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Umum Tüccarların ve Müteabh~tlerin Mesleki 
6: 

Organıdır 

beş günlük ibra
"-cat yekunu 
~il ille oabet 1ial için· 

labul rO•rükleriaden 
~ . ilııracat mallarımı

ol •ti i4S bin 4b5 liraya 
111Uttur. 

-:d~ Al•anya 108,388 
~ık ahn19hr. Muhtelif 
etlere rönderilen mallar 

~1~32,360 liralık muhte
' it. • 34670 liralık kızılcık, 
~ b '1ıı karuau ile fındık, 
)e •deıaiçi, 14136 liralık 
ı 1: 1aobut ve konıerva, 
), .. :lale kitre, 41277 lira- · 
, 

44
' JÜn ve eski yiln par 

~ 10 203 liralık yaprak tü
b l bin liralık ilam af· 
• ık z t• • "'41d , •y ın, yumurta ıı· 

eler vardır. 

'-'uk istihsali arttı
~ rılacak 

6
"et pamuk mahaull

la 50o bin balyaya çıkanl· 
--:ldcıada Milli Şef lamet 
~" •ermit oldutu direk

•ltlı::uku için hazırlan
~~ 01•ıa proıramın tatbiki-
'- ::: •t11aektedir. 
~tı lr••ın ana hatlarının 

. eaaalar ekimin ıenit· 
) ' tobu1a haaılatıaın faz 

iııa:~• ve mally•t fiya· 
1aı.ı. tilıaeai, ticari kalite

... -.-.. .• ç·~ .~ribe iatuyonları 
' tııun makine ile ci· 

tt' lıı, •lll•ma ve -Abre 
1 ı' ... 

"'- ırai kredi alım ve aa-
~~ ~OOperatifleri fibi 
~ ıhtıva etmektedir. 

tltt llle11alekette kuru ve 
d lar altı•da ekile!I pa· 
it~ •aatl olarak lae"ta
' ••f pamuk alı•dıtı 
.:;,.rıa bet yflz bin bal
~ hıall için 556 bin bek· 

...:: .lahanın ekilmeai icap 
~ ır. 

._, .. inde pamuk ekimi 
lıa 

1 
bill hektar elarak 

.,: Qndutuna göre mak· 
•tb 111•lc için · ltupnkO e· 
'tt ••ının bir mialine yakın 

•t•lııaaıı ieab etmekte-

'-'-lu --
"' rta piyasasında 

\'-._ ~li, görülüyor 
. "'- . 
'' il Pi JaaaaılMla ıabtJar 
~tG~ıttır. 1440 yumur · 
~ ••ıuhkların 38 lira· 

Ç•lcnııt olan fiyata 18 

Haberleri 
liraya dütmiit iken dün 19 lira· 
ya ve aktama dotru 20 liraya 
kadar yumurta aatılmııtır. Ev
velce ıelmit olan faıtla yumur
talar aatılmıı oldutundan ve 
pnde ancak yiiz elli aandık 
yumurta ıelditinden fiatlar 
yük•elmittir. 

Bu yükaeklik devam etmek 
iatidadındadır. lapanyanı• ya• 
kında açılmuı Gmit edilmek· 
tedir ki bu suretle ihracat ni•· 
betinin tle artmak ihtimali var· 
dır. 19.18 ıenesinde 937 senesin· 
den fazla ibraoat yapılmıttır. 

Eter ıeçen aene fazla yumurta 
olaaydı laepe ihraç etlilebile
cekti. Yal•11: l.tanbuldan yapı· 
lan ihracat 1939 da 640,938 
ve 928 de 519,833 liradır. Ara· 
da yüz bin liratlan fazla bir 
fark ıörülmektedir. 

İsviçre ile kliring 
anlaşması 

Türkiye ile laviçre arHınde 
aktedilen yeni ticaret ve kle
rinı anlatma•ı 20 kinuauaani 
939 dan itibaren bir aene ma· 
teber elacaktır. Bu anlatmaya 
batlı üç liste ltuluamaktadır. 

Anlqma eaaalarıaa ıare; iiç 
numaralı liıte muhteviyatı ulan 
kitıt ve kitıttan etya, kaaçuk, 
ve her nevi demir ve çelik, 
bakır ve halitaları fenni aletler 
ve cihazlar lktı•at Vekillitinin 
evvelden müaaadeaile memle· 
kete ıirebilecektir. 

iyi deri satışları 
oluyor 

Hayvan m1&baulleri piyauaın
da dün Almanya için kırkım 
mala keçi kıh aatılmıttır. Kilo· 
au 52 kuru,tan verilen bu mal
lardan daha bir miktar aranıl
maktadır. 

Keçi derileri piyuaaı tutkun
dur. Otlak tlerileri atoku kal· 
mamıt ıibidir. İhracat ve yerli 
talebler devam etmektedir. Ku
zu deri•inin mevcudu bitmek 
üzeredir. Talep vardır. Satıtlar 
canlanmıtbr. Koyun derileri fi
yatları da yGkaelmektedir. Ame
rikadan fazla miktarda aatar de
riai ıetirilmit oldntuntlaa yerli 
ilerilerin fiyatlan dütGktir. Me· 
tin tlerileri için kiloau 100-150 
kuruttan yüzde yirmi ikinci mat
lar ihracat itin aatılmakladar. 
Bu hafta deri plyaauı reçen 
haftaya naaara• daha aatlamdır. 

~lar. l<aramameler Ticaret muahedeleri 

;:- 'le Oamanlı Bankaaı Komiserliğinden: 
btı~t• Milli Baakaaıaıa bir illaıaa gCSre: 

l tı .. ı 31 L' • • taa ., il (bi•) Leylik Romen kltıt paralarının uırıacı 

' ~· llitama ermit elan multadele mGddeti 31 mart 9.19 
111 t... p •r te•dit edil•ittir. 19/6/15/33 ihra9 tarihini ihtiva 

111 "'• ~lar, mlteaddit reakler lseri•• ltualmıt olup itan 
ıt .._, •ı •e aan reakler diterleriae ıaHb bul•nmaktadır. 

b ~ .ı.,.l •• Jiiz tarafıadaki orta lu••a ıelea eaaa meti• mor 
... • .... tı ,,,... t r. 

I~ ar 31 mart 939 tarillintlen aonra tedanGI etlemeye· 
~ ~~. ••biplerinln lt•nlan Romanya MilU BaakHı riıele· 
~l •t1aeleri lbım ıelmektedir. 

are, bilin•ek here illa oluaur. 

(a M 0 N AK A SAL A R 

laşaat. Tamirat · Naha işleri ve Malzemesi -Harita 

İzmir İnhisarlar Bqmüdürlüğ6nden : 
Gümrük 6nllndeki kimyahane binasında yapbnlacak 

tamirat iti açık eksiltmeye konulmuştur. Ketif bedeli 
547.06 muvakkat teminatı 41.03 liradır. 

lsteklilerin 1.3 39 gücli saat 15 de baş müdürliiiim6z
deki komisyona gelmeleri ilin olunur. 

İzmir İli Daimi Encümeninden : 

Tirenin Gökçen nahiyesi okulunun onarılmaıı işi 2106 
lira 90 kuruş keşif bedelile ve J 5 gün müddetle açık ek· 
siltmeye konnlduğundan isteklilerin 2490 sayıla yaıa hn
kümlerine gire hızırhyacakları teminatlarile birlikte 6 
·mart 939 pazartesi güni saat 11 de il daimi encümenine 
baş v urmaları. 

İzmir Defterdarlığından: 

Hükiimet konağındaki maliye dairesinin iist katında 
yaptırılacak üt oda artırma ve eksiltme ka•unu blkümle· 
rine göre kapalı zarf usulile münakasaya koaulmuıtur. 

Muhammen keıif bedeli 3822 liradır. 
Teminat akçesi 286 lira 65 kuruştur. 
İhale 6 mart 939 pazartesi günü saat on beıtedir. 
İhale yeri Milli Emlik dairesindedir. 
T alibler artırma ve ekailtme kanununun tayin ettiği 

usul ve ıenit dairesinde teklif mektublarını 6 mart 939 
pazartesi gOnO saat 14 e kadar komisyon reisine imza 
mukaltiliode vermelidirler. 

Talibler keıifname ve tartaameleri Milli Emllk daire· 
sinde görebilirler. 

Talihler d~•lete ait 1000 liralık inıaatı hllınü suretle 
ve biç bir ibtilif çıkarmaksızın ifa ettiklerine ve halen 
de bu işi veya daha büyüğünü vaktinde dDrllst bir suret
te yapabileceklerine dair vilayet nafıa m6d6rlüğünden 
alacakları vesaiki de kanunun tarif ettiği fekilde teklif 
mektublarına ait ilk zarfa koymak suretile ibraz ve teYdi 
etmeğe mecburdurlar. 

SıYas Nafıa Miidürlüğ8nden: 

Sivaa·Samsun yolunun 332+000 335+000 kilometreleri 
arasında 3000 metrelik kısmın hazarlanmıt olan taıın nak· 
li ile kırdırılması işi kapalı zarf uıulile eksiltmeye çıka
rılmıştır. Bu işin keşif bedeli 12363 lira 83 kuruıtur • 

Bksiltme 23.2.939 tarihine milıadif perpmbe rüaü saat 
15 te vilayet daimi encümeninde yapılacakhr. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri enak ber gihı 
Sivas nafıa mfidürlüğünde görülebilir. 

Eksiltmeye girmek isteyenler 92g lira 29 kuruı mu9ak
kat teminat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine 
dair viliyet makamından alınmıf ehliyet vesikaları ile Ti
caret odasına kayıtllı olduklarına dair te•cili hllviyet •a
rakası ibraz etmeleri lazımdır. İıteklilerin teklif mektub
laranı yukarıda yazılı vakıttan hir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde viliyet daimi encümenine •ermeleri 
lazımdır. Postatla olacak recikmeler kabul edilmez. 

• • * Eksiltmeye konulan iş: Sıvas - Erzincan yolunun 
67 +574: 68+574 kilometreleri arasında 1000 metre tulun· 
da blokajh şose inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 6447 lira 50 
kuruştur. 

Eksiltme 23.2.939 tarihinde periembe günü saat 15 te 
vilayet daimi encümeninde açık eksiltme suretile yapılaeak
tır ~ 

istekliler eksiltme şartnamesi ve buna ekli olan diger 
evrakı her gün Sıvas Nafıa mtldllrl6tunde görebilirler. 

Eksiltm~ye girebilmek için taliplerin 482 lira 6 kuruş 
muvakkat teminat vermeleri ve Vilayet makamından ehliyet 
vesikası ile ticaret odası sicll varakalarını göstermeleri la
zımdır. 

Trabze• Belediye EncOmenindea: 
İmaret Ataparkda 148 lira 52 kurut bedeli ketifll bir ~lçek 

camekinı pasarhkla yaptınlacatından taliplerin Hh ve euma 
pnleri aaat 14 4e Enelmeae mflracaatları ilin olunur. 

Dahiliye Vekiletinden : 

Adıyaman kasabası içme su tesisatına aid etiid Ye proje· 
lerin tanzimi iıi kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuıtur. 

Bu iıe aid ketif bedeli 2700 lira ve muvakkat temi
nat 202,5 liradır. 

Eksiltme 9.3.939 perşembe günü saat 11 de Dahiliye 
Vekileti binasında Belediyeler imar Heyeti tarafından ya· 
pılacaktır . 

Şartnameler bilAbedel Belediyeler imar Heyeti 
Fen Şefliğınden alınabilir Müteahbidler teklif zarflarını 
eksıltme günü saat ona kadar Belediyeler bankası 
üstündeki Belediyeler imar heyeti Fen Şefliğine teslim 
etmeye mecburdurlar. Posta ile gönderilecek tekllfleria 
iadeli taahhüdlü olması ve nihayet münakasa zamanından 
bir saat evvel Komisyeoa l'elmit bulunması lizımdır. 

* * * Niğde ve Develi şehirleri içme su tesisatına aid 
projelerin tanzimi işi bir ırup halinde kapalı zarf usulile 
eluiltmeye konalmuıtur. 

Niide ıehriuin projesi keıif bedeli 2350 ve muvakkat 
teminatı 176,25 liradır. 

Develi ıehrinin projesi ketif bedeli: 2800 ve muvak
kat temioab 21 O liradır. 

Eksiltme 9 mart 1 g3g yerıembe ıünü ıaat 11 de Da
hiliye Vekileti binasanda Belediyeler İmar Heyetinde ya
palacaktır. 

Şartnameler billbedel belediyeler imar heyeti fen ıef· 
liğindeo alınabilir. Müteahhidler teklif zarflarını eksiltme 
giinü saat ona kadar belediyeler bankasanda imar heye
ti fen ıefliiine teslim etmeğe mecburdurlar. 

* • • Bafra ve Zile şehirleri içme su tesisatına aid projele
rin tanzimi işi bir gurup halinde kapalı zarf usulilo eksilt
miye konulmuıtur. 

Bafra şehrini projesi keşif bedeli 3600 ve muvakkat 
teminatı 270 liradır. 

Zile ıebriain projesi keıif bedeli 2000 ve muvakkat 
teminatı 150 liradır. 

Eksiltme 9.3.939 pertembe günü saat 11 de Dahiliye 
Vekileti binasında Belediyeler lmar Heyetinde yapılacaktır. 

Şartnameler bilabedel Belediyeler imar Heyeti Fen 
ıefliğinden alınabilir. Mllteahlıitler teklif zarflarını eksiltme 
rünü saat ona kadar Belediyeler Bankası üstündeki Bele · 
diyeler imar Heyeti Fen Şefliğiae teslim etmeğe mecburdur
lar. Posta ile rıioderilecek teklıflerin iadeli taahhütlü ol· 
ması ve nihayet müaakasa zamanından bir saat evvel Ko
misyona gelmiı bulunması lazımdır . 

latanbul Beletliyeainden: 
Kqif bedeli hk teminata 

Uakapaaında Salihpafa caddeai kaldı-
nmının eaaalı tamiri 592 48 44 44 

Balatta Kırk anbar aolcatı kaldınmınıa 
eaaalı tamiri 851 00 sa 82 

Betiktatta Vitaezadede yapılacak çoeuk 
bahfHİ 962 55 72 il 

Yukarda ketif bedelleri yazılı yolları• tamirleri ayrı ayrı açık 
ekailtmeye konulmuıtar. Ketif evrakile tartnameleri Levazım MG· 
dürlüt'lnde ıarllebilir. latekliler 2490 aayıh kanunda yazılı veai
kadan batka Fen itleri Müdflrlitünden alacakları fen ehliyet 
Tiearet odaaı veaikalarile ve bizalarıntla röaterilen ilk teminat 
makbuz •eya mektubile beraber 6.3.39 pazarteai ıünü aaat 14,30 
da Daimi Encümende ltulunmalıdırlar. • 

llAçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 
• •• 

18200 Kr. g&z taşı alınacaktır. Bak : inhisarlar u. 
Miid. illnlarına. 

t:lektr-ik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
••• 

Bahariye BakımeYi elektrik tesiıab iıi. Qak : inhisar
lar U. Mfid. ilAnlarına. 

Mensucat-Elbise·Kundura-ÇamaStr v .s. 
••• 

Llstik çizme ve balıkçı muıambası ceket ve pantolon 
alınacaktır. Bak inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün lian olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Llst:esı 

Cinıi Şekli Mahm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 

lnfa6t, Tamirat, Nafıa lflerl, Malzeme Harıta 

Muhtelif döaer köprü: 8 ad : 
Htilı:Omet konağındaki maliye daireainin üst ka-

tında yap. ilç oda 
Tirenin Gökçen nabiyesi okulunua oaanlmaaı işi 
Gümrük önündeki lcimyahaae binasında yap. tamir. 
Manyas lcuaaı mrk. inşa edilecek ııfat iıtaa-

yonu (temd) 
SIVaa·Samaua yolunun arasında 3000 m. k11-

m1n hazırlanmış olan taşın nakli ile lc1rdml. işi 
Sıvaı-Erzincao yolunun aruında blokajlı ıose 

inş. : 1000 m. 

Uakapanıada Salihpaıa cad. kaldırım tamiri 
Balatta Kırk anbar aok. ,, n 

Betiktaıta Vişnezadede yap. çocuk bahçeai 
Sıvaa liacıi Kızlar hala11 la~ımlanaın font bo· 

ru ile ana mecra ya baR-lanmHı 

Tetvikiye-lhlamur caddesi kaldmm i•ş. 
Sögütl6çe~·rne-Kurbatalıdere yolunun tamiri 
Heybeliada lşgiiııar aok. ıose ioş. 
14 kim. bamravat ıuyunua Oiyarbalcıra isalesi, 

rüzerrlhının tayini ve tehir tevziat şebeke-
aiain 11labı projesinin tanzimi (temd) 

Hayreddin islceleıi yaatndaki binanm çatı tamiri 
Eskişehir lcasabaaınm halihazır haritaları tanzimi 
Biga • n ,. ,, 

Bünyan " • • ,, 
Suıurluk çayına akan Uluabad dereıi ve Can-

bellu rerülatörü inş. (fart. 32,87 L) 
Bostancıbaıı büyük mühimmat depoıundaki 

mutfak ocaklarınıa tamiri 

kapalı z. 5741 -
3822 -n 

aç. eks. 

" pu. 

2105 90 
547 06 
996 52 

kapala z. 12363 83 

aç. ekı . 6447 50 

paz. 

lf 

" aç. ekı. 

" 
" 
lf 

aç. ekı. 
paz. 
kapalı ı:. 

" 
lf 

paz. 

59::! 48 
851 -
962 55 

1486 17 

1680 90 
1306 42 
3075 32 
2500 -

2125 11 
7250 -
2500 -
2500 -

657429 06 

350 -

lll9lar, Klinik ve lepenflyart al8t, Hastane Lav. 

G6z taşı: 18200 kr. aç . eks. 3003 -

Elektrik -H11v11gazı-Kalorifer (teel•at ve malzmesl) 

Bahariye balcım evi elektrik tesiı. iti 
Belediye binaaı kalorifer te.is. 
Ceyhanda yap. elektrik teaiı. ve santral in4 . 

(direkler hariç) (ıart . 10 L) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamatır v.a. 

Yatak lcılıflık be:a: 64512 m. 
Haata bezi Eretli Bez fabrikası mamulih: 2000 m. 
Lbtik çizme uzun ve kııa konçlu: 177 çift 
Balıkçı muıambaaı, kın ceket, muıamba ve 

pantalon: 150 ad. 

Pijama: 2000 kat 
Frenk gömleği: 2000 ad. 
Kısa don: 2000 ad. 
Tire torap: 6000 çift 
Havlu: 2000 ad. 
Elbiıe günlük ve maaevra şapka11: 900 ad. 
Kaput: 900 ad. 
Çizme: 900 çift 
Battaaiye: 900 ad. 

aç. eh. 

kapalı ır. 

aç. eka. 

aç. eki. 

" 
" 
lf 

.. 
kapah z. 

,, 
" 
" 

321 58 
10695 -
35428 40 

m. O 36 
1000 -
745 -
906 -

beh 2 15 
lf 2 05 
lf o 35 

çifti o 16,50 
beb O 28 

Mobilya ve bOro eıyaeı, Mu9amba-Halı v.s. 

Sabit raf ve evrak doaya dolabı yap. 
ôa-retmen lcürsüafi: 7 ad.-küraü alh: 8 ad .-doı· 

ya dolabı: 1 ad.•maaa: 2 ad.-dosya dolabı: 3 ad. 
Portatif karyola: 900 ad. 

Kereste - Tahta v.•. 

Meıe travers: 60000 ad. (temd) 

Nakliyat · Botaltma - Yükletm 

Topçu atıı olculuadı Sahpuarında deniz yolla· 
masına 70 t . a2'ırhtında bot kovan v.s. nakli 

Mahrukat, Benzin, Makine yatıları v.s. 

Gaz ya2'ı: 16000 kr. 
Benzin: 75000 litre 

MOteferrlk 

iç ve dıı binek otomobili liatiği : 80 ad. 
Buz kalıbı büyük: 80 ad.-küçük: 160 ad. 
Balaat ihzarı: 2000 m3 

,, " 2000 n 

Göz taşı ıerpme makinesi (Vermeral marka): 110 ad 
Kükürt için aerpme maltine1i (Superba veya 

Vesüv marka): 104 ad . 
Baakül 500 it. Jule: 1 ad. 
Şimtir fıdanı: 250 ad . -taltıüs fidan11 50 ad. 
Kamyon: 2 ad. (temd) 
Satış kamyonu: 1 ad. (temd) 
Madeni ıapka yap. : 4899 ad. 

Sepetli motoailclet: S ad. 
Arozöz: 1 ad. 
Emme ve baama yaarın tulıımba11: ~ ad. 
Y angıa söndürme ileti: 10 ad. 
S.rma kemer ve lc.ılıç: 900 ad. 
Matra: 900 ad. 
Manevra kemeri: 900 ad. 
Sandık: 900 ad. 
Saat: 900 ad. 

aç. ekı . 

aç. elcı. 

kapat. z. 

paz. 

2120 97 
395 -

aç. elcı . 2360 
kapalı a. 

paz. 
aç. eks. 

" 
" 
" 
" 

paz. 

" aç. eks. 
aç. eks. 
paz. 

aç. elcı 

paz. 

• 
lf 

kapat. :ı. 

aç. ekı. 

• 
kapab .z. 

" 

1616 -
1000 -
1900 -
1900 -
1650 -
1560 -

125 -
350 -

4800 -
3100 -

3900 

430 57 
286 65 

41 03 

929 29 

482 06 

44 44 
63 82 
72 19 

111 47 

128 07 
97 98 

230 65 
187 50 

160 -
545 -
187 50 
187 50 

34047 16 

225 22 

24 11 
801 43 

2657 13 

1741 82 
75 50 
55 87 
67 98 

322 50 
307 50 
52 50 
74 25 
42 -

2364 -
2364 -
945 -

1013 -

159 07 

608 -

177 - -
510 -

122 -
75 -

142 50 
142 50 
123 -
117 -

18 75 
52 50 

960 -
232 50 

292 50 

1148 -
169 
169 -
608 -

1013 -

D.D.Y. Ank. H. pa~a Sevk Şef . 

lzmir Defterdarh2'ı 

,, Viliyeti 
" inhisarlar s.,.nd. 

Ba hkeair Vilayeti 

Sıvas Nafıa Müd. 

lf lf 

lstanbul BelediyHİ 
• • 

" . 
Sıvas Erkek Liıeıi Müd. 

lıtanbul BelediyHi 

• " 
lf " 

Diyarbakır 

Milli Saraylar Müd. Dolmabah~e 
Dahiliye Vele. Beled. Baakası 

" lf 

" ,, 
Nafıa Vele. Sular U. Müd. 

Selimiye Aık. SAK 

İnhisarlar U. M6d. 

inhisarlar U. Müd. 
Afyon Belediyeai 
Ceybaa ,, 

Jandar. Genel Komut. Anlc. SAK 
Sıvaa Erlcek Lisesi Müd. 
inhisarlar U . Mild. 

" " 
M.M.V. SAK 

lf • 

n " 

" lf 

,, " 
Ankara Lva. SAK 

lf ,, 

" " 
,, lf 

Ankara Valili2'i 
Adapazar1 Ortaokul Dir . 

Ankara Lva. SAK 

O. D. Yollara Sirkeci ve Aak. 

lıt. Komut. SAK 

4-4-39 15 30 
6-3·39 15 -

6-3-39 15 -
1-3-39 15 -
2-3-39 10 -

23-2-39 15 

23-2-39 15 

6-3-39 14 30 
6·3·39 14 30 
6-3-39 14 30 

28-2-39 14 -

6-3·39 14 30 
,_3_39 14 30 
6-3-39 14 30 

23-2-39 15 -

14-3-39 15 
9.3.39 11 
9.3.39 1 l 
9-3 .39 11 

17-3-39 15 

22-2-39 14 -

13·3-39 15 -

8-3-39 15 30 
7-i-39 14 -
5.4.39 15 -

6-3-39 
24·2-39 

8-3-39 
8-3·39 

8-3-39 
6-3-39 
9-3-39 
8-3-39 

10-3.39 
2-3-39 
2·3-39 
2-3-39 
2-3-39 

10 -
14 -
14 30 
15 -

10 -
11 -
11 -
11 -
11 -

9 30 
11 -
14 -
16 -

4-3-39 10 -
2-3-39 15 

3-8-39 14 -

11-3-39 - -

21-2-39 11 

lnhiaarlar U. Mild. 13·3-39 14 -
Tüıkiye 8. Millet Mec. idare Hey. 3-3-39 15 -

Gümr. Muh. Gen. Komut. lıt. SAK 
lzmir Belediyeıi 
D.D.Y. 3 üncü işit. ôalıkeair 

" ,, 
inhisarlar U. Müd. 

,, " 

27-2-39 
3.3.39 

24-2-39 
27-2-39 
13-3-39 
13-3-39 

11 -
16 -
15 -
15 -
t5 30 
16 -

lıtanbul Belediyesi 20-2-39 14 30 
lf " 20-2-39 14 30 

lnbiurlar U. Mlld. 9-3·39 14 -
lf ,, 9.3.39 14 30 

Orman Koruma Genel K. iıt. SAK 24-2·39 14 -
Galata Mumhane cad. Alemdar Han 

PTT Lvz. Miid . Ank. Ye lst. 5-4-39 16 -
idirne Belediyesi 
lat. Komut. SAK 

" n 
Ankara Lvz. SAK 

" n 

• lf 

" . 
" lf 

21-2-39 
23-2-39 

2-3-39 
3.3.39 
3.3.39 
3-3·39 
3-3-39 

11 -
11 -
15 -
9 30 

11 -
15 
16 -

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire [jorsaSI 

Fi atlar 

ClNSl 

Butday yumuıak 
,. ıert 

,, kızılca 

Arpa Anadol 
Keten tohumu 
Çavdar 
Arpa yemlik 
z. yatı 

,. 1 ci 
Ceviz kabuklu 

Atıı§' ı 
Kr. Pa. 

5 30 
5 10 
5 25 

3 37 

Güz yünü 77 -
Kuıyemi çuvalh 6 -

,. dökme - -
iç. Fındık 84 20 
Tiftik mal 118 -
Tiftik Otlak 
Suaem 19 10 
Yapak Anadolu 

,. Trakya 
Mııır beyaz 
Mıaır aarı 

Yulaf 
Keçi kılı 
Santar deriai 
Porak deriıi 

48 -

17.2.938 

Yukarı 

Kr.Pa. 

6 -

5 37 

4 5 

5 -

88 -
118 20 

52 -

Butday 
Arpa 
Un 
llııır 

İç ceviç 
Çavdar 
Z. Yatı 
Faıulye 

Kunemi 
Kepek 
Suaam 
Tiftik 

Un 
Tiftik 
Kepek 
Afyon 
Mı11r 

Kutyemi 

Gelen 

Giden 

Dış Fiat1ar 
Butday : Linrpul t 

" Şikago 
,, Vinipek 

Arpa An.,era 
Mııır Londra 
Keten T. : ,. 
Fındık G. ;Hamburr 

" 
L. : 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

Beı.elya Sultanı Kilo 

Sırık domates 
Dolırullık bllber 
Sivri bObw 
Patates 
Araka 
Çalı fasulyesi 
Barbunya kırmızı 

• yetil • 
Bakla (l:ımirdcn). 

Ayockadın fasulye • 

Lahana 
lapauak 

• 
• 

atled 

• 
100 • 

G-

=-

1 50 
2-
4-
1 50 
5-
8-

40 -

Kök kereviz 
Pıra•• 

Karnabahar 
Enginar 
Yeşil salata 
Yeşil ııoğan 

Maydanoz 

1 25 

d eme t - &V 

Pancar 2 -

Havuç • 2 -
Kereviz Yaprak • 2 -

Şalğam • 2 -
KIJ'mızı turp 
Bnyır turpu 
Ballı:abafı 

Yer elması 

Laz elması 

• 
• 

lı:llo 

• 

Taze sarımsak demet 

Mandarin .\lanya 100 
• Bodruın 

.. 
Turunç 

Rize 
Fenike 
Mersin 

adet 

• 

" 

4 -
5-
10 -
! -

17.2 939 ===:===--__ ı GilmOşhane elması kilo 15 -
Amasya elması • 15 -

- - lnebola elması • 5 -: = l lnglliz elmaaı (taraklı) 12 -
!.) _ Ankara a rmudu • - -

lncbolu armudu • 9 -
- - Ceviz - -
- = Ap a - -

2 .50 
3 -
6 -
2 -

10 -
15 -
70 -

1 75 

- 75 

2 50 
2 :>G 
3 -
2 50 

6 -

G -
20-
1 50 

Ferik elması !1 -

Kestane 
Nar 

Muz yerli 
Mıu 

Ağaç kavunu 

Yerli limonlOO 

• 9-

• 
70 -
ıtl' -

Adet - -

aded m -
Ecnebi limon 100 • 170 -

Portakal Dörtyol S61ık 2SO -
• • 6\ • 275 -
• • S0 . 230-

• 100 • 180 -
• 160 . 18d -

Portakal Alanya 100 A 200 -

• • 80 240 -

64 soo -
• Sô 

c Fenike 160 460 -

• • 
• Rize 

• 
• , 

200 .\50 -
100 170 -

80200 -

64 250 -

• Mersin Y af. 120 850 -

• 
• • 
• • 

Kestane kabağı 
Dereotu demcı 
Nane ı 

160 820 -
200 750 -
kilo 

Mahrukat Benzin-yağlara Makine v. s. -
• • • 

16800 kg. gaz yağı almacaktır. Bak : lnbiıarlat 
Mtıd. ilanlarına. 

* • * 
6i ton gazhane koku ahnacaktır. Bak Ormaa Fakülteıi 

bayaat komiıyonu Baıkanlığı ilanlarına. 

Müteferrik 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan : 

Arazi binek otomobilleri için satın ahnacak 
eb•adında 40 iç ve 40 dış lastiğin 27.2.939 pazarteıi 
saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. Jt 

Tahmini tutarı 1616 lira ve ilk teminatı 122 lir•~ 
Şartnamesi ile evsafı komisyondadır. Göriilebilir· 
Jıteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzl-" 

kanuni veıikalarile birlikte Galata eski ltbalit GD 
binasındaki komisyona i'elmeleri. 

Orman Koruma Genel Komutanbjı lıtaal.ul Satıaal_, 
Komiıyonundan: 

Orma11 koruma renel komuta11.htı erata ihtiyacı içia 4fll'I 
no. lu madeni ıapka itareti 2490 1ayılı kanunun 46 m• 
A fıkraaı mucibince pazarhkla yaptırılacaktır. 



18 Şubat 1919 

-
İstanbul Belediyesin den: 

E1bi11,5 
hııı~~n_de Şeyh Mehmet Geylani ma-
>'•n. ~nın arpacılar ıokatında eaki 43 

Muhammen 
bedeli 

100 00 

E:.ıaıin~11,-7 numaralı dükkin aokazı 
Lll Unde Şeyh Mehmet Geylani ma· 200 00 
q tı' . 
•ık· ~rıın bozuk Tulumba ıokatında 
dii~kjll ve yeni 9/ 1 ve 11 9 numarala 

Temi· 
nalı 

15 00 

30 ()() 

•n ankau 

6te~'11carda ıemti, muhammen bedelleri yazılı ankaa ıatılmak 
lttıairıd •)'rı .. ayrı pazarhta konulmuttur. Evrakları Encümen ka· 
'btlcb • forülebilir. fıtekliler hizalarıada gösterilen teminat 
14 b'1 Uz Veya mektubile beraber 20-2-39 Pazartesi günü ıaat 

Çulda Daimi BaeGmende bulunmalıdırlar. 
• 

det ~:~çe_ler Mildürlüğüne lüz:m• olan ve hepıine 350 lira ba
))•t•rlıkl1lın edilen 250 tane Şimşir ile 50 tane Takıüı fidanı 
l•teıcı·ı la alınacaktır. Evrakı Encümen kaleminde görülebilir. 
btrabı tır 52 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile 
dt bu~' 20.2.939 Pazartesi ıünü aaat 14,30 da Daimi Encümen-

uıırnahdarlar. 

• Be. • • 
t.b .... fılcta, Kaymakamlıtıoa lüzumu olan ve 125 lira bf'del 

... ııı d'I ~t. E e 1 en 500 k iloluk bir tane Baskül pazarlıkla alınacak 
~llru,;ralu Encümen kaleminde rörülebilir. istekliler 18 lira 75 
~llrt ll~ teminat makbuz veya mektubile beraber 20.2.939 
'-t. eıı günü ıaat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdır-

-------------------------~ pllt 
d~i A.~rlıtı 24 fubat 39 cuma rünü 14 de Galata Mumhane cad-
~, Ya ~llldar hanındaki orman koruma Hhnalma komiıyonun

Şll Pı •caktır. 
'-'ı tt11•111e - • · - k - t l'bl · b -'"'ti . ve numuneaını gorme uzere a ı erın er gun mf'· 

erınde komiıyona müracaatları. 

D 
~ evlet Demiryolları 3 üncü İşletme İdaresinden: 

~iı~h•rnmen bedeli ile bulunduğu yer mikdar ve vasfı 
'U 

8 
a Yazıla ihzar edilecek balast 27.2.39 pazartesi gü· 

İtlct aat 15 de açık eksiltme usulile Bahkesirde 3 üncü 
ille b· l:l . ınasında eksiltmeye konmuştur. 

"' 1'tiı1"~ ışe girmek iıtiyenlerin 142.50 lira muvakkat te-
1 'ik,ı veroıeleri ve 2490 numaralı kanunun tayin ettiği ve
,, t, ~t ~~ kanunun 4 üncü maddesi mucıbince işe girme

~' 26 •nu kanuoi bulunmadığına dair beyannameleri ile ay· 
J~tı ... dtı Ve saate kadar komisyon reisliğine müracaatları 

,,, ... it 111 

l:l "li 

Utlii~ işe aid şartname Balıkesirde 3 üncü işletme mü
lıt, Rilnde ve Yeniköy istasyonunda parasız dağıtılmak-

•I Mikdarı 
ıı~•tın bu. Kilometresi Cinsi mdremikabı 
~llğu Y 

tııika ~r 
Y cıvarı 258 268 Yarma ve 2000 

ocaklardan 
küıkü ile 

Muhammen 
bedeli L. 

1900 

,, 
'~-~llhanunen bedeli ile bulundup yer miktar ve vasfı ata· 

~~ t~ ı.;lı ihzar edilecek baleat 24-2-939 cuma günü saat 15 de 
~lllıtı:ı trne ile Bahkeairde 3 ncü İtletme binasında ekailtmeye 
~ . th:ır. 

~~ti ~e girmek iatiyenlerin 142,50 lira muvakkat teminat ver
• ıııllded 2490 nolu kanunun tayin ettiği veaikalar ve kanunun 
1h eıi 'b' · · · k • b l d i qeh mucı ınce ııe gırmeğe manı anunı u unma •tına 
-~ ._ .. hnınıeleri ile ayni gün ve saate kadar komiıyon reiıli
& ~tıc l ıı i •at arı lizımdır. 

~-:e. ait şartname Balıkeairde 3cü işletme Müdürlüğünde ve 
I l"•t '•lasyonunda paraaız dağıtılmaktadır, 
'-llcfu~h bu- Kiloıaetreai Cinai Miktarı Muhammen B. 
ııe,lt ~ Yer metre mikibı Lira 

cı\'arı 204-215 Yarma ve 2000 1900 
ocaklardan 
kiskü ile 

lk· Edirne Belediye Riyasetinden : 

t•~ ton su iıtiabında her aksamı fabrikasında arazöz 
~I~ .:aPılrnış ve dik yokuşları üzerindeki itfaiye ha
~aı eratile çıkar kudrette benzin yakan cinsten bir 
'ki :aıarhkla satın alınacaktır. Markasının tayin ve 

ili ltt~~klacak her markanın tekliflerini Bele4iye Eneli· 
d~ll 1 

Ve tayin ettiği marka ile pazarlığa girişece-
1ıttilt a~lr~darların teklif mektublarile marka ve kata· 
ll11t', dırne Belediye encümenine · müracaatları ilin 

AA. • • 
l "il\) '" 1 • Q"l l o • f ~l•ltt .• kalay alınacaktır. Bak T. C. Nafıa Vekileti ls-

rık itleri U. Müd. ilinlarına. 
~il ••• 

t~"' tlıyoaı il"" .. t k' · ·ı k"k" t · · 
1 
~c lal k· "" goz aşı serpme ma ıcesı ı e u ur ıçın 

lla a •nesi alınacaktır. Bak inhisarlar U. Mild. iJio-

Et ve Sebze: 
• • • 

sabunu alınac:aktır. Bak İnhisarlar U. 

lılONAKA5A GAZETESi 

Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu 
Başkanlığından : 

Cinai 

Gazhane Koka 

Miktarı 

65 Ton 

Muhammen Tutarı 

1495 Lira 
Muvakkat teminatı 112 Lira. 

İhale : 21.2.1939 Salı Saat: 11 de 
1- Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi için bir 

ay zarfında tealim edilmek fartile 65 ton Yerli Gazhane Koku 
bir tartoame ile açık ekıiltmeye çıkarılmıftır. 

2- Ekıiltme iataabul Villyeti Defterdarlığı Mubaube Mldür
tü Dairesinde yukarıda yazılı gün ve aaatte yapılacaktır. 

3- Eksiltmeye girebilmek için muvakkat teminatı Maliye Ves• 
neaine yatırmak ve 2490 aayılı kanunda yazılı evsafı baiı: olmak 

4- Şartnameyi ııl>rmek iıtiyenler tatil günleri hariç Büyükde-
re Bahçeköy Orman Fakülteıiae mOracaatları. (914) 

Çanakkale 
Encümeni Daimisinden: 

t. Eksiltmeye konulan iş: Bira · Karabil'a yolu üzerinde be
toaarme olarak yapılacak olan köprüler inıaatı keflf bedeli 12880 
lira 40 kuruş olup bedeli ihalenin 12300 lirHı 93S Hneeinde ba· 
kiyeıi 939 bütçesinin tasdikinde tediye olunacaktır. 

2. - Bu İfe aid tartnameler ve evraklar fUDlardır : 
A- Ekailtme f•rtnameıi 
B- Mukavele projeei 
C · Bayındırlık itleri genel fartnameei 
D- Tesviyei türabiye şoıe ve kirıir intaata dair fanai tart-

name 
E- Husuei tartname 
F - Keşif cet.eli, metraj cetveli, fiat bordroau 
G- Malzeme rrafiği 
lateyenler bu fartnameleri ve evrakı Çanakkale Nafıa Müdür · 

lüğünde bedelsiz olarak ıörebilirler. 
3.- ihale 2-3-939 tarihine müaadif per4embe ıtıınn 1aat 15 de 

Vilayet makamında toplanacak Daimi Eacümende yapılmak üzere 
pazarlığa çıkarılmıştır. 

4.- l.kailtme pazarlık ıuretiyle yapılacaktır. 
5.- Ekailtmeye girebilmek için iıteklilerin 966 lira 38 kurut 

I muvakkat teminat vermeleri ve ihale gününden nihayet 8 gün 
evveline kadar Vilayet Makamına müracaatla alacakları ehliyeti 
fenniye veıikasını ibraz etmeleri ve 939 yılıaa aid Ticaret oduı 

veıikHını ibraz etmeleri lazımdır. (910) 2 - 4 

p ;;bisarlar U. Müdürlüğünden: j 

Yük 
tartma Muham. bedeli 

kabiliyeti beheri tutatı 

Cinsi Mtktan ton Lira L. K. 

Kamyon 2 adet 3 2400 4800 -
3100 -Satış kam· 1 ., 2 

yonu 

% 7,5 Ek· 
teminat ailtme 

L. K. saatı -960 - 14 
232 50 14,30 

Arap 3000 kgr. 552 50 42 19 15,15 
sabunu 

1- Değiştirilen fenni şartnamesi mucibince 3 adet 
kamyon ve yiue şartmamesi mucibince 3000 kilo arap 
sabunu ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın ahnacaktır. 

il- Muhammeo bedellerile muvakkat teminat!arı hi· 
zalarında gösterilmiştir. 

Ill- Eksiltme 9.3.939 perşembe günü hizalarında yazılı 
saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabi· 
leceği gibi kapalı sahş kamyonu plana da görülebilir. 

V- İsteklilerin tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 
7,5 gü,enme paralarile birlikte Mezkur Komisyona gelme· 
leri ilin olumu. (1082) 1-4 

* * • 

Mubam. 8. 

0
' , 7,5 

Mu.,. T 
L. Kr Cinsi Miktarı L. Kr. 

Lastik çizme uzun 177 çift 745 -
ve kısa konçlu 

Balıkçı muşambası 
kısa ceket, muşRm· 150 "det 006 -
ba ve pantalon 

Bahariye bakım evi 
elektrik tesi1atı işi 321 58 
1- Cinslerile muhammen bedelleri ve 

55 87 

67 98 

Sa ah 

14,30 

15 

24 11 15,30 
muvakkat temi· 

nat miktarları yukarıda yazılı malzeme ve iş ayrı, ayrı 
eksiltmeye konmuştur. 

il- Eksiltme 8.3.939 tarihine rastlayan çarıamba günü 
hizalarında gösterilen saatlerde Kabata§ta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

UI- Şartname ve keşifnameler hergün ıözü geçen Şu
beden parasız olarak alın a bileceği gibi numunelertle gö· 
rlUebilir. 

iV- isteklilerin muayyen gün ve saatte kanuai ve1aik 
ile birlikte naezkür komisyona ielmeleri ve çizme ile 
muşambalar için numune getirmeleri ilan olunur. 

(1083) 1- 4 

Cinsi 

Beheri 
Muh. B. 

Miktarı vah. L. K. 
Tuta. 

Lira 

Gaz yağı 16000 kg. 147 60 2360 
Göz taşı 18200 ,, 16,5 3003 
Göz taşı serp· 1 1 O adet 15 1650 
me makinası 
(vermeral marka) 
Kükürt için 104 ,, 15 1560 
serpme maki-
nası (superba 
veya vezüv marka) 

Sayfa 3 

% 7,5 
temin. Eksiltme 

L. K. şekli sa. 

ı77 - açıkl4 

225 22 )) 15 
123 - )) 15 30 

117 - )) 16 

1 -Şartnameleri mucibince yukarda yazılı "4,, kalem 
malzeme ayrı ayn açık eksiltmeye koomuştur. 

il-Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 
larıoda gösterilmiıtir . 

ili-Eksiltme 13.3 939 tarihine rastlayan pazartesi günü 
hızalarında yazıla saatlerde Kabataşda kain Şubemizin 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız 

olarak alınabilir. 
V-lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 7,5 iÜvenme paralarile birlikte mezkur komisyona 
gelmeleri illo olunur. ( 1081) 1 - 4 

• 
* * 

Muhammen B. 
Beheri Tutarı 

Y. 7,5 
Teminatı 

Cinsi Miktarı L. K. L. K. L. K. Saatı 

Kereste 1209 M3 51987 - 3899 03 15 

Beyaz çul 115000 Adet - 70 33033 - 2477 48 15,5 
(başı bağlı) (kiloıu) (takriben) 
Dü:ı beyaz 250000 Metre - 15,5 38750 - 2906 25 16 
kanaviçe 

1-Şartnameleri ve numuneleri mucibince yukarıda ya
ı:ıh malzeme ayrı ayn kapalı zarf usulile satıo alınacaktır. 

il-Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları bi
zalarıoda gösterilmiştir. 

Ilı- Eksiltme 27.2.939 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü hizalarında yazıla saatlerde Kabatatda Levazım ve Mu
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Kereste şartnamesi 260 kuruş beyaz çul şartna· 
meıi 165 kuruş kanaviçe şartnamesi de 194 kuruş bedel 
mukabilinde her gün sözü ~eçen şubeden Ye İzmir Baş
mftdürlüğünden alınabilir. 

V-Eksiltmeye girmek isteyenlerin mühürlü teklif mek· 
tublarını kanuni vesaik ile yüzde 7,5 güvenme parası 

makbuzlarını veya banka teminat mektubunu ihtıva ede
cek kapalı zarflarını ihale saatlerinden birer saat evve
line kadar yukarda adı geçen Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (826) 3-4 

••• 
Muham. B. Muvak. T. 

Cinsi Miktarı Lira L. K. Eksiltme 

40 lık ÇİYİ 2000 kilo 375 28 12 14 
15'50 m/m. 

Kadranlı otomatik 1 adet 700 52 50 15 
baskül 

Külot pantalon 12 takım\ 
Kasket 12 • 546 
Kaput 12 ,, 
Çizme kösele l 2 ,, 

41 95 15 30 

1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı (3) kalem malze· 
me şartname ve mevcut numuneleri mucibince ayrı ayrı 
eksiltmeye konmuştur. 

IJ- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 
farında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 3.3.SU9 tarihine rastlayan cuma günü hi · 
zalarında yazılı saatlerde Kabataşta kain Levazım ve 
Mubayaat Şube1indeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler hergün sözii geçen Şubeden parasız 
olarak alınabileceği gibi numuneler de görülebilir. 

İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün Ye saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona 
gelmeleri ilin olunur. (940) 2- 4 

T. C. 
Nafıa Vekaleti İstanbul Elektrik İşleri 

Umum Müdürlüğünden : 
l - Muhammen bedeli 2160 (iki bin yüz. altmış lira) tutan 800 

kilo ıaf kalay kapalı zarf uaulile ekıiltmeye konmuttur. 
2- Ekıiltıne 6.3.939 pazarteai günü saat 15 de İdarenin tünel 

bafında Metro ban binaeının 6 ıncı katında toplaaacak arttır
ma ekıiltme komiıyonunda yapılacaktır. 

3- Bu ite ait farlname ve mukavele projeai Levaı.ım serviıinden 
parasız olarak verilmektedir. 

4- Munkkat teminat 162 (yüz altmış iki lira) dır. 
5- Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanun abkimına uygun ola

rak ve ekıiltme eaatinden en az bir ıaat evYel makbuz mtt· 
kabilinde Komiayon Reiılitine verilmif bulunması lizımdır. 

(1027} 

1-lb• ~ " yaa itJsi 
Di.-...: 1.-il Girit 

Baı Jcbiı 7w : ARTUN Ba•ımwı 
Galata illir a.-. Ne. !~ 
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AZ T Si 
T~l~phone: 49442 

Boite Postale N. 1261 
Pour la PabllciH a'adreHer 

i l' Adminiıbation Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat letaubu! - M0NAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat 

Prix 
estimatif 

Cautlo•. 
provlsoire 

Ucu d'adjudication et du 
C.hier des CbarR'e• 

Jours Heure 

Consb-uotion-R~paratlon-Trav. Publlcs-Mat~rlel de Constructlon- Cartographle 

Co1a1tructioa troia cbambru au bareau Fiscal 
Div. ponta touraantı : 8 p. 

Reparation bltiHe ccole Nabiye Gökçen 
,, ,, laboratolre. 

Conıtr. ıtation ıelection a Manyaa (aj.) 
Concaaaare et tranaport de pierres s/route Si· 
vaa·Samıua : 3000 m. 

Constr. chauHee •froute Sivas-Erzincan 
Gontstr. pave İl Un kapanı rue Salih paşa 
Rep. pave a Balat rue Kırk Anbar 
Constr. jardina pour e•fant a Beşikta~ 
Trav. de canaliaatioll au iyece Sivaı 
Con•tr. pave rue T eşvikiye-lblamur 
Repar. route Sötüt!Qçeşme-Kurbafalıdere 
Conıtr. chauısee rue işgüzar a Heybeliada 
Fixation trace parcoura adduction eau Han:· 

ravat a Diyarbalcar et dress. projet reHaU 
distrihation. (aj) 

Repar. toat bit. pres ecbelle Hayreddin 
Dreu. carteı etat actuel Eskişehir 

• • ,, ,, Biga 
,, ,, • ,, Eünyan 

Trav. amelior. rivieru Uluabad et Canbollu 
et conatr. regulateur a Uluabad(cah,ch. L.32,87) 

Repar. foyera cuisinea dep6ts muaitionı a 
Boıtancıbaıı 

Pli cach 

• 
3822 -
5741 -

Publique 210S 90 
" 547 06 

Gre a gye 996 52 
Pli cacb 12363 83 

Publique 

.. 
Gre a gre 

" Publiquo 

" 
" 
" 

Publique 
Gre a gre 
Pli cacb 

" 

6447 50 
592 48 
851 -
962 S5 

1486 17 
1680 90 
1306 42 
3075 32 
2500 -

2125 1ı 
7250 -
2500 -
2500 -

" 
657429 06 

Gril a grti 350 -

286 6S 
430 57 

41 03 

929 29 

482 06 
44 44 
63 82 
72 ı9 
11ı 47 
128 07 

97 98 
230 65 
ıs1 50 

160 -
545 -
187 so 
187 50 

34047 16 

Defterdarat lımir 
Admini.!t. GfR, Clı. de fer E.tat Ank. 

Bor. Exped. H.paşa 
Vilayet lımir 
Dir. Principale Monopoles lzmir 
Vilayet Baltkeıir 
Dir. Trav. Pub. Sivaa 

• 
Com. Perm. M.nieip. lıtaabul 

.. 
Oir. Lycee Garçons Sivu 
<:":om. Perm. Mun. lstanbul 

.. 
" Muaicipalite Diyarbakır 

6-3-39 15 -
4-4-39 15 30 

6-3-39 1ı -
ı.3.39 ıs -
2-3-39 ıo -

23-2-39 ıs 

23·2-39 15 
6-3-39 14 30 
6-3-39 ı4 30 
6-3-39 ı4 30 

28-2-39 14 -
6-3-39 14 30 
6-3-39 14 30 
6·3·39 14 30 

23·2-39 ıs -

Dir. Palaiı Natiout x a O.bahçe 14-3-39 15 
Mioiat. lntlrieur Banque Municipalite 9-3-39 11 

11 
11 

.. 9.3.39 

" 9J~9 
Min. Trav. Pub. O. G. Hydrauliqueı 17-3-39 15 -

Com. Aeh. Milit. Seliaaiye 22-2-39 ı4 -

Prodult-5 Chtmlqaee et Pbarmaceut1quea-lnatruments Sanitalrea- Fournlture pour H6pltaux 

Sullate do cuivre : ı8200 lı:. Publique 3003 -

Electrici~Gaz-Chauffage Central (lnstallatlen et Materiel) 

lnatsl. electr. diıpanulre tabacs Bahariye 321 58 
Install. chauffaga central bitiı;se W.unicipale Publique 10695 -

,, electr. et constr. bit. centrale a Cey- 35428 40 
aaa (poteaux exclua) (cah. eh. L. 10) 

Habillement - Chausaurea - Tlaaua 

Botteı on caoutchouc longuu et courtes: 177 
pairta 

lmpermeable de pecbeur1, impermeable1 et 
paatalons : 150 p. 

Toile pour bousae : 64512 m. 
• fabrication Eregli : 2000 m. 

Pyjama: 2000 complets 
Cbemiıeı de jour: 2000 p. 
Caleçons courts: 2000 p. 
Cbausıette1 en coton: 6000 pairea 
EHuie·main: 2000 p. 
Habita et chapeaux de manoeuvre: 900 p. 
Capote.s: 900 pairea 
Bottes: 900 p. 
Couverture en laine: 900 p. 

Culra 

745 -

906 -

Pli cacb le aa. O 36 
Pli cacb ıOOO -
Publique la p. 2 15 

,, la p. 2 05 
,, la p. O 35 
,, la paire O ı6,50 
,, la p. O 28 

Pli cach. 

" 
• 
• 

Bois 'e Conıtructlcın, Plenches Pcıt-eeux ete 

Traver1ca en bois de cheae : 60000 p. (aj.) 

Dlvera 

Fabrication casqueı: 4899 p. 

BHcules de 500 k.: 1 p. 
Plantı de buis ete.: 300 p. 
Camion: 2 p. (aj) 

• pr. vente: ı p. (aj) 
Calibres pour glace gnnda: 80 p.- ld. 

ı6o p. 
Preparation ballast : 2000 m3 

" " : 2000 m3 
Chambre a air et pneux : 80 p. 

potits: 

Macbine foulante de ıulfate de cuivre marque 
Vermeral : 110 p. 

Machine foulante de souffre marque Superba 
ou V eauve : 104 p. 

Motocyclette a panier : 5 p. 
Arroıeuıe : 1 p. 
Pompca aspirantea et foulantes pr. ineendie: 2 p. 
Extincteura d'incendle : ıo p. 
Ceiature doree et t'pee : 900 p. 
Gourdes : 900 p. 
Ceioture pour manoeuvre : 900 p. 
Caiıseı : 900 p. 
Montres : 900 p. 

Gre a gye 

" 
" 

Publique 

" Publique 

" 
• 

Gre a rre 
Publique 

• 

" Gre a rre 

" .. 
Pli cach 
Publique 

" Pli cacb 

ı25 -
350 -

4800 -
3100 -
1000 -

1900 -
1900 -
1616 -
1650 -

1560 -

3900 -

22S 22 

24 11 
80ı 43 

2657 ı3 

55 87 

67 98 

174ı 82 
75 50 

322 50 
307 50 

52 50 
74 25 
42 -

2364 -
2364 -
945 -
ıo13 -

18 75 
52 50 

960 -
232 50 

75 -

142 50 
ı42 50 
122 -
1?3 -

!17 -

292 50 

1148 -
169 -
169 -
608 -
ıoıs -

Com. Ach. Econ. Monop. K.tacbe 

Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 
Mlıllllicipalite Afyon 

,, Ceyban 

Com Acıh. Econ. Moıaop K.tache 

" 

ı3-3-39 15 -

s-3-39 ıs 30 
7-3-39 14 
5-4-39 15 -

8-3-39 14 30 

8-3-39 15 -

Com. Ach. Command. G. Gend. Ank. 6-3·39 10 -
14 -
ıo -
11 -
11 -
11 -
11 -

Dir. Lycee Garçonı Sivas 24-2-39 
Com. Acb. Min. Def. Nat. 8-3-39 

• .. 
• 
" Com. Acb. lntend. Ankara 

• .. 
• 

6-3-39 
9-3-39 
8·3·39 

10-3-39 
2-3-39 
2-3-39 
2-3·39 
2-3-39 

9 30 
11 -
14 -
ı6 -

Adm. Gea. Ch. Fer Etat Ank. 11-3-39 - -· 
Caissea Sirkeci 

Com. Aeh. Command. Gen. Prot. 24-2-39 
Foret lst. Gal. Mumhane Alemdar han 

ı4 -

Co•. Perm. Mun. latanbul 20-2-39 

" 20-2-39 
Com. Acb. Econom. Monop. K.taehe 9.3.,9 

" Munioipalite lzmir 

3 eme Expl. Ch. Fer Etat Balekeair 

• 
Com. Acb. Com. G. Surv. Douan. lst. 
Com. Acb. Econ. Monop. K.tache 

" 

9.3.39 
3.3.39 

24-2·39 
27-2-39 
27-2-39 
ı3-3-39 

ı4 30 
14 30 
ı4 -
14 30 
16 -

15 -
ıs -
ıy -
ı5 30 

ı6 -

Dir. G. P.T.T. Ank. et lıt. 
Municipalite Edirne 

5.4.39 16 -

Com. Acb. Comaıand. lat . Fuıdıklı 

" Com, Ach. lntend. Ankara 

" • 
• 
" 

2ı·2-39 

23-2 39 
2-3-39 
3-3-39 
3-3-39 
3-3-39 
3.3.39 

11 -
11 -
15 -
9 30 

11 -
lS -
16 -

Avis 
De l' Administration Generale des Cheıniıt5 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 
• tift • 8 pÖnts tournanh differents d'une valeur estınıa f 

de 5741 Ltqs. seront achetes par voie d'adjudication soıı l'\ 
pli cachete le Mardi 4 Avril 1939 a 15 h. 30 au loc' 
de I' Administration Generale iı Ankara. ; , 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettr~ ~ 
la Presideı;,ce de la Commission le jour de l'adjudicotı~et ·u 
jusqura 14 h. 30 leurs offres, une garantie provisoire 1111iıı 
430,57 Ltqs. et les certificats exiges par la loi. eıı ~'1 

Les cahiers des charges sont distribues gratuiteııı , 
a Ankara par le Service des Approvisionnements et, 
Haydarpaşa par le Bureau de Reception. ( 1032) 1,....... 

Pazartesi 20·2·939 

Parke kaldırım inş. (İzmir Vil.) J'i! 9ı7 ,. q 
Kurşun zıvana, hurda kurşun ve levha kurşun (İst. Telef. M.) • 
Lokomotif ve vagon verenleri (DDY) ~\! 931 
Elektrik motörü (lnhis. U. Müd.) J\": 931 
Sahra müntekilesi (MMV) J\: 942 
• Çam a21.cı (Denizli Ormu Müd.) .\! 951 
Aş bakır kabı (MMV) .;\! 956 
Kumaş nilmuneleri (MMV) .,; 960 
Yükıclı: mühendis mek. yap. kalorifer tesis. (lst. Nafıa Miid.) 
• Kırpıntı lı:iıtıd (Devlet Basımevi Dir.) .\! 964 
• Çam ağacı (Çanakkale Orman Müd.) .Y! 967 
Boya mal&emcsi (Dcnizbank lst. Şub.) .ı'! 967 
Bulgur, makarna, toz şeker ve kuru üsüm (Vize Tüm.) .Y 968 
Arka çaata bezi (Tophane Lvz.) .\! 968 
Yapı mabemeai (lst. Komut.) .Y! 969 
Nafıa silindirleri için yedek parçalar (Sanısun Vil.) .\! 969 
Şose tamiri (Gaziantep Vil.) .\! 969 
Terme köprüsü anroıman ve pere inş. (Samsun Vil.) J\! 969 
Çalgı tamiri (Selimiye Ask. SAK) .\! 970 
Bez ve barici kundura (Tophane Lvz.) .\! 970 
• Meşe ağacı (İat. Gümr. Başmüd.) \! 970 
Tuz yükleme işi (lzmir Denizbank Şub.) .Y'. 970 
Afyon sandığı imali (lat. T opralı: Mahsul. Ofisi) ~'! 970 
U. ve lama demiri saç levha (lzmir lnhis. Müd.) .\! ~70 
Otobüa kiralanmaSt (Tophane Lvz.) .;'\~ 970 , 9 l 
Galvanizli saç tamiratına ait işçili2'i (İzmir Denizbank Şuh.) ;\ ' t 
Ampul (İıt. Komut.) .\! 971 
Vakum, valvalin, bam petrol ve gre1 (lst. Komut.) .\! 971 

Memento des 

Luodi 20·2-939 

CoHtr. pave (Vil. bmir) No 917 
Tube en plomb, tôle ete. (Dir. Telephonea lst.) No 930 

1 Verinı pour wagons et locomotives (Ch. de Fer Etat) No 9.S 
Moteurs electrique• (Dir. Gen. Monopoles) No 931 
• Bois de sapin (Dir. Forets Denizli) No 951 
Cable de campagne a rc!ophore (Min. Def. Nat.) No 95ı 
Platı en cuivre (Min. Def. Nat.) No 956 
Echantillon pour fabrication d'etoffe (Min. Def. Nat.) No 960b 
lnıtal. cbauffage central ecole ingenieur (Dir. Trav. P" 

No 964 
• Morceaux de papier (Dir. lmprimcrie de l'Etat) No 964 
• Bois de sapin (Dir. Foret Çanak.) ~o 967 
ArticlH de peinture (Dir. Denizbank Sue. lst.) No 967 r/A ~İtı 
Blcs concasaes, macaronis, sucre et raisinıı secs (Div. Vize 1 ıj 

Toile pour havreaaca (lntend. Tophane) No 968 
Materiaux de conıtruction (Commıınd. lstanbul) No 969 
Materiel pour cylindre (Vil. Sam•un) No 969 
Conıtr. chaussee (Vil. Gaziantep) No 969 ) 
Trav. enronchement et conmtr. perre (Vil. Samsun) No 969 .rJ' q 
Rep. ach. instrument de auaique (Com. Ach. Milit. Selimiye) ' 
Toile et chaussue (lntend. Tophane) No 970 
• Bois de ebene (Dir. Ventes Douanes lst.) No 970 
Transport de sel (Oir. Deniz bank Suc. lzmir) No 97t 
Fabrieation caiasc (Office Cereales Ist.) No 9:'0 
Fer U. et lama, lôle en acier (Dir. Principale Monopole' 

No 970 
Location d'autobus (lntend. Tophane) No 970 . 
Maias d'oeuvre pr. coutr. entrcpôts en tôles talvanisees (01

'' 

bank Suc. lxmir) No 971 
Ampoules (Command. lst.) No 971 1 ı 
Vacoum, valvali e, graisse et petrole (Command. lst.) No 9 


