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lsveçle yeni ticaret 
anlaşması yapılıyor 
Ankarada ltulunan İsveç ti· 

arct heyeti hükiimetimizle ye
i bir ticaret anlaşması yap· 
aktadır. Müzakerelere Türk· 

fis reislarinden Nihat memur 
dilmiştir. 
Ticard anlaşması münasibe· 

ile Türkiye-İneç ticaret mü· 
asebetleri hakkıada alınan 
alumntı af ağı ya yazıyo· 
z: 
fsveç, her şeyden evvel tü· 

ünlerimizin birinci derecede 
üşterisid ir. Fakat İsveç firma· 

arı yakın zamana kadar tütiin· 
erimizi Hamburgtaki komisyon · 
ular marifetile temin ediyor· 
u. Bu yüzden Tür ki ve tütün· 
eri, lsveçe daha pahalıya mal 
ima ktaydı. Bunun' üzerine 
ir kaç seneden beri laveç 
ütün lthalatcıları, doğrudan 

oğruya Türk ticarethanelerile 
-tün almağı daha faydalı bul
uşlardır. 

Geçen sene lıveçte bulunan 
aıı:ı firmalar tütünlerimizden 
şka meyvalarımıza talip ol
u4tur. Portakal ve elmaları
ız lıveçte büyük bir rağ'bet 
Örmüştür. Şimdiye kadar lı
eç kuru meyvalarımızdan pek 
z mikdar alırdı. 

Geçen ıene kuru meyva ib
acatııuız biraz daha fazladır, 

fsveçten aldığımız malla· 
a gelince, bunların ba· 
ında kağıt bulunmaktadır. f,. 
eç Finlnndiyadan ıonra dijer 
ırnyiidt'\ pek ileri giden bir 
emlekettir. Her nevi gazete 

e matbaa kağıtları lsveçten 
etirilmektedir. 

fsveçten aldığımız mallarıa 
r sında demir seliloz da bu
unnıaktadır. Manmafih harp sa· 
ayiinin gece gündüz faaliye· 
nden ıonra seliloz maddesi 
ek kıymetli olmuşturr lsveçten 
mit edilditi kadar ıeliloz ala· 
ıyoruz. 

Türkiye - lıveç arsındaki ti
aret münuebetlerinin inkişa· 
na sebebiyet veren vasıtalar
an biri de, i1VeÇ vapurlarının 
maaımııa a-elmesidir. Bir iki 
neden beri İaveç limanları ile 
tanbul limanı arasında işleyen 
u vapurlar, lneçle olan tiea· 
timizin artmasına büyük yar
ım etmittir. So uk bava ter
batını haiz bu modern faveç 
lepleri sayesinde, ihracatımızı 
aba ziyade artırmak mümkün· 
ür. 

Çok ümit ediyoruz ki, yeni 
caret anlatması Türkiye ile 
veç aruındaki ticaret müna· 
betlerinin inkitafnıa yardım 
ecektir, 

İsveç ve diğer şimal merale
tl~rile ticaret münaaebetleri

izi artırmak imkanlarını dü
nmeliyiz. Mümkün olduğu 
dar muhtelif memleke•lerle 

caretimizi artırmak, dıf tica· 
timiz için daha faydalı olabi-

r. 

Halbuki bazı memleketlere 
racat yapmak yüzünden, di
r memleketleri ihmal edlyo-

•· 

Ceivz ve fındık ıhracatı 
artıyor 

Yeni senenin ilk bef iÜD iç· 
iade şehrimizden Hamburga 
27926 kilo, Praa-a 3360 kilo, iç 
ceviz ihraç edilmiştir. Kabuklu 
cevizlerden Hamburga 39113 ki· 
lo gönderilmiştir. iç fıadıklar
dan Danimarkaya 4200, NeY· 
yorka 10080 kilo ıevkolunmuş
tur. kabuklu cevizlerden yalnız 
Beyruta 4000 kiloluk bir parti 
ihraç edilmittir. Şehrimiz piya· 
salarıoda ltok olarak 105000 ki-

lo iç ceviz 20000 kilo kabuklu 
ceviz ile 30000 kilo iç hndık 
ve 20000 kilo kabuklu fındık 
mevcuttur. Beyaz iç eeviz 70 
esmer mal 51, kubuklu ceviz 
19,20 kuruta kadar iç fındıklar 
77 ve kabuklu fındıklardH ba
dem fıadık kilosu 34 kuruta 
kadar satılmıthr. 

İplik ihtiyacı var 
Şehrimiztle pek eıkidenberi 

müessea paauklu menıucat fa
brika ve imalithaneleri piyan· 
da 8, 10, 12 numaralı pamuk 
ipliklerinden tetlarik edemedik· 
leriai ve yerli fabrikalarımızın 
piyasamıza bu çetit ipliklerdea 
göndermedikleriai nazarı dikka
te alarak buna bir çare bulun
mHı için alakadar makamlara 
müracaat etmi,lcrtlir. Yerli fa
brikaların pamukları pabahlaı
mış olmaıındaa dolayı iplik 
narhlarını az rördllderi ve bu 
sebeple fazla iplik yapmak is· 
temedikleri ele söyleaiyor. Pi· 
yasalarda bu numaralardan ip
lik tedariki imkinıız bir bale 
gelmittir. 

Yapak ve yün stoku 
Şehrimizde yapak ve yün pi· 

yasalarımızda yeai seneye dev· 
redilea muhtelif cinı vapak 
miktan 17600 balyadır. Anado
lu ve Trakyada iyi cinı yapak
lardaa 10 bin balya mevcut ol· 
dutuna göre stok yekunu 37.500 
balyayi ltulnıaktadır. Dün 
Sovyet ftuıya aamına mal mi
bayaa eden firmalar kilosa 51-
52 kuruştan ve Anadolu mal
larından 100 balya aahn almış
lardır. 

Şehrimizde 32 bin 
balya tiftik vardır 
1939 ıeaeai aatı•da yapılan 

en yakıa tahmialere röre, ı •. 
taabul piyaaaıında mevcut tif
tik ıtoku -'2 bin balyadır. Ana· 
doluda muhtelif merkezlerde 
bulunmakta olaa tiftik ıtoku 

13 bin balyadır. Yurdun 1939 
ıeaeaine devredilmif um•ai 
ıtoku ıf5 bin balya kadardır. 

Oç ay evvel stok mevcudu 60 
bin balya idi. Bu miktarın lfı 

bin balyası ba,ta Al•anya ol· 
mak üzere ltalya, lna-iltere Ye 
Fraaıaya aatılmııtır. Evvelki iki 
yü& balya kilosu 118 kuruştan 
Alaıanyaya ıatılmıthr. Yeni 
tiftik permileri gelditinden bu 
ay içiacle 400-500 ton kadar 

tiftl~aatılaoa;ı lmit edlliy..!!:_ 

inşaat· Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

Malatya Ziraat Müdürlüğtimılen: 

8.2.939 çarşamba günü saat 14 de Malatya Ziraat 
Müdürlüiü dairesinde 3356 lira 7 4 kuruş bedelli pamuk 
ıslah istasyonu ikmali inşaatı açık ekıiltme uıulile mtina· 
kasaya konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri, genel hususi ve 

fenni şartnameleri proje huliaasile buna müteferri diğer 
evrak hergün Ziraat müdürlüiündc görülebilir. 

Muvakkat teminat 252 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin bu işe girebilmeleri için 30 bin liralık iş 

yaptıiına dair almış oldukları vesikayı ve ticaret odası 
vesikasını komisyona ibraz etmeğe mecburdur. 

Malatya V aliliiinden : 

113064 lira 32 kuruş keşif bedelini muhtevi olup vi· 
liyet merkezinde yaptırılmakta olan memleket hastanesi 
ikmali inşaatı 2.1.939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

16.1.939 tarihine rastlayan pazartesi günll saat 15 te 
ihalesi yapılacağıadan teklif mektublarınıa ihaleden la
akal bir saat evvel vilayet daimi encümeni riyasetine tev· 
dii lazımdır. 

Muvakkat teminat "903 lira 22 kuruştur. 
İsteklilerin ihaleden 8 gün evvel vilayet Nafıa müdür· 

lüğünden ehliyet vesikası almaları ve ayrıca Ticaret Oda
sındaa verilmit vesika ibraz eylemeleri meıruttur. 

İstanbul BeJ.,,diyesindea : 

Keşif bedeli 4350 lira 50 Kuruş olan Yeşilköy iltisak yo
lunun katranlanma ı işi açık eksiltmeye kon ı'mu~tur. Keşif 
evrakile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülehilir. İstek
liler 2490 sayılı kanunda ynzılı vesikadan başka en az 2500 
liralık bu işe benzer iş yaptığına dair eksiltmeden ekiz gün 
evvel N».fıa müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve 939 
yılına ait Ticaret odası vesikalarile 326 lira 29 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektuhile beraber 23.1.939 pazarte i 

günü sııat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
Heybeliada verem unatoryomuada yap. ıu clepoıu Bak 1 ... 

tanbul Sıbhif Müeueıeler A E K ilinlarına. 

İiiçlar, Klinik ve ispençiyari ahit: 

İıtanl.ul Belediyesinden : 
Beyojlu hastanesine lüzumu olan Ye hepsine ~ lira 

50 kuruş bedel tahmin edilen 18 kalem cerrahi alat açık 
eksiltmeye konulmuştur. Listesile fartnameai leyazım mü
dürlüğünde ıörülebilir. istekliler 2490 sayılı kaaunda ya· 
zıh vesika ve 42 lira -49 kuruşluk ilk teminat makbuz ve· r 
ya mektubile beraber 23. t .939 pazartesi günü saat 14 bu· ı 
çukta daimi encümende bulunmalıdırlar. 

T. C. Hıfzmhha Mle11eaeai Satıaalma Komiıyonundan: 
Müeaaeıenin 938 kalem ecxayı tıbbiye ihtiyacı pazarlık suretiy-

le eksiltmeye konalmuştur. 
Bedeli mubammea 6120 liradır. Teminatı 459 liradır. 
Pazarlık 10.1.939 ıah rünü saat 11 de IDÜHıesede yapılaeaktır. 
Talipler f&rtaameyi her zaman aüeıseaedea alabilirler. 

Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürltlğünden: 
Muha•meu bedeli 1000 lira olan 5000 kilo yerli .. ekiıtrin teab

hüdüa ifa edile•emesi beaabile müteahhidi naa ve heubıaa 
mübayaa etmek üzere 24-1-39 Hlı ııünü ıaat 10,30 da Haydarpa· 
şada gar binasın .. aki aatınahna komiıyonu tarafından açık ek· 
siltmcye konmuştur. 

Bu ite rirmek iıtiyealcrio 75 lirahk muvakkat teminat ver• 
aıeleri ye kanunua tayin ettiti veaaikle birlikte ekıiltn:e rGnü 
ıaatine kadar komiıyona müracaatleri llzımdır. 

Bu İfe ai~ ıartnameler Haydarpaıada ıar binHı içi11dekl ko
miıyon tarafın4an paraaız olarak tlatıtıhaaktadır. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Erzurum maballe!indeki (170-171-172 ve .465) numa· 
ralı vakıf evlerin havarazı teıisatına ait 209 lira 30 ku· 
ruıluk keıif götürü olarak eksiltmeye konulmuştur. İha
lesi 9.1.939 pazartesi ginü saat 15 te yapılacaktır. Talip
lerin yüzde 15 teminat paralarile birlikte vakıflar umum 
müdürlüiü inşaat daireıinde müteşekkil komisyona mü-.. 
racaatları. 

Milli Miidafaa V elı::lleti Satıaal•a Komiıyonundaa : 
16 tane (Deuta Morel) adeti devir saati satın alınacaktır. Mu

hammen bedeli 620 lira 16 kurut olup ilk temiaat miktarı 41 il· 
ra 52 kuru,tar. 

lbaleai 23-!-39 perfembe rün6 aaat l 1 de vekilet aabnalma 
komiıyonunda yapılacaktır, 

Şartnameai her ııüa komiıyoada ıörillebllir. 
lıteklilerin belli ıGn ve saatte ilk teminat mektup nya mak

buzlarile koaiıyon~a buluamaları. 
••• 

Elektrik kapsülü ve nışaa fifeti alıaacaktır Bak lnbiaarlar U. 
Müd. ilhlarına. 

Measuoat-t:lbise-Kuntlura-Çamaşır v .s. 
laparta Emaiyet Amirl itinde•: 

Emniyet katlroıunda müıtahtem Bekçiler için numunesine 
te.fikan imal -:tti rilecek •lan 14 kat kitilik elbiıe, kaput, tozluk 
kHket kayış ve fotinlerin ait oldutu komiıyon tarafından 4· 1-39 
tarihinden itibaren JO fÜD müddetle miaakauya konul111uttur 
teminat akçaıı 50 liradır. fıteklileria mitaakaaa şeraitini etrarlı
ca anlamak üzere Emniyet daireıine mlracaat etmeleri ilin 0111-

u.ur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
4000 metre çanta ara bezi 1 J.1.U39 çartamba J'Ünil ıaat 14.30 

da Tophanede lıtanbul levazım Amirliği Htınalma komiıyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 2600 lira ilk teminatı 390 li· 
radar. Şartname ve nümuneıi komiıyonda sr~rülür. lateklilerin ka· 
nuni veıikalarile beraber belli uatte komiıyona felmeleri 

latanbul Vakıflar Oirekt~rlütlinden : 

Ciaıi Miktarı Muhammen bedeli Temiaatı 
Lira JC. Lira ~. 

Yün fanili 150 aded 3 15 70 87 
Gureba baıtaneıine lüzamu olan 150 Aded yin caket puarlık

la alınacaktır. Pazarlığı 9.1.939 pazarteai aaat 15 te lıtanbul Va
kıflar Başmüdürlütü binasıada toplanan Komisyenda yapılacaktır. 

Nümuneıi hergü11 Levazım kaleminde rörülebilir. 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları 1,letme Müdürlüğünden : 
.Muhammen bedeli 110010 lira olan 21950 adet meıe 

cari hat traversi kapah zarf usulile 21. 1.939 cumartesi günü 
saat 11 fie Sirkecide 9 i~Jetmr> binasında eksiltme komisyo
nu tarafıruian iialın alınacaktır. Bu işe girme\c istivenlerin 
6750.5 lira muvakkat teminat ve nafıa ehliyet vesik~sile di· 
ğer vesikalarım ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ayni gün 
!sat 1 O a kadar komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler 
Ankara, İzmir ve Sirkeci veznelerinde 550 kuru~ mukabilin
de Terilmektedir. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlar1v.!:_ 
Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma Komisyonundan: 

Harp okulu için 5000 kilo benzin açık eksiltme ile 
satın 1tlınacaktır. Hepsinin tahmini tutarı 1300 liradır. 

Eksiltme 2d.1.939 pazartesi günü aaat t 1 de M. M. V. 
satıaalma komisyonunda yapılacaktır. 

İlk teminatı 97 lira 50 kuruştur. Şartnamesi hergün 
komisyonda rörülebilir. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin kanuni teminat ve ve
sikalarile birlikte belli giln ve saatte M. M. V. satmalma 
komiıyonunda buluamaları ilan olanur. 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cin•i Şekli Mabm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 

lnfaıU, Tamirat, Nafıa iflerl, Malzeme Hartta 

Yeşilköy iltiuk yolunun katranma1ı işi aç. eks. 4350 50 
Malatya Memleket haııt. ikmali inı. kapalı z. 113064 32 

,. pamuk ıslib iıtasyonu ikmali inı. aç. ekı. 3366 74 

llAçlar, Klinik ve ispençiyari allt, Hastane Lav. 

Eczayı tıbbiye: 938 kal. 
Cerrahi alit Beyotlu hast. için: 10 kal. 
Yerli dikiıtrin: 5000 k. 

pas. 
aç. eka. 

" 
Elektrik -Havagazı-Kalorlfer (taalaal ve 111alzmaal) 

Elektrikli kapsülu v~ nişan fişefi 

(temd) 
Erzurum mahallesiadeki 170-171-172 ve 

No. lı vakıf eYlerin bava razı tesiı. 
Adedi devir aaatı (Deuta Morel): 16 ati. 

465 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamafır v.a. 

Kışlık elbise, kaput, tozluk, kayış ve fotin: 14 ad 
Çanta arn bezi: 4000 m. 
Yüa fanila: 150 ad. 

aç. ekı. 

aç. eka. 
paıt. 

• 
Matbaa lflerl - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Defıhr ve evrakı matbua: 46 kıl. aç. ekı. 

Kereste - Tahta v.s. 

6120 -
566 50 

1000 -

209 36 

620 16 

2600 -
beh. 3 15 

3600 -

Meşe cari bd traversi: 28950 ad. {şart. 550 lcr) 

Mahrukat, Benzin, Makine yaöları v.s. 

lcapah z. 11000 -

Benzia: 5 t. 

MDtaferrlk 

Otopomp itfaiye tip: 1 nd. 
Kamyonet 1 tonluk: 1 ad. 
Kamyon 3 ,, 2 ,. 

" 5,5-6 • 1 • 
Satış kamyonu: 2 toalulc: 1 ad. 
Zımpara taşı tezglhı motörü ile beraber komp· 

le: 1 ad.· malckap tezgibı teferruatilo komp· 
le: 1 ad.-torna tezgahı: 1 ad.-demir testere 
tesrihı motör ve tuhımba1ile komple: 1 ad.· 
ııaaku ve zımba tearihı bütün teferruatile: 
1 ad. 

Paratönerli mck•ime tertibi: 5 ad. (temd) 
K:um: 300 m3 
Yataklık pamuk: 9800 k. 
Muhtelif eb'atta kurşun leYha: 2400 k. 
Kiçük edent çutuı: 100 ad. 

Erz•k Zahire, Et, Sebze v.s. 

S•man: 150 t. (temd) 
Arpa: 311 t. ,. 
Yulaf: 311 ,. ,. 
Bulgur: 13 • ,, 
Liaon: 187800 ad. 
Toz şeker: 600 k.-erik kurusu: 500 le. - kes•• 

makarna: 1200 k.-k. bakla: 40 k. • aşurelik 
bufday: 150 k.-arpa şehriyesi: 200 k.-k. ıo· 
~an: 600 lc .-aabun: 200 k.-İr•ik: 300 k.-çer
kezköy kıtaatı için 

Toz şeker: 600 lt.•erilc kuru•u= 700 le. • kesme 
makarna: 2 t.-kuru bakla: 50 k.-aşurelik but· 
day: 200 k.·arpa şehriyesi: 300 lc .. k. •otan: 
800 k.-ubun: 200 k.-irmik: 400 k. Çatalca 
tü•eni içi• 

b Müzayedeler 

Çam atacı: 284 m3 
Demirbaş eşya 

Boş bensin tenekesi: 250 ad. 

M fit eferrik 

aç. ekı. 

kapalı ır:. 

aç. ek•. 

" 
" 
• 
• 

pu. 

" aç. ekı. 

• 

aç. elı:ı. 

paz. 

" 
• 

aç. ekı. 

pu. 

paa. 

aç. art. 

1300 -

5500 -
3000 -
4800 -
4000 -
3100 -
224S -

2000 -
360 -

4116 -
816 -

12440 -
15550 -

3756 -

Devlet Demiryolları İşletme Umum MUdürll\ğllnden : 
Muhammen bedeli 816 lira olan 2400 kilo muhtelif ebatta kur· 

şun levha 23.1.39 pazartesi rünü •Ht 10,30 da Haydarpaıada Gar 
binuındaki .atınalma komi•yonu tarafından açık ek•iltme uıulile 
•atıa alınacaktır. 

Bu ite rlrmek istiyenlerin kanunun tayin ettiti ..eaaik ve 61 
lira 20 kuruıluk muvakkat tcminatlarile birlikte eksiltme sünG 
•••tine kadar komiıyona müracaatları Jizımdır. 

Bu ite ait fiırtnamcler Haydarpaıada ı•r binasındaki komi•· 
yon tarafından para•ız olarak datıtılmaktadır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyoaunclaa: 
100 adet küçilk edevat çanta•ı a~ık ekıiltmiye konulmqtur. 
i.kailtmeıi 12.1.939 perıembe ıllnü uat 11 dedir. 
ilk teminat go lira olup t•rtaamesi komt.yonda wörllir. 
Eksiltmiye ıireeeklerin ilk teminat ve 24UO ••yılı kanunua '..2.J 

maddelerinde yazıh belgelerle birlikte muayyen ıGn ve nkitte 
M. M. V. aatın•lma komiıyyonunda bul•nmaları. 

326 29 
6903 22 
252 50 

459 -
4l 49 
75 -

46 52 

50 -
390-

70 87 

270 -

6750 50 

97 50 

412 50 
225 -
360 -
300 -
232 .50 
168 '8 

150 -
54 -

308 70 
61 20 
90 -

'..213 75 
933 -

1283 -

281 70 

105 -

latanbul Belediyeıi 
Malatya Viliyeti 

" 
Ziraat Mnd. 

T.C. Mrk. Hıfaı•. Mteı. SAK 
lıtaab•l Belediyesi 
D. D. Yoll.rı H. paıa 

labiaarlar U. Mlci. 

Vakıflar U. Mtid. Anlt. 

M. M. V. SAK 

lıparta Emaiyet Müd. 
Topbaae Lvz. SAK 
lıt. Vakıf. Oir. 

lat. Vakıflar Mi!d. 

D. D. Yolları Sirkeci 

M. lıl. V. SAK 

lsmir Belediyeai 
lobilarlar U. Mod. 

,. ,. 
,, . . " 
" . 

PTT Lva. Müd. Aalt. ve lst. 
Tophane Lvz. SAK 

" . 
D.D.Yolları Haydarpaf• 
M. M. V. SAK 

lıparta Aalc. SAK 

" . . " . " 
Topbue Ln. SAK 
Çatalca Tim.. SAK 

• • 

MertİD Or•an Mld. 
lıt. Glmrikleri Baı•id. 

Aakara L vz. SAK 

23-1-39 14 30 
16-1-39 15 -
1-'.l-39 14 -

10·1-39 11 -
23-1-39 14 30 
24-1-39 10 30 

17-t-39 14 30 

9-1-39 15 -

23·2-39 11 -

4-1-39 itib. 10 rftn 
11-1-39 14 3g 

9·1-39 15 -

23-1-39 15 -

21-1-39 11 -

23·1-39 11 -

10-1-39 16 -
24-1-39 14 -
24-1-39 14 15 
24-1-~9 14 30 
24-1-39 14 45 
23-1-39 14 30 

13-1-39 15 -
9-1-39 14 30 
ll·l-39 15 -
23-1-39 10 30 
12-1-39 11 -

9-1-39 14 -
26-1-39 15 -
26-1·39 14 -

9-1-39 10 -
24-1-39 14 -
10-1-39 15 -

10-1-39 15 -

17-1-39 15 -
16-1-39 10 -

9-1-39 10 -

P. T. T. Leyazım MBdtirlüiladen : 

2.1.939 tarilainde eksiltmesi mukarrer 2000 lira mu
laammea bedelli t.eı adet paratönerli mekaime tertibiae 
talip çıkmamıı olduiundan 11.1.939 tarihine müsadif cu
ma gtinü saat 15 te eksiltmesi yapılmak üzere on gün 
mlddetle temclit edilmittir. lılu•akkat temia•t 150 Hr .. hr. 

İsteklilerin mu'f'akkat teminat ve kanuni Yesaiki hami
len mezkür gün ~e saatte Ankarada P. T. T. Umum mil· 
dörlüğü binasındaki saboalma komisyonuaa mliracaatları. 

Şartn•melar )\nkarada P. T. T. levazım Ye latanbul
da Kıaacıyaa laanıucla P. T. T. le•azım ayniyat fubesi 
mlldiirltlkleriaden par Hız verilir. 

• •• 
5 ,.,,. atalye alAtı ile 5 a4et kamyea alıaaeakbr. Bak ln

lliaarlar U. MGd. llAn&an ... 

7 lkinciklnua 

Suite de la 4 ~m• pare 

• Cbarbon •elanre (Dir. Eoreta Merain) No 925 
Etoffe (Mun. Adaaa) No 927 

Mant .. ux, etoffe pour robe, eaearpİH ete. (Dir. Culture Kcıl 
No 928 

• Objetı d'inyentaire uaares (Oir. Priacipale lst.) No 929 
Re par. depMa benzine (Min. Def. Nat.) No 929 
Viande de mouton (Com. Ach. Milit. Isparta) No 929 
TrompH a1pirante1 et foulantH (Div. Kırklareli) No 929 
Boi• (Com. Ach. Mil. laparta) No 929 
Macaronis (Oiv. Karlclareli) No 930 
Toile pour bandare (Min. Def. Nat.) No 931 
Motorine (Com. Ach. Command. Gen. Surv. Douan. lst.) No 9'J. 
TraY. de deplıcemeat des tuyaux d'eau daaa dalots en mıço" 

(Muaicip. Diyarbakır) No 932 
Veraisaare de tables, bancı ete. (Mu.icip. lst.) No 932 1 
Charpeate, cleu, pate pour vitre ete. (Command. l•t.) No 932 
Claambre a air et paeux (Mun. l•taabul) No 932 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
1 

6.1.938 %f. 1 

Fi atlar 
CiNSi At•i• 

Butday yumuıak 

" ••rt 
,, kızılca 

Arpa Anadol 

Güz y\lnu 

Çavdar 
Arpa yemlik 
z. yatı E. E. 

,, 1 ci 

Ceviz kabuklu 

Kr. Pa. 

5 2S 

4 10 

73 -
3 31 

54-
S2 -

Ceviziçi 57 -
Kuıyemi çuvallı 5 23 

" 
dBkme 5 l 

iç. Fındık 
Tiftik mal 
Tiftik Otlak 
Su•am 
Yapak Anadolu 

,. Trakya 
Yulaf 
Mııır beyaz 
MPır •ar• 

135-
20 10 

S4 -

Yukarı 

Kr.Pa. 

4 il 

55-

5 26 

Butday 
Arpa 
Nohut 
Un 
Pamak 
Peynir 
Mı•ır 

z. yağı 
Kuşyemi 

Yapak 
Tiftik 

Gelen 

Giden 

Ton 

" .. 

Arpa 
Buğday ~ 
Bakla 'I' 

iç badem 
K. fındık ~ 

Dış Fiatlar 
Butday Linrpul 

,, Şikago 

,, Vinipek 
Arpa Anvers 
Mııır Londra 
KetenT. : ,. 
Fındık G. :Hamburg 

• • L. : 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

6.1 939 ======~ 

Bez.elya Sultan! Kil• 28 -

Sakuıkabatı 

00 -
=-

Dolmalık biber 
Sim blb• 
Kır jomatesl 
Patatca 
Çalı Cawlye.1 
Barbaaya kırmızı • 

• yeın • 
Bakla (lamJrdcn). 

Şeker fasulye 
Lahana 
lapaaak 

Jt6k kereviz: 

Ptrua 

P.atbean baı 

orta 

ulak 

~arnabahar 

• 

• 
• 

aded 

Bııglnar • 
Yetil ıala\a 100 • 

fi - 12 -

6 - 8 -

20- SCi-

45- 55 -

ı 60 2 50 
2 s 
ıs - 7 -

2 - 8 

:ı- 29-
8 - 18 -

31)- 80-

1 50 2 -Y .. n .. ;an 
Maydanoz demet '- 6V - 75 

S
S 50 
3-

Paacır 

Wavuç • 
Kereviz Yıprak • 
Şaltam • 

• lUrmız:ı turp 
Bayır turpu 
Balta batı 
Yer elması 

kilo 

• 
Laz elmaııı • 
Mandarin Dörtyol ıoo 

• .\lanya ıoo 
,. Bodrum 

Rl~e • 
Fenike 

n .. -
,s -
2 

3= 4-
- 50 - 75 

l !:O 2 -
8 - fi -

4- 5-
7 - 8-

71.l - 160 -
160 - soo -

ı';O - {l(l -

.. Mer•in .. 200- ~-

lmtiyumlti..a~iıti-f 
Direk*'I: ~ Girit 

Gümüşhane elma ı kile 12 -

MC1lclle 

Siyah lzilm 
Amasya elması tG -
laebolu elması 7 -

lasUl.z elmaıı (taraklı) 10 -

Aakara armudu • 23 -

lnebolu arm\ldu 6 -
M1ı1puıla 

Ayn 7 -
Ferik daaliil 

KcıtaBc 

Nar 

Muz yerli 
Muz 

7-

70 -
110 -

Ataç kavunu Adet 

Yerli llmonHIO .adcd 230 -
Ecnebi limon 100 • ıco -
Portakal Dörtyol S61ık 250 -

• • M.800-
• • ~0.2.l\0-

• 100 • Jt(l -
• ı60 ıro -

Portakal Alanya 100 A 170 -

• 

• 
• 
" 
" 

" 80 ?.50 -
64 800 -

• 86 
FC111lkc 160 ıoo -

• 200 400 -
, !)6 

Rlz<' H·O U:i5 -
80200 -• 

,. Mersin Yaf. 120 7CO 

• 
• 

Marul 

• 
• 

l20 
200 

lla•dmiı 7er: ARTUN 
Galat. Billir aobılr 
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L_ı·~_h_ı·.=_a_r_ı~~-~.:..--.-.--~--~----__.I ı' _ Müdürlüğünden: _ 
~, __________________________ _, İst nbul Belediyesinden: 

1- Şartnamesi mucibince 1 150 kilo laergam11t esaası pa
zarhk usulile satın alınacaktır. 

11- Eksiltme 19.1.939 tarihine rastlayan perşemlle aünü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız olarak aergüc sözü ge~en Şu
beden alınabilir. 

iV- isteklilerin pazarlık için tayin edilen glin ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda ulı 
geçen Komisyona gelmeleri ilae elunur. (4i} 2 - 4 

• • • 
1 - Şartaame ve numunesi mucibince rntın alınacaiı İ· 

lan edilen ( 18.000) kilo baş ipi 25.X.938 tarihinde i
hale edilemediğinden yeni.len pazarlık usulile eksiltme· 
ye konmuştur. 

11- Muhammen bedeli beher kilosu e8 kuruş lıaesabile 
(10.KOO) lira ve muvakkat te•İnatı 8l0 liradır. 

lll- Eksiltme 9.1.939 tarihine raslayan pazartesi gunu 
saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonuada yapılacaktır. 

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

V- İsteklilerin eksiltme .içia tayin edilen güa ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda atlı ge
çen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (9513) 4- 4 

• • • 
1-- İdaremizin Paşabahçe fabrikası için şartnamesi mu

cibince satın alınacak bir adet tlevvar ve seyyar 
bir buçuk tonluk elektrikli iskele viaci kapalı zarf 
usulile eksiltmeye koaulmuştur. 

11 Muhammen lledeli sif lstaabul 13000 lira ve •uvak· 
icat teminatı 075 liraclır. 

IH- Eksiltme 17.1.939 taril:aiae r.stlayan salı ginü saat 
J5 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesiadeki 
Alım Komisy•nunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak bergün sözü r•çen Şu
beden alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmalaran mufassal 
fenni teklif!erile beraber kataloklarını kaldırma in
dirme ve fen tertibahaı açık olarak ıistcreo resim· 
leri kataloklarını birinci sınıf bir firma olduklarıaı 
gösterir evrakı ihale tarihinden en az yedi güa e.v· 
veline kadar İnhisarlar Umum Mllcılürliğfi fabrikalar 
Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabuliini muta
zammın vesika almaları lazımdır. Aksi taktirde ek
siltmeye iştirak edem~zler. 

Vl- Mühürlii teklif mektubunu kanuni vesaik ile heşinci 
matldede yazılı ek.!ilt~eye iştirak vesikası ve yüzde 
7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı urflarıa eksilt
me günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen 
Alıaı Komisyonu Ba,kanlıiına makbuz muka9iliade 
verilmesi liz.ımdır. (8810) 4-4 

* * • 

Cinsi 

Baskül (Kollu) 

MHdarı 

l adet 

" • 1 " ,, (otomatik) 1 ,, 
,, (İasan tartan) 1 • 

Şalter (2000 amper· 1 ,, } 

lik 3 kutuplu ) 
Amper metre (2000 i ,, ) 

amperlik 

Tartma 
Kabiliyeti 

300 kg.lık 
500 • 
300 • 

% 7,5 
Mubam. Te· 
Bedeli natı Saat --100 ) 

110 } 
100 ) 15 
50 ) 

969 72 ) 

500 ~7,so ıe 

1- İdaremiıin İz.mir F allrikası ıçın bir adet 300 kiloluk 
koli• bir adet 500 kiloluk kollu bir adet 300 kiloluk 
otematik Ye bir adet iaaaa. tartan baskül ile Cibali 
fabrikası için 2000 a•perlik 3 kutuplu Şalter ve 208& 
amperlik 3 adet a•per metre ıartnameleri mucibince 
ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizala
rında gösterilmittir. 

111- Eksiltme 23. t.939 tarHaine rastlıyao pazartesi riaü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

lV- Şartuameler parasız olarak hergün sözü geçen Şube· 
den alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız fenni 
teklif ve katalokları ilııale günüfıden bir lııafta evve· 
line kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesiae ver· 
meleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammıa vesika 
almaları lazımdır. 

Vl- İstekliler eksiltme için tayin edile• gün ve saatlerde 
yüzde 7,5 rüvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyon gelmeleri ilin olunur. (30) 2-" 

1- Kısa müddetle teslim şartile 23X35 el.adında bir ta· 
rafı temi:denmit idare monogramını lıavi iyi cins 
150000 adet mantar pazarlıkla satın alınacaktır. 

il- Eksilt•e 12.1.939 tarihine rastlayan perşembe günü 
saat 14 de Kabataşta Levazı111 ve Mubayaat Şube
siadeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- lateklileria eksiltme iç!n tayin edilen gün ve saatt~ 
teklif edecekleri iyi cins mantar numuneleri ve yüz
de 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge· 
çea Komisyona gelmeteri ilan olu11ur. ( 114) 2-4 

• •• 
1 - Şartname ve numunesi mucibince satın alınacak 

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

il - Mulııammen bedeli beher kilosu 59 kurut heaa
bile 14750 lira muvakkat teminatı il 06.25 liradır. 

111 - Ekıiltme 16. 1.939 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Kom1syonunda yapılacaktır. 

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

V - MGhürlü teklif mektubunu kanuni veaaikle yüzde 
7,5 güvenme parRsı makbuzu veya banka teminat mektu· 
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en 
geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Baş
kanlıiına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(9485) 3-4 
••• 

l - İdaremiziıı İstanbul Baş Müdürlüiü binası ve anbarla
rile Levazı• ve Mubayaat Şubesi binası arasına şartname 
ve resmi mucibince yaptırılacak iç adet demir came· 
kin işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

il- Keıif bedeli beheri 3912.97 lira hesabile 11738.9 l 
lira Ye muvakkat teminatı 881 liradır. 

il- Eksiltme 10.1.931 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
tleki Alım Kemisyoauada yapılacaktır. 

iV-Şartname ve resimleri 59 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Levazı• ve Mu9ayaat Şubıinden al1na-
bilir. 

V - Eksiltmeye iıtirak etmek isteyenlerin diplomalı yük
sek Mülıendis veya yüksek mimar olmaları, olmadıkları 
takdirde aynı evsafı haiz bir mitehassısı inşaat aonu
na kadar daimi olarak it başında buhıaduracaklarıaı 
noterliktea musaddak bir teahhüt kiğıdı ile temin et· 
meleri ve bu11dan başka 8080 liralık bu gibi inıaat 
yapmıJ olduklarım gösterir vesaiki ihale gününden 
1 ıün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüiü in· 
şaat Şubesiae ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet ve 
münakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. 

Vl-Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V nci 
maddede yazılı inşaat Subesinden alınacak ekıiltmeye 
iştirak ve fenni elııliyet vesikası ve yüzde 7 ,5 gtiven
me parası •akbuıu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale günü en geç 
saat 15 fe kadar yukarda adı reçen Komisyon Baş· 
kanlığıaa makbuz muka~ilinde verilmesi lazımdır. 

Cinai 

(9il4) 4-4 

• • • 

Muha•m•n j. Y. 1,5 Eksilt· 
Yük taşıma Beheri Tutar1 teminat me 

Miktarı Kabiliyeti Lir~ Lira Lira kr. Saati --
Kamyenet l adet t ton 3000 225 - 14 
Kamyon 2 ,, 3 ,, 2400 4800 360 - 14 15 
Kamyon 1 ,, 5,S-6 ton 4000 300 14 30 
Satış kamyonu 1 ,, 2 3100 232 50 14 45 

1- İdaremizin Yavşan Tuzlası içia 1 adet İzmir Ye 
Ankara 81\şJDfüılfırlükleri için 2 adet İzmir ıarap fabrikası 
için 1 adet ve İzmir Başmüdürlüğü için 1 adet kamyon 
şartnameleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme usulile sa
bo alınacaktır. 

il- Muhammen betlellerile muvakkat teminatları hiza· 
larında g6sterilmiştir. 

lll Eksiltme 24.1.939 tarihine rastlayan salı günü hi· 
zalarıntıla yazılı saatlerde Kabataıta Levaıım ye Mubayaat 
Şubesiadeki Aha Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubede• alınabileceii gibi kapalı satış Kamyonunun 
pliaı da görülebilir. 

V- Yavşan Tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesi· 
ne iştirak etmek isteyenlerin kataloklarile karoseri şekli 
ve dthili taksimatını gösterir bir plan ile benzin sarfiya· 
tını gösterir fenni tekliflerini ihale gününden 5 gün evYe· 
line kadar İnhisarlar tuz fen Şubesine vermeleri lazımdır. 

vı- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatlerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komiıyona gelmeleri ilin oluaur. (1~3) 1-4 

Yıllık •uham. ilk 
kirası teminatı 

Karaaj'aç pay mahallinde 1 No.lu 
ot deposu 150 15 

" " ,, 2 " " 200 19 19 
,, ,, ,, 3 " " 200 19 99 

" " " 4 " " 200 19 99 
Y11karıda semti ydhk muhammen kiraları yazılı olaa 

ot depoları 940 senesi mayıs sonuna kadar kiraya Yeril· 
mek ~zere .ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuıtur. Şartna· 
melerı Levazım Müdürlüziiode görülebilir. istekliler hiza· 
larında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 19. 1 .939 perşembe günii saat 14 buçukta Daimi 
Encümende buluamalıclırlar. (37) 

:: İnhisarlar U. Müdürlüğünden: j 
1 

6.1.939 tarihinde ayrı ayrı ihale edileceği ilin edilen 
l~·O?O adet ıu altında kullanmağa mahsus elektrikli kap· 
sul ıle ( 450000) adet 22 lik uzun ve (50.000) adet 22 lik 
kısa nişan fişenği için tetkikat yapılmasına lüzum hasıl 
olduğundan açık eksiltmelerinin 11. t .930 tarihine rastla
yan salı gönü saat 14 ve 14,30 a tehir edildiği ilin 
olunur. (142) 1-2 

• • • 
adet zımpara taşı tezgahı motörü ile beraber komple 

1 ,, Makkap tezgahı teferraatile komple 
1 ,, Torna ,, " ,, 
1 ,, Demir testere teziihı motör ve tulumbasile 

komple 
,, Makas ve zımba tezrihı bütün teferruatile 

komple 
l İdaremizin Diyarbakır fabrikası için yukaı•a 

cins ve evsafı yazılı 5 parça atölye alitı tartnamesi mu· 
cibince açık eksiltme us111ile satın alınacaktır. 

il - Heyeti umumiyeıinin muhammen bedeli 2245 li
ra ve muvakkat teminatı 168.38 liradır. 

111 - Eksiltme ~3.1.939 tarihine rastlıyan pazartesi gü
nü saat 14,30 da Kabatatta Levazım ve MOJbayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler paraaız olarak her gün sözü 
geçen Şubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni tek
liflerini İnhisarlar Umum MOdürlüğü müskirat fabrikalar 
Şubesine vermeleri ve ihale a-ününden bir gün evveline 
kadar tekliflerinin kalı>ulünü mutazammın ve eksiltmeye 
iştirak vesikası almaları lizımdır. 

VI - İsteklilerin kanuni vesaik ile müskirat fabrika· 
lar şubesinden alınacak eksiltmeye İftirak vesikası ve 
yüzde 7,5 rliYenme paralarile birlikte münakasa için ta
yin edilen iÜn ve saatte yukarda adı geçen Komisyona 
ıelmeleri ilaa olunur. (144) 1-4 

lsrANBuL SıHHi MuEssEsELER 
ARTTIRMA VE EKSİLTME KOMİSYONUNDAN 
fteylııeliada Verem ıa•atoryomunda yapılacak ıu depoıu inta•

b açık ekıiltmeye koaul•uttur. 
l - Ekıiltme 13. J .9J9 cuma rüaü aaat 15 de Catalotluntla 

Sıhhat Ye lçti•ai Muaveaet llüdllrlltü binaııada kurulu komiı· 
yon.la yapılacaktır. 

2 - Ketif bedeli; 9677 lira 61 karu,tur. 
J - Muvakkat i"aranti : 726 liradır. 
4 - lıteklilerin ıartaame proje ve buna müteferri diter evrakı 

49 kurut mukabilinde her riio komiıyondan alabilirler. 
5 - lste~lilerin cari aeaeye ait ticaret odaaı vHikaıile 2490 H· 

yılı kanunda yazılı belgeler Ye bu ite yeter muvakkat raranti 
makbuz: veya banka mektubu ile birlikte ea az lııu ite benzer 
5000 liralık it yaptıklarıaa dair ihale tarihlndea bir hafta evnl 
lstanbul Viliyetindeo almıt oldukları müteahhitlik veaikaıilc bir· 
likte belli gin ve saatte komiıyona relmeleri. (9499) 

1 D.D.YetLARI i 
,, ,, ,, . ,, 

fTME U. MUDURLU6UNDEN 

Muhammen bedeJi 70,000 lira olan 2 adet Portal vinç 17.2.939 
cuma günü saat 15, 15 de kapalı z:arf uıuUi ile Ankara'da idare 
binHında aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenleria 4750 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin cttiti ve1ikalan ve tekliflerini ayni gün Hat 14, 15 
e kadar Komiıyon Reiılitine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 350 kuruıa Aakara ve Haydarpafa veznelerinde 
Htılmaktadır. (17) S-4 
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Adreaae T616rraphique: 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

9\tjet tle l'atljuclication Mo.le Prix 
d'adjudicat eatiaatif 

A) Alljudiutions au Rabaiı 

Cautloa. 
prOYNoİr• 

Lleu d:adjadication et du 
Cabier .ı.. Claure. Joura Heure 

Conetructlon-R6paratlon-Trav. Publlca-Matirlel de Conatructlon-Cartographl• 

Goudronnage de la route de joaction de Ye Publique 4'50 50 32~ 29 ·coa. Perm. Muaieipallte lat. 23-1-39 14 30 
4ilköy 

Aclııevemeat conatr. hôpital Regional Malatya Pli each 113064 32 6903 22 Vilayet Malatya 16-1-39 15 -
Acheveaeat constr. biti11e ıtation ameliora · Publique 1366 74 252 50 Oir. Arriculture Malatya 8-2-39 14 -

tion coton Malatya 

f'rodults Chimlquea et P'harmaceutlquaa-lnatrumenta Sanltalrea-fournlture pour H&pitaux 

Produih pharmaceutiquu: 908 lots 
lnstruments de chirurgie pour hôpital Beyoğlu: 

10 lota 

Gre a gre 
Publique 

6120 -
566 50 

Dextrine indigene : 5000 k. ,, 1000 -

~lectrlclte-Gaz-Chauffage Central (lnatallatlon et Material) 

Capsuleı electriquea et Cartouches (aj ) 

lnstall gn a air aux maiaonı Nos 170, 171, 
172 et 465 au quartier Erzurum 

Compteur marque Deuta Morel : 16 p. 

Publique 

209 JO 

620 16 

Habillement - Chauaaurea - Tlaaua Culra 

Uni formea d'hiver, capote, ruetrı, courroie 
bottine : 14 p. 

Flaaelles en laine : 150 p. 
Toile de doublure pour ucs: '4000 •· 

Trawaux d'lmprlmerla-Papeteı:,!! 

Gre a rre la p . 3 15 
,, 2600 -

lmpre11ioa de regiıtrea : 46 lots Publique 3600 -

Bola da Conatructlon, Planchea Poteaua ete 

Traveraes en bois de cb~ne pour voie (eab. 
cıb. p. 550) 

Pli caeb 110010 -

Oombuatlble- Carburant-Hullea 

Benzine: 5 t. 
Dl vere 

Autopompe : 1 p. 
Camionaette d'une to•ne : 1 p. 
Ca•ion de 3 t. : 2 p. 

,, de 3,5-6 t. : 1 p. 
,, pour vente de 2 t. : 1 P· 

Machine poar papier en emıri avec moteur 
complet : 1 p.· ForreuH avec accessoires 
complet : 1 p.· Macniae outil a toura ı 1 
p. - Maelıine a perforer avıc acceuoireı: 

1 p.· Machiae ciuille : 1 p. 
Saca petits pour outilı : 100 p. 
Dispositif de peratonnerre maıtime: 5 p. (aj) 
Sablı : 300 m3 
Coton pour matelaa : 9800 k. 
Plomb en plaque de diff. dim. : 2400 le. 

Provlalona 

Citronı : 187800 p. 
Paille : 150 t. (aj.) 
Orı• : 311 t. ,, 
AYoine: 311 t. ,. 
Blee concaub : 13 t. (•i ~) 
Sucre en poudre: 600 lc .-pruneı ıecbes: 500 

k.·ınacaronis: 1200 k.-feves aechea: 40 k.. -
bl~ pr. aşure : 150 k .-vermicellH: 200 k. • 
oi2nonı: 600 k.-savoa: 200 k. ete. pr. leı 

uniteı de Çerkeaköy 
Sucre en poudre: 600 lt.·prunea ıecbea: 700 le. 

macaronis: 2 t.·five1: 50 k. ete. pr. ı .. uni· 
tes de Çatalca 

B) Adjudications a la surenchere 
Boiı de ıapin : 284 m3 
Articles d'inventaires 
Bidon• vides de benzine : 250 p. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Publique 

Pli cacb 
Publiqae 

,, 
.. 
,, 
,, 

,, 

Gre a v• 
• 

Publique 

PubliqH 

• 
Gre a rre 

" 
" 
• 

• 

Publiquı 

• 

Dörtyol Askeri Satınalma Komiıyoaundan 

1300 -

5500 -
3000 -
4800 -
4000 -
8100 -
2245 -

- -
2000 -
360 -

4116 -
8Hi-

3756 -
- -

12440 -
15550 -

- -

Dörtyol askeri birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 140000 
kilo yulaf kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin bedeli 29440 lira olup muvakkat teminatı 2208 
liradır. 

Eksiltmesi 25 1.939 çartamba günü aaat 15 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı ka

nunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen belgeleriyle bir
likte ilıale gün ve saatinde teminat ve teklif mektupları•• 

komiıyona vermeleri. 

4'59 -
42 49 

75 -

46 52 

.50 -

71 87 
390 -

210 -

6750 so 

97 50 

412 50 
225 -
360-
300 -
232 50 
168 38 

90 -
150 -
54 -

308 70 
61 20 

281 7G 
213 75 
933 -

1283 --

- -

105 

Côm. Acb. EtabliHement Hygiene 10·1·39 11 -
Com. Perm. MHicip. lıtaabul 23-1-39 14 30 

1 er• Expl. Ch. de Per Etat H.paşa 24·1·39 10 30 

Coa. Aah. [eon. Monop. K.tache 17-1-39 14 30 

Oir. Gea. Vakoufs A1ıkara 9-1-39 15 -

Coa. Ach. Miniıt . Def. Nat. Ank. 23-2-39 11 -

Oir. SOrete Isparta 10 jours a partir du 4. 1-39 

Oir. V akoufa lstan bul 9·1-3~ 15 -
Go•. Acb. lntend. lst. Tophane 11-1-39 14 30 

Dir. Vakoufı lstanbul 23-1-39 15 -

9 e•• Expl. Cla. Fır Etat Sirkeei 21-1-39 11 -

Com. Aob. Min. Def. Nat. Ank. 23-1-39 11 -

Munieipalitc umir 10-1-39 16 -
Com. Ach. Econ. Menop. K.tache 24-1-39 14 -

• 24-1-39 14 15 

" 24-1-39 14 30 

• 24-1-39 14 45 

• 23-1-39 14 30 

Com. Aela. Mi•. 061. Nat. Aak.. 12-1-39 1l -
Dir. lconomat PTT. Ankara et lıt. 13-1-39 15 -
Com. Aela. lntead. lst .. Toplaane 9-1-39 14 30 

• 11-1-39 14 -
lire lapl. Clae•laı Feri.tat H.paıa 23 ·1-39 10 30 

Com. Ach. latead I.t. Tophaae 
Com. Aeh. Mlllt. lıparta 

.. 

.. 
• 

Com. Aeh. OiY. Çatalca 

• 

Dir. P' orlta MeraiQ 
Dir. Ventes Douanea lıtanbul 
Coa. Acla. lntend. Ankara 

24-1-39 14 -
9-1-39 14 -

26-1-39 15 -
26-1-39 14 -

9-1-39 10 -
10-1·39 15 -

• 
10-1-39 15 -

17-1-39 15 -
16-1-39 10 -

9-1-J9 10 -

Kadıköy Vakıflar Diredörlüjttlnden· 
Teminatı Miktarı Kilo 

Cinsi L. K. kilo Fi 
Sadı yağ (ikinci erimiş Kars) 16 88 250 90 
Börfilce (lzmir) 4 73 7()() 9 
Pirinç çorbalık. (Antalya) 5 06 450 • 15 

» pilavlık (Maraş) 8 25 500 22 
Üsküdar imareti için ahHacak yukarıda yazılı erzakın ek· 

siltmeleri en gün temdit edilmiş olmakla isteklilerin ilııale 

günü olan 13.1.39 Cuma ~ünü saat 10 da Kadıköy Vakıf
lar Müdürlüğüne müracaatları. 

Müteahhitlerin Takvimi 

Pazartesi 9-1 ·93Q 

Çıplak ve lcapah telefon tellerile ralvanizli kablo teli ve italat (lz•i 
Telefon Müd.) .,! 886 

0e•ir ... iımaa direği (lzmir Telefon Mid.) .~ 886 
Tık nakilli aabra ltabloıu (PTI Lvz . Mid.) ~ 890 
• Kükürt, ıoda ve aellülos çanlı (Ask . Fabr.) .Y• 916 
Çinede yap. illt okul inf. (Aydıa Vil.) J\'• 910 
Muhtelif marka ve renkte dıkiş ipliği (DDY) lo.". 915 
Kayıaı, portokal, üzlm v.ı. (Galatasaray Lisesi) 1\-. 917 
Muhtelit evrak butır. (Başvek . lıta,. U. Müd.) .i\! 917 
Keten şeridi (MMV) J' ! 917 
Etimeatut yatı okulunun tamiri (Ank. Val.) J,-. 918 
Jalozi ve siaek.lilt İnf . (Ank. Val.) .\! 918 
Şoae tamiri (lst. Beled.) .;~ 918 
Bakırköy Akliye ve Aaabiye hast. pavyon ioş. (lıt. Sıla . Müess.) .,-. 911 

Semer (MMV) .,! 918 
Yat, aabun, şeker, balık ve yemiş (Yiksek Zir. [nat. Rek .) ~,._ 919 
Yemek kaşıtı (Tophaae Lvz.) !\! 919 
Kesim makineai ve teferruatı (Tophane Lvz.) .\! 919 
Paltoluk kumaş (İat. Sıh. Miiesı.) .:~ 919 
* Çini fabrikuı ••kine a\it ve edevatı (tıt. Defter.) .ı'! 919 
Muhtelif yollar tamiri (lst. Beled.) J\-. 921 . . 
Hassas terazi, kalbur aakiaeıi, etüv ileti v.ı. (iktisat Vek.) .i\! 922 
Kamyon için iç ve dış last i ği (Çanakkale Mat. Mvk.) .;\! 922 
Elbı selilc kumaş (Adana Ziraat Mek.) J\"• 922 
• &ş çuval, çeaber ve demir varil (Sa•ıun lnhis. Baımüd .) S! 923 
Samsun tuz biaa1ında yap. yangın tesis . işi (Samsun lnh. Başmüd.) 923 
Kaayonet (fat. Beled .) .ı'\! 924 
Terme köprüıtini\n aaroıman ve pere int · (Samıun Vil.) X! 924 
Taş kırdırılması , ihracı ve nakli (Sinop Vil.) .~! 925 
Baş ipi (lnbiı. U. Müd.) X! 9:!5 
• Karış•k kömlr (Merain Orman Mlicl.) .;'\! 925 
Kuaaı CAdaaa Beled.) J\! 927 
Manto, ropluk kumaş, iskarpin , patiılca . çamaşırlık bez (Konya Kül• 

tir Dir.) .ı\! 928 
• Mtlıtamel deairbaş eşya (lıt . Güar. Baımihi.) X• 929 
Benin binaları tamiri (MMV) .. \! 929 
Koyun eti (lıparta Ask. SAK) .:\~ 929 
Verici ve ahc:ı lııortum (Kırklareli Tim.) .,! 929 
Sa borularıaın kirrir menfez içe•isiae alıaması işi (Diyarbakır Beled.) 

J\! 932 
Sıra, masa v.ı. mefruf&hll cililandır. (lst. Belecl.) J\! 932 
Kereste, cam, çivi, macun v.11. yapı malzemui (lıt. Komut.) .\! 932 
iç ve dış listifi, hortum, etüv tamiri (lat. Beled.) .;\~ 932 
Odun (lıparta Ask. SAK) ~ 929 
Makarna (Kırklareli Tüm.) J'! 930 
Sarrılılt bez (M MV) J\~ 931 
Motorin (Glmr. Muh. Gen. Komut.) .,\! 931 

--~ 

it- Meme n ~ ~ d-~~ ~ F_ o ~- r ~~ s! e u r s 

Lundi 9· l -939 

Fils et cables de te\eplaony nus et fermeı et fil ralvanise de clbl• 
et corde (Dir. Telettbones Jzmir) No 886 

Poteau en fer Maniıman (Oir . Telepbonea lzıair) No 886 
Ci.ble de camparne a "° r~oplaore (Dir. E.conomat P.T.T) No 890 
• Sacs de seuffre, de soude et de cellulose (Fabrique Milit.) No 910 
Constr. bitiHe ecole Primaire (Vil. Aydin, No 910 
Fil a coudre (Cb. de Fer Etat) No 915 
f'ruit• (Lyoee Galata,.ray) No 917 
lmpresıion divera papier (Dir . Statistique de la Presid. Conaeil) 

No 917 
Ruban en lin (Mia. Def. Nat.) No 917 
Reparatioa interaat E.timeıut (Vil. Anlc.) No 918 
CoD1tr. jalouaiea et mouıtiquaires (Vil. Ankara) Ne 918 
Rep. chaussee (Vil. lıtanbul) No 918 
Constr. pavillon a l'hôpital Alienes Balcırltöy (Dir. Hyg. et Aaıit· 

Soc. lıt . ) No 918 
Selle (Mia. Def. Nat.) No 918 
Huile, aavoa, ıucre, poissona et fruits (Oir. lastitut Agricole) No 919 
Cuilleu (latead. Tepbane) No 919 
Machiae poar ceaper avee accesıoirea (lnt. Tophane) No 919 
Etoffe ftHr paletots (Dir . Hyr. et A111iıt . Soc. lst.) Ho 919 
• Maebiaes et outilı de fabrique faience (Defterdarat lstub.) ?\'o 919 
Repar. diversH ro:. tes (Mun. latanlıtul) No 921 
Balances ıensibles , cribleux, etuve (Miaist. Ecoaoıaie) No 922 
Etoffe pour habitı (Ecole Agricole Adaaa) No 922 
• Saca vides, cerceaux et barils en fer (Oir. Monop. Samıun) No ~ 
Camionnette (Mun. lıtanbul) No 924 
Trav. enroclaemeat et constr. perre au pont Terme (Vil. Samsu•) 

No 924 . . . ~ 
Concasuge, extraction ot transport tie pıerrea (Vıl. Srnop) No 9 
t:'ieelle pour bielae (Dir. Gea. Monopole•) No 925 

(Lire la ıuite en 2 eme pare) 

] 

1 

x 
k 
b 
y 

Zl 

z 
p 
lü 
h 
ti 

ıı 
ğ 

iç 
a 


