2000 amper- 1 ,, ) 
lik 3 kutuplu ) 500 37,50 16 

Amper metre (2000 a • ) 
amperlik 

1- idaremizin İzmir Fabrikası ıçıa bir adet 300 kiloluk 
kollu bir adet 500 kiloluk kollu bir adet 300 kiloluk 
otomatik Te bir adet insan tartan baskül ile Cibali 
fabrikası için 2000 amperlik 3 kutuplu Şalter ve 2000 
amperlik 3 adet amper metre şartnameleri mucibince 
ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

11- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizala· 
rında gesterilmittir. 

111- Eksiltme 23.1.939 tarihine rastlıyan pazartesi güaü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 

Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şube· 
den alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız fenni 
teklif ve katalokları ihale gününden bir hafta evve· 
line kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine ver• 
meleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammıa vesika 
almaları lazımdır. 

VI- İstekliler eksiltme için tayin ediled gün ve saatlerde 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyon gelmeleri ilan olunur. (30) 1-4 

• • • 
l - Şartname ve numunesi mucibince satın almacak 

25,000 kilo bel ipi kapalı zarf usulile eksiltmeye kon· 
muştur. 

il - Muhammen bedeli beher kilosu 59 kuru hesa
bile 14750 lira muvakkat teminatı 1106.25 liradır. 

111 - Eksiltme 16.1.939 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 15 te Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabileceği gibi numune de görülebilir . 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni veıaikle yüzde 
1,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu· 
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en 
geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Baş
kanlığına makbuz mukabilinde verilmesı lazımdır. 

(9485) 2-4 
••• 

1 - Şartname ve numunesi mucibince satın alınacaiı i· 
lan edilen (18.000) kilo baş ipi 25.X.938 tarihinde i· 
hale edilemediğinden yeniden pazarlık usulile eksiltme
ye konmuştur. 

il- Muhammen bedeli beher kiloıu GO kuruş hesabile 
(10.800) lira ve muvakkat teminatı 810 liradır. 

Ill- Eksiltme 9.1.939 tarihine raslayan pazartesi gunu 
saat 14 de Kabataıda Levazım ve Mobayaat Şubesio· 
deki Alım Komiıyonu•da yapılacaktır. 

iV-Şartnameler her gün parasız olarak ıözti geçen şu· 
beden alınabileceği gibi numune de giSrülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme içi• tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (9513) 3 4 

Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu 
Başkanlığından : 

Cinsi Miktarı 

32 takım 

Muhammen bıtarı 

Tatbikat elbisesi 
Haric:i elbise 60 " 

Muvakkat teminatı: 147 
ihale 17.1.939 salı saat: 

Tatbikat ayakkabı 
İskarpia 

32 çift 
60 • 

liradır. 

il de 

512 
1440 
J952 

A36 
300 -636 

Muvakkat teminatı: 48 liradır 
İhale 17.1.1939 salı ıaat: 11,30 da 

lira 

" 
• 

lıra 

" 
" 

1- Büyükdere 8Rhçek6yde bulunan Orman Fakilteai talebesi 
için yukarıda miktarları yaz.ılı elbise ve ayakkabıları "2,, fUtna 
me ile eksiltmeye fıkarılmıştır. 

2- Eksiltme İstanbul Viliyeti Detterdarlıfı muhasebe Müdür· 
lüğü Dairesinde 17. 1.939 gününde saat 11-11,'° da yapılacak. 

3- Eksiltmeye girebilmek için yukarıda Jaer iki kısmın altla· 
rında yazıla muvakk•t teminatların maliye veznesine yatırdıkları· 
na dııir makbuz ibraz etmek ve 2490 sayılı kanunda yazılı evsafı 
haiz olmak elzemdir. 

8 ıldıiı 7 · ARTUN ISaıı~IY~ 

' ... ili ...... 10 1 
4- Şartnameleri ve kumat numunelerini srör•ek ve enafını 

öğrenmek isteyenler tatil günleri hariç heriÜn Biiyü~dere Bah
çeköy Orman Fakültesi MuhasebHine miracaatları. (95a3) 1-4 
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ABONNEMENTS: Quotidien des Adjudication 
ADMINISTRA 1'10~ 

Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 

6 " 850 
12 ~ ~ 1500 

Etrıuıger : 12 aoia Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

AS 
GAZETESi 

Y ogbourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe BıiZar 

T ~l~phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Pour la Publlclt~ a'adre1aer 
A 1' Adminiatration journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adreıae T~l~raphlque: 

ı.taabul - M0NAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Qbjet de l'adjudication Moda Prix Caution. Lieu d'adjudication et du 

- ----------------d-'_• _di_u_d_ic_a_t __ es_t_im_at_if _ __ P_ro_v_iso_ir_e __ ___fahier deı Cbargeı Jours H eure 

A) Adjudications an Rabais 
Construction-Reparation-Trav. Publlcs-Materiel de Construction-Cartographle 

Reparation pont s route Baladn-Burdur. 
" batisııe ecole Primaire Zafer Ulu-

borlu et Merkez: lımet Pa~a. 
Reparııtion toiture de la batisse et depôt de 

la douane. 
Reparation d~pôt de benzine 
Constr. mur de soutainement. 
Trav. de canalisation : 175 m. 
Acbevement construction batisae douaniere a 
Çeşme 

Con.str. W. C. a Nazilli trav. de oanalisation et 
inatallation electrique et d'eau (cah.ch. L. 1) 

Coastr. dortoir a Na:z.illi et installation d'eau, 
electrique et trav. de canalıaation (cah. eh. 
L. 1) 

Constr. 20 W. C a la batisse de Talimıah 
iı. Zeytinburnu 

Repar. cim eti ere 

Publique 
,, 

Gre a irrc 

• 
n 

Publique 
,, 

Pli cach 

" 

Publique 

334 75 
598 92 

384 14 

231 -
418 -
739 -

2372 95 

2533 88 

9966 46 

4011 49 

475 60 

62 70 
55 50 

178 -

190 05 

747 48 

300 66 

Vilayet Isparta 

" 
Dir. Douaneıı Mersin 

Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 
Com. Perm. Mun. lstanbul 
Municipalite lzmir 
Dir. Trav. Pub. lıımir 

8 eme Exploit . Ch. Per Etat Ixmir 

• 

Dir. Magaain Commaad. Gen. 
Protec. F orets lst. 

Oir. Vakoufs Ank. 

6-1-39 16 
6-1-39 16 

20-1-.39 14 -

9-1-39 11 -
5-1-39 14 30 

13-1-39 16 -
10-1-39 11 -

16-1-39 17 -

16-1-39 16 -

18-1-39 14 -

4-1 -39 15 -

Produits Chimiques et Pharmaceutlques-lnstruments $anitalres-Fourniture pour Hôpltaux 

Articles sanitaires : 190 lotı. Pli cach 5800 -
Autoclave indigine : 10 p. ., 650 -
Autoclave grand: 1 p. Publique 1500 -
Gaz hydrophile: 1.500.000 m. (cah.ch. 253 P.) Pli cach. 50500 -

Electricite-Gaz-Chauffage Centrel (lnatallation et Materiel) 

lnatall. chauffage centrat 
Scbalter triangle de 2000 amperea: 1 p.- am· 

peremetre de 2000 amperes: 3 p. 
Lanternea electriques pr. aignaux: : 50-100 p. 

Travaux d'lmprlmerle-Papeteıj! 

Livreı et dictionnaires: 3 lota (aj ) 
lmpression livre concernant la culture de co· 

ton : 30-40 formats. 

Pli cach. 
Publique 

1328 75 
500 -

Gre iı. rre la p. 5 30 

410 -
980 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete 

Contre-plaque (hydraudiagonael ): 450 m2 

Combustlble - Carburant-Hulles 

Bois : 110 t. (aj.) 
Benzine. 

Dlvera 

Grueı portables : 2 p. (cah. cb. P. 350) 

Toile ciree pour table a manger : 30 m. 
Baaculeı : 4 p. 
Poutrellea : 4 p.· Fer U. : 10 p.· Boulons: 

100 p. 
Bandare poar locomotives. 

,, ,, wagon. (cah. oh. pr. leı deux 
groupeı P. 485) 

Tentes portativea: 1000 p. 

Plomb en lingot pr. trav. de calfeutrage: 
12600 k. 

Oompoıteurs bıllcts sans rııı!lUet9: 48 p 
Crins d'animaux: 500 k. 
Maroquin: 500 k. 
L'adj. qui devait avoir lieu le 9-1-39 pr. l'a· 

chat de 150 brouetteı en fer a ete annulee 

Tuiles de Marseille: 100 p. 
Trompe foulante avec raecordı: 4 p.• id aa

pirante de 25 m.: 4 p. 
Harnaiı a squelettes en boiı et en acier (cah. 

cb. 750 P.) 

Provlslons 

Blea eoacaHes : 13 t. (aj .) 
Viande de mouton : 7.5 t. (aj .) 
Orge : 105 t. (aj .) 
Riz pour pilaf: 70 t. (aj.) 
Foia : 20 t .- Avoine : 20 t. 
F arine: 400 t. 

,, : 140 t. 
,, : 60 t. 

Publique 2000 -

Gre a grtı 
,, 250 -

Pli cach 70000 

Gre a ıre 
Publique 

,, 

48 -
960 -

1290 

Pli cach 165204 -

• 96992 -

• la p. 6 50 

Publique 3528 -

• ,, 

" 

Gre a gre 

1296 -
1987 50 
1600 -

Pli cacb. 290000 -

Gre a gre 
,, 
" 
" 
" Pli cacb 

• 
" 

le k. O 25 

52000 -
21000 -
8400 -

B) Adjudications a la surenchere 
Charbon de boiı: 380 quint. 
Bois de ebene: 3868 quint. 
Cbarbon de boia: 1183 quint. 

,, ,, : 2351 quint. 
Fer camelote : 40-60 t. 

Articleı d'inventaire. 

Publique le quint. 
Gre a gre • 
Publique ,, 
Gre a gre ,, 
Publiqııe 

o 50 
o 09 
o 50 
o 40 

435 -; 
50 -

112 50 
3775 -

37 50 

31 -
147 -

150 -

91 

4750 -

7 20 
72 -
97 -

9510 20 

6099 60 

487 50 

264 60 

97 20 
149 07 
120 -

8500 

108 -
158 -
315 -

1312 50 

3850 -
1575 -
630 -

15 -
27 -
45 -
71 -
75 -

Com. Ach. Miniat. Def. Nat. Ank. 
,, 

Com. Aab. Min. Def. Nat. Ank. 

" 

18-1-39 11 -
11-1-39 10 -
20-1-39 10 -
22-2-39 15 -

Dir. Vakıf Paralar 18·1-39 10 -
Com. Aob. Econ. Monop. K.tacbe 23·1-39 16 -

Com. Ach. lntead. lat. Tophaae 

Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 
Com. Aeb Station Amelioration 

Seaıencea Y eşilköy 

Dir. Gen. Türkkuşu Ank. 

Com. Ach. Milit. Isparta 
Goıa . Acb. lntend. lst. Tophane 

• 

10-1-39 15 -

5-1-39 11 -
6-1-39 14 30 

16-1-39 15 -

9-1-39 10 50 
10-1-39 14 30 

Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ank. 17·2-39 15 15 
Caiuea H.paıa 

Com. Perm. Manicip. Iatanbul 
Com. Ach. Econ. Monop. K.tacbe 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 
Caisaes H.paşa 

idem 

Com. Ach. Command. Gen. 
Gendarmerie Ank. 

5-1-39 14 30 
23-1-39 15 -
16-1-39 10 -

17-2-39 15 30 

17-2-39 15 30 

20·1-39 10 50 

1 ere Expl. Ch. de Fer Etat H.paşa 19·1-39 10 30 

,, 

" 
• 
• 

Com. Ach. Mil. Viıe 

" 
,, Div. Kırklareli 

19-1-39 10 30 
20-1-39 10 ~o 
20-1-39 10 30 

5-1-39 
9-1-39 15 -

" 
• Miniat. Def. Nat. Ank. 19-1-39 11 -

Com. Ach. Milit. (aparta 
,, 
" Com. Adı. Div. Kırklareli 

• • Milit. Selimiye 
,, ,, ,, Erzurum 

" 
,, ,, n 

,, ,, • " 

Oir Foretı Kırklareli 

" ,, 
• 

Com. Ach. Fabriqae Avion a 
Kayseri 

Dir. Veıates Douaaeı lıtanbul 

14-1-39 10 -
9-1·39 10 15 

23-1-'9 10 -
23-1-39 ıs -
13-1-39 14 -
19-1-39 10 -
19·1-39 11 
19-1-39 15 -

11-1·3' 16 -
11-1-39 15 -
11-1-39 15 -
11-1-39 16 
11-1-39 14 

9·1-39 10 

Avis Officiels 
Du Ministere des Travaux 

Publics 

L'adjudication sous pli cachete de 5 couvercles d\ 
regulateur d'une valeur e s timativc de 13000 livres aur,,Ol 

lieu, le jeudi, 9 F evrier 939 a 15 heures, par deYant la Commil 

sion d' Adjudication de Materiel siegeant dans la Chambre dt&aı: 
la Direction de Materiel du Ministere des Travaux Pu~t< 
lics a Ankara. On peut se procurer gratuitement le c tı 
hier des charges d' Adjudication et les annexes aupr" 8 

8 

de la Direction de Materiel du Ministere des Travau nfı 
Publics. m• 

Le cautionnement provisoire est de 975 livres. fınc 
Les soumissionnaireı doiveat remettre, le meme jo..,.tr 

jusqu'a 14 heures, a la Presidence de la Commissioırılda 
contre recepisse, leurs offres et le cautionnement pro\'~:; 
saire, en meme temps que les certificata exigeı par ~~ti 
loi et prescrits daas le cahier des charges. (5211) (ln~teı 

3-4Ço 
e 

Çarşamba 4· 1 ·939 

Ada nada Seyhan nehir üz.erinde yap. regülatör inş. {Nafia Vek.) .:\! 8 

Su isalesi için font boru (inhisarlar U. Miid.) .ı\! 885 -

Baskül (O.D.Y.) ~\! 886 
Kundura (M.M.V.) .;\! 905 iı 
Enginar konservesi, ayşekadın , marmelat v.a. (Galatasaray Uaesi SA . İ 

.\! 912 T 
Licivert kumaş (C'alatuaray LiH•i SAK) .i\! 912 S 
incir, portokal, ceviz (Yüksek Mühendis Mektebi SAK) .\"o 913 :r~ 
Kuru fasulye, bulgur, kuru soğan , domates salçası, sıtır eti V • wi , 

(gdirne Jandar. Alayı SAK) N'~ 914 iı 
8uğday öğütülmeıi (Ankara Lvz) J\ô 914 IJ'n 

Kayırı kereste (D.O.Y.) J\! 915 1r: 

Lavemarin kömürü (Bursa Tümeni) .ı\! 915 

Çimento karo, fırça v.s. (0.0.Y.) .1\0 915 

Afyon gar& mefruşatı (O. D.Y.) ~\:. 915 
1 
F 
[ Ekmeklik un (Edirne Jandr. Alayı SAK) .;\! 915 

Kuru ot (Samsun Ask. SAK) i\": 918 
Bakır termosifon ve çamaşır kazanı (Tophane Lva.) .i\! 919 

1 
ı 

1 Yataklık pamuk (Tophane Lvz.) ~! 919 

Çanta bezi (Tophane Lvz ) .\0 919 
Çorbalık pirinç ve kuru erik (lst. Komut. SAK) ~! 926 

-r CF:'>5.,....,..~,.....,, __ _ 
Jl~ 

_;J 

t~~ iiiiiiiiiii~iiiiiiiie .... m __ e_n __ t_oiiiiiiiiiiiı•dc.e..-sii:ıiiııF_...o ... u .. riiiiiniiiiiiiııiıiiisiiiisiiiiiiiiiiiiiiie•uiiiiiiiiiiiiiiiriiis~,,_,e!: 
lf•i 
an 

Mercredi 4-1-939 

Contr. regulateur (Min. Trav. Pob.) No 856 
Tuyaux en fonte pour adductioa d\,au (Dir. Gen. Monopole•) No 

Bascule (Ch. de Fer Etat) No 886 
Chau1Sure1 (Min. Def. Nat.) No 905 

Legumea et marmelate (Lycee Galaaaray) No 912 ıu t 
Etoffe bleue (Lycee Gıılatauray) No 912 akl 
Figueı, oranges et uoix (Com. Ach. Ecole lngea.) No 91l •rı 

Haricots secs, oirnonı, bles concaaaeı ete. (Commaad. Cendar. ı/te 
ne) No 914 ki 

A Broyage de bles (lntend. Ankara) No 914 
\kı 

Bois de hitre (Cllemins de Fer Etat) No 915 • 
Charbon lavemaria (Div. Broasse) No 915 ~yı 

ı.Or 

Carreaux cın ciment brosse ete. (Ch. de Fer &tat) No 915 cA 
Articles d'ameublement pour la r•re d'Afyon (Ch. de Fer t .-: 

No 915 
Farine (Cornmand. Edirne) No 915 
F oin (Com, Ach. Milit. Samsun) No 918 

Chaudiere pour liare et tbermoaiphono en cuivre 
No 919 

Cotoa pour lit (lntend. Tophane) No 919 

Toile pour sacs ( " ) No 919 

ti 
•çi 

~Si 
(lnt. T opb ıt 

PP 
•ıi 
.h 

Ri:z. pour pilav et prunes alches (Coaaaad. lst.) No 926 


