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ABONE ŞARTLARI: 

Türkiye için Kuru§ 
-·3 AYLIGl 45C 

~ 6 • 8SO 
12 • ısoo 

Ecnebmemleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz mukabili olma• 

~ yan tediyat makbul detildir. ~ 

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

ÇARŞAMBA 

Hergün çıkar iktisadi, 1mali ticari ve zirai 
il 

4 lkincikAnun 1939 

....... .......................... ....... 
İDARE HA NE : 

Yoğurtcu hanı, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe Paıarı 

iLAN ŞARTLARI 
tdarehanemizde gÖrÜfÜHlr 

Telır.: fst. MO~A.KASA 
Telefon.: 49442 

Posta kutusu ~ . 1261 ..... ..................... . 
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

emleket Haberleri ) NAKASALA 

inşaat - Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

'· ..,orap fabrikatörleri I yalnız başlıırile batarıyorlardı · 
Çorap santralı müıterek evler· 

J toplantısı 
ISanayi birliğinde çorap fab
'latörleri hırafmdan bir top
.atı yapılmıştır. Bu toplantıda 
manyadan getirilecek olan 
rap müt ha11ısı meselesi gö
•ülmüştür. ütehaaıns 750 li· 
maaşla çorap fabrikaları ta

fından kurulacak bir çorap 
tntralında çalııacakbr. Sant· 
lda epre muamelHi olacaktır. 
Çoraplar fabrikalarda doku· 

1ıcak, ve sonra ıantrala gele• 
ktir. Burada Qtfi, boya mua· 
elesi yapıla akbr. 
Çoraplardnn yapılan şikayet· 
rden biri de boya ve ütü şi· 
yetidir, fabrikalarm çoğu 

lçük ıermayeli fabrikalar ol· 
tu için boya ve fitü işini 

den bu iti temin edecektir. 

Ödemiş Tütün müs
tahsillerinin vaziyeti 
Ödemişte istihsal edilen tü· 

tünlerde pek azının satılması 
ve mühimce kısmının müstah· 
sil elinde kalması yüzünden tü· 
tün müstahsilleri borçlarını öde
mek için zahmet çekmektedir· 

ler. . 
1938 de Ödemiş müıtahsille· 

rine ziraat bankaeı kooperatif-

i leri tarafından da S8i,OOO lira 
ikrazatta bulunulmuştur. Ôde-

1 

miş müstahsilleri, bu yıl pamuk 
ziraatine ehemmiyet vermek iı· 

1 tediklerinden bunun için ken· 

l 
dilerine ikrazatta bulunulmasmı 
istemişlerdir. 

Harici Ekonomik Ha~erler 
~ 

1 viçrenin yumurta ithalatı 
İsviçre, en çok yumurta istihlak eden memleketlerden biri

r. İniçreye en ziyade Bulgarlar yumurta ihraç etmektedir. 
Türkiyenin isviçreye yumurta ihracatı yok gibidir. 
Son a-ünlerde yumurta tacirlerimiz, y•murta ihracatı hakkında 

ürkofiste görüt eler yapmakt3dırlar. Bu münasibetle fsviçrenin 
~ mikdar yumurta ithal ettiğine dair elde ettilimiz şu iıtatistik· 
ri atağıya yazıyoruz: 

laviçrenin Eylul sonuna kadar olan 9 aylık yumurta itbnlahnııı 
ıynaetleri lU37 yılının ayai aylarile mukayeaeli olarak aşağıda· 
ar: 

Belçikadan 
Fransadan 
Danimarkadan 
Finlandiya 
Hollanda 
Poloaya 
Yugoslavya 
B lgariıtan 
Macaristan 

ı. KAnua-Eyliil 
1937 

1.151.000 
423.000 

2.049.000 
265.000 
943,000 

1.485.000 
!.677.000 
3.338.000 

il. Kanun Eylul 
1938 
482.000 
93~.ooo 

1.750 000 
451,000 
490,000 

2.201.000 
3.717.000 
2.242.000 

218.000 

ngilterenin barsak 
ithalatı 

İngiltere piyasasında barsak 
careti yapılan tetkike göre 
t•atıdaki tartlar altında cere· 1 
an etmektedir. 

lngiltereye aeYkedilecek bilu· 
il um baraaklarm lna-iltere Zi
aat nezareti tarafından konul· 
Uf olan temizlik ve sıhhi şe· 

•it hükümlerine uya-un olması 
cabetmektedir. 

Piyasada talep edilmekte olan 
u baraaklar bilhaua koyun bar· 
aklarıdır. Her nekadar keçi 
ıaraakları için de talep mevcut 
ıe de a11l ticaret koyun bar
akları üzerine yapılmaktadır. 

Avustralya ve Cenubi Ame
ikadan gelmekte olan mallar 
iyasaya hakim bulunmaktadır. 
~omtu memleketlerimiaden 
•~an İrandan da bir miktar ke
l barsağı ithal edilmektedir. 

ithal edilmekte olan malların 
eçilmemiş (yani kalın ve ince 

336. 00 

Mubayaat nümune üzerine ya· 
pılmaklll beraber gönderilecek 
baraaklar alıcı tarafından bura
da tekrar muayene edilmeden 
evvel bedelleri tediye edilmf.· 
ınektedir. 

Fiatlar malın cinsine ve her 
kangalda (bağda) bulunan bo-
ğum adedine göre değismek
tedir. 

Ankara Borsası 
2.1.939 

Açılış Kapanış 

1 lngiliz lirası 5.85 5.85 
100 Dolar 126.0975 126.0975 
100 Fran11z fr. 3.31 3 31 
100 Liret 6.6375 6.6375 
100 lıviçre fr . 28.4475 28.4475 
100 Holanda fl . 68.6325 69.6325 
100 Raybiımark 50 6275 50.6275 
100 Belçika fr. 21.245 21.245 
100 Drahmi 1.0675 1.0675 
100 Leva 1.54 1.54 
100 Çek. kronu 4.3225 4.3225 
100 Pezeta 5.85 5.85 
100 Zloti 23.76 23.76 
100 Pengo 24.8925 24.8925 
100 Ley 0.895 0.895 
ıoo Dinar 2.80 2.80 
100 Yen 34.1525 34.1525 
100 lsveç kronu 30.1275 30.1275 
ıoo Rahle 23.7575 23.7575 

ESHAM ve TAHViLAT 

,.ısımları biribirinden ayrılma

ış) olarak gönderilmeleri ta· 
ep edilmektedir. Zira, bunlar 
,lıgillereye geldikten sonra tas· 
ife tabi tutularak parçalara 
kıina edilmektedir. l A. O. 1 11 peıin 40,80 40.80 

Adana Belediye Riyasetinden: 

Hükumet konağı ile askeri depo arasındaki şosenin 
parkeye tahvili inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş· 
tur . 

Keşif tutarı 10999,08 liradar. 
Muvakkat teminatı 825 liradır. 
İhalesi ikinci kanunun t 6 cı pazartesi günü aat 15 

te belediye encümeninde yapılacaktır. 
Bu işe ait keşif şartname ve projeler belediye fen iş· 

leri müdürlüğündedir, isteyenler orada görebilirler. 
T aliblerin ihale gününden bir gün evvel teminatı mal 

sandığına yatırarak makbuzunu teklif mektubuna bağla
ması lazımdır. 

T aliblerin teklif mektublarını usulü dairesinde hazırlı· 
yarak ihale günü saat 14 e kadar belediye reisliğine ver· 
miş ol aları ilan olunur. 

* * * Kuruköprü-Hacıbayram Sebze pazarı Mirzaçelebi 
ve sebze haline kadar uzanan yo! üzerinde yapılacak 
trotuvar inşaatı açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

Bedeli keşfi 1948,3.! liradır. 
Muvakkat teminatı 146.12 liradır. Muvakkat 

ihale tarihinden bir gün evvel mal andığına 

olacaktır. 

teminat 
yabrılmış 

İhalesi ikinci kanunun 16 ncı pazartesi günü saat 15 
te belediye encümeninde yapılacaktır. 

Keşif, şartname ve proje belediye fen işleri müaürlü· 
ğündedir. İsteyenler orada g5rebilirler. 

İhale günü mt:ayyen saatte teminatlarile birlikte be· 
lediye encümenine müracantları ilan olunur. 

• 

Samsun İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Çarşamba inhisarlar müdürlüğünde yaprak tütün de· 
posu olarak kullanılmakta olan ambarın üstüne bir kat 
daha inşası açık eksiltm ye konulmuştur. Keşif bedeli 
2385 lira 13 kuruş olup muvakkat teminat 178 lira 88 
kuruştur. Eksiltme, 12.1.39 perşembe günü saat 14 de 
Samsun inhisarlar haşmüdürlüğünde müteşekkil komis· 
yonda yapılacaktır. 

Bu işi görebilmek için isteklilerin inhisarlar umum mü· 
dürlüğü inşaat şubesi müdürlüğünden veya mahalli nafıa 
müdürlüğünden fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

İsteklilerin keşif, şartname vesair evrakı görmek üze· 
re her gün Samsun ve Çarşamba inhisarlar idarelerine 
müracaatları ilan olunur. 

• * * Samsun tütün islah ve deneme tarlasında k~şifna
ıne i mucibince 1739 lira 14 kuruş hedeli ke ıifli bir bekçi 
odası ile hir hangar miinakasa suretile yaptırılacaktır. 

Münaka a 16.1.939 tarihine rastlayan pazartesi günü sa
at 15 te Başmüdiiriyet dairesinde icra olunacaktır. 

İnşaatın teferruatı hakkında fazla malumat almak ve ke
şifname ile projeyi görmek isteyen btekliler her gün baş
müdürlüğe müracaat edebilirler. 

İsteklilerin yüzde 7,5 teminat akçesi olan 130 lira ile 
ihale günü hazır bulunnnıları ilan oluı1 ur. 

İzmir Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan: 

İzmir Tayyare birlikleri için Gaziemirde yaptırılacak 
beheri 25406 lira 12 kuruş kıymetinde 76218 lire 36 ku
ruş bedeli keşifli üç adet erat pavyonu inşaatı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 20 ikincikii
nun 939 cuma günü saat 16 da kışlada İzmir levazım 
amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. ilk teminat 

5060 lira 92 kuruştur. Şartname keşifname ve resmi 381 
kuruş bedel mukabilinde komisyondan alınabilir. istekli
ler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös
termek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak edecek
lerin 2490 say5lı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde ve şart· 
namesinde yazılı vesikalarile teminat ve teklif mektubla
rını en az ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver· 
mel eri. 

inşaat Malzemesi 
İstanbul Piyasası Günlük Toptan Fiyatları 

Alçı yerli 50 kır. lık torbası 300 
40 .. .. 80 

- 400 
- 90 • • 

.,alma• 50 .. .. 400 - 500 
Aıfah verli 

., ;cnebi 
Çimento yerli 

., ecnebi 
Çlni (mozaikten) 

., (çimentodan) 
F aynns ecnebi 

., • (alcsamı) 
Kireç (ı ) 

., (toa) 
., (taş) 

Kire it (Bakırköy) 
., (Eslcişcbir) 
., (Kütahya) 
• (Büyükdere) 

Künk (çi1nento) 
., (toprak) 
., (dökme boru) 
., (ecnebi) 

kilosu 

" 50 lı:~. çuvalı 

50 " " 
taaeıi 

" 
" ,, 

tonu 
,, 
" tane1i 

" ,, 
,, 

santimi 
numarası 

kiloıu 
.. 

Metre miklbı 
bini 

Mermer (yerli işlenmi ş) 

Tuila (Büyükdere prHe) 
,. (F erilcöy deliksiz) ., 
,, (Kiğıtbaae delildi) ., 
,, ( ,, delikıiz) ,. 
n (ateı , yerli) tanesi 
., ( ,, ecnebi) ,, 
., (fransız prese) ., 

11 - 12 
- 100 

5 7 
3,30- 4 
5,50- L 
6,50- 10 

800 -100 
600 - 700 

o, 75 10 

10 
8 

12 

3,50-
17 

3 
4 

18 
19 

1300 
1500 
1800 

10 
27 
20 

20 
- 800 
- 3500 
-1500 
-1800 
-2100 

13 
28 
22 

Kereıte (döıemelik köknar) Metre mikibı 39 
42 
42 
42 
45 
45 

48 
52 
50 
52 
~2 
52 

., (çıralı, lambalı) ,, 
,, {tavanlık köknar kordonlu) ,, 
., (lcaplamıılılc çıralı) ,, 
,, (sı vadibi k.ökHr) ,. 
,, (pervazlılı. köknar) • _ ................................ ... 

Demir ve Madeniyat 
İstanbul Piyasası Günlük Toptan Fiyatları 

Bakır 

Çi•k• 
Deair 

.. 
" .. .. .. 

Karfiçe 
Kalay 
Saç 

" 
" 

(Tahta ve yuvarlak} 

(Camlık lı:öşebeat) 
(Dörtlcöşe, lama , yuvarlak) 
(Mıhhk sil e) 
(Putrel) 
(Siyah çember) 
(Yuvarlak çubuk) 

(Çubuk) 
(Galvanizli di\z) 
( ,. oluklu) 
(siyah) 

kiloaa 69 - 70 
" 27 - 29 
" ll,50 - 12,50 
" 10,50- 11 
.. 12 - 13 
.. - 10,50 
.. 13 - 13,50 
• 10,50- 11 
.. 15,25- 17 

" .. .. 
20 
21 
14 

-270 
- 24 
- 22 
- 18 

................................ --
Kilis Alay Satınalma Komisyonundan : 

Kilis alayı ihtiyacı için yapılacak olan iki pavyon 
15.11.938 ve 19.12.938 günlerinde kapalı zarfla yapılan 
her iki münakasada talip çıkmadığından pazarlıkla yapı· 

lacaktır. 
Pazarlık 28. 12.938 den 28.1.939 gününe kadardır. 
Keşif bedeli 76238 lira 51 kuruttur. 
Şartname evsaf ve model planluını görmek istiyeo

ler İstanbul ve Ankara levazım amirliklerile Antep, Ada· 
oa, Islahiye, Kayseri, Niğde ve Kilisteki alay satınalma 
komisyonlarında görebilirler. 

Talihlerin mühendis ve mimar olmaları olmadıkları 
takdirde aynı evsafı haiz bir mütehassısın inşaatın sonu· 
na kadar. daimi olarak iş başında b•lunmaları ve noter· 
likten musaddak bir teahhüt kaiıdı ile temin etmeleri ve 
asgari 76000 lirahk inşaat işlerini yapabilecek vesaikle 
beraber alay satınalma komisyona hergün müracaat et· 
mel eri. 

Mu•akkat teminat 5717 lira 85 kuruttur. 
Tediye kor muhasebesine• müteahhit veya vekiline 

yapılacaktır. 

Son istihkak muvakkat kabul raporu ile verilecektir. 

İçel Pamuk ve Yağ T. A. Şirketinden : 

142, 162 lira keşifli iplik fabrikası vahidi kıyasi üzerinden ek· 
ıiltmiye konulmuttur. 

lnşuına talib olanlar keşifname ile diğer enakı Mersin· 
deki Şirket müdiriyetinden veya lıtanbulda Bahçekapıda Taf han· 
da Türk Endüstri ve Tecim Anonim Şirketinden ~O lira mukabilin• 
de talep edebilirler (İşin müsteceliyetine binaea posta ile bu bedel 
g8nderildiği takdirde arzu edilen adrese evrak derhal gönderilir.) 

Bu iıe talib olanların vaktile aıgari 150,000 liralık bir fabrika 



MONAKASA GAZETESi 4 lkinciklnuD 

Bu gün hsn olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Llst:esı ISTANBUL 

Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat Ticaret ve Zahire Borsa 

a MOnakasaıar 

lnfallıt, Tamirat, Nafıa lflerl, Malzeme Harıta 

HlikQmet kon•2'• ile askeri depo arasmdaki şo
aa nın parkeye tahvili inş. 

Kuruköprü·Hrcıbayram·Sebzepazarı-Musaçelebi 
ve sebze haline kadar yol üzerinde yap. tro
tuvar inf. 

Samııua tütün ıılih ve deneme tarlumda yap. 
bekçi oduile hangar inş. 

Tütün deposunda yap. kat inş. 
Gaziemirde tayyare birlikleri i.vin pavyon inş.: 

3 ad. (şart. 381 kr) 
Mersinde yap. iplik fabrikası int• (şart. 20 L) 

kapah z. 10999 08 

aç. elr:s. 1948 32 

• 1739 14 

" 2385 13 
kapalı &. 76218 36 

" 142162 -

Kilis alayı ihtiyacı için yap. 2 pavyon (temd) pu. 76238 51 

llAçlar, Klinik ve ispençiyari alfıt, Hastane Lev. 

Bergamut esansı: 1150 le. 
Tıbbi ilaç: 36 çeşit (şart. 310 kr) 
ldrofil pamuk: 52000 k. (şart. 183 kr) 

Mahrukat, Benzin, Makine yai)ları v.s. 

Yerli biriket: 80 t. (temd) 
Beoı.in: 400 teneke-vakum: 4 teneke - valvalin 

yağ..: 4 teneke 
Odun: 500 t. (temd) 
Benzin: 200 t. 
Kriple ltömürti: 120 t. 
Gaı.ovil: 75 t. 

MDteferrlk 

Ahşap ve çelik iskeleti; eıter takımlara (ıart. 
750 kr) (tashih) 

Buz naklıye kamyonu: 1 ad 
iç ve dı~ kar lastikleri: 8 ad. 
Kurşun &ıvana: 7 kal.-hurda kurşun: 3100 k. -

levha kurşun 3 m/m: 750 k. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Kuru fasulya: 17800 k. (temd) 
Makarna: 10 t. (temd) 
Yulaf: 640 t. 

b Müzayedeler 

Ttirlc lı:umızı ya2'ı: 5119 lı:. 

pu. 
kapalı z. 62000 -

" 

paz. 
kapah z. 
aç. eks. 
kapalı z. 

36500 

t. 17 50 
1187 65 

5600 -
52000 -
2130 -
9750 -

kapah z. 290000 -

aç. ekı. 

" 
" 

2500 -
1080 -
2001 -

1869 -
pa:r.. - -
kapalı z. 29440 -

aç. art. 1126 -

intaatı yapmıt olduklarına dair •esaik ibraz etmeleri şarttır. 
Münakaaava girebilmek için isteklilerin tekliflerile yüıde 7,5 ilk 

teminat akçelerini Mersin 1, Bankasına yatırmış ve makbuz ibraz· 
etmit olmaları lazımdır. 

Münakaaa neticesinde hakkı tercih müe&1eseyo aiddir. 
Teklif mektublarıo n en geç 20.1.939 tarihinde Mersinde Şirket 

Müdiriyetine relmif olması lizımdır 

f Açlar, Klinik ve ispençiyari alat: 
Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma Komisyonundan: 

Hepsine tahmin edil~n fiat 62,000 lira olan 36 çeşit 
tıbbi iliç kapah zarfla satın alınacaktır. Eksiltme 23.2.39 
perşembe günü saat 11 de Ankarada M. M. V. Satma ima 
komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 4350 lira olup 
şartnamesi 310 kuruşa Ankarada Komisyonda alınır. ik
siltmeye gireceklerin kanuni teminat Ye 2490 sayılı ka
nunun 2 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksilt
me ifÜD ve aaatinden bir saat evveline kadar teklif mektupla· 
rını Ankarada M M. V. Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

• • * Hepsine t hmin edileıı fiatı 36500 lira olan 25 bin 
kilo idrofıl pamuk 27.2.939 pazartesi gunü -;aat 11 de kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İlk teminatı ~737 lira 50 
kuruş olup şartname ... i 183 kuruş mukabılinde AnKarada 
komi yondan ahnır Ek iltmeye gireceklerin kanuni teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerıı de yazılı bel
gelerle birlikte teklıf nwktuplarını eksiltme saatinoen behe
mehal bir saat evveline kadar An'<arada M.M.V. satınalma 
komiı) onuna vermeleri. 

.. . . 
1150 kilo bergamut ~sansı alınacaktır. Bak: İnhisarlar 

l . Müd. ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlarıv.!:._ 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Topçu okulu için 250 liralık benzin 10.1.939 salı gli

nü saat 14,30 da Tophanede lstanbul leYazım imirliği 
satınalma komisyonunda pazarlıkla satıo almacakbr. İs
teklilerin belli saatte yüzde 15 teminatlarile beraber ko
misyona ırelmeleri. 

Isparta Askeri Satmalma Komisyonundan : 

Elmah garnizonunun 110 bin kilo odunuırnn ilk açık 

a. ı. 938 ::::::=* 

825 -

146 12 

130 -

178 88 
5060 92 

5717 85 

4350 -
2737 50 

105 -
89 07 

Adana Belediyesi 

" " 

Samsun inhisar. Baımüd. 

" " 
lzmir Lu. SAK 

16-1-39 15 -

16-1-39 15 -

16-1-39 15 -

12-1·39 14 -
20·1-39 16 -

İçel Pamuk ve Yağ TAŞ Mouin 20-1-39 a kadar 
ile lıt. Bahçekapıda Taş ban 
T. Endüstri A. Ş. 

Kilis Alayı SAK ile lııt. Ank. Lvz. 28-1-39 a kadar 

inhisarlar U. Müd. 
M. M. V. SAK 

" . 
Erenköy Kıa Liae•i SAK 
Samsun Vılayeti 

., Aılt. SAK 

19-1-39 14 -
23-2-39 11 -
27-2·39 11 -

s.1.39 ıs -
16·1-39 15 -

Fi atlar 
CiNSi Atağı Yukan 

Kr. Pa. Kr.Pa. 

Butday yumutak 5 25 
,. ıert 

" kızılca 
Arpa Anadol 

Güz yunu 

Çavdar 

Arpa yemlik 
Z. yatı E. E. 

" 1 ci 
Ceviz kabuklu 

4 10 

73 -
3 37 

54-
52 -

Ce.iziçi 57 -
Kuıyemi çuvallı 5 23 

" 
dökme 5 1 

iç. Fındık 
Tiftik mal 
Tiftik Oğlak 
Susam 

Yapak Anadolu 
" Trakya 

Yulaf 

Mıaır beyaz 
Mısır aarı 

135 -
20 10 
54 -

4 ll 

55-

5 26 

Buğday 

Arpa 
Nobut 
Un 
Pamuk 
Peynir 
M11ır 

z. yağı 
Kutyemi 
Yapak 

Gelen 

Tiftik 
~~~~~~~~--~ 

Arpa 
Butday 
Bakla 
iç badem 

Giden 

K. fındık ~ 

Dış Fiatıat 
Buğday Li.erpul ~ 

" Şikago 
" Vinipek 

Arpa Anvers 
Mı11r Londra 
Keten T. : • 
Fındık G. :Hamburi 

• • L. : 

412 50 
3850 -

159 75 
731 25 

Deniz Lvz. SAK 
Prevantor. ve Sanator. Dir. 
PTT U. Müd. Ank. 

1 ay zarfında 
19-1-39 14 -
19-1-39 14 -
24-1-39 16 -

lstanbul Merkez Hah 
va, Sebze ve Meyve Fiatları 

8500 

187 50 

150 08 

140 20 

2208 -

M. M. V. SAK 

Adana Belediyesi 
Niğde Nafıa Müd. 
lst. Telefon Müd. 

Saaısun Ask. SAK 
Kırklareli Tüm. SAK 
Dörtyol Aık. SAK 

lst. Gümrülderı Başmüd. 

19·1-39 11 -

16-1-39 15 -
11-1-39 15 -
20-2-39 15 -

7 1-39 10 -
9-1-39 15 -

25·1-39 15 -

6-1-39 13 30 

eksiltmesinde talip ç.kmadığından IO gün uzat!lmış isede 
gine talip çıkmadığından bir ay içinde pa ar!ıkla intacına 
karar verilmiştir. Son pazarlı~ı 9. 1.939 pazartesi günü ~aat 

10,30 da yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 91 liradır. 
10 santimdir. Şartname ve evsafı 
istekliler her zaman görebilirler. 

~uhammen fiatı 1 acuruş 
komisyonda mevcut olup 

İsteklilerin teminatlarile gününde 
vel Tüm Komutanlığı binasındaki 

ve ihale saatinden ev
atmalma komisyonuna 

mürac ıatları i:an olunur. 
• • • 

80 ton yerli biriket alınacaktır. Bak : Erenköy Kız Lisesi 
Satınalma komisyonu ilrtnlarına. 

M üt ef errik 

latanbul Telefon Müdürlüğünden: 
idare ihtiyacı için muhtelif eb'adda 7 kalem kurşun zıvana, 3100 

kilo hurda kurşun ile 750 kilo 3 milimetrelik levha kur.şun açık ek

aıltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedel 2001 lira, muvakkat teminat 150,08 lira olup 

eksiltmesi 20.2.39 pazartesi günü saat 15 te müdllrlük binasındaki la· 

trnalma komisyonunda yapılacakbr. 
Şartnameleri bergün levazım dairesinde görülebilir. isteklilerin m11-

vakkat teminat veya banka mektubu ve kanuni veaikalarile mezldlr 
gün ve saatte komiıyona mliracaatleri. 

Vize Askeri Satıaalma Komisyonundan : 

Pmarhisar piyade alayı için 100 adet Marsilya kiremi
di pezarlıkla satm alınacaktır. Taliplerin 5. 1.939 da Vize
de As. satınalma komisyonuna müracaatları. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komi yonundan : 

Bir takımına altı buçuk lira kıymet biçilen vasıf ve (ir· 
ncğine uygun hm portatif çadır 20. 1.939 cuma günü saat on 
buçukta kapalı zarf u ulile satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyonumuzdan alınabilecek bu 
eks'ltmeye girmek isteyenlerin 487 lira 50 kuruşluk i1k te· 
minat mektup veya makbuzunu ve şartnamede yazılı be]ge
leri ınuhtevi teklif mektublarını belli gün saat 9,30 a kadar 
komh~yona vermiş olmaları. 

3.t 939 " 

euelya Sultani Kilo 00 

Sakııkabatı 

Delaalık bilb« 
5'.rl bftber 

Kır 4oraa•t 

Patates 
Çalı faiUlyeıl 
Barbunya kırmızı 

• yeın • 
Bakla (lzmirden) • 

Şeker fnıulye 
LahaDA 
hpanak 
Kök kereviz 

• 

• 
• Pıra•• 

Patlıcan ba~ 

orta 

adcd 

ufak 

Knrnnbahar 
Enginar • 
Ye,11 salata t n • 
Yetil •oğan 
Maydanoz demet 

Pancar 

Havuç • 
Kereviz Yaprak • 

Şalğam • 
Kırmızı turp 
Bayır turpu 
Balkebatı 

• 

kilo 

5 
6-

lf> -

4fl -

2 
9 

7 

2-

8-
6-

4 -
1 50 

75 

3 60 
2 

- 75 
ı -
3-

Yer elması • 4 -

Laz elması • 7 -
Mand:ırin Dörtyol ıoo t20 -

• Alanya 100 ıoo 
• Bodrum 2no -

Rize • 70 
Fenike 100 -

,, Menin " 

S6-

tO -
8 

2.'i -

ro -

2 50 
5 
8-

13 

20 -
18 -

110 -
2-
l-

4 
3 -

3 
1-

1 fjO 

4-
4 50 

ti -
130 -
l3G -
2.50 -

14Q -

G!imOşhane elmesı kilo 11 -

MOtlı:lle 

Slvah UıUm 
Amasya elması 16 -
laehol• elıwaaı 14 -

lqW• elaa•ı (taraklı) 16 -

Aalı:ara armudu • !12 -

Karadenlıt armudu • "' -
Muımula 
Ayva 8 -
Ferik elmHı 
Keıtane 

Nac 

Muz yerli 
Muz 
Ağaç kavunu 

• 

Adet 

c-. -
ıoo -
5-

"ı ~rıı llmon100 aded 250 -
Ecnebi limon 100 • 200 -

Portaknl Dörtyol 3 lık 250 -

• • 
• • 

• 
• 

64. soo 
o.225-

ıoo. 15 ı -
150 150 -

Portakal Alanya ıuv A 100 -

• 

' 
• 
• 
" 

• 

• 

80 258 -

G4 800 -
Sô 

Faııke 160 -
• 200 S50 -

Rize 

• 

96 450 -

6-\ 
80 

,. M rsin Yal HiO 

• • 
• • 

Marul 

9& 
120 720 -
200 - -

1 

İstanbul Hayvan Borsası 
Diri Sat:uşıar Cet:veli • - 2.1.9~ 

En •tat• ı Enyük 
ç. 'it 

Beya:ıı: Karaman 
Kızıl Karaman 

Datlıç 
Kıvırcık 

Karayaka 

Kuzu 
SGt Kuzuau 

Tiftik 
Keçi 
Otlak 

Şark Öklzü 
Öküz 
inek 
Daaa 
Bota 
Manda 
Malak 

Sayısı 

1404 
.. 09 

133 

iM 

-14 
27 
26 

11 
6 

Atnbtı Kı. s. Ke. " 

74630 
10282 

13466 
7017 
3584 

4271 
1172 

15 50 1 21 .;; 
16 - 20 50 

2250 
21 50 

8 50 
8 50 

12 7S 

10 -
10 25 

-22 50-
21 ~ 

- -

- --
14 75 
14 75 

ıa ---
10 25 
10 25 
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4 fldnciklnan 1939 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

145,000 lirahk ahşap iskeletli, 145,000 liralık çelik is
keletli erat eğer takımları ayrı ayrı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Ahşap iskeletli eğer takımlarının ~~
berinin 92 lira, çelik iskeletli eğer takımlarının behermın 
107 lira fiyat tahmin edilmiştir. Her partinin ilk teminatı 
8500 lira olup şartnamesi 750 kuruş mukabilinde Anka
rada komisyondan alınır. Ahşap iskeletli eğer takımları
nan ihalesi t 9.1.939 pertembe gllnü saat l 1 de ve çelik 
sikeletli eğer takımlarının ihalesi de ayni gün~e saat 
11.ôO dadır. Eksiltmeye gireceklerin kanuni temınat ve 
2490 sayılı ka11uoun 2-3 ncü maddelerinde yazı.h belge
lerle birlikte ihale saatiaden bir saat ev,el teklıf mektub
ları•ı Aukarada M. M. VekAleti satınalma komisyonuna 

•ermeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme U. idaresinden: 
M11bammen bedellerile miktar ve vuıflan atafrıda yaaılı 4 ru

rup malzeme ve etya her grup ayrı ayrı ihale edilmek fz~re hi
zalarında bildlrilea gün ve ıaatlarda Haydarpatada rar bın81ın
daki 1ahnalma komlıyoau taraf1ndan aJık ekılltme uıulile 1&tın

al ınacaktır. 
Bu ite irmek istiyııenlerin kanunun ta~in etli.ği ve~a~k ve her 

rruba ait biularında yazılı muvakkat temıaatlarıle bırlıkte ek
ıiltme gilnü Hatine kadar komiıyona müraeaat!arı lbı?1dır. . 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar bınaıındakı komıı-

yon tarafandan parasız olarak dağıtılmaktadır. . 
12600 kilo kalafat itleri için külçe kurşun muham~en b~delı 3528 
lira muvakkat teminatı ~4 lira 60 kurut açık ekııltmeıı 19. 1.939 
perıembe glin ı aakt 10,30 da yapılaeaktır. 

48 adet mkletıiz bilet kompoatprü muhammen bedeli 1296 lira 
muvakkat teminab 97 lira 20 kurut olup açık eksillmHİ 19.1.939 
pertembe rünü saat 10.30 da yapılacaktır. 

500 kilo hayvani kıl muhammen bedeli 1987 lira 50 kuruş ve 
muvakkat teminatı 149 lira 7 kuruş olup açık eksiltmesi 20.1.39 
ouma poü ıaat 10,30 da J apılacaktır. . 

500 kilo ıırım mulaammen bedeli 1600 lira muYakkat temınatı 
120 lira olup açık ekıiltmeıi 20.l.9J9 cuma ıün6 ıaat on buçuk
ta yapılacaktır. 

• Muhammen bedeli 1725 lira olup 9, l .939 pazartesi gfinü 
aaa; ıÔ 30 da Hayrlarpaşada gar binasındaki komiıyon tarafından 
açık ekıiltmeıiyapılacatı ilan edilen 150 adet demir el ·~·~~sı
nın görülen lüzum üz~rine satın alınmasından sarfınazar edıldıtıo · 
den bu işe ait ekıiltmenin feshedilmiş oldutu ilin olunur. 

(Devamı 4 ünci ıahifede) 

Erenköy Kız Lisesi Satınalma Komisyonundan: 
Birinci Kinunun 26 ncı günü açık eksiltmeye konu beher tonu 

17,5 liradan 80 ton yerli birlketin isteklisi çıkmadıfudan ihaleai 
yapılamamı,tır. Ekıiltme ikinci kanunun Be,inci pertembe günü ıaat 
IS de ihaleai yapılmak iz.ere on gün müddetle uzatılıaakla iatek
lileria Tiearet odaaı belgeıi ve 105 lira tutan 111unkkat teminat 
makbuzlarile ltirlikte belli gün ve saatte Beyothı lıtiklil oulde
eintle Karleman kartıaıntlaki binada Liaeler muhaaeltecilitiado 
toplanan Komiıyona bat vurmaları (47) 

Nafıa Vekaleti 
İstanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden: 

1- Muhammen bedeli 9990 lira tutan 60000 litre benzin ile 
3000 litre oktanll huıual benzin kapalı zarf uıulile ekıiltmeye 
konmu9tur. 

2 Eksiltme 13.1.939 cuma günü aaal 15 te idarenin Tünel 
başında Metro Han binaaının 6 ncı katında toplanacak Arttırma 
Ekıiltme Komiıyonunda yapılacaktır. 

3- Bu ite aid tartnameler idarenin Levazım Müdürlüğünden 
parasız alınabilir. 

4- Muvakkat teminat 749 lira 25 kuruştur. 
5 -- Teklif mektublarıoıo 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 

olarak ve ekıiltmeden en az bir aaat evvel Komisyon Reiıliğine 
verilmiı olmuı liıımdır. (9414) 4- 4 

• • • 
1- idaremiz anbarlarının kışlık ihtiyacı için 2490 ıayılı arttır-

ma ekıiltme kanunu ahkimı dairesinde açık eksiltme ile 
muhammen bedeli (yerli kok olduA'u takdirde 3276 lira sömi
kok oldu~u takdirde 4277 lira ve alman koku olduğu takdir
de 4823 lira) olan 182 ton kömür satın alınacaktır. 

2- Ekıiltme 11.1.939 çarşamba günü saat 15 te Metro hanın 
6 ncı katında toplanacak Arttırma Ekıiltme Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3- lıteklilerin 2490 sayılı kanun :nucibince icabeden vesikaları 
ve bu işe ait (yerli kok için 245,70 lira; ıömikok için 320,78 
lira alman koku için 361,73 lira) lık munkkat teminatları ile 
m&racaat etmeleri. 

4- Talipler her üç nevi kömürden yalnız biri için fiat verebile 
cekleri gibi her üç nevi kömür için ayrı ayrı fiat verf'!bilirler. 
Her ilç aevi kömür için fiat verecek olanların muvakkat te· 
minatları (361,73) lira olacaktır. 

5 - Bu ite ait ıartname ve muknele projeıi idaremizin Levazım 
Serviıinden paruız olarak tedarik edilebilir. (9391) 4--4 ·- --·=-- , R 

F . ,, ,, ,~ .. ,, 
D.D.YOLLAQI iSLETME U. MUDURLU6UNDEN 

l • 

Muhammen bedeli 22500 lira olan 6 adet muhtelif antrtuvaz 
torna tezgahı 14-2-1939 aalı günü saat 15 de kapalı zarf uıulü ile 
Ankarada idare bina11nda Htın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek iateyenlerin 1687,50 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği veıikaları ye tekliflerini ayni pn ıaat 
14 de kadar Komisyon Reialifrine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraaız. olarak Ankarada Malzeme Daireaindeo, 
Haydarpatada Teıellüm Ye Sevk Şeflitlnden dağıtılacaktır. 

(9465) 4--4 

M0NAKASA GAZETESi 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 

Kayseri C. H. P. İlyönkurul 
Başkanlığından: 

1- Ekıiltmeye konulan iş: KayHride yapılacak Halkevinlo 
ıathı z.enıine kadar temel hafriyatı Ye iuşaatı yapılmakta oldutu 
cihetle sathı zeminden itibaren binanın .. eyeti umumiyeainin in• 
şaatı eksiltmeye konulmuştur. lntaahn heyeti umumiyeıinin be· 
deli keşfi (127149) liradır. Bu bedeli keti~en ıatlu zemine kadar 
yapılan temel hafriyat ve i nşaat keşifnamedeki niıbet üzerinden 
tenzil edildikten sonra reri kalaa kısmın heyeti umumiyui ihale 
edilecektir. 

2- Bu işe ait tarlnameler ~·e evrakı saire şunlardır: 
A) Ekıiltme şartnamesi 

A .B) :ikıiltme fartaa•eaine ek tartoame 
B) Mukavelename projesi 
C) Bayındırlık işleri genel tartaameıi 
D) Krşif cetveli, silailei fiat eetveli, metraj cetveli 
E) Prc.je vesair evrak. 

istiyenlf!r bu şartnameleri ye evrakı sa;reyi Kayseri parti baş· 
kan1ığında g8rebilirler. 

3- 1. İkincikiinun 939 tarihinden itibaren 30 gün müddetle 
ekıiltmeye konulan bu kurağın ihalesi 30 Jkincikinun 939 pazar· 
teai günü saat 11 de villyet parti merkezinde iıyönkurul tarafın
dan yapı\acaktır 

4 likıiltme kapalı zarf uıuli ile yapılacaktır. 
5- Eksiltmeye ittirak edebilmek için Nafıa Müdürlüğlinden 

alınmış ehliyetname ile cari senenin Ticaret oduı veıikuını ib
raz elmeai ve bir mühendiı veya fen memuru istihdam eylemesi 
,arttır. 

6- Muvakkat teminat miktarı (8500) liradır. 
7- Teklif mektublan yukarıda yazılı gün ve ıaatten bir saat 

evveline kadar parti Baıkaalığına makbuz mukabilinde verilecek
tir. Postada vukubulacak ıecikmeler kabul edilmez.. (9559) 1 - 4 

• 

Sayfa 3 

Müteahhitlerin Takvimi 1 
Perıembe 5-1-939 

Elektrik çıplak tel ve kablo ile izole tell~r (DDY) 1'": 886 
Husuai elektrik tel ve kabloları (DDY) .ı\! 887 
Deniz dizel motörü (Denizbank lst. Şubesi) J\! 901 
Şose tamiri (Çanakkale Vil.) 1'! 903 
Su tasfiye cihazı (Gerede Beled.) ~·\! 904 
Lacivert kumaı (MMV) .Y! 905 
Grom hast. ikmal ve illvei inş . (Bursa Naha Müd.) .. \! 907 • 
Sadeyat, mercimek, nohut, kok ve pirinç (Edirn~ Jand. Al .) ·'! 914 
Banko, raf ve doıya dolapları (l.t. Defterdar.) J\! 914 • 
Yükıelt muallim mektebinde yap. inı. (lat. Nafıa Müd.) ~ 914 
Tay ahırı inş. (Eskitehir Nafıa Mld.) • : 915 
Palto (lnş. Usta Ok. Dir.) .ı'~ 915 
Kuru ot (Bornova Ask. SAK) .!\": 915 
Kırıkkalede yap. inş . (Ask. Fabr.) !\": 915 
Makine ve baltlc yağı (MMV' .ı\! 915 
Muhtelif malzeme (Ask. Fabr.) J\! 91S 
Şehir tiyatrosunda yap. tamirat (lat. Beled ) ,,,! 916 
Tamirat amelesi için muıamba (İıt. Beled.) .,! 916 
Lama (ıelet) (DDY) J\~ 916 
Zeyti'lya2'ı (Tophane Lvz.) .!\! 916 
.6istüri , dişli pens, cam baget v.ı. (Hayvan Sat. Memur. ve Nalbant 

Mek. Müd.) X• 918 
Elbiıe (Balya Kauıı) ~\! 919 
İzmir PTT bina11 kalorifer tesisatının tamiri (lzmir PTT Müd.) ~\! 919 
• Köhne fotin ve yemeni (Çatalca Piyade Alayı) .ı\! 923 
K•m (Tophane Lvz) .M 924 
• Çam direk (Mersin Orman Müd.) "'! 915 
Tıbbi ecza (lst. Beled.) .\! 927 
Marsilya kiremidi (Vize Aık. SAK) .:'! 929 
Yemek masası muınmbuı (lst. Beled.) J\! 929 
Kitap ve luıat (MMV) J\": 929 
istinat davarı inı. (l•t. Belecıl.) .ı\; 929 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1 - İdaremizin İstanbul Baş Müdürlüğü binası ve anllarla

rile Levazım ve Mubayaat Şubesi binası arasına şartname 
ve resmi mucibince yaptırılacak ilç adet demir came
kan işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

il- Keşif bedeli beheri 3912.97 lira hesabile 11738.91 
lira ve muvakkat teminatı 881 liradır. 

il - Eksiltme 16. 1.939 tarihine rastlayan pazartesi guou 
saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Ahm Komisyonunda y&pılacaktır. 

1 V-Şartname ve resimleri 59 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubsioden alına· 
bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin diplomalı ytik
sck Mühendis veya yüksek mimar olmaları, olmadıkları 
takdirde aym evsafı haiz bir mütehassısı inşaat sonu· 
na kadar daimi olarak iş başında bulunduracaklarını 
noterlikten ınusaddak bir teahhüt kağıdı ile temin et· 
meleri ve bundan başka 8000 liralık bu gibi inşaat 
yapmış olduklarını gösterir vesaiki ihale gününden 

8 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü in· 
şaat Şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet ve 
münakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. 

Vı- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V nci 
maddede yazılı İnşaat Subesinden alınacak eksiltmeye 
iştirak ve fenni ehliyet vesikası ve yüzde 7,5 güven
me parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale günü en geç 
saat 15 şe kadar yukarda adı geçen Komisyon Baş
kenhğına makbuz mukabilinde verilmesi IAzımdır. 

Cinsi 

Su altmda kullanılmağa 
mahsus elektrik kapsülü 

22 lik uzun nişan fişeği 
22 lik kısa ,, ,, 

(9514) 3-4 
••• 

Muhammen % 7,5 
bedeli teminat 

Miktarı Lira L. K. Saatı -10000 adet 500 37 50 14 

45000() 

50000 
500000 

,, 3400 255 -
,, 

14 30 

1- Şartnameleri mucibince satın alınacak 10000 adet 
su alhndıı kullanılmaS!a mah!!us elektrikli kapsOI ile 
500000 adet 22 lik (5.6 MiM) uzun ve kısa niş11n fi
şeği ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları hiıaların
da gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 6.1.939 tarihine rastlayan cuma gün& hiza
lannda yaııh saatlerde Kabataşta Le•uım ve Mu
bayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Sartnameler parasıı olarak hergün sözü geçen Su• 
beden alanabileceği gibi nişan fişeği numuneleri de 
~örülebilir. 

V- isteklilerin eksiltme için tavin edilen gün ve saatte 
yliıde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilin olanur. 

(9190) 4-4 

• • • 
1- Şartnamesi mucihinc• 1 150 kile ı,erga•ut esansı pa· 

zarlık usulile aatm alınacaktır. 
il- Eksiltme 19. 1.939 tarihine raıtlayaa perşembe ıün& 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili- Şartnameler parasız olarak berıüc ıöıü geçen Şu· 
beden alınabilir. 

iV- İsteklilerin paıarhk için tayia edilen gftn ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıcıa adı 
geçen Komisyona ıelmeleri ilin olunur. (Mi) 1- 4 

• •• 
Muhammen B. tı 7,5 Ekıilt-
Beheri Tutarı teminatı me 

Cinsi Miktarı Lira Lira L. Kr. ~ -Dosya dolabı 3 adet 150 450 33 76 15 
Boya levazımı 22 kalem 400 30 - 15 30 

1- idaremizin Y ı.ıvşan tuzlası için şartnamesi mucibin· 
ce yaptırılacak üç adet dosya dolabı ile Tekirdağ ıarap 
fabrikası için sabo ahnacağı ve 20.10.938 tarihinde ihale 
edileceği ilan edilen 22 kalem boya levazımının müfredat 
liste i tavzih edilerek yeniden açık eksiltmeye konmuıtur. 

ll- Muhammen bedellerile muvakkat teminatlara hiza
larında gösterilmiştir. 

ili- Eksiltme 6.1.9i9 tarihine rastlayan cuma günü hi
zalarmda yazılı saatlerde Kabataıta Levazım ve Muba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartname ve listeler parasız olarak hergün ı6zü 
geçen Şubeden alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
lerde yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (9304) •-4 

• •• 
] - İdaremizin Çamaltı Tuzlasma getirilecek içme 

suyu için şartnamesı mucibince 750 metre Font boru a
çık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 1150 !ira ve muvakkat temi
natı 86.25 lıradır. 

111 - Eksiltme 13.1.939 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 16 da Kab taşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Sartnameler parasız olarak her gfin İnhisarlar 
tuz fen şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek
liflerini ve bu işe ait katoloklarını ihale günilnden 3 gün 
evveline kadar İnhisarlar tuz ve fen şubesine vermeleri ve 
tekliflerinin kabulünll mutazammıo vesika almaları la
zımdır. 

vı - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (9481) 3-4 

lmtiJQ ~ '" ,._ itJ.ri 
Direl&* I : 1-il C-.irit 

Raaddıiı 7•: ARTUN Ba....., 
Gnl•t. Billi.r _.... N .. 11 
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ABONNEMENTS: Qaotidien des Adjudicationı 
ADMINISTRATIO~ 

•• 
MUN 1AKASA 

GAZETESi 

Ville et Province 

3 MOIS Ptn. 450 
6 w • 850 

12 .. .. 1500 

Etranrer : 12 •oiı Ptr1. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

Y Ol'hoartchou Han 
ler Eta••, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T '16pboae: 49442 

Pour la Pablicit~ ı'adre1.er 
i I' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Bolte Po.tale N. 1281 

Ad....- T'16papblque : 
l.taaW - 110NAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui / 
Objet de l' adjudication Mode Prix Cautioa. Lieu d'adjudication et du 

------------~----d_'_ad_i_u_dı_c_at _ _ e1_ti_•_a_ti_f _ _;.P_ro_•_l,s_o_ir_e _ _ __çahier det Cbarreı Joura Heure 

A) Adjudications au Rabais 
Conatructlon-Reparatlon-Trav. Publlca-Materlel de Conatructlon-Cartographle 

Tranıformation en parquet de la chauısee 
s/route k.onak rounrneaeDtal et depôt mi
litaire . 

Conıtroction trottoir ı route Kuruköprü·H•cı 
bayram-Sebze pazarı et Musaçelebi. 

Construction hanrar et guerite pour gardien 
au champs d'euai de tabacı 

Co11structıon etai'e au depôt de tabacı 
,, pavillonı a Gaziemir pour unites 

aviation lzmir : 3 p. (caı.ı eh. P. 381) 
Construction fabrique fil a Mersin (cah. cb. 

L. 20) 

Pli cach 

Publique 

" 

" 
Pli cacb 

" 

10999 08 

1948 32 

1739 14 

2385 13 
76218 36 

142162 -

825 -

146 12 

130 

178 88 
5060 92 

Municipalite Adana 16-1-39 15 -

" 16-1-39 15 -

Dir. Prineipale Monopoleı Sam1Un 16·1·39 15 

• 
Com. Ach. lnt. Mı it . lzmir 

12-1-39 14 
20-1-39 16 -

S.A.T. de Coton et d'Huile it Jusqu'au 20-1-39 
Merıin et S A.T. d'lnduatrie a lıt. Babçekapı 
Tat han 

Conıtruction pavillonı pour regiment Kiliı : Gre a gre 76238 51 5717 85 Com. Ach. Regiment Kiliı et Juıqu'au 28-1-39 
2 p. (aj.) lnt. lst. et Aukara 

Prodult& Chimiquea et Pharmaceutiquea-lnatrumenta Sanitalrea-Fourniture pour H8pltaux 

Easence de berramoule : 1150 it. 
Produitı pbarmaoeutique1 : 36 lota (cab. 

cb. P. 310) 
Coton hydrophile: 52000 k. (cah. eh. P. 183) 

Combuatlble- Carburant-Hullea 

Briquette indirene : 80 t. (aj.) 

Ben.ine : 400 bidonı- Vacoum : 4 bidons-
V alvaline : 4 bidona. 

Boiı : 500 t. (aj .) 
Beazine : 200 t. 
Claarbon crible : 120 t. 
Gaaoil : 7j t . 

DlveN 

Camioa pour lran1port de glace : 1 p. 
Cbambre a air et pneux pour aeire: 8 P· 
Tubes en plomb : 7 lota- Plomb ca•elote: 
1000 k .- plomb en plaque de 3 m/m: 750 k. 

Prowlalone 

Haricots seaı : 17 ,8 t. 
Avoiae: 640 t. 
Macaroais: 10 t. (aj) 

B) Adjudications a la surenchere 
Pea11x et boyaux qui Hront ramaHrı au kur· 

bu bayram de 939 

Gre a grc 
Pli cadı 62000 

" 
36500 

la t. 17 50 

1187 65 

Gre it gre 5600 -
P'li cacb 52000 -
Publique 2130 -
Pli cach 9750 -

Publique 

" 
" 

Publique 
Pli cacb 
Gre a gre 

~500 -
1080 -
2001 -

1869 -
29440 -

Huile: 5119 k. P•blique 1126 -

Milli Müdafaa VekAleti Satınalma Komisyonundan : 

Hepsinin tahmin edilen fiat 1290 lira olan dört putrel, 
10 (U) demiri, 100 bulon açık eksiltmeye kooulmuıtur. 

Ekıiltmesi 16.1.939 pazartesi günü saat 10 dadır • 
lık teminat 97 lira olup şartnamesi komiıyonda glSrültir. 

Ekıiltmiye gireceklerin ilk teminat ve 2490 sayılı k ıı· 
nunun 2, 3 maddelerinde yazılı belgelerle birlikte muay· 
yen ıün ve Yakitte M. M. V. satınalma komiıyonuoda bu· 
lunmaları. 

frzak, Zahire, f t ve Sebze : 

Diyarltalur Levann Amirli(ri Satınalma Komiıyonundan: 
Midyat blrlilderinin ıenelik ihtiyacı için 13000 kilo patatH a

çık ekıiltmeye konalmu,tur. 
Muvvakkat teminatı 78 liradır. EHaf ve t•rtnameıini midyat 

Hkeri 1&tanalma komi•yonunda görebilirler. 
16-1-39 pazarte1l güqQ 1&at 9 da Midyat a.keri 1atınalma ko

•iıyonunda ihalesi yapılacatından belli gln ve saatte iatekliler 
kanunun teıbit etmit oldu(ru Yesaik .,.. teminatları n. birlikte 
Midyat ukert ıabnalma komiıyonuna mGracaatları. 

Polatlı Aıkeri Sabnalma Ko•iayenundaa: 

Polatlıdaki alayın senelik ilatiyaoı ifin 140,000 kilo arpa kapah 
zarfla ekailtmeye konmutlur. 

Tabmia bedeli 4,50 kunt olup aunkkat teminatı 472 lira 50 ku· 
ruıtur. 

Ekıiltmesi 10.1 939 paurte1i (Gnüdtır. 
• • • Polathdaki alayın Hnelik ihtiyacı itin 120.900 kilo yulaf ka

palı zarfla eksiltmeye konulmu,tur. 
Tahmi• bedeli 5 kurut 50 aantimdir. 
Eklilt•Hİ 16.1.939 panrtHi rüaidlr. 

4350 -

2737 50 

105 -

89 07 

412 50 
3850 -

159 75 
731 25 

187 50 

150 08 

140 20 
i 208 -

Com. Aeb. Econ Moaop. K.tache 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Aak. 

" 

Com. Acla. Lycee Jeuoes Filleı a 
lrenlr.öy 

Vilayet Samıun 

Com. Aeh. Milit. Samsun 
Com. Ach. lnt. Marit. K.pafa 
Dir. Preventorium et Sanatorium 
Dir. Ge•. P.T.T. Ankara 

Muaieipalite Adana 
Dır. Trav. Pub. Nitde 
Oir. Telepbones latanbul 

Com. Acb. Mil. .Samıun 
Com. Ach. Milit. Dörtyol 
Com. Ach. Div. Kırklareli 

19-1-39 14 -
23-2-39 11 -

27-2-39 11 -

s-1.39 ıs 

16-1-39 15 -

Danı 1 moiı 
19-1-39 14 -
19-1-39 14 -
24-1-39 16 -

16-1-3, 15 -
11-1-39 15 -
20-2-39 15 -

7-1-39 10 -
25-1-39 15 -
9-1-39 15 -

Ligue Aviation Turque Eıkitebir 14-1-39 15 -
et lst. 

Dir . Ventea Douaaeı lıt. 6 · 1-39 13 50 

Gaaiaatep Askeri Satanalma Komııyonunda•: 

Gaziantep rarniaonu birlikleri ihtiyacı için S00,000 kilo yulaf ka· 
pala zarfla ehiltmeyo konmuştur tahmin bedeli 32450 lira.lır. 

EkıihmHi 15.1.939 pazar pnli ıaat 9 dadır. 

• • • Gaziantep rar•iaoııu birlikleri ibtiyaçı · if•• S00.000 kile arpa 
K. zarfla elı:ıiltmeye konulmuıtur. 

Tahmin bedeli 28.000 liradır. 

!.kailtme 15.1.939 ,aaar rtaldür. 

Selimiye Astı.eri Satınalma Komisyonundan : 

Karadeniz ~ oğazı birlikleri hayvanatı için evsafına göre 
20000 kilo yulaf ve 20000 kilo kuru ot 13.1.939 cuma gü· 
nü saat 14 te pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin pazarlık 
için t&~in edilen gün ve saatte kat'i teminat paralarile bir· 
likte Selimiyedeki tümen iatınalma komisyonuna ıelmeleri. 

Kuklareli Tüm Satınalma Komisyonundan: 

Kırklareli Tümen birliklerinin 938 seneai htiyacı ıçın 
70 bin kilo pilavlık pirince talip zuhur etmediğinden ve ev
velce verilen 22 kuruş 7 4 santim fiat makamca pahalı gö
rüldüAünden mezkur pirinç yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Beher kilosuna 'muhammen bedeli 25 kuru§ 
olup ilk teminatı 1312 lira 50 kuruştur . İhalesi 23.1.939 
pazartesi günü saat 15 tedir. istekliler şartnamesini her gün 
Tümen satınalma komisyonunda görebilirler. 

Taliplerin kanunun 2, 3 maddelerindeki veRaikle teminat 
mektublarını havi zarflarını belli gün ve saatten en az bir 
saat evveline kadar Tümen satmalma komisyonun vermeleri. 

Avis Officiels 
De l' Administration Generale des Chemins 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 

314,636 toanee de fer d'eat:acade et dea mat6rielt 
pour 7 haagara ferma et 1 hangarı ouYerts dont leı 
valeurs eıti•ativeı et ıaranties proviıoirea soat indiqueea 
c:i-bas ıeront acbeteı s6parement par voie d'adjuclication 
ıous pli caclaete le Luadi IJ Fevrier 1939 i partir de 
15 la. au local de l'Ad•iniıtratioa Giaerale a Ankara. 

Ceux qui deıirent y preadre part doivent remettre i 
la Priıidence de la Co•miısion le jour tle l' Adjudicatioa 
juıqa'a 14 la. leurs offres, leı garanties proviıoireı indi· a 
quies c:i bas et leı certificats exigeı par la loi. 

Lea cabierı deı charıe• ıont en Yeate au prix de 
148 Ptra. aux Caiueı d' Ankara et de Haydarp•t•· 

(9466) 4--4 

Nom 

1- Fer d'eıtacade 
il- Materielı pour banl'ar 

••• 

Valeur Gerantie 

eıtimative 

Ltqı. 

29.261, 15 
58.0'lS,OU 

pro•iıoire 

Ltqs. 

2.194,59 
4.151,40 

00.000 piece• de douilleı ile tirefondı en l»oiı ele ehi· 
taignier ci'une valeur eıtimative de l 4.40I Ltqa. en ca• 
oti elleı ıont de ıection carree, et de 16.200 Ltqı. aİ 
elle• aont de aectioa roade aeroat acheteeı par voie 
d'adjudicatioa ıous pli cacbete le •ardi 17 janvier 1939 
a 15 la. 30 au local de l'Administration Generale a Aa• 
kara. 

Ceux qui diaireat y prendre part doiYut remettre i 
la Preıidence de la Commi11ioa le jour de l'adjudicatioD 

jusqu'ia 14 b. 30 leurs offres, une ıarantie pr6•iaoire de M• 
1080 Ltqı. pour lea douillea de ıectien carree et de 1215 
Ltqı. pour cellea de aectioa roade, et leı certificata exi tb 

geı par la loi. 
Leı cahierı des cbarıe• ıoat tliıtribueı gratuitemeat ll 

il Ankara par le Service deı Approvieionnemenh et a 
Haydarpafa par le Bureau de Rkeption. (9552) 2 --4 

~~~~~!!!!!!!!!!'~~~~~!!!!!!'!!~~~~~·~ 

1 Memento des Fournisseurs o 
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Jeudi 5- l .93g 

Filı eleetriqu• aua et iıoleı (Cb. de Fer Etat) No 886 
,, et clblea electriquH ıpeciaux (Ch. de Fer Etat) No 887 

Moteur maritim• Dieıel (Oeaizbank Suc. lst.) No 901 
Reparatioa cbau11ee (Vil. Çanakkale) No 903 
Appareils filtrare (Municip. Gerede) No 904 
Etoffe bleue (Mia. Def. Nat.) No 905 
Acheveaeat cenıtr. hôpital Gro• (Dir. Tru. Pub. Bur••) No 
Beurre, lentille, poiı-cltiche, riz (Com. Acb. Gendarm. Edirne) No 91 
Baaca, etarerH et anıoire1 (Oefterdarat latubul) No 414 
Con1tr. a l'ecole Normale (Dir. Trav. Pub. lat.) No 914 

• eeurie poulaiH ( • Eıkiıebir) No 91' 
Paletotı (Dir. loole Coatre •altre Conıtr.) No 915 
Foia (Coa. Aela. Mil. Boraova) No 915 
Constr. a Kankkale (Fabr. Militaires) No 915 
Huile machine et h•ile de foie de Moru• (Mi•. 
Oiverı •ateriaux (Fabr. Milit.) No 915 
Repar. üae&tre vill• (Mumicip. lıtaabul) No 916 
lmp•r•eableı poar oavri•r• (Mua. lata•b•I) No 916 
Lameı ıelet (Cb. de Fer Etat) No 916 
Huile d'olivu (latead. TophHe) No 916 
Biıtouris, pinceı dentioı, bapette1 en vitre (Dir. l.eol• Veteria• 

Seliaiye) No 918 
Habita (Kua Balya) 919 
Repar. claauffap central Dir. P.T.T. lz•ir (Dir. P.T.T. lzmir) ~o 
• Bottin .. ot o~uuureı cameletea (Rewi•Ht lnfanterie Çatal 

No 92J 
Sable (lntead. Tepbane) Ne 924 
• Poteaux •• aapi• (Dir. For~ta Merma) Ne 925 
Prodaita phar•aeeutiqu•• (Mun. laataabel) No 927 
Tuilea de Mar1eille (Com. Aeh. Milit. Vize) No 929 

Toile ciree pour table a manpr (Mum. latanbul) No 929 
Livreı et dictionnaire (Miaiat6re Def. Nat.) No 9~9 
Reparatien ••r do aeutıine• .. t (Mua. btanbul) Ne '29 
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