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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

emleket Haberleri 

Amerikalılar, bizden bol miktarda 
Orkinos balığı istedi er 

ünkü Yunan ve italyanlardan Ton balığı diye 
aldıkları balıkların Orkinos olduğunu 

anlamışlar 

Her ıene Marmarada tanesi 
50-300 kilo arasında tartan Or
kinos balığı tutulmaktadır. Ge· 
Ç~n sene bu balıklardan muh
telif ağırlıkta olmak üzere beş 
yüzden fazla tutulmuştu 

Tutulan bu orkinoslarm a! 
ğırhk yekunu 27 bin kiloyu 
bulmuştu. Memleketimizde or· 
kinoı yenilmediği ve bu balık
ları itliyecek imalathaneler mev
cut olmadığı için tutulan or· j 
kiaoslar italyan ve Yuoan ha· 
lıkçı gemileri tarafından kilosu ı 
2 kuruşa kadar satın alınmak· 

tadır. l 
ltalya ve Yunan adalarında 

200,000 kilodan fazla 
uskumru tutuldu 
vvelki gün akşamına kadar 

Karadenizden Marınaraya doğ· 

ru akın h~linde Boğazı doldu
raıı uskumru sürülerinden muh· 
telif vasıtalarla iki yüz bin ki· 
loya yakın uskumru tutulmuş· 
tur. Uskumrunun en ziyade te· 
kasüf ettiği mevki Arnavutköy
le Kuruçefme koyları idi. Bu 
iki koyda yüzlerce sandal ve 
rnotör kepçelerle ve ayrıca gır· 
gır ile balık tuimuşlardır. 
Akşama doğru havanan lodos· 

laması üzerine bir k111m balık 
Boğa:ıın yukarı sahillerine doğ
ru dönmüştur. Dün lodos de· 
vam etliği için balık tutulma· 
mıştır. Uskumrunun fazl lıtı 
yüzünden tutulan balıklar ka· 
yıklarda satılmış ve yüzlerce 

kilo balık toptan kilosu beş 
kuruşa kadar verilmiştir. 
Limanımızda balık almak 

Üzre bekliyen dört Yunan ve 
dört İtalyan gemisi uıkumrular· 
dan pet az bir miktar satın al· 
mışlardır. Balığın fazlası şehri 
mizde kalmıı ve bir miktarı da 
Aııkaraya gönderilmittir. 

Bol miktarda taze 
ıneyva Geliyor 

Senebaşından itibaren piyasa
mıza bol miktarda taze meyva 
getirilmektedir • Anadolunun 
muhtelif mıntakalarından getiri· 
rilen elma ve armutlar arasın
da en iyi çeşitler bulunmakta· 
dır. Birinci kaliteli Amasya el· 
maları toptan çeşitlerine göre 
16-30 kuruş ara11nda, birinci 
kaliteli Gümüşhane elmaları 12· 
15 kuruştan, Niğde elmaları 17-
~0 İngiliz (Taraklı elması) 10-15 
lnabolu elması 8·13 ve liz el
ması 9 kuruş arasanda satıl
mıştır Ankara armudu kilosu 
22·3S vf' İnebolu armudu 6·7 
kuruş arasında toptan satılmış· 
tır. Piyasaya kabuklu ve iç ola· 
rak on beş bin kiloya yakın ce· 
viz getirilmittir. 

işliyen fabrikalar Orkia sları 
temizledikten sonra bu ları iş· 
leyerek ve kutular içınde kon 
serve haline getirdikten sonra 
Yunan ve ltalyan sularının 
Ton balığı adiyle Avrupa ve 
Amerike.ya ihraç etmektedirler. 

Amerika. her sene Yunanis
tan ve İtalyadan Türkiye sula
rının konserve edilmit orkinos 
balıklarını Ton balığı adile 
tamamını sabo almaktadır. A· 
merjkalılar bu balığın Türkiye 
de bulunduğunu haber l aşlar 
ve piyasamızdan ton balığı al
mıtk için alakadarlara müracaat 
eylemişlerdir. 

Almanya ile ticari 
müzakereler 

Hariciye Vekaleti 1renel •ek· 
reteri Bay Numan Menemencioğ
lunun başltanhğandaki heyetimi
ZİD Berlindc temaslara batla· 
dığını yazmıştık. 

Bu temasalarda, Almanyanın 
Türkiyeye açtığı J 5 milyon 
marklık kredinin memleketimiz 
tarafından istimalinin şekil ve 
şartları tesbit edilmektedir. 

Haber aldığımıza ogöre, bu 
konuşmalar eınasanda, Türk· 
Alman ticari ve iktisadi müna· 
sebetlerini alakadar eden diğer 
mühim meseleler de muvzuu
bahs olmaktadır. 

Alman matbuatı, bu temaslar 
münasebetile, dostane neşriya

ta devam etmektedir. Almanyn 
gazeteleri, bu m6zakerclerin 
Türk-Alman ticaretinin bir kat 
daha iukişafı imkanlarını hazır· 
lıyacaj"ını yazm1tkt dırlar. 

İzmirde üzümcü ve 
incircilere avans 

verilecek 
Üzüm kooperatifleri ortakla· 

rına 9 numara için ilk defa ve
rilen 9 ve ikinci defaki 1 kuruş 
avanstan sonra daha iki kuruş· 
luk son bir avans tevzi edile
cek, ve böylece 9 numara için 
kilo batında 12 kurut ödenmiş 
olacaktır. İzmir borsasının satış 
vasatisi bu tip için 11,39 kuruş· 
tur. Bu itibarla kooperatif ortak· 
ları dl5er müstahsillerden va aa· 
ti 60 santim fazla fiyatla malla· 
rını elden çıkarmış olacaklar· 
dır. Diğer tipler için de ki\o 
başında 2 kururuşluk ıon bir 
tediye yapılacatından, vaziyet 
bunlar çin de böyledir. 

İncir kooperatifleri ertak· 
larına barem üzerinden şimdiye 
kadar verilmiş olan yüzde 90 
avans yüze iblağ edilecek, 
bundan başka daha yüzde beş 

nisbetinde tediyat yapılacaktır. 

Kooperatifler birliğinin ha· 
remi iznııir borsasındaki Ya&ati 

•D 

AKAS LA 
İnşaat· Tamirat - Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

Yüksek De iz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebimize aid bulunan balık gemisinde yapılacak 
tadilat ve tamirat kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muş olup keşif bedeli 9995 lira ve muvakkat teminatı 
7 49 lira 62 kuruştur. 

Eksilt e 23.1.939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
13 te mekt bde toplanacak komisyonca yapılacaktır. 

Bualara aid keşifname ve şartnameleri görmek ve al· 
mak arzu edenler mektep muhasebesine müracaat etme
lidirler. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 ncü maddelerindeki evsafı haiz ve Ticaret odasmın 
1939 yılı belge ini hamil olmaları ve bu işe be zer 10000 
liralık iş yaptıklarına dair resmi veya muteber vesaiki 
komisyona ibraz etmeleri lazımdır. 

Muvakkat teminatın teslim yeri İstanbul Yüksek mek· 
teblcr uhasebeciliğidir. Talibler, kapalı zarflarını sözü 
geçen kanunun tarifatı dairesinde ihzar ederek eksiltme 
saatin en bır saat evveli olan 12 ye kadar komisyon ri· 
yasetine akbuz mukabilinde vermeleri lazlmdır. 

l t ınbul Nafıa Müdlirlitğündeıı: 

25.1.939 çarşamba günü saat 14 de lstanbulda Nafıa mü~ 
düdüğünde 2200 lira keşif bedelli Heybeliada verem sana· 
toryomu birinci pavyona ilave edilen kısımda yapılacak çatı 

tecridi işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve 

ft>nni şnrtuameleri, proje keşif hülasasile buna müteferri di-

ğer evrak dairesinde görülecektir. 
Muvakkat teminat 165 liradır. 
İı:steklilerin en az lıir taahhütte 1000 liralık bu işe ben

zer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara 
istinaden 1 tanbul vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün ev
vel alınmış ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret odası vesikaları 
ile gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 1638 lira 75 kuruşun meyva hali binası 

çatısı ile sair aksamının tamiri açık eksiltmeye konul· 
muştur. Keşif evrakile şartnamesi levazım müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan 
başka fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve
sikasile 122 lira 91 kuruşluk ilk teminat m kbuı veya 
mektubile beraber 23.1.939 pazartesi gunu saat 14 bu
çukta dai i encümende bulunmalıdırlar. 

Bnlıkesir Vilayet Daimi Encümeninden : 
Açık eksiltmeye konulan iş Manyas kazası merkezin· 

de inşa edilmekte olan sıfat istasyonunun bakiye inşaatı 
olup keşif bedeli 996 lira 52 kuruş muvakkat teminatı 
7 4 lira 7 4 kuruştur. 

Bu işe aid şartname ve evrakı şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi 
B - Penni şartname ve plan 
C- Mukavele örneği 
D- Bayındırlık işleri genel şartaamesi ve teferruatı 
İ&tenilen ltu şartname ve evrak: Balıkesir anha mü· 

diirlüğüne veya daimi encümen kaleminde görülebilir. 
İhale 19. 1.939 tarihine rastlıy an perşe be günü saat 

IO da vilayet makamında müteşekkil daimi encümen hu
zurunda yRpılacaktır. 

Bu işe girebilmek için vilayet makamına mi'iracaatla 
tarihi ihaledea sekiz gün evvel Balıkesir nafıa müdürlü
ğünden ehliyet vesikası almak lazımdır. 

İsteklilerin yukarıda yaı:ılı gün ve saatte uvakkat 
teminatlarını mal sandığma yatırdıklarına dair makbuz Te
ya banka nıektubile vilayet daimi encümene müracaatları 
ilan olunur. 

sabf fiatlarına hemea he en \·müstahsillerden yüzde S fazla 
müsavi olduğundan, incir koo· fiatla mallarını elden çıkarmıf 
peratifleri ortakları da dij'er olacaklardır. 

Diyarbakır Nafıa .Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş: Açık eksiltme usulilP ihaleye ko· 
nulan 1107,76 lira hedeli keşifli veteriner dairesi tamiratı. 

Bu işe ait evrak şunlardır. 
A-Eksiltıne şartnamesi ve k~şif hulasaları 
B-Mukavele projesi 
C-Ek hususi ve şartnameler 
D-Bayındırlık genel ve fenni şartnameleri 
E-Bu evrak D"yarbakır Nafıa dairesinde görülebilir 
Bu işin ihalesi 20.1.939 cuma günü saat 11 de açık ck

siJtme usulile Diyarbakır nafıa dairesinde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için 4.08 lira muvakkat teminat 

vermek ve aşağıdaki vesikaları ibraz etmek lazımdır. 
A-Nafıa müdürlüğünden alınmış müteahhitlik vesikası 
8-939 m!lli yılına ait ticaret odası vesikası 
Talipleria ihale saatinden bir saat enel komisyen reıs

liğine müracaatları. Po ta gecikmeleri kabul edilmez. i 
Yukarda yazılı müteahhitlik ve ikası eksiltmeye çıkarıl

mıc: olan hangi iş için Ltediği açıkça yazılmak suretile ek
siltmenin yapılacağı günden en az 8 gün evvel vilayete bir 
istida ile Nafm müdürlüğünden istenilecek ve hu zaman zar
fında vec:ika talebinde bulunmayanları eksiltmeye giremi
yeceklerdir. 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
Arttırma ve eksiltme kanununun dokuzuncu maddesi 

mucibince pazarlıkla eksiltmeye konulan iş: Edincik Gö· 
nen ve Sığırcı Karacabey yolları blokajlı tamirleri işidir. 

Edincik-Gönen yolunun keşif bedeli 1385 lira 45 ku· 
ruş muvakkat teminatı 103 lira gg kuruş, Sığırcı Kara
cabey yolunun keşif bedeli 1701 lira 82 kuruş muvakkat 
teminah 127 lira 64 kuruftur. 

Bu işe aid şartname ve evrakı şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi 
B- Fenni şartname 
C- Mukavele örneği 
) - Bayındırlık işleri genel şartnamesi ve teferruatı 
İstiyenler bu evrakı ve şartnameyi Balıkesir nafıa 

müdürlüğünde veya daimi encüme• kaleminde rörebilir
ler. 

İhale 19.1.939 tarihine rastlayan perşembe günü sallt 
IO da vilayet makamında müteşekkil daimi encümen hu
zurunda yapılacaktır. 

Bu işe girebilmek için vilayet makamına müracaatla 
tarihi ihaleden ıekiz gün evvel Balıkesir nafıa müdürlü-
2-ünden ehliyet vesikası alınması lazımdır. 

İsteklilerin yukarıda yazılı güu ve saatte muvakkat 
temiuatlarını malsandığına yatırdıklarına dair makbuz ve· 
ya banka mektublarile daimi encümene müracaatları ilin 
olunur. 

Karı Daimi Encümeninden : 

ljdır Hastane tamiratı 20 gün müddetle açık eksiltmeye konul· 
mu,tur. 

lhaleıi 11U.939 çarşamba ıünü saat 15 de viliyette daimt en· 
cilmen odasında icra olunacaktır. 

Keşif ve şartnamesi Sürel komisyon kalemintle rörlllebilir. 
Keşif bedeli 5149 lira 80 kuruıtur. 
Muvakat teminatı 387 liradır. 
İsteklilerin ihale için yukarıda tayin olunan gün ve saatte En· 

cümen kaleminde hazır bulunmaları ilin olanur. 

haçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyoauntlao: 

Hepsine tahmin edilen fiatı Jg.ooo lira olan 180 bin 
iki yüz metre murabbaında 300000 adet sargı bezi kapala 
zarfla satın alınacaktır. Eksiltmesi 24.2.39 cuma gunü saat 
11 de Ankarada M. M. V. sahealma komisyonunda ya
pılacaktır. 

• 

İlk teminatı 2925 lira olup şartnamesi 195 kuruşa An· 
karada vekalet ko. dan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 
kanuni teminatı ve 2490 sayılı kanunun 2-3 cU maddele
rinde yaz.ılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını eksilt· 
me saatinden behemehal bir saat eYveline kadar Anka· 
rada 1\1. M. V. satınalma komisyonuna vermeleri. 



Sayfa 2 MUNAKASA GAZETESi 

Bu gün iilo': n oıun n Mtinak salar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şeklı Mabm. bed. Teminat Mürac at yerı Gün 

MOnakas 

lnpat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzem Harita 

Heybeliada verem sanatoryumu birinci pavyonu· 
na ilfive edilen kı ımında yap. çatı tecridi işi 

Balık gemisinde yap. tamınt ve tadilat 
Meyva hali binası çatısı ile sair alı: amının tamiri 
Manyas sıfat i!tasyonu ikmali in~. 

Gönen ve Sı~ırcı Karacabey yolları blokajlı 
tamirleri işi 

Veteriner daireıi ta iratı 

lg-dir butane tamırab 

aç. eki. 

klpah z. 
aç. eks . 

n 

n 

" 
" 

2200 -

9995 -
1638 75 
996 52 

3087 27 

1107 76 
5149 o 

lllçlar, Klinik ve ispençiyari alM, Ha tane Lew. 

Sar~i beai: 300000 ad. 180900 m2 (şart. 195 ltr) 

Menaucet, Elbise, Kundura, Çıtmafır v.s. 

Elbiıelik llcivert ltumaş: 263 ın. 

!rat kunduraları: 1508 çift (temd} 

kapalı s . 39000 

aç. eks. m. 4 50 
az. 6900 -

Mobilya ve bDro etyası, 

Isparta la al1111 

be-Hah v.s. ----
Sıra yaptır. : 8 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine y ğları v.s. 

Sömikok: 125 t. (temd) 
Kok kömürü: 112 t. (temd) 

MDtaferrlk 

Mıh: 213151 ad. (temd) 
Muhtelif cina ve eb'atta demir ve demır levha: 

47 kalem 
Tufla: 1000 ad. 
Mezbaha laboratuvarı için foto~raf alit ve edevata 
Beton demin: 30 t. 
Katana: 400 baş·binelc ve meklı:iri için zincir 

yular sapı: 600 ad.·timar fu~a11: 600 ad. 
Yangın •Öndlirme ve siı yapma ileti: 30 ad. 
Bisiklet: 100 ad. 
Hortu•: 500 m. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Yataklık ot: 10 t. 
Kepek: 12-15 t.·arpa: 6-7,5 t.-tuz: 750-900 le 
9-1-39 da Ziraat enstit ıü için alınııcatı ilin 

edilen muhtelif erzak tehir edildi 

b Müzayedeler 

Boş çuval, elektrik motöril, kös le, makine ak-
samı, elektrik tevzı tablosu v.s. 

Mulatelif •fYa: 298 kal. 
Dikili f•m ağacı: 1667 m3 
Çaa odunu 

• kapalı: tahtası 

• ağacı: 75 mS 

paz. 2423 30 

aç eks. t. 25 -

• 

aç. eks. 
kapah 1.. 

aç. eks. 
,, 

paz. 

" 

639 45 
9528 50 

beb. 4 50 
675 -

kapah z. beb. 54 -

" 

paz. 

n 

aç. art. 

n 

kapah z. 
ııç. art. 

,, 
" 

750 -

65 80 
6668 -

m3 5 15 

Measucat-Elbise-Kundura-Ç maşır v .s. 
Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan: 

Devlet hesabına okuyan yatılı talebe için 263 metre 
elbiselik lacivert kumaf snhn alınmak üzere açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

Eksiltme 23.1.939 pazartesi günü saat 15 te Beyoğlu 
Karıman karşısında Liseler alım satım komisyonu binası 
içinde liseler muhasebeciliğinde toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. 

Beher metre kumaşın tahmin bedeli 4 lira 50 kuruş 
ve ilk teminatı 89 liradır. 

Şartname ve kumaş nümunesi mektebde görülebilir. 
isteklilerin belli gün ve saatte cari sene Ticaret odası 

vesikasmdan maada bu nevi ku aş yapar fabrika v ya 
imalathane sahibi olduklarına dair ibraz etmeğe mecbur 
bulundukları vesika ile birlikte komisyona gelmeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Ko utanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

15 O çift erat kunduralarını kapalı zarfla eksiltmesi
ne istekli çıkmadığmdao 24.1.939 sah günü saat 11 de 
pazarlığı yapılacaktır. 

Tahmini tutarı 6900 lira ve ilk teminatı 51 liradır. 
Şartname evsaf komisyondadır. Görülebilir. 

165 - lst. Nafıa Müd. 23-1-39 14 -

749 62 Ynkıek Deniz Tıcareti Müd. 23-1-39 13 -
122 91 İstanbul Belediyesi 23-1-39 1'4 30 
74 74 Bahlce1ir Vılli.yeti 19 1-39 10 -

230 63 
" 

,, 19-1-39 10 -

84 08 Diyarbakır Nafıa Ml1d. 20-1-39 11 -
387 - Kan Villyeti 18-1-39 15 -

:92S - M. M. V. SAK 24-2-39 11 -

89 -
~18 

Haydarpaşa LisHi SAK 23-1-39 15 -
Gümr. Muh. Gen. Ko ut. lıt. S K 24-1-39 11 -

161 75 
6!> -

243 75 

Diyarbakır Nafıa Mnd 
,, Villyeti 

Gümr k Ye lnhıs. Vek. Ank. 
Diyarbakır Ln. SAK 

14-1-39 10 -
11-1-39 14 -

12-1-39 15 -
10-1-39 14 -

46 -
714 64 

Glimr. Muh. Gen. Komut. Lıt. SAK 24-1-39 15 -
D. D. Yolları H. paıa 30-1-39 15 -

337 50 
50 63 

360 -

405 -
56 25 

Jandr. Genci Komut.Ank.SAK 
Ankara Belediyesi 
Diyarbakır Vilayeti 
lst. Komut. SAK 

,, " 
M. M. V. SAK 
Devrek Beledıyeai 

24-1-39 10 -
17-1-39 10 30 
11-1-39 14 -
16-1-39 11 -

16-1-39 10 30 
23-1-39 11 -
21-1-39 11 -

t.t. Komut. SAK 
Diyarbakır lakin Müd. 

9-1-39 11 -

Ank. Yüksek Ziraat Eıut. Rek. 

lıt. Gümrükl ri Başmüd. 12-1-39 13 30 

O.O.Yolları Haydarpaşa 23-1-39 15 -
500 10 Samıun Orman Çevirge Mlid. 23-1-39 14 -

Kastamonu Orman Müd. 12-1-39 14 -

n n 12-1-39 14 -

" • 16-1-39 15 -

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

Diyarbnur Vilayet Daimi Encümenınden: 

İlk okullar için yaptırılacak seksen sıra 11 1.939 çar· 
§ambn günü saat 14 de ihale i yapılmak üzere eksiltmeye 
konulınu tur. Muvak:kat teminat 66 liradır. lsteldilerin şeraiti 
anlamak iizere ihale giinüne kadar vilayet daimi encümenine 
müracaatları ilan elunur. ----D. Bakar Nafıa Müdürlliğünden: 

iki kerre eksiltmeye knnulup talibi çıkmayan 2423,30 
lira keşif bedeli Biri ci Umumi Müfettişlik mefru,ai:ı için 
alınacak birinci nevi Isparta halısı mübayaası 15.12.38 
tarihin en ıtibaren 30 gün m-ddetle pazarlığa konulmwş
tur. 

Bu ise ait evrak şunlardır: 
a) eksiltme şartnamesi. 
b) Mukavele projesi 
c) Ek hususi ve fenni şartnameleri 
d) bu evrak nafıa dairesinde g6rülebilir 
Talipler 14 l ·39 günü saat lO kadar her gün saat 

14 de p zarlık için naha müdürluğiindeki komisyona mü
racaat edebiJirler. 

Eksiltmeye girebilmek ıçin 181.75 lira muvakk t te
minat vermek ve aşağıdaki vesikaları ibraz: etmek lazım· 
dır. 

9 ikin cilı:lnun 1939 

ISTANBUL d 

Ticaret ve Zahire Borsası 

6.1.938 
Ye 

:::::::::::.::==::::::=~Gm 

Fi atlar Gelen Ton 
CiNSi Aşağı Yukan Buğday 225 11. 

Kr. Pa. Ir.Pa. Arpa 103 ·ı 
Pfeh•t 15 81 t 

59 lile Buğday yumuşak 5 25 Un 

" 
sert Pamuk 3 
kızılca Peynir 3 

n 
Mısır 21 Arpa Anadol 4 ıo 4 11 

Güz yunu 73 - z. yağı 1 
Ku17emi 

Çavdar 3 37 Yapak 
Arpa yemlik Tiftik 34 
Z. yağı E. E. 54- M-

Giden Ttt'te l ci 52 -n 
Arpa 

Ceviz kabuklu 
Buğday 2000 

Ceviziçi 57 - Bakla ıoı k 
Kuşyemi çuvallı 5 23 5 26 iç badem 3 a 

dökme 1 13_jğii n 5 K. fındık 
İç. Fındık 

Dış Fi atlar 
Tiftik mal 
Tiftik Oğlak 133 - Buğday Linrpul 

n Şikago Susam 20 10 it isi n Vinipek 
Yapak Anadolu 54 

Arpa Anvera ,, Trakya 
M111r Londra 

Yulaf Keten T. : • 
M11ır beyaz Fındık G. :Hamburı 
Mııır •arı • • L. : 

on 

Mahrukat Benzin-Makine yağlarıv.~ 

Diyarbakır Levaz:ım Amirliği Satınalma Komiıyonunda•: ne 
~uı 

10 da açık eksiltme ile •ur 30. t 2.938 cuma günü saat 
ihale edileceği ilin edilen TYY 
kömürüne istekli çıkmadıimdao 

alayına ait 112 ton kolı 11 
eksiltme on rün uzatıl• ut 

mı tır. 

10.1.939 sah günU saat 
yapılacağı ilin olunur. 

. . . 
t 4 de tekrar açık eksıltmeıı 

Gümrtlık ve labisarlar VeUletindea : 

125 ton ıömilcok kömürtiııc talip çıkmadığmdaa •tık elı:siltme lf E 
~ün uzatılarak enelkı şartlar dairesinde 12-1 .939 riinü uat 15 ta vek.. r 
let bina11nda lturulu aatınalma k.omisyon•nda yapılHalttır. 

Bu lcömllrlerin vekilde teslim lcaydiyle eber tonu ıçin 26 lira b• 
del tahmin edılmiş olup muvakkat leminah 243 lıra 75 kuruştıır 
Şartnameler vekalet levnım müdürlüfünde her pn görillabilir. istek 
lılerin açık eksiltmeye ~rebilmelc ıçin muvakkat teminatlarını vekil•t 
vezaeaıne yatırmaları ve kanuni belgeleri ile birlikte belli güD "'' 

saatte komisyona ba~ vurmaları. 

• • • 
40 ton traa1for•atör yatı alınaealctır. lale : Nafıa Veklleti lıta• 

bnl Elektrik lıleri Umum MüdürlGtü ilinına. 

Mut ef errik 

Jandarma Cene) Komutnnhğı Ankara Satmalmn 
Komisyonundan: 

Vasıf ve şekil örneğme uygun ve bir tanesine 450 kuruş ne 
kıy met takair edılen bin tuğla açık eksıltme usuhle 24.1.39 aıiy 
salı ünu saat 10 da satın alınacaktır. • 

Şartname i para ız olarak komisyondan alınabilecek olan ••rfl 
bu sk iltmeye girmek i teyenlerin 337 lira 50 kuruşluk te" kon 

minat ve ş rtnamede yazılı belgelerle birlikte tam vaktinde Ş 
koınisyonıt b3ş vurmaları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 9528 lira 50 kuruı olan 47 kaledl 

muhtelif cins ve ebatta demir ve demır levha 30-1-39 

pazartesi günü saat 15 de Haydarpaıada gar binaıındaki 
komisyon tarafınaan kapalı zarf uıulü ile ıatan alınacak· 
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerio kanonun tayin ettiği veuik 
ve 714 lira 64 kuruşlak muvakkat temioatlarile birlikte ae u 

tekliflerini muhtevi kapalı zarflarını eksiltme günii saat 
14 de kadar kornisyona vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki 
komisyon tarafıntlan parasız olarak daj'ıtılmaktatlır. 

Devrek lelediyesinden : D 

Devrek belediyesi için satan alınacak 750 lira muhanı· s~z 
m n bedelli 500 metre hortum 2 l gün müddetle kapah 
zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Muvakkat teminat 5' 

İsteklilerin gün ve aatinde ilk teminat makbuzları ve 
kanuni vesikalarile birli te Galata eski ithalat gfimrü
jündeki komisyona gelmeleri. 

a} 93 mali yılına ait ticaret odası vesikası 
b) Halıcılık işlerile iştigal ettiğine dair ticaret oda- · 

lira 25 kuruştur. İhale tarihinden itibaren işbu teminat 
yuzde 15 e iblağ edilecekiir. Eksiltme 21.1.939 taribio." 
miisadif cumartesi günü saat 11 de Devrek beledıye dı.ı: 
resinde encümen huzurunda yapılacaktır. Şartnamesini 
gGrmek iitiyenler herıün belediye dairesine müracaat 
etmeleri ilin olunur. ıından vesika alınacaktır. 
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Ankara Belediyesieden : 
Mezbaha liboratuvar odıuı için alınacak fotesrraf ve al 6t ve 

edevatı on be' gOn müddetle a~ık ek•iltmeye konulmu tur. 
Muhammen bedeli 675 liradır. 
Mnvakkat teminata 50.63 lir dar. 
Şartname•iai görmek iıtiyenlerin her ün ya:a:ı işleri kalemine 

ve isteklilerin de 17.1.939 .ah ıOnfi saat n uçukta bele iye en· 
•Gmenine mfiracaatlara. 

Diyarbakır Vilayeti Daimi Encümeninden: 

:'\lafın daire inin ihtiyacı için otuz ton betonarme demiri 
11.1.939 tarihinde saat on dört e ihalesi yapılmak üzere ek
siltmey~ konulmuştur. Muvakkat teminat 360 liradır. İstek
lilerin vilayet daiıni encümenine mürncantları i lln olunur. 

Gü rük Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan: 

Muhtelif numara 213151 tane mıhın müteahhit nam 
ve he abın 24.1.939 sah günü saat 15 te yeniden açık 
eksilt esi yapılacaktır. 

Tahmini tut rı 19 lira 45 kuruş 30 santim ve ilk 
teminatı 48 liradır. 

Örnekleri ko isyo dadır. Görülebilir. 
İsteklilerin güu ve saatte ilk teminat makbuzları ve 

kanuni vesikalarile birlikte Galata eski itbalat gilmrü· 
ğündeki komisyona gelmeleri. 

Milli M d fa V kileti Satıaal a Komisyonun an : 
100 adetbi8iklet kapah zarfla eksiltmeye konmuştur. 

l.isikletlerio beher adetine 54 lira fiyat tahmin edil miıtır. 
Ekıilt esi 23. 1.939 pazarte•i glioü saat 11 dedir. 
İlk teminat 405 lira olup şartnamesi komi•yonda gprülür ve 

diyen talipler tarafından suret çıkarılabilir. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat ve 2490 sayılı iranunun 2, 

3 maddelerinde yazıla belgelerle birlikte ihale saatinden bebeme· 
hal bir saat evveline k 8 dar zarflarını M. M. \'. Satınalma komis
onuna vermeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satıoalma Komisyonundan: 
7 nci Kor. birlikleri hayvanatı için 400 tane katana ve 600 ta 

ne binek Te mekkiiri için zincir yular sapı ile 600 tane tımar fır· 
acı taliplerin beraberinde getirecekleri nümünelerden beyenilmek 
uretıle satın alınacaktır. Pazalığı 16.1.949 pazartesi günü saat 
1 de yapılacaktır. İateklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Ko· 
utanlık ntaaalma komiıyonunn gelmeleri. 

• • • 7 Kor. için 30 tane yangın söndürme ve sis ynpma alalı 

atın alınacaktır. Pazarlıfı 16. 1.939 pazartHİ günü saat 10.30 da 
apalacaktar. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutan· 
ık .aUnalma komisyonuna gelmeleri. 

rzak, Zahire, Et ve Sebze: 

lıparta A keri Satınalma Komisyonuedan : 
Tefenni kıtasının ihtiyacı için 311000 kilo arpasının kapalı 

arfla eksiltmesinde talibi çıkmadığından bir ay i~inde pazarlıi'a 
onul muştur. 
Şartnamesi İ•parta tüm aahnalma komisyonundadır. İstekliler 

artnameyi komisyonda okuyabilirler. 
i,bu 311000 kilo arpanın muhammen tutarı 12440 liradır. 
Şartnamesindeki yüzde yirmi beş miktar fazla)ıda dahil olduğu 

alde ilk teminat 933 liradır. 
Son pazarlığı 26·1-939 teaadüf eden perşembe güııü saat 15 de 

sparta tümen sabo alma komi•yonunda yapılacaktır. 
istekliler 26-1-939 perşembe günü saat 14 de kadar teklif 

ektuplnrı Iapartada tümen satınalma komisyonu ba,kanhğına 
erecek veyahut göndereceklerdir. Bu saatten sonra verilen veya· 
ut gönderilen mektuplar alınmıyacakhr. 

2490 sayılı kanunun hükümlerine ve bilhassa 32 inci maddesi
e uygun olmayan mektupların aahipleri eksilt neye iştirak ettiril· 
iyecektir. 

* • * Tefenui kıt' asının ihtiyacı olan 311000 kilo yulafın kapalı 
arfla ihalesinden talibi çıkmadığından bir ay içinde pazarlığa 
onulmuştur. 

Şartnamesi Isparta tümen satınalma komisyondadır. lateldiler 
artnameyi komiıyonda okuyabilirler. 

işbu 311000 kilo yulafın muhammen tutarı 15550 liradır. 
Şartnamesindeki yüzde 25 miktar fazlasıda dahil oldutu halde 
teminatı 1283 liradır. 

Son pazarlığı 26·1·39 tarihine tesadüf eden pertembe günü 
aat J4 de Isparta tümen sabnalma komisyonunda yapılacaktır. 

istekliler 26-1-39 perşe be günü saat 13 e kadar teklif mek· 
plarıı:u lspartada tümen satınalma komiıyonu başkanlığına 

erecek ve yahut göndereceklerdir. Bu saattan sonra verilen ve 
ahut gönderilen mektublar alınmıyacaktır saat ayarı t6men dai· 

saatiyle yapılacaktır. 

249 sayılı kanunun hukümleri•e ve billlassa 32 nci maddui
uygun olmayan mektuplaran 

M0NAKASA GAZETESi 

Samsun Orman Çevirıe MücHlrlüğünden: 

Samıun vlliyetine ba lı Vezir köprü kazaıınan Kavacık yayla
sı taşlı geriş devlet ormanından 1867 metre mikap gayri memGI 
dikili çam agacı 2490 sayıla kanun hükümleri daireainde J.1.939 
tarihinden itibaren 23 1.939 tarihine kadar 20 giln müddetle ka· 
palı zarf uımliyle arttır aya konulmu tur. 

lhalei evv liyeıi 23.1.939 pazartesi günü saat 14 tle yapılacak
tır. 

Teklif zarflara 23. l.939 gDnn 1aat 14 de Samsun Orman Çevir· 
ge müdürlüğiindeki •atış komisyonu tarafından açılacaktır. 

Mahammen bedeli 666 liradır. 
Muvakkat teminah 500 lira 10 kuruıtur. 
isteklilerin kanuni ikametğahı olması ve ticaret odasında ka

yıtlı olduklarına dair vesaik ibraz etmeleri şarttır. 
Teklif mektupları teminat makbuzlariyle birlikte ihale .aatin· 

den bir uat evveline kadar Orman Satış Komisyonu reisliğine 
sıra numaralı makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır. 

isteklilerin mektublarında tartnımeyi ve mukavelename pro· 
jelerini okuyup kabul ettiklerini yazıp imza etmeleri m şruttur. 

Şartname ve mukavel name projeleri Ankara, lstanbul ve 
Samsun arman idarelerisden alınarak okunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları l,letme Umum 
İdareıindn : 

Muhtelif tarih ve istasyonlarda bulunmuf ceman 29 kalem 
eşya nizami müddetlerini doldurduğandan açık artırma ile satı· 
lığa çıkaralmışhr. 

Muhammen bedel 85 lira 80 kuruş olup açık artırma 2!.1.939 
tarihli pazartesi günü saat 15 de Haydarpaşacla işletme komi•yo· 
nunda yapılacaktır. iıteklilerin belli gftn ve •aatte yüzde 7,5 gü
venme nkçelerile komisyonda bulunmaları lazımdır. Etyalar çar
,amba günleri saat 11 den 12 ye kadar işletmeye mGraeaatla •IS· 
rül bilir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Nafıa Vekaleti 
lstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden 

l - Muhammen bedeli (5100) bef bin yüz lira tutan 40 ton 
transformatör yağı kapalı zarf u11ulile eksiltmeye konmuttur. 

2 - Ekıiltme 25·1-939 çarşamba günü saat 15 de idarenin Tü
nel başında Metro han binasının 6 ncı katında toplanacak art
tırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartname ve mukavele projeıi idarenin leva
zım 11erviıinde paraıız olarak tevzi edilmektedir. 

4 - Muvakkat teminat (382,5) üç yüz seksen iki buçuk liradır. 
5 - T eklif mektuplnranın 2490 oumarah kanun ahkamına uy

gun olarak ve eksiltmeden en az bir saat evvel komisyon rei li-
ğine verilmiş bulunması lizıındar. (168) 1-4 

Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu 
Başkanlığınd n : 

Cinai 

Tatbikat elbiıesi 
Harici elbise 

Miktara 

32 takım 
60 " 

Muhammen tutarı 

512 
1440 
1952 

lira 

.. 
Muvakkat teminatı: 147 liradır. 
ihale 17. 1,939 sah Hat: 11 de 

Tatbikat ayakkabı 
iskarpin 

32 çift 
60 ,, 

336 
300 
636 

lira 

" 
n 

Muvakkat teminatı: 48 liradır 
ihale 17.1.1939 anlı saat: 11,30 da ------J- Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi talebesi 

için yukarıda miktarları yazılı elbise ve ayakkabıları "2n şartna
me ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2- Eksiltme fıtanbul Vilayeti Detterdarlığı muhasebe Müdür· 
lüğü Dairesinde 17 .1.939 gününde saat 11-11,.iO da yapılacak. 

3- Eksiltmeye girebilmek için yukarıda her iki kısmın altla
rında yazılı muvakkat teminatların maliye veznesine yatırdıkları· 
na dair makbuz ibraz etmek ve 2490 sayılı kanunda yazılı evsafı 
haiz olmak elzemdir. 

4- Şartnameleri ve kumaş numunelerini görmek ve evsafını 
öğrenmek iıteyenler tatil günleri hariç hergün Büyükdere Bah
çeköy Orman Fakültesi Muhasebesine müracaatları. (9533) 2-4 

Ankara Borsası 
7. t.939 

Açılış Kapanı 

1 lngiliz lirası 5.88 5.88 
100 ~olar 126.6475 126 6475 
100 Fransız. fr . 3.3275 3.3275 
100 Liret 6 665 6.665 
100 lsviçre fr. 28 5925 28.5925 
100 Holanda fi. 68.8925 68.8925 
100 Rayhitmnrk 50 7875 50.7875 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Bu akşam 

saat 20,30 da 

KOMEDi KISMı 

ÜZAV 
- · 100 Belçika fr. 21 .37 21.37 Mum Söndü 

Komedi 5 perde LE 
Ka•tamonu Orman MüdürHiğOnden : 

Dadayın Dereyücek köyünden Nuri gül ye arkadaşlarının Gök· 
z devlet ormanından hilafı usul kat ve imal eyledikleri 484 

ldede muadil 45,907 D3 mamul çam hatıla hazine namına zapt ve 
usaderc edilerek bilmüzayede 1atılmuına mahkemece karar 
rildiğinden 28.12.938 tarihinden itibaren on bet gün aıOddetle 

llhhğa çıkarılmıştır. Talip olanların kanuni teraiti haiz olmakla 
raber ihale günü olan 12.1.939 perşembe gGnü saat 14 de da· 

ıay orman idaresinde tetekkül edeeek Htıf komiıyonuna müra· 
atları ilin olun.ar. 

100 Drahmi 1.0725 1.0725 
100 Leva 1.545 1.545 
100 Çele. kronu 4.3425 4.3425 
lOfl Pezeta 5.88 5.88 
100 Zloti 23. 9425 23 9425 
100 Pengo 24 895 24.895 
100 Ley 0.8975 0.8975 
100 Dinar 2.8125 2.8125 
100 Yen 34 3275 34.3275 
100 laveç kronu 30.275 30.275 
100 Rahle 23 8825 23.8825 

ESHAM ve TAHVILA T 
.-Sivas-Er:ı.urum 111 -.

İttihadı Milli T. S. 20,- 20,-

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 
Tepebaşı 

, 1111 //l lllil 

~ ıılllıı ıı 
DRAM KISMl 

Yarın akşam 

saat 20,30 

Asmode 
5 Perde 

Sayfa 3 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1- idaremizin Paşabahçe Fabrikası için şartnamesi 
mucibince satın alınacak (50) ton sömikok açık eksiltme
ye konmuştur. 

il- Muhammen bedeli beher tonu (24) lira hesabiyle 
( 1200) lira ve muvakkat teminatı (90) liradır. 

ili- Eksiltme 20.1.939 tarihine rastlıyan cuma gunu 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gfin ve saat· 
te % 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (85) 2-4 

• • • 

1- Kısa müddetle teslim şartile 23X35 ebadında bir ta· 
rafı temizlenmit idare mooogramını havi iyi cins 
150000 adet mantar pazarlıkla satın alınacaktır. 

il- Eksiltme 12.1.939 tarihine rastlayan perşembe günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
siudeki Alım Komisyocunda yapılacaktır. 

111- İsteklilerin eksiltme için tayin edi!en gün ve saatt~ 
teklif edecekleri iyi cins mantar numuaeleri ve yüz
de 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı gc· 
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (114) 3-4 

••• 
l- idaremizin Cibali fabrikası ıçm şartnamesi muci· 

bince satın alınacak bir adet elektrikle müteharrik "bula
şık tabakları yıkama,, makinesi açık eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhammen bedeli 1200 lira ve muvakkat teminatı 
90 liradır. 

lll- Eksiltme 30 1.939 tarihine rastlayan pazartesi gfi
nü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasıı. olarak hergün sözü geçen 
Şubeden almabilir. 

V- Eksilt eye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenni 
tekliflerini ihale gününden asgari bir hafta evveline ka
dar İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve 
verilen tekliflerin kabulünü mutazammın vesika almaları 
lazımdır. 

VI- isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve yiizde 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatte yukarıda ada geçe!n Komisyo 
na gelmeleri ilan olunur. (9129) 3-4 

[?.D.Y0tLAR1 işmME u. MUoURLÜ6ÜNDEN 1 

Muhammen bedeli 70,000 lira olan 2 adet Portal vinç 17.2.939 
cuma günü saat 15, 15 de kapalı :ıarf usul6 ile Ankara' da idare 
binacında Hhn alınacaktır. 

Bu işe girmek iateyenlerin 4750 liralık muvakkat teminat ile: 
kanı..·nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün .aat 14, 15 
e kadar Komisyon ReiıliA-ine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 350 kuruta Aakara ve Haydarpafa veznelerinıie 
ııatılmaktadır. (17) 4-4 

• • * 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 4 gu
rup malzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hiza· 
larında yazıla gün ve saatlarda H . Paşada gar binası dahilindeki 
komiıyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik Ye hi· 
:z:alarında kayıtlı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaatları lizımdır. 

Bu işe ait tartnameler Komisyondan parasız olarak datıtılmak
tadır. 

ı - 10 kalemden ibaret ambuvatmanh ve flançlı dökme boru •e 
teferruata muhammen bedeli 3617 lira 50 kuruş ve muvak· 
kat teminab 271 lira 32 kuruş olup açık eksiltme 12.1.939 
perşembe günü saat 10,30 da yapılacaktır. 
21000 adet çimento karo ( zemin ve •ıva dibi ) 2000 adet 
200 ve 500 m im lik çimento künk muhammen bedeli 3832 

2 

lira ve muvakkat teminatı 287 lira 40 kuruş olup açık 
eksiltme 12.1.939 perşembe günü aaat 10.30 da yapılacaktır. 

3 - IOOO adet (takriben 12000 Kğ.) 0,75X2000XIOOO m/m lik gal· 
vanize saç muhammen bedeli 2520 lira ve muvakkat temi· 
nab 189 lira olup açık eksiltme 13.1.939 cuma günü uat 
10.dO da yapılacaktır. 

4 - 6000 adet kömür küfesi muhammen bedeli 2400 lira ve 
muvakkat teminatı 180 lira olup açık eksiltme 13 1.939 cu· 
ma günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

lmtiJU ..ami ... ,.... itleri 
Direkt& ü: 1-.il Girit 

(9396) 4-4 
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ABONNEMENTS: Quotidieo des Adjudicationı 
ADMINISTRA 1101\t 

Ville et Province •• 
3 MOIS Ptrı. 450 
6 • • 850 

12 • • 1500 MUNAKASA 
Y oghourtchou Han 
l er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

-Etran2'er : 12 •oiı Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. S GAZETESi 
T ~l~phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Pour la Publicit~ ı'adreHer 
a l' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adres.e T~l!graphique: 
lstanbul M0NAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudica tions Ouvertes Aujourd'hui 
Mode Prix 

d'acljudicat estimatif 8hjet de l'adjudication Cautioa. 
preYisoire 

Lieu a'adjudication et du 
Cahier des Cbarre. 

Jours Heure 

---------------------------------------------~---------------------
.A) Adjudieations au Rabais 

Gonatructlon-Reparation-Trav. Publlcs·Materlal de Constructlon-Cartographle 

CoHtr. toiture au pavillon, 1anatorium Hey· 
beli ada. 

Repar. et modification bateau "Balık,, 

R•par. toit et autreı partie.1 de la bltiaae de 
halle de fruib. 

Achevement conıtruction ıtatioa selection 
Manyas 

Repar. blocare routeı Gönen, Sığ'ırcı et Ka· 
raaabey. 

Publique 2200 -

Pli caeh 9995 -

Publiqae 1638 75 

,, 996 52 

,, 30i7 27 

165 - Oir. Trav. Pub. lıt. 25·1·39 14 -

749 62 Dir. Ecole Sup. Commeroe 23·1·39 13 -
Maritime lıt. 

122 91 Cem. Perm. MuniılpallH l•t. 23-1-39 14 30 

74 74 Vilayet Balike1ir 19·l ·3!J 10 

230 ,3 
" 19·1·3' 18 -

Reparation local veterinaire. ,, 1107 76 84 08 Dir. Trav. Pub. Diyarbakır 20-1-39 11 -
Reparation hôpital Iğdır ., 5149 80 387 - Vilayet Kars 18-1-39 15 -

f'rochıfta Chimique& et Ph11rrnaceutiquee-lnatruments Senitalrea-Fournlture pour Hipltaux 

Toıle pour bandage : 3COOOO p.· 180200 m2 Pli cach 39000 -
(cah. cb. P. 195) 

ttablllement - Chauaaurea - Tlasua - Culra 

Etoffe bleue pour uniformes : 263 m. Publique le m. 4 50 
Chausıures : 1500 paireı (aj.) Gre a gre 6900 -

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux-Tepisserie ete. 

Tapiı d'lıparta 

Fabrication blaoc: 80 p. 

Combuatible- Carburant-Hullaa 

Semİ·coke : 125 t. (aj.) 

Coke : 112 t. (aj.) 

IJlvera 

Cloaa pour fer a ebeval : 213151 p. (aj.) 

Fer en plaque : 47 lotı 

Briqueı : 1000 p. 
Outilı et inıtruıaentı tie pbotos peur le !aite• 

ratoire de l'abattoir. 
Fer pour beton : 30 t. 
Chovaux : 400 tetea· Brides en chaiH ,our 

animaux de mo•ture et de trait: 600 p.· 
Brosses pour etrier les chevaux : 600 p. 

Extincteurs d'ineendie et appareilı peu 
brouiltard: 30 p. 

BicyclettH : lOQ p. 
Tro•pea : 500 m. 

rrovlalona 

Foin pour matelas : 10 t. 
Son : 12-15 t.· Orge : 6·7 ,5 t. Sel : 750-900 

kiloı. 

L'adjudicatioa ttui devait avoir lieu le 9.1.39 
pour l'aobat de diverses provisİoH a ete 
ajouraee. 

8) Adjudications a la surenchere 

Beiı de sapin: 1667 m3 
,, . . 

Planches en boiı de sa pin pr. couvercle 
Boia de aapin: 75 m3 
Saca videa, moteur electrique, culra, accH· 

ıoireı de macbine1, tableau de distributiea, 
acceaaoirea de rruo ete. 

Div. article1: 298 lots 

Gre a gro 2423 30 

Publique la t. 2~ -

,, 

Publique 639 4S 

Pli cacb ,528 50 
Publique la p. 4 59 

,, 675 -

Gre a rre 

- -,, 

Pli each la p. 54 -
,, 750 -

Gre a gre 
,, 

Pli cach 6668 -
f'•bliqH - -

" - -
" 

le m3 5 15 
,, - -

• 8, 80 

Kastamonu Orman Müdürlüğünden: 

Üyükveren köyünden Abdullah Gündüz ve Bolatlar 
köyünden daim acarlının yılancı tarla mevkindeki orman· 
dan izinsiz olarak ağaç kesiklerinden hazine namına zapt 
ve musadere olunan ve bilmüzayede satılmasına mahke
mece karar verilen 21 adet muadil 1t175 D 3 çam tom· 
ruğu ve 86 adet muadil 7 İ' 452 03 mamul çam batılı 
ile 96 adet çam kapak tahtasını 28.12.38 tarihinden iti· 

haren 15 gün müddetle satılığa çıkarılmıştır. 
Talip olanların kanuni şeraiti haiz olmakla beraber 

yüzde 7,5 kuruş teminat akçelerile birlikte ihale ıüoü o· 

• 

2925 -

89 -
618 -

181 75 
66 -

24i 75 

48 -

714 64 
337 50 

50 63 

360 -
- -

- -
405 -
56 25 

soo 10 

- -

Com. A.cb. Mia. Def. Nat. Ank. 

Com. Ach. Lyr.ee Haydarpaşa 
Com.Acb.Com.G.Surv.Douan.lıt. 

Dir. Trav. Pub. Diyarbakır 
Vilayet Diyarbakır 

Miniat6re Douan.. et Monopoleı 
Ankara 

Coaa. A.ch. latead. Diyarbakır 

Com. Ach. Comm:ınd. Gen. Surv. 
Douanes lıt. 

24.2.39 11 -

23·1·39 15 -
24-1-39 11 -

H·l·~' Hl -
11·1-39 14 -

12· 1-39 15 -

10·l·39 14 -

24-1-39 15 -

Ure EK,L Cbe•inı Fer Etat H.paıa 30- 1-S9 15 -
Com. Acb Comımand. G. Gend. Ank. 24·1·39 10 -
Mu•icipalite Ankara 17-1·39 16 30 

Vilayet Diyarbakır 11-1-39 14 -
Com. Acb. Command. lst. Fiaaikli 16·1·39 U-

" 16-1-39 10 30 

Ce•. Aob. Mia. 06f. Nat. Aak. 23·1·39 11 -
Municip. Devrek 21.1.39 11 -

Com. Acb. Co.mand. lst. Findikli 9·1·39 11 -
Dir. Etablisaement lıa•iıres 

Diyarbakır 

Rectıur de l'lutitut Sup. A•riıole 
Ankara . 

Dir. F oretı Sa•H• 

" • Kaatamonu 

" ,, 
Dir. Venteı DoHHB lıt. 

23·1·39 
12-1·39 
12·1·39 
16-1-39 
12·1-39 

1 ere Expl. Ch. ile Fer E.tat H. paıa 23-1-39 

14-
14 -
14 -
15 -
13 30 

15 -

lan t 2. t .39 perıembe gllnü saat 14 de Daday 
daresinde teıekkül edecek sataı komisyonuna 
ları ilan olunur. 

orman i· 
müracaat. 

* * * Araç kazası dahilinde Kayalık ormanından 8 ayda 
çıkarılmak şartile 75 M3 devrik çam a~acının beher gayri 
mamul metM miklbı 515 kuruş muhammen bedelle 16.t.39 
pazartesi günü saat tS te arttırması yapılmak üzere satılığa 
çıkarılmıştır. 

Taliplerin ticaret odası vesika ı ve yüzde 7,5 teminat 
makbuzlarile ayni gün ve _,aatte Kastamonu orman satış ıw· 

misyonuna müracaatları, 

J Avis Officiels 
Du Ministere des Travaux 

Publics 
L'adjudication sous pli cachete 

regulateur d'une valeur e timative .le 13000 livres a 
lieu, le jeudi, 9 F evrier 939 a t 5 heures, par dev ant la Com 
sion d' Adjudication de Materiel iegeant dans la Cbambre 
la Direction de Materiel du Ministere des Travaux P 
lics a Ankara. On peut se procurer gratuitement le 
bier des charges d'Adjudication et les annexes aup 
de la Direction de Materiel du Ministere des 
Publics. 

Le -cautionnement provisoire est de 975 livres. 
Les soumissionnaireı doive t remettrc, le meme j 

juıqu'a 14 heures, iı la Presidence de la Commissi 
contre recepisse, leurs offres et le cautionnement pro 
soire, en meme temps que les certificats exiges par 
loi et prescritı dans le cabier des charges. (52 t 1) ( 

4-

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

90.000 piece11 de douilles de tirefonds •n bois de c 
taignier d'une valeur estimative de 14.400 Ltqs. en 
oıi elles ıont de section carree, et ae 16.~00 Ltqs· 
elles sont de section roade seroat achetees par -v 
d'adjudication sous pli cachete le mardi 17 janvier 1 
a 15 h. 30 au local de l'Administration Geaerale a 
kara. 

Ceux qui desirent y preodre part doivent remettre 
la Preıideuce de la Commission le jour de l'uljudicati 
jusqu'a t 4 h. 30 leurs offres, une garantie provisoire 
1080 Ltqs. pour les douilles de section carree et de 12 
Ltqı. pour cclles de sectien ronde, et les certificats e 
reı par la loi. 

Les cahiers des cbarges sont distribueı gratuitena 
a Ankara par le Service des Approvisionnemenh et 
Haydarpaıa par le Bureau de Reception. (9552) 4 -

,,- M ü t e a h h it l e r i n 

Muhtelif tez.gib ve kazancı örsü (MMV) ~ 918 
Tevbi• ıemeri (MMV) X 918 
Afiş baıtırıl. (Sıla. ve lçt. Muav. Vek.) ;\ 919 
Elbise ve palto (Yükıı. Zir Enat. Rek.) \' 921 
Meıe cari hat traversi (DDY) X 921 
Mazot ve kuru soğan (Çanıltkalc J. Alayı) • 923 
Kuru soğan (Aak. Lvz.) :\ 923 

Ekmeklik un (Amaaya Alayı) .\' 923 

Amele içi• muşamba (Ank. Beled.) • 923 
Arpa (Polatlı Aık. SAK) _,,~ 924 

Kok kömtir6 (Tophane Lvz.) ;\. 928 
Çeıme güınriilt binasının ikmali inş. (İzmir Nafıa Müd.) ~\! 929 
llenzin (Tophane Lvz.) J'\~ 929 
Şeker, sabu a, makarna, bakla v.a. (Çatalca T6m.) \-:O 933 
Otopo•p (İzmir Beled.) X 933 
Eczayı tıbbiye (Mrk. Hıfzıı. Müeas.) X 933 

il Memento des Fournisseurs 
t5ZEiEi 

Mardi 10· 1 ·939 

!nclume de cbaudronnier et etabli {Mın. D f. Nat ) No 918 
Selle (Min. Def. Nat.) Ne 918 
lmpreısion de• affichea (Dir. Hyg. et Assiıt. Soc. Ank.) 
Coatu•es et paletotı (Recteur lnatıtut Agricole) Ho 921 
Traverse• en boi• de ebene (Ch. de Fer t.tat) No 921 
Mazout et oignooa (Com Ach. Gendr. Çanak.) No 923 
Oignons (lntend. Ankara) No 923 

Farine (8ataillon Amaayc) No 923 
lmpcrmeables pour ouvrier (Mun Ankara) No !123 

Orge (Com. Aclı. Milit. Polatlı) No 924 
Coke (lntend. Tophane) No 928 
Rep. batiıse douan. (Dir. Trav. Pub. lzmır) No 929 

Benzine (lntend. Tophane) No ~29 
Sucre, savo•, macaroniı, feves ete (Div. Çatalca) No 933 

Autopom,e (Municip lz11ur) No 933 
Produitı pbarmaceutiqueı (Dir. Hyg. et Aasist. Soı: Ank) No 

A 

., v 


