
1' AieNe ŞAltTLARI: 
itkiye ip. Ku1'11f 

3 AYLICI 458 
8 ISO 
~ : • 1518 

12 ltıaemleketter İfİ• 
.,...... 2706 

it._ Sayıaı 5 k111'11f 
,., ...... ~ .. - ......... i ..... 

te.liyat makWI tletfltlir. 

acat Mallanmızı Gözleyenler 
laauıdaa ihraç ettiğimiz muhtelif mal
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kat ltu malı ueuı alaltilmek 
için ııkııık Ye •••r•al tartları 

1 iteklemek ve bu t•rtlarıa buıu
llaO tetvik etmek biç bir vakıt 
tlofru olmayaa i,lertlHtlir. 

Tiearet hay•hatla ıödn, im· 
sa katlar kuvYetli, oaua kadar 
terefli n tlilrüıt bir mevkii 
vartlır. •u mevkie kıymet ver· 
meyen ltir müe11Heaia İ•tikbal
de ki itlerinden eadiıe tlaymak 
yerfatle bir tıliltiace elar. 

PiyHalarımııtlaki laarelı:etleri 

yakıatlan takip etlealer, nazars 
tlikkatı celltede• ltaıı vaziyet
lerle k•ttılatmalrtatılırlar. Bu da 
lıtazı ilaracat •allarımııa Almaa 
itlaal6t ltlrelarınıa teılttt ettik· 
leri ve kabal etlecelderini ttil· 
dirtlilderi fiatlarıa yerine, eY• 

nice ltiltlirilea fiyatlartlan çek 
aeluaa yeni fiyatlar ltiltlirilmit 
elmaaıtlır. 

t .ı 'lllaıından ·nya 
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"41, •tl~rden tedarik 
' '«lıl••eme1iatlen 
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Neteki• y••urtalarımıı i,ia 
12 t•ltat 139 tarihi11e katlar 
Hamlturı teıliml ltir aaatlık yu• 
11111rtanıa fiyata 72 Mark kalt•l 
etlilmit H ita tarihten Hara 
Y••urtalarımızıa 61 M•rka ka· 

ltul etlileceti ltildiril•i• oltlatu 
haltle, itlıalAt ltGroları ftrmit 
oltl•kları •lzü t•tmayarak yu• 
•vtalarımıaı ancak 55 Mark
taa alaltilecelı:lerini ltildir•it· 
lertlir. lu karar piya .. larımız• 
illa 21 lira elaa ltir aatlık taze 
yu•urtaaın fiyatıaı !O liraya 
ditlr•lttlr. Hallt•ki kentrol 
aayHia4e ihraç elaaan yamur· 
talarımız en mlikem•el ev1af 
ve teraiti cami.lir. 
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Bu koatrellu yamutalar Al· 
manya111n her tarafında laGıaG 
kabul rirmilttlr. Şu ....... fi· 
yaba en mark birtlea ditlrll
mlt el•Ht!llD 1ebeplerini ltat· 
ka noktatla aramak lbımrelir. 
Biz, ltu 1eltepleri arattmhk Ye 

bultluk. Netice itibarile tle Al
••• itlaalAt ltürelarıaıa tlGrü•t 
hareket et•e4ikleriai anlamıt 

oltluk. MiHl elarak yalnız yu· 
••rtayı ele al.tık, laalbuki Al· 
••ayaya itlaal eılilen ltltln 
Tlrkiye ••laıulleri ayni akiltet 
kart111atla kalmıttır ve ltu iti 
ci4di elarak ele almazıak tlai
•• kalauktır. 

Merkezi Avrupaya kapalı 
olaa pi1a1alar abvalia tlGzelme
ıi Gzeriae açılacaktır. 

itte • H•aa i•raeat malllrı
mızı• k•rtııına yeai rakipler 
takacaktır. •u rakipler İH ye
aitlea kalkıaaltilmelerl içla her 
yere ltat varacaklartlır. 

Me•ell ... fÜ• •• iyi •it· 
terimiz eltl•tu alyleaea Al· 
manya, 1arın ltiı:i• mallarımı· 

za bat çevirecektir. 
•• itiltarla ti•tlitlea hazır

lıklı davran•ak ve mallarımı· 

ıııı• i.tikbalini 41ti•mek zaru
reti vardır. Mevsuk elarak it· 
reacliti•ize rlre l.azı laarit pi· 
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l 1 Orıanıdır 

Memleket 
Kliring muameleleri 
Üzerinde tetkikler 
Alman Klirinıi: 

Almaa kliriaıi IS ataıteı 

1131 tarihintle •eriyete fir•it· 
tir. Temtlit edilmetliji taktlir· 

tle UJ» Ha•i •tuıto• N•••
tla lait••• eneektlr. 

TGrkiyede taJaıil edilea para

lar Merkeııı ltankuı aeıtliadeki 

Türk liraıı laeıabıaa reçirilir. 

Alman1atıla taluil ol•naa Tlrk 
ilaracat betlelleri iH Al••• ta· 

ltaı efiıi aeatliatleki mark lae· 
aaitıaa kaytle.lilir . 

Almanyatla yataa paraları• 
yia.te yetm~i A laeaabına yla· 
tle 30 u B laeaabına tefrik ola
aur. 

A beıaltı Türkiyetleki kliriar 
lae1altı ile kartılaaaa heıaptar. 

Müteltaki yüzde .iO il be1altı i
H Merkez bankaıının emrintle 

olup Türkiyenin Al•anyadaki 
ltilelmle tediyelerine tahılı e · 

tlilmittir. Bu meyanda Tlrkiye · 
tlen Almanyaya ıiclen 1eyyab· 
ların paralan ye rejiater ••rk 
(una 1eyyab •arkı) banleleri 
tle ltu lae1aptaa temia oluaur. 

Bir kaç ıeaetlenlteri mark 
fiyatı Merkez ltaakHınıa tala· 

ıilltıatla l Türk llra1ıaa ma
kabil 1,97 mark ve tedi yatıa• 

da bir Tirk lira11 m6eavi 19.8 
mark olarak aabittir. 

Alm&oyadan Türkiyeye ldi
rlnı yeluyla mal ltetlellerindea 
ltatka Türkiy•tleki müme.ıille
ria komi•yo•ları it HJalaat 
mHrafları, •iıorta primleri ve 
.. ir bazı tetliyat yapdaltilmek
tedir. 

Aacak ltu tetliyeleria ••I be
dellerile bir ıırada yapılmayıp 
da bazı hadler tlahiliacle icra 
etlilcliti anlatılmaktatlır. 

Alman klirinıi balen berçlu 
vaziyette bul•ndatuadaa Al
maDyadaki .. tıcıl.r paralarını 

bili telair alaltil•ekte, Tirk ih
racateıları iıe rlnderdi leleri 
mallar ltedelini, ltir, bir ltuçuk 
ay teahlaurla tahıil edebilmek· 
tedir. 

Almaa klirinri ahkAmına ıl· 
re iki taraftaki ltortl•lar para · 

y ... 1.,a •eaaup kimıeter 1.
tanlıtul piyaıaeı•ın •allarını, 
iıtoklarını, fiat ye alım ıatımı
nı fÜal rGnlae harit piyHala
ra biltlirerek • me•leketleria 
Tilrk mallarıaı tlalıa ueuıııa ka· 
patabil•eıi i•kAnlarıaı buır· 
lamakla metl'•ltlurlar. 

au eebeple ltir çek ihracat 
mallarımızıa aheılan tla az fi· 
yat teklif ediyorlar. 

Netekiıa ••• ya•urta piya· 
H•ı•ıa fiatlarıatlaki tlltl•llk 
te hunun ltir amili4ir. Kurltaa 
hayra•ı ml•Heltetile plya1a· 
mıza r•lmeyea yumurtalar bay
ram ••••atla iıtok laalintle 1'•1-
•ete ltatlayıaea ve ltalya ile 
Yuaaaiıtan dalai •eV1im itiba
rile yumurta ahaarı•ca Al•an 

Haberleri 
JI kliriaı lae1altına yabr•alda 

borılarını 14emit tellkki elllil

•ekte ve alaeakhlarıaıa parayı 
tahıil edeceti zamana kaclar 
para kıymetleriatle veki olacak 

.ietitiklilderle lıit ltir ıuretle a· 
16ka4ar elmamalıltalllır. 

Tiftik piyaıaıı 
yükseldi 

Anupa piyualarıaı tutaa 
Kap tiftik ve J•paklarıatlaa, ba 
1eae ylıtla 50 aiıltetintle laay
vaa tolefab ylılnden A •rupa• 

ya az mal ılatılerilmittir. laıi
lialerle takaı aalat•Hı aetiee
ıiyle mevcut tiftikleri•iıia kıı· 

mı Aza•ınıa f...ııtereye ılatle· 
rileeeti talamia eılilmektedir. 

Jnıiliz tüccarlar tlabi malları· 
mızla alAkah l'arlalyorlar. Al· 
manya ithallt tlaireleri tiftik fi· 
yatlarını tlltlrmek iıtiyorlardı. 

Fakat lariliderin iıtekli vazi
yetleri üzerine klirinr ile •al 

alaltilmek lçia fiyatlara lt•t k•· 
rut zam yap••tlartlır. Dla ltat
lı tiftiklertlen ve klle1U 81-81 
kuruftan 108 balya, •aclea ma
lı tiftiklerdea ve kileH 120,5 
kuruttaa as ltalya .. tıl•ııtır. 
Bu aeae Aaadolada titldetli kıt 

elmadıtı, i~in •tlak nfiyatı ol· 
••••ıtır. HayYaa lıuranı olma· 
dıfına ılre lnlmlzdeki kıt için 

f11zla yapak ve tiftik huılltı 
elacajı talıuaia edilmektedir. 

Yapak ihrac ediliyor 
Muhtelif •ıatakalar4aa ye 

ltUlıasıa Keaya Polatlı, ve An· 

karaDın mallarından 521 balya 
yapak ibraeat için aatın alıa· 

••ttır. Bu mallar 52,S kuruıtaa 
verilmittir. 

Yerli f abrikalarımııtla ltir 

•iktar mal almıtlardır. Trak· 
yanıa kıYırcılı mallarından Ye 

lıiioau 88 kuraıtaa 200 ltalya 

ıh yün& yıkan•lf elaralıı ... 

tılmıt ve ayrıea 7J-75 karat· 
ı tan 75 ltalya ıatıı yapılmıttar. 

itlaalAt ltilreları piyaıamıztlan 
atlaıalan vHıtaıile altlıkları 

ltu laaber lzeriae 15 mark fiat 
verdikleri y11•wrtalan•ıza 55 
markta• fazla Yerme•itl•r4ir. 

Alma• hlrolanaın ticaret 
.azı olan fiat teldiflerial taaı· 
mamak ribi ekeae•i llaiclela· 
rlne mulıalif it• laareketi kartı· 
•ıada tacearları•ı• laalıdı elarak 
f&yri •e•DUD eJ•utlartltr • 

lla sin Y••urta içi• ilatlaı 
••ilea bayi• 1tir HSİJ•tia ya· 
na ltqlı:a ltir malımız ti• .le 
ihtlH ecUlmeyeeefiai kimH iti· 
dia edemez. 

HlkGmetimizla bu ilaraeat 
itleri ifi• çek eA.tı tetlltirler 
almuı lAıımtlır kaaaatiadeyiz. 

L. A. KENBaR 

•• 
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lntaat ·Tamirat · Naha işleri ve Malzemesi-ilarita 

İzmir De•izbank Şubesiaden : 
Tersaae•izde aahile yapalacak rrollet•• 16111me pes

taları inıaatı eksiltmeye koamuıtur. Keıif becleli 483 li
radır. ihale 24.2.939 cuıaa ıüoil saat 16 tla ıubemizde 
yapalaeaktır. Fazla malumat almak iıtiyealerin yapı ve bi· 
ıaalar servisi ıeflijiae •üracaatlan. 

Nafıa Vekileti•tlen: 
Eksiltmeye konulan iı: 

Bakırçay ıılala ameliyatı keıif ite.leli 1751313 lira 71 
lıuruıtur. 

Eksiltme 21.3.939 taribiae raıtlayaa pazarteıi rlnB 
saat 15 te nafıa vekaleti sular umum mldürlüiii ıu ek· 
ailtme komiıyon• odaaında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

İstekliler eksiltme ıartnameıi, •ukavele projesi, ita· 
yındarlık itleri genel şartaameıi, fenni şartname ve proje
leri 50 lira mukallilinde sular umum mltlürlüilnden ala· 
itilirler. 

lkıiltmeye rirebilmek için iıteklilerin M53I lira 91 
karu,luk muvakkat temiaat vermesi ve ekailtme•i• yapı· 
laca;ı günden en az sekiz rün evvel elleriatle bulanan 
lıtüttin veıikalarl°' birlikte ltir istitla ile vekilete müracaat 
etlerek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve ltu 
veaikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müdtlet içinde vcaika 
talebinde bulunamıyanlar eksilt•eye iştirak etlcmczler. 

isteklilerin teklif mektublarıaı yukarıda yazıla saatte• 
bir saat evveliıae katlar sular umum müdürliiüne makll•z 
mukabilin.le vermeleri lizımdır. 

Pestatla elan gecikmeler kahul edilmez. 

Milli Mticlafaa Vekileti Sahnalma Kemiıyo•aallaa: 

Keıif bedeli 555!) lira 50 kuruı olaa Milli Mlclafaa 
V eklleti bi•asında bazı tamirat iti atık eluiltmeye koaul· 
maştur. 

Bkailtmeai 8.3.939 çarıamba ıtıntl ıaat 11 iledir. 
İlk temiaatı 417 lira olup ıartnameıi il kuruı maka· 

ltiliade kemiqoadaa ah•ır. 

Malatya Defterdarhiından: 

Kapah zarf usulile eksiltmeye kona• iı: Temel ve 
bodrum katı ve betonarme kısımları kıımea yapılmıt elan 
Malatya merkez hik6met kooaiı d6rtlinctl kısıra inıaatı 
keıifnamesindeki vahidi fiatlar esas üzerindea eksiltmeye 
konulan işiu heyeti umumiyesinin keşif bedeli 11687,94 
liradır. 

Muvakkat temiaat 53A3 lira 49 kuruşt•r. 
llaale 13.3.939 tarihiue musa .. if pazarteai rüaü ıaat 

14 tle Malatya defterclabiı•tla eksiltme kemiayeauatla ya· 
pılacaktır. 

Bu işe ait evrak Malatya, lstaaltul, Ankara •afıa mi· 
dlirlükleri•tle 16rllebilir. 

isteklileri• bir mukavele ile en aıağı 30llO liralık hir 
bina veya tesisat işi•i taahbthl veya ikmal etmiı eltlak
larını fiSterİr veaika ile birlikte ihale l'ÜDii•fien liakal 
1 güa evvel vilayete isti.la ile müracaatle llu ite ıirecek· 
leriae dair eltliyet vesikası almış olmaları ve kaaunu• 
rlsterdiii şekilde hazırlanmış ve teklif mektulllarıaı laavi 
zarfı yukarıda yazıla muvakkat temiaat ve villyettea ala· 
caiı ehliyet vesikasile birlikte 2 nci bir zarfın itine ke
yarak ihale saatin.len bir saat evveline katlar •akbas 
muka\ailiade komİ•Y•• reiıliiine vermeleri liznadır. 

Pestatlaki ıecik•e •azara alanmaz. 

Van Defterdarhğıntlan : 

Ozalpın merkezi bulunan Garıallinrte ya191lmakta elan 
hük.ü111et konatı bakiyei inşaat K.eşifnarı1esi mnciltiace 260~5 
lira olup ltedeli 939 mali yılında vftrilmek üzere mezkur İn· 
oaat ltakiyesi eksiltmeye konulmuıtur mevcut malzemeyi 
müteahhit fiat tahlili üzerinden teslim etmeğe mecbur.ıur. 

Bu ite aid ıartnam,..ler ve evrak ıunlar.ıır: 

Si 
.Si 

• 1 
D 



ayfa 2 - MÜNAKASA GAZETESi 

Bu gOn n oh~n n Mün kasalar v MOzayed ıer Listesi 

Cinıi Şekli Mahm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Sn t 

MOn ıar 

lnpat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Hartta 

Deoizbank tersaneıi Hhilinde ynp. pobeton 
gömme poıtaları inş . 

KilkOmet konağ'ı baldyei inş. 
Malatya •rk. hükOmet konağı inş. (4 eli kısım) 
Beyoğlunda yap. maliye şubesi binaaı ve tesi-

sat iıleri (şart. 408 kr) 
Balmçay ıslah ameliyatı (şart . 50 L) 
ManyH gölü ıcddeleri ve regülat~rü İD§ . 

(ıart. 26, 75 L.) 

Siyasal Bilıriler okulu jimnastilchane etrafıDdaki 
topraklarm kaldırılması, iatinat dıvarı, trotu • 
var ve mo:aayik 9öseme itleri {şart. 60 tr) 

M. M. V. bin&Bında tamirat işi (~art. 30 kr) 

aç. eks 485 -

kapalı z. 26095 -
,, 

" 
,, 

" 

• 

aç. ekı. 

81667 94 
81533 05 

1759363 76 
534977 22 

12004 -

5559 50 

Elektrik -Ravagazı-Kalorlfer (t 1 et ve malz~ 

Garaj santralanda elektrik tcıaiaah 

Elektrik tesiuh için lokomobil (temd) 

M n ucat, Elbise, Kundure, Çemaıır •;!. 

Elbiae ve manto: 223 tak. 
Muşamba: '1.7 ad. 
Elbiıelik kumaı: 33 m. 
Battııniye: 700 ad. 
Arka 9ant11ı dıktirilaeıi: 80000 ad. 

aç. elcı. 

paz. 

aç. eks. beb. 12 50 

" 
" pa.z. 

,, 

378 -
m . 3 90 

beb. 5 80 

Matba• 1 1 rl· Kırta iye - Yazıhane Levazımı 

Selefon kitıdı: 15000 tabaka 

Naklly•t - 80 altm• -YOkletm 

İnhisarlar mamulatı nakli 

Mahrukat, Benzin, M kine yaflları v.s. 

Motorin: 1000 t. 

Oteterrlk 

Eter takımı: 10 ad .-fitıllı kola : 10 ad.-za~ma 
demiri: S çift-süpürge fırçası· kıl fır~a - IA tik 
sünger - sa kovası - belleme keçui v.s. 

Tekerlek dingil, dingil v ltomple bojiler 
Buvatagrealer ve tampon ırressörler: 19 kal. 
Kapı makaraaı, menot tampoa tuı, tampoa cer 

kancalnn, koıum takımları ve teferruatı: 59 kal. 

Ateı tuğlası: 5150 ııd. 
Çuva\ a2°ıza eiltmc makinui: 1 ad. 
Hizar makinesi ve yedek aksamı: 1 nd. 
Yuvarlak beton arme demiri: 119842 k. 
Portatif çadır: 400 ad. 
Muı.ik alit mubayaa ve tamiri (temd) 

Erzak Zahire, Et, Sebze Y. 

Zeytinyağ: 13 t. 
K. mereimek: 15 t . 
Sabu : 14 t. 
Kuru tıı.üm: 12 t . 

,, fasulye: 25 t. 
Pirinç: 20 t . 
Sığar eti: 30 t . 
Tuz: 27 t . 

Karışık odun: 7090 k. 
Çam odunu 

r 

Bi a yıkınhıı, ahşa malzemesi: 150 t . (temd) 

ac;. eka. 630 -

aç. ekı. 5340 -

kapalı z. 70000 -

aç. clc.ı. 2.26 75 

kapala z. 22000 -. 
,, 
,, 

aç. elcs. 

• 
" kapalı z. 

paz. 

" 

aç. akı. 

" 
" ,, 
• 
" kapalı a. 

aı. akı. 

aç. art. 

" 

15600 -
82400 -

2015 -
490 -
850 -

l:teh. o 50 

6650 -
1350 -

1875 -

1957 13 
5333 40 
5327 -

66530 91 
25149 09 

900 80 

417 -

83 45 
(ta11hih) 

209 06 
28 35 
92 52 

446 -

47 2S 

4750 -

17 -

1650 -
1170 -
S370 -

151 13 
96 75 
63 75 

195 -

487 50 
157 50 
393 75 
198 -
243 7S 
375 -
498 75 
101 50 

66 -

140 63 

Denizbank. lzmir Şubesi 24-2-39 16 -

Van Qefterdarlı2'ı 4.3.39 10 -
Malatya ,, lst., Ank. Nafıa M. 13 3-39 14 -
İstanbul 14-3-39 14 ao 

" 
Nafıa Yek. Solar U. Müd. 

" . 
Nafıa Vekileti 

M. M.V. SAK 

iz ir Belediyesi 

Bolu B lediyesi 

lıtanbul Belediyesi 
inhisarlar U. Müd. 
Erenköy Liıeıi Dir. 
Jandar. Genel Komut. Ank. SAK 

.M.V. SAK 

lnbiaıırlar U. Müd. 

lahisar. Samsun Tütün Fabr. 

Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

Tekirdağ Vilayeti 

20-3-39 15 -
21-3-39 15 -

8-3·39 16 -

8·3-39 11 -

13-3-39 16 -

8-3-39 
16-3-39 
8-3-19 

2'1-2-39 
27-2-39 

14 30 

14 -
14 -
10 -
10 -

16-3-39 14 30 

3-3-39 14 -

9.3 39 14 -

6-3-39 15 -

DDY Ank. H. paşa 'fese!. ve Sevk Ş. 7-4-39 15 -
,, 

" • 

Nafıa Vek. lıt. F.l kt. işleri U. Müd. 
lDbisarlar U. Müd. 
Kiliı Belediyeıi 

Beled. Sular İdaresi Tak in:ı 
Jaadr. Ge el Komut. Ank. SAK 
Selimiye Ask. SAK 

Ça akkale Mst. Mvk. SAK 

" . 
" " 
" . 
,, " . ,, 

Milis Ask. SAK 
Mrlı:: . Hıfz11 . Müess. SAK Ank. 

lçel Orman MOd. 
Kayıeri ,, ,, 
O. D. Y. 2 ci işletme Anlı:: . 

7-4-39 15 -
7-4-39 ıs -

8-3-39 
16·3·39 
8-3-39 

20-3-39 
24-2-39 
24-2-39 

28-2-39 
28-2-39 
28-2-39 
27-2-39 
27-2-39 
27-2-39 
27-2-39 

8·3-39 

15 -
15 -
14 -
15 -
15 
14 -

18 -
11 -
14 -
11 -
14 -
15 -
15 
11 -

3-3-39 15 -
28-2-39 

27-2-39 15 

A- ksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi I 

tik ano etr fnadaki topraldarın kaldırılması idinat davarı tretu'Yar 
ve m•Zaik döteme itloridir. 

C - ayındırlık genel §artnamesi 
E-Yapı i':>l~ri umumi fenni şartnamesi 
D-lnşaa(a nit fenni VP. hu usi şartrı me 
L- Metraj keşif huhlsa ı, s il ilei fiat cetvelleri 
1 teyenler hu şartnameleri ve evrakı ücretsiz nafıa mü

dürlüğünde görebihrler. 
Eksiltme 17.2.939 t rihinden itibaren 15 gün müddetle 

4.3.939 günü saat onda vilAyet defterdarlığı oda ında yapı
ladaktır. 

Mün ka a kapalı zarf u uliledir 
Eksiltmeye girebilmek için i teklilerin 1957 lira 13 ku · 

ruş, muvakkat teminat vermesi, hundan başka talihlerin ek
siltme ~ününden 8 gün evvel vilayete müracaat e nafıa mü· 
dürlüğlindcn ehliyet vesikaları almaları şarttır. 

Teklif mektubları yukarıd yazılı saatt~n bir saat evve
line kadar mal andığına yatırılan 1957 lira 13 kuruşluk mu
vakkat teminat mektubunu vilayet defterdarlığı makamında 
eksiltme komisyon riyasetine verilecektir. Pesta ile gönde
ril~cek mc>ktublarm nihayet yukarıda yazılı saate kadar gel
miş olma ı ve dış zarfının mühür mumile iyice kapatılmıı 
olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Nafıa VekAletinden: 
Eksiltmeye konulan it: Ank ra Siyasal Bila-iler okulu Jimnaa-

Keoif bedeli 12004 liradır. 
Ekıiltme 8-3·39 çarşnmba ünü aaat 16 da nafıa vekildi yapı 

i 1 ri eksiltme omisyonu oda ında lt palı zarf uıulile yapılacak . 
tır. 

Eksiltme ıartnam ıi ve buna müteferri en k 60 kurut bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden ııhnabilir. 

Eksiltmeye girebilmek içi isteklilerin 900 lira 30 kurutluk 
muvakkat temin t vermeleri ve nafı vekaletinden bu it içi a
hnmıt ehliyet vesikası göster eleri 161.ımdır. Bu vesika ekıiltme
nin yapılacağı günden en az 8 gün evvel bir istid ile nafıa Ye· 
kileti m6raca tları Ye iıtidalarıH bu işe ite zer it yaptıklarına 
dair işi yapbran idareden hnmış vesika raptetmeleri muktaı:idir. 

iıtekliler teklif mektuplarını ihale günil olan 8-3 39 ç r9amba 
ııüuü saat 15 e kadar eksiltme komisyonu reislij'ine makbuz mu
kabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacalı: geci m lor kabul edilmez. 

lstanbul Defterdarlığandan : 

Beyoğlunda, Bedreddin mahalle ini Yeni yol Evliyaçelebi 
c ddesindeki ana üzerine yenide yapılacak olan Ye ke· 
şif bedeli 81533 lira 5 kuruştan ibaret buluna M liye 
Şubesi binasmm in aat ve tesisatı işleri kapah zarf usu
lile eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, ek iltme, baymdır
lık işleri genel, özel ve fenni şartnameleri, proje, keşif 
hulasasile buna müteferri diğer evrak 4 lira 8 kuruş mu-

ISTANBUL 

Ticaret ve ~:~~ 
Fi atlar 

CiNSi A11ağı 

Buğday yumutak 
., ıert 

,, kıı.ılca 

Arpa Anadol 
Keten tohumu 
Çavdar 
Arpa yemlik 
z. yatı 

" 
l ci 

Kr. Pa. 

5 30 
5-
5 22 
4 14 

3 36 

c .... iz içi ss -
GG:ı yünü 85 -
Kuşyemi çuyallı - -

,, d6kmo - -
t,. Fıod•k 84 20 
Tiftik. mal 
Tiftik Otlak 
Suıem 
Yapa Aaadol 52 -

,. Trakya 
Mıaır beyaz 
Mııır ıarı 

Yulaf 
Keçi kılı 
Sanaar deriıi 
Porak deriıi 

4 31 
4 23 

Yukarı 

Kr.Pa. 

6 5 
i 10 
5 37 

4 2 

5-

• Geıerı 
Bu2day 
Arpa 
Un 
ipek 
İç ceviç 
Çavdar 
B. peynir 
Afyon 
Kutyemi 
Kepek 
Yapak 
Tiftik 

Un 
Tiftik 
İpek 
Arpa 
l9 fındık 
Kuuemi t 

Dış pit1 
ııl 

Buğday : Ll"crP 
ŞikafO 
ViniP~ 
An~ct• 

Lond'' 

,, 
,, 

Arp 
Mısır 
Kctca T. : ,. 
Fındık G. :Hambııtl 

" 
L. : 

lstanbul Merkez Halı 
Yaş Sebze ve erve Fiatları 

========= 20.2 9 ===
S5 - ı Gümilşhaac elması ~' Ber.elya Sultaııl KHo Sil -

Sınk demııt•• 
Aıııaasya ehııası • 

- - taebohı sı • 
Dolm ık b er 
Sivri lJQbcr 

Patntes 
Araka 
Çı:ı!ı iaeu\yesi 
Barbunya kırmızı 

• y•ıil • 
Bakla (lamtrdeo) • 

Ay~ekadan fasulye • 

Lalaa 
J.panak 

Kök kereviz 
Pıraıa 

Karoabahar 
Enginar 
Yeşn Hlata 

Yeşil aoğan 

• 
• 

adcd 
.. 

100 • 

Maydanoz demet 

Pancar 

Havuç • 
ereviz Yaprak • 

Şalğam • 

• Ktrınızı turp 
Buyır turpu 
Balluıbn ı 

• 
.kilo 

Yer elması • 
Laz: elD!llıt 

Ta~e sarımsak demet 
Mandarin .\lanya 100 

• Bodrum 

. , 
Turunç 

RJze • 
Fenike 
Mersin 
adet 

.. 

- - ~ıl lnclliz (tar•lf-' 

82..: 

= = / Ankara armudu ' 
İnebolu armudu • 

84 - Ceviz 

35 - 87 -

1 50 
2-
4 -
2-
5-
7-

so -
1 25 

- 4u 

2 -
2-
2 -
2 -

2 öO 
8 -
6 
2 50 

15 L 

15 -
so -

1 50 

- 60 
2 50 
2~ 

3-
2 50 

- 50 - 7li 

~ - G -
5 - 6 
12 -

! -
20 -
l 60 

Ayva 
Ferik clmaı;ı 

S:eıtace 

Nar 

Muz yerli 
Muz 
A(aç kavunu 

Yerli limen ıoo 
Ecnebi limon ıot> 

PorWı:al Dörtyol S61ı 
6-l 

• • BO, 
: : ıOO • 

1[i(I ' • • . ,. 
Portakal Alanya ı~ . .. 

• 
• " 
• Rize 

• 
• 

• .. • 
• • 

Kestane kebatı 
Dercot11 demet 
Nane 'I 

kabilinde Milli Ernl -k Müdürlüğünde verile'~~ 
lerin 5327 lirahk temi at mektublarilc te~ 

b 60 1. 1 . pli ve bu i e enzer en az O ıra ı ı yı 

ir eksilt e tarihinden 8 gün evvel Vilayette~ 
müteahhidlik ve Ticaret odası vesikalarını !~ 
ginii saat 14.30 a kadar İstanbul Milli Euıl• t 
ğünde toplan n komisyon b şkanlığma verıı' 
ni günde saat 15,39 da zarflar açılırken kotı' 
zır bulunmaları. 

lektrik, Havagazı, !Kal<;!~!fer T!!isa~/ 

İzmir elediye in en : ·~ 
Garaj santralmdaki elektrik tesisatı 1 

munammeni 83 lira 45 kuruş yar.ılıı>;ı 
lirken sehven 38 lira 45 kuruş olarak eşre 1 

fiyet tashih olu r. 

Bolu Belediye Riy setinden : 
Bolu belediye i elektrik tesisata için ah0 ' 

bile yapılan teklifler kanuni ic blara uygu~ 
olduğun an 13.3.939 p zartesi günü a• 



' 

l Şubat 1 19 

~dilmek lizere bir ay m&ddetle Ye ayaı şeraitte pazarhta 
ıraln) ışbr. İsteklilerin 2490 sayılı kanuna teYfikan temi· 

~at ve evrakı lizımelerile birlikte tayin edilen zamanda 
ol belediye encfimeni•de bulunmaları, şartnameyi fÖr· 
ek i tiyenlerin belediye riyasetine müracaatları duyru

lır. 

~ensucat-Elbise·Kundura-Çamaşır v .s. 
lıtaabul BelediyHiaden: 

1 
Beletllye merkezile dij'er tualtattaki hademelere yatmlacak e· 

~n Ve beher t kımı il lira 50 kurut bedel tahmia edilea 223 la· 
ırn elbi1e ·n maato açık ekıiltmeye konıdıauttur. Kumatı• ni

~\lncıile şartaame1i lnazım müdürlütünde görilebilir. İıtekliler 
90 ••rıh kan oda yasılı vesika ve 209 lira 8 kurutluk ilk te

minat makbuz veya mek.tubile beraber 8·3·9l9 çartamba ırün i 
••at 14,30 da Daimi iHimende bulunmalıdırlar. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisy~mundan : 

• 

Aşa~ıda çeşit ve mikdarı yazılı portatif çatlır ve battani
ye hizalarında gösterilen günde pazarhlda satın alınacaktır. 

Bunlara ait ~artname parasız kemisyonrlan alınabilir. 
. Pazarlığa kaıış ak isteyenıerin portatif çadır için 195 
lıra ve battaniye için 446 liralık iJk teminat karşılığı banka 
lllektubu veya vezne makbuzu ile helli gün ve saatte komis
Y0na m .. racaatları 
Cin i Mikdarı 
Battaniye 700 
Portatif çadır 400 

Tahmiu bedeli 
580 kuruş 
650 )) 

Pazarlık gün vı saat 
24-2-939 cuına 10 
24·2·939 )) 15 

Milli Müaafaa Vekaleti Sabnalma Komisyonundan: 
Bezi vekaletçe verilmek ve ara ltezi ile sair 1tiitün te· 

terrüatı müteahhit tarafmdan temi• edilmek üzere 89.000 
adet arka çantası pazarhkla dikHrilecektir. İsteklilerin tek
lif edecekleri en son fiyat üzerinden kanunen vermeleri 
jcabe en kati teminatları ile birlikte pazarlık günü olan 
27 şubat 939 pazartesi günü saat 10 da An!<arada M.M. 

\'ekaleti satınalma komisyonuna lnÜracaatları. Arka çan
talan toptan bir talibe verileceği gibi iki parçaya da ay· 
tılınak suretilc iki talibe .le veriJbilir. 

Erenköy Lisesi Direktörlüğünde~ : 
Okulumuz Çamlıca şubesi talebesi için lüzumu olan 

~e be er metresi 390 kuruş tahmin edilen 330 metre ku
aş 8.3.939 çarşamba ıünft saat 14 de ilıalesi yapılmak 

üzere açık eksiltmeye kenul•uıtur. İlk teminatı 91 lira 
52 kuruştur. Eksiltmeye rirecekler bu neYt kumaş imal 

ttikleria.e dair Ticaret Odası veıikaıı ve temiaat mak

buzile İstanbul Beyo la İstiklal caddesinde liseler muha· 
ebeciiiiine belli gün V\! saatte gelmeleri ilin olanur. 

• • • 
uıa•ba alınacaktır. Bak : inhisarlar Umu1n MütUirlütii 

••• 
kltı.iı alınac:akhr. Bak : lnlaiaarlar Umum 

.. Nakliyat: Boşaltma . Yükletme ve s. 
---...: ---·--- -· 

İnhisarlar Samsun Tütü F abrikasındaa: 
Fabrikamızdan bir sene içinde şartnamesinde yazılı 

>'eri re yollanacak tütiio ve sigaralarla sair eşyamn nak· 
liYesi 16.2.939 tarihinden itibaren on beş gün müddetle 
eksiltmeye çıkarılmıftır. istekliler eksiltme şartnamesini 
resmi dairelerin açık olduğu saatlerde her gün fabrika 
•evk şubesiae müracaatla ırörebilirler. 

Eksiltmeye ~ıkarılan nakliyatın muhammen bedeli 6340 
lir dır. 
b .Eksiltmeye girmek için bu para•ID yüzae 7,5 iu nis· 

bnde 400 lira muvakkat teminat •ermek lazımdır. Ek
•iltoae 3 mart 939 c:uma günü aaat 14 de fabrikada mü· 
teşekkil komisyonda kapalı zarf usulile yapılacaktır. Mu· 
Vakkat teminat makbuz:larile teklif mektubları eksiltme 
saatie en evvel komisyon başkaolığma verilmiş buluna
caktır. 

a~u cat Benzin-yağlan akine v. s. 
Deaiz Levazım Satıaalma Komiıyenuntlan: 

1 Tabmin edile• becİ li 70000 lira olan J080 ton metorin 9 mart , 
~39 tarihine rHtlayan pertembe f6DÜ ıaat 14 efe kapalı zarfla 

" •ı:ıınak üzre ckıiltmey• konulmuıtur. 
Muv kkat teminatı 4750 lira olup tartnameei her l'Ün kemiı· 

:Yoı.da 350 kurnı m .. kabilind:A ahaabilir. 

1 .istekliler 2490 uyılı kan•aun tarifatı dalailiall.e taa:ıim edecek· 
trı kapalı teklif mektuplarını en r•f lıaellf ıü• ve saatten bir 
' ' t evv line kadar komiıyon ltatkanlıtıaa vermeleri. 

~eferrik 

Kil is Beledi ye Reisliğinden : 

b' Bir hizar makinesi alınacaktır. Bu makine odun ve tahta 
ıçrne e elverişlı elncaktır. Rı~zistanah olacak ye&ek ah~mı 

Veril"c ktir. İhale açık eksiltme iledir. 

ldNAKASA GAZ~T~SI 

Muhammen hedel 850 lira, muvakkat teminat 63 lira 76 
kuruştur. 

Kili!e nakil ve Kiliste montajını yapmak. •ltealahide 
aiddir. 

Montaj masrafını belediye temin edecektir. 
İhale bedeli. montajı yapılıp itler bir halde Belediyeye 

tesliminde derhal tediye edilecektir. 
Belediye teklifler arasında en münHibini tercih edecektir. 
lstiyenlerin fiat, evsaf, marka ve teslim müddetini bildir· 

mek suretile 1 mart 939 çartımba :ünft saat 14 e kadar 
Reisliğimize teklif yapmıları il!n olunur. 

Tekirdat Daimi Eaciimeainden 

• 
Adedi ciaıi 

1 O l.ter takımı 

Mullam. lııetleli 

lira lu. 
60 

10 Yeniden t .. ma mlbayaa11 15 
l t Fitilli laolaa 
10 ltet fİft Zatma demiri 
17 Yedek aineiri 
ti Slplrr• f ırıaıı 
10 ,, kıl fırça11 
ı t Kqatı iıtl kapalı 

10 Gebre 
10 Lbtik ıiarer 
10 Sa kovaıı 
1 Mantar ıüaa-•r 
4 Gemici feneri 
it il ılpÜriHİ 
20 kutu l!fer aabunu 

5 • Arap sabuau 
1 teneke Ardiç katraaı 
5 kilo Kırmızı ıulu hoya 

20 
10 
.. 25 
3 
5 
5 
3 .. 
6 
3 
a 
1 50 

15 
5 

' 2 50 
21 EtkAl klnye tabeleıi • 1 N6bet tabelHi o 50 
10 8elleme keçeıi 50 

216 75 
Ayrı ayrı veya toptaa ibale edilmek üzere merkez ayrır de· 

poıundaki laayvaaatın eter takımlarının tamiratı ile hunlara alı· 

nacak eşya ve malzemeni• eiaı ve miktarile mulaammen bedel
eriai röıterir liste yukarıya tıkarılmışlır. 

Muvakkat teminatı 17 liratlır. 
Pazarlık 1·3-939 çartamlta rünü saat 15 te Daimt Enclmende 

yapılacaktır. 

İ.teklilerin mezkur gün ve ıaatte Daimi EHümen kalemiade 
hazır bulunmalara illa olunur. 

••• 
5150 afıiet ateş tuilası alınacaktır. Bak: Nafıa Vek. 

İst. Elektrik İşleri U. Mfia. ilinlarına. 
• * * 

40I adet pertatif ça~ır alınacaktır. Bak: Me~sucat sü· 
tununda Jaodr. Gen. Komut. Ank. SAK ilinma. 

••• 
l aclet çuval aiz:ı dikme makiaası ahnacaktır. lak: 

İobi!arlar U. Müd. ili11larına. 

r İstanbul Belediyesinden: ·ı 
~ ~ 

Zincirlik~yu Mesarlıtına dikilmek üzere lüzumu olan 17 ka
lemden ibaret ataç fidaaı ile •taç kazıtı, inee ip ve kullaaılmı' 
kanaviçe 836 lira 50 knrut tahmin bedelile açılc eluiltmeye ko
nulmuttur. Şartnameıi Le·:azım Müdiirlilj'ünde röıülebilir. istek· 
liler 2490 1ayılı kanunda yazılı veıika ile B•laçeler MüdQrliltüu• 
dea llu it için alaeakları vesika ve 62 lira 74 kurutluk ilk te· 
mi•at makbuz veya mektubile beraber 24.2.939 cuma rilnii Hat 
14 buçukta Daimi Encimentle bulunmalıdırlar. (800) 

Ankara Borsası 
20.2.939 

Açılaş Kapanış 
1 İngiliz füası 5.93 5.93 

ıeo Delar 126.5e 126.50 
lM Praneız fr. 3.35 3.35 
lM Liret 6.,575 6.,575 
lM lıviçre fr. 21.72 21.72 
181 Holamia fl. 67.13 67.83 
lto Rayhitmark 50.76 51.7' 
100 Belçika fr. 21.18 21.11 
100 Drahmi 1.0825 1.0825 
101 Leva 1.5' 1.56 
19G Çek. kronu 4.3375 4.3375 
100 Peseta 5.93 5.93 
ıoo Zloti n.845 23.845 
100 Ponro 24.9675 24.9675 
100 Ley 0.90S f).905 
100 Dinar 2.8375 2.8375 
100 v.. 34.62 34.62 
100 lsveç krenu 30.5375 30.5375 
1eo Rablc 23.8925 23.8925 

ESHAM ve T AHVlLAT 
Erıani 19.86 l 9.85 
Sını·Erzurum lII 19 30 11.38 
yüzll.e 5 1938 lk. - .- - - · 
Aaadolu cle•ir yo- . \ 
lu m6me11il Peıin -.- - .-

İıtaabul Belediyeai 
Şehir Tiyatntıu 

Yarıa akıam 

ıaat 28,31 da 

KOMEDi KlSMı 

Bir muhasip aranıyor 

Komedi a perde 

istanltul 8eletliyHi 
Şehir Tiyatro•u 
Tepebatı 

1 ~~'! 
~Wııı 

9RAM KISMl 

Bu aktam 

1aat 20,30 

Anna Karenin 
7 Tal.le 

Sayfa 3 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Mulaam. 
bedeli 

Cinsi Miktarı Lira 

Mutamba 27 ad. 371 
Selefnn kAtıdı 15000 tabak 6JO 
ÇuYal ağzı 1 ad.ıif 490 

dikme makiaası İzmir 

o•o 7,lJ 
Mu vak. 
temiaatı fkıilt enin 
L. Kr. §ekli Saatı 

28 35 afık ekıiltme 14 
41 25 " " 14,3 
96 75 ,, " 15 

1- Ciaı ve miktarı tahmin bedeli •e teminatı yuka
rıda yazılı üç kalem malzeme şartnameleri ve aumuncle· 
ri mucibince ayrı ayrı ekıiltmeye konmuttur. 

il- Kkıiltme 16.3.9J9 perıembe filaü hizalarında ya• 
zıh saatlerde Kabataıta LevaZJm ve Mubayaat Şabesin 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Şartname Ye numuneler her ıihı sözi refe• Şu 
beden parasız alınabilir. 

iV- Dikit makinası eksiltmesine iştirak etmek isteyeıa 
ler fenni tekliflerinin İnhisarlar Umum Mildürl6ğil Tu 
Fen Şul.eaine heı gün evvel \terayi tatbik tevdi etmeler 
ye teklifleriain kab11Uinft ra•tazammıa ittirak vesikası al 
maları lizı•dır. Eksiltmeye iştirak edecekler yüzde 7, 
givenme paralarile miinakasa için tayia edilen fÖD v 
saatlerde yukarıda adı geçen Ko•İsyona gelmeleri ili 
oluaur. (1129) 1-

Nafıa Vekaleti İıtanbul Elektrik lıleri 
Umum Müdürlüğünden: 

1- Fabrika ilatiyacı içi• C. 1. F. olarak alıaaeak elaa ve l!.0 

Jaammea ltedeli (2015) lira tuta• ilSO atlet at•t hıtlHı af 
ekıiltmeye koamuttur. 

2- ikıiltme 8 mart çartamba l'Ü•Ü Hat 15 de iciareaia tfi• 
başında metre laan biua1ıaı• 6 ıncı katında toplanacak arttı 
ma ve ekıiltme kentiıyonunda yapılacaktır. 

a- Bu ite ait ••rtna•e ve mukaYele projesi idareaia levazı 
Hrviıinde para11:1 olarak teni edilmektedir. 

4- Munkkat temİHt (lil, 13) ylz elli bir lira on ilç kurutt .. r. 
6- lıteklllerin mu't'akkat teminatları ve kaauai belreleri ile il 

edilea rin ve saatte Komiıyoada hazır .. •laamaları. (1125 

Çanakkale 
Encümeni Daimisinde 

1.- Ekıiltmeye kenlan i~: Biıa · Karaltira yol• izerinde b 
toaarme olarak yapılacak olan kiprGler intaatı ketlf bedeli 1 
lira 40 kurut olup lııedeli ihalenin 12309 liruı 9JS senHiade h 
kiyeei 939 .. itçe1inia ta.dikinde tediye olunaeakhr. 

2. - Bu ite aid tartnameler ve e't'raldar t••lartılır: 
A- lluilt•e tartaameai 
B- Muknele prejesi 
C- Bayındırlık itleri ıenel ıartaamesi 
D- T .. viyei tGrabiye fOH ve klrıir iataata tlair fHal ;a 

name 
1- Huı•ei tartname 
F - Ketif cetveli, •etuj cetveli, fiat ltordroıu 
G- Malzeme ir&flti 
lıteyenler ltu tartoameleri ve evrakı Çanakkale Nafıa DıHd 

Uij'iade bedelsiz olarak rörebilirler. 
J.- ihale 2-3-939 tarihine müeall.if pertemlıte raon saat ti 

Vilayet makamında toplanacak Daimi Eacimeade yapılmak az 
pazarlıta çıkarılmıştır. 

4.- akailtme pazarlık ıuretiyle yapılactaktır. 
5.- Ekıiltmeye ıirebilmek için iıteklilerin 968 lira la ku 

muvakkat teminat Yermeleri ve ihaJe ırinündea aihayet S i 
evveline kadar VilAyet Makamıaa müracaatla alacaklan ehliy 
fenaiye vesika11nı ibraz etmeleri ve IJ9 yılına aiti Tiuret eti 
nıilr:Hıaı ibraz etmeleri lbıadır. (910) 3-4 

Demir ve Madeniyat 
İstanbul Piyasası Günlük Toptan Fiyatları 

Bakır 

Çinko 
Demir 

" 
" 
• 
" ,, 

Karfiçe 
Kalay 

" ,, 
,, 

Saç 

• ,, 

(Taltta ve yuvarlak) kilosu 6i - 66 
" 24,50- 26 

(Camlık köşebent) ,. l 1,50- 12,50 
(Dört köşe, lama, yuvarlak) ,, 10,50- 11 
(Mıhlak silme) ,, 12 - 13 
(Putrel) ,, - 1 ,5 
(Siyah çember) ., 13 - 13,5 
(Yuvarlak çubuk) • 10,50- 11 

(Çubuk) 
i.kıtra 

Biriaei 
ikinci 
(Galvanizli düz) 
( ,, eluklu) 
(ıiyah) 

.. 14,50- 16,5 

" 
" 
" 
• ,, 
,, 
" 

27i - 280 
270 -275 
265 - 270 
20 - 24 
20,50 - 21 ,ı; 
14 - 18 

1 tba ~ .... ifJeri 
Diuktılrl: ı..- Girit 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de I' djuaicatioıı Mode Prix 

d'adjudlcat cali 'f --------
abais 

Cautioa. 
proYiaoire 

Licu d'adjadieation et du 
Cabier dcs Chargeı Joura Heore 

de CeaMl"tlotlen-Certoorepbi• 

Conıtructio11 ea groı beton poıte ıoua· , Publiqwıe 485 -
terrain au ebantier de la Denizbank 

AcMvement conıtractlon konak ıouverne· Pli eacb 2609.5 -
en tal 

onıtruction konalı:: gouverne eatal Malatya 
(4 eme parUe) 

Construetion bfi.tiHc Bur. Fiıe İl Beyoğlu et 
travaox installatioııs (cah. eh. P. 408) 

Travaux amelioration riviere Bakırçay (cah. 
eh. L. 50) 

Cocıtruction digues et regulateurs lae Man
yas (eah. eh. L. 26,75) 

Enlevemcnt terre autour du local do sport de 
l'eeole de ıcienccs politique et travaux 
eonııtr11ction ur aoutainement, trettoir et 
posc carreııux (cab. cb . P. 60) 

Rcpar. a la bitrs e Ministere Def. Nat. (cah. 
eh. P. 'O) 

lnstallation eleetriqae iı la eentrale du garage 

Loco obile pour inshllatioa electriq•e (aj ) 

" 
1667 94 

,, 81533 05 

,, 1759363 76 

" 
534977 22 

" 12004 -

Publique 5559 50 

Publique 

urea - JI ua - Calrs 
, 

permeableı : 27 p. 
Costumea et manteaux : 223 p . 
Etoffe poor eostumeı: 330 m. 
Couvcrturu en laine : 700 p. 
Confaction havreıae : 80000 p. 

Tro ux d'hnprlmwle-Pepeterle 

Transpo..t-Char ement - 06obar 

Transport articlcs menopoliıeı 

C-ombustJbl• Oerburarıt-Hailes 

otorinc : 1000 t. 

Articles de ıellerie, telıı ue : Brosıe, epon· 
g , bidon, eeintures en feutre ete. 

Roue pour easieux•ıuieux et boua-iea completea 

Boitea a ırraisHS, tampon rraiaseur : 19 lotı 
oaincs pour porte, menottes, tasse peur tam
pon, crochet pour cournnt, articleı de el
lerie : 59 lota 

Briques refractaireıı : 5150 p. 

Machin pr. coudre euvertures sac:ıı : 1 p. 
Machine a seier avoc pieces de reehanges 
Fer rond pour beton arme : 119842 k. 
Tentea portatives : 400 p. 

Acbat et reparatiOD iustruments musique (aj.) 

Pr vfslona 

Huile d'oliveı : 13 t. 
Lentille roure : 15 t . 
Savo : 14' t. 
RaisiD aecı : 12 t. 
Haricota acı : 25 t. 
Riz : 20 t. 
Viande de boeuf : 30 t. 
S1:l : 27 t. 

B) Adjudicatıoos iı la surendıere 
Boiı : 7090 k. 

,, de sııpin 
Deeoınbreı de bitine (materiel en boiı) : 

159 t. (aj.) 

Pu9lique 378 -
., la p. 12 SO 

" 
le m. 3 90 

Gre a rre la p. 5 80 
,, 

Pabliqae 630 -

Pultli"fae 5349 -

Pli cacb 

Pablique 

Pli eaoh 

" 
" 

Publique 

" ,, 
Pli eaeh 

7ot • -

226 75 

22000 -

15600 
82400 

2015 -

490 -
850 -

Gre a rre la p. ' 50 
,, 

Publique 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
Pli eacb 
Paltlique 

Publiq11e 
,, 

6650 -
1350 -

187S 

Kayseri Orman Bölge Şefliğinden: 

28 Şubat sah günü orman idaresinde çam odun arttırma 
le satılacaktır. 

lst kliler şartnameyi orman bölge şefliğınden istemeleri 
e belli günden önce yüzde 7,5 nisbetinde rrıuvaıdrnt gü· 
ıennıelerini bankaya yatırmaları ilan olunur. 

1,57 13 

5327 -

,6530 91 

25149 09 

900 .'.lO 

417 -

83 45 
(rectif .) 

28 35 
209 06 
96 52 

446 -

47 25 

4750 -

17 -

- 1651 -

1170 -
5271 -

151 13 

96 75 
63 75 

195 

487 50 
157 so 
393 15 
198 -
243 75 
J75 -
498 75 
101 50 

66 -

140 63 

Oir. Deniıbank Suc. llmir 24-2-3~ 16 -

9efterciarat Van 

,, Malatya Dir. Tr. Pub. 13-3-39 14 -
lat. et Ankara 

Defterdarat lataabul 14-3-39 13 38 

Min. Tuv. Pub. O. G. Mydrauliquea 20-3-3' 15 -

" 
Miniıt. Trav. Publies 

Com. Aclı. Min. Def. Nat. A.nk. 

Muniei palit' l.ıtmir 

Mıınioi palitıi Bol111 

Com Aeb. Ecen . Moaop K.ta he 
G:o•. Perm. M•n. Iıtanbul 
Dir. Lyeee Erenköy 

Cem. Aeh. Clom•and. G. Genci. Ank. 
Com. Acil. Mia. Def. Nat. 

21-3-39 ıs -

1-3·39 16 -

• . 3.39 11 -

13-3-3, 16 -

16-3-3, 
8-3-39 
8-3-39 

24-2-39 
27-2-39 

14 -
14 30 
14 -
10 -

ı• -
Cem. Acb. ieen. Menep. K.taelae 1'·3-J' H 30 

Faltrique Taltacs Menopoles Sa•ın 3-3-39 14 -

Co•. Aoh. Iatend. Mariti•e K . paşa '-3-39 14 -

Vilayet T ekirdığ 6-3-39 1.5 -

Ad•htiılt. G••· Clıa. de fer ltat Aak. 7-4-39 15 -
Bu. Exp6•. H.pap 

lee. 

• 
7--4-39 15 -
7-4-39 15 -

Mia. Trav. Pub. L'.>. G . .A.ff. Electrieite 1-3-39 15 -
Iıtanbul 

Com. Ada. Eoon. Meaep. K.taehe 
M uraieipalite Kilis 
Adm. Eau Municip. Ist. a Tuim 

Com. Ach Command. G. Gend. Ank. 
Com. Acb. Milit. Seliaiye 

Com. Acb. Plaee Forte Çanakkale 

• 
• , 
" ,, 
" Com. Aeh. Mil. Milas 

Cem. Acb. Etabli11. Hyfiene Aak. 

8ir. F orits içe! 
• Kayuri 

2 9me Expl. Cb. Fer Etat Ankara 

16-3-39 
a.3.39 

20-3-39 
24-2 39 
24-2·3' 

15 -
14 -
15 -
15 -
14 -

28-2-39 li -
28-2-3, 11 -
28-2-39 14 -
47-2-39 11 -
27 ·2-39 14 -
27-2-39 15 -
27-2-39 15 -
8-3-39 11 -

l-3-39 15 -
28-2-39 
27-2·3' 15 -

İçel Orm n Müdürlüiünclen : 
Muhammen vahi fiyata 

Cinıi Miktarı kental lira K. 
Karışık odun 7090 08 

lçel vilayetinin Mut kazuı dahilinde Keklikkırı devlet 
Ormanından 7090 kental karışık odua satıŞa çık.ırılmııtır. 

Karışık odunun beher kentalının muhammen bedeli 1 
kuruıtur. • 

Şartname ve mukavelename projelerini ıörmek isteyen• 
lerin Mersin On11aa ıevirıe mildtirlüilne, Mut ormall böl· 

!eru (MMV) .,,-; 'Jl 
G .. idrofil (MMV) ~'! 929 
Gliserin (Aak. Fabr.) .'\~ 953 
• Tdtün (İnbiı. SaıHu• Başmid.) .\; '58 
Telrraf •a1asa ve pil delabı (Nafta Vek.) .!\! 960 
Dana {Mrk. Haf.ıt11. Müea. SAK) .. ,-; 961 
Kaıtane kazafı (Auk. Orman Fidan. Mcıd.) ~\! 962 
Köıele ve vaketa (lst. Jaadr. Komut.) J\! 962 
* Ça• ociunu (lçel ve Seyban Orman Müd.) .\~ 96' 
Depo inş. (lst. Beletl.) .\! 966 
Beaıaia (Zirai Kombinalar Kurumu) .,! 967 
• Köhne fotin (Kıtlrlareli Tüm.) J\! 970 
Makarna, piriaç, mercimek, nohut, zeytiayat, 1alıtuu ve sadeyat 

(Eciirne Tüm.) .N! 971 
Karaaviçe, kıraaap, çivi, ltalya ipi ve •ülıür kurıunu (Tophane Lvz ) 971 
Seyyar tamirhane malzemesi (MMV) :\! 971 
• Kırıaıaı biber ve hayvaa panun (Kay1eri Yctnca Ceneın• lstH) '71 
l\mbaliilılc tahta (Tophane Ln.) S! 971 
Şose yalu inı. (İzmir Lvz.) .;'I! 973 
* Yemeni (Anlc. Beled.) N! 973 
Limon (Tophane Lvz.) .. ~ 97i 
Sadcyaf (MMV) !\'; 973 
Yatak kılıfı (MMV) .ı\! 974 
Y atakhk pamuk (MMV) N! .,! '74 
Ocak tamiri (Selimiye Aık. SAK) N. '72 

,. . 
Meme nt o des ournısseurs 

Mereredi 22·Z.ea9 

Tuyau (Mia. Def. Nat.) Ne 932 
Gaza hydraupbile (Mia. Def. Nat.) NG 929 
Glyeerine (P'abr. MilitairH) Ne ~53 
* Tabaes (Dir. ftrincipale Monopoles Samsun) Net 95 

-

Tables t~lerraphique et araeire pHr pilu (Min Trav. Pu&lies) 
No 960 

Veau (Oir. l.tabliı . Hyr. Ankara) No 9 1 
Poteaux ea •oiı de eliatnign• (Dir. Pepinlere Fcıret Ank) No 962 
Guir et vachette (Cem. Aclıı. Com•and. Ccndarm. lst.) Ne 962 
• Bois ele aapin (Dir. Forltı lçel et Seyhan) No 966 
Conıtr. depôt (Mua. lıtan.,ul) No 966 
Benzine (Comhinat Arrieole Ankara) Ne 967 
* Chau11area ca•clotes (9iv. Kırklareli) No 971 
Oliveı, aavoa, beurre (Div. Edir e) No '71 
Canens, ficelle, , eorcie et le b 11ur cae et (lot nll. Top~ane) 

No 971 
Articles powr ateli er rep. ambolant ( in. Def. Nat.) N 971 
Plaache pour embalları (lateacl. Tophane) No 971 
Rep. foyer (Com. Adı. Milit. Seli•iye) No 972 
Conıtr. elaau11ee (lntıncl. İzmir) No 973 
* Chauuurc (Mu icip. Ankara) No '73 
CitrH (lntend. Tophane) No 973 
Beurre (Mln. Def. Nat.) No 973 
Hou11e pour lit (Min. Def. Nat.) No 974 
Coton pour •atelaa (Min. 9ef. Nat.) No 974 

re fefli~i e Ye Aakarada orman umu• müfiürlftiüne ü· 
raeaat elemeleri. 

Satış 3.3.939 cuma giinü saat 15 de Mersin Orm e 
çevirje Mildürlüii.i tlaireıi ile yapıla~akbr. 

Sabt umumi olap a9ık arttırma ile yapılaeaktır. 
MuYakkat te inab 66 liradır. 
Taliplerin şartoaıaede yazılı veıaiki getirmeleri lazım

dır. 

Devlet DemiryoHarı 2 ci İşletme Arttırma ve f!ksilt e 
Komiıyoaua..Jaa : 

Anbara istasyeauıada idaremize ait yıkılan ltioalardan 
çıkan azami 150 ton miktarındaki yakımlık ahşap malze
me "bina yıkıntısı,, için tali çıkmadığından 27.2.939 tari· 
laine rasthyaa pazartesi rü ü saat 15 de ihalesi yapıl
mak üzere açık artırma 10 ıün müddetle uzatılmıştır. 

Muhammen bedeli t 875 liradır. isteklilerin t '40.63 lira
lık muvakkat te inat m•kbuz veya ltankn mektuplariyle 
kanu•u• tayin ettiii ves iki hamilen muayyen gün ve sa· 
atte komisyo da haı:ır bulu maları ilan oJncur. 

Şartname ve mukavele prejeleri 2 ci işletme kalemin· 
tle parasız tlağıtılmaktaaır . 


