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Umum Tüccarların ve Müteahh~tlerin Mesleki Organıdır 

eınleket 

ento fiatını lktısad 
tkaleti yeniden 

tesbit etti 
"••t v 

Hclberleri 
Takas komisyonu 
önümüzdeki salı rünü İstan

bul takaı tetkik komisyonu lı
tanbul Törkofis Mıidürü B. Ce
mal Ziyanın başkanlığı altında 

1 tlı •kiletinden: lindüıt-
U fi•tı 'lnulitan maliyet ve ta· 

~.11;:•~1n kontrol ve teabiti 
ıııı b' ~1 3003 numaralı ka-
i ••l~~~nci 1r1addesinin ver
•l 'Jete İstinaden mem

'"tın~rııulatı muhtelif cins 
' f~ lrın toptan ve petin 
ta,:U~rı vergiler dahil ati· 

toplanacaktır. 
Bu toplantıda IS günlük ta-

kas muameleleri tetkik oluna
cak hanri memlekete daha zi
yade takas muamelesi yapıldı-
tı tesbit ed!~ec~tir. 

İl •~ıldiği üzere tayin ve 
k• ...., ;dılrniştir. 

İçiııd•brikada vesaiti nakli
llıı e teslim bir ton çimen

u .... ••tıı fiyatı: 

El dokuma tezgahları 
kongresi 

Yııkında Ankarada toplana· 
cak olan el dokuma tezgahları 
kongresi hazırlıkları ikmal. edil
mek üzeredir. Koni'reye Istan
buldan da bir heyet iştirak ede
cektir. heyete yazma ve doku
ma kooparatifi reisi B. Yahya 
YılmazUirk riyaset edecektir. 
Heyet kongre riyaıetine veril
mek ünre bir aizamname pro· 
jesi hazırlamıştır. 

lir-. Portıand çimentosunun 

t:t Ç•bulc: ıertle.ıen Portland 

1 
it 
0•tınun Süper siman 18 o . 

t ..... 8· a• ır ton asgari toptan 
llded'd· 
8 

ı ır. 

kO' -, u fiatlar 1-2 939 dan 
.J tı:ı c . 

Bu projede yurdun muhtelif 
c•' •c. arıdir. 

sa~et rnaksadiyle kendi 
lo '•na fabrikalardan çi
tı •a~n alan tüccarlar sat

yerlerinde dokunan ~alların 
kaliteleri hakkında izahat ve· 
rilmektedir. 

İl " Çınıentoya fabrikadan 
tı,t '••taları içinde ton sa -

inil 
t ~l ·mağaza, depo masra-
"e r olarak azami 50 ku

•1rıca teslim mahallin· 
i~'"bt nıahalline kadarki 
c,~• belediyelerce kabul 

'dtb· ~ini masraflarını ili· 
•lırler .b . 

ank--v-e-ç-imento 
tib fabrikaları 

llnlc 
~... tarafından evvelce 

Çiıtı lcllrarlattırılan Anado· 
. ento T- k ile I< ur Anonim Şir-
llln lrtal çimento fabri· 

Kongre riyaıeti, yurdun muh
telif yerleriude bulunaa do
kuma sanayiinin iatandardizeai 
için lizımgelen tedbirleri alacak-

tır. 

İnebolu limanı 
genişliyor 

lneboludan limanımıza gelen 
haberlere göre İnebolu limanı
nın genişletilmesine başlanmış-

t Sırf bu maksatla lnebolu· 
ır . 

ya gitmiş olan mühend.ialer .b~-
yük bir ehemmiyetle ı'e gırış-

mişlerdir. 
Evveli limanın keffi yapıla-

hçit '!111ınasından şimdilik 
liba lbışlir. 

f1 İti :le bu fabrikaların ica-
11,d\l •dar daima fazla stok 

'lılağa mecbur edecek-

caktır. Ke,if bittikten sonra in
şaat mevsiminde inşaata başla-
aacaktır. 
Limanın genitletilmesile ine· 

bolunun iktisadi bakımdan iler
liyecej"i kuvntle umulmaktadır 

iit)f - . . 1 1Ye- Iıveç Ticaret ve Klırıng an aşma-
ı~a bağlı protokoldaki listede münderiç 

diğer emtia tabirinin tadili hakkında •' " ~ kanun 
ıı· "\lıa No 3566 Ka~ul tarihi: 18-1-939 
~~ • •L' i•t· • 1- '>iM\• 1 k 1 Hükumete verılen aalauıye-

'nad ~QH numara ı anun a i T' t 
• 0 iıaı. A ••, 31 kinane.vel 1937 tarihli Türkiye· ıveç ıcare. ve 

· • "lll - d · "dıger ••., t b •ınıaaına batlı protokoldaki listede muo erıç 
938 

L. a lriıı"ın t d'l' d l L-k- t'le 29 trmmuz q'lld a ı ı zımnın a aveç au um• ı • 
ltt,d:e teati edilea notalar kabul ve tastik edilmit~ir. 
Ptt,dd 2- Bu kanun neıri tarihinden muteberdır. 
d • 3- B l V k'll · Heyeti me· t Ut, u kanunun tatbikına cra e ı erı 

20-1-939 
6' 
t a,, V 

11
. Notalar 

liGıc • ıl, 
· . Clnıeu · . ıih· ttar dai· 

4
,,. 1 •le a ._,. etnriae n Hariciye Vekiletinın •• ıye 

"' ilL "•na.ta · · istinaden, ~ il~ •ereyan eden noktai nazar teatıaıne . 
r ••un 193 k"' "dıger 1l., fa 

1 
7 tarilali protokola batlı liıtede mez ur 

t• '-ı: • 1111• ber.-eçlai ati ıekild tadiliai teklif ile teref kaza· 
I' i<\'Gn 

llıalıte::aP•rnuldu emtia, yün n pamuk ipliti ve jOtlü meaau-
Şu,••ı olmak Gzere diter emtia,.. . 

llaukarrerdir lıu yukarıda mezkur tadilatın mnakablıne 

ıtlmulü olmayacak •• lsve; menteli olup diter emtia l&ataıoriaine 
giren n işbu tadilatın Türk gümrüklerine teblit olnnaHtı tarihe 
kadar İsveçten idhal olunacak emtia ile bu tarihten evvel lne~
ten Türkiyeye aevkedilmit bulunan emtia bedelleri {diter emtia) 
faıhna tahsis edilmit olan 129.600 liralık emtia plafonundH ,ten
zil olunacakbr. işbu teklif Tirk H1lkrtmetinin tasvibine iktiran 
eylediti takdirde keyfiyetin tarafıma teyid olunmasını n bu aota 
teatisinin her iki Hükumetimiz araaıncia bu hususta baaıl olan 
anlatmanın teyidi olarak tellikki olunmasını eluelAnaJnzdanı ri
ca ederim. 

En derin hürmetlerimin kabulGnü rica ederim Bay Vekil. 
EkaelAoa 

Nabil Batı 
Hariciy~ Vekaleti 
Kitibi Umumi Muavini 

Ankara 
Bay Maalahatrüzar, 
Bu ıtinkü tarihli, aşatıd• yazılı mektubunuzu aldıfımı teyid 

ile ıeref kazanırım: ~ 
"HlikQmetimin emrine ve hariciye Vekaletinin Hl&biyettar 1 

dairesi ile aramda cereyan edea noktai naııar teatisine istinaden, 
31 ilkkinun 937 tarilııli protokola baj'h listede mezkilr "direr em
tia" faslının berveçhiati şekilde tadilini teklif ile şeref kazanırım: 

116 Yün •e pamuklu emtia, yün ve pamuk iplij'İ ve jitlü men
sucat müstesna olmak üzere dijer emtia •• 

Şuraııı mukarrerdir ki yukarda mezk6r tadilltın mukabline 
4umulü olmıyacak ve isveç meqe olup diter emtia katagoriıine 
giren ve iqbu tadilatın Türk rümrüklerine teblit olunacatı tarihe 
kadar İaveçten idhal olunacak emtia ile ba tarihten evnl İave~
ten Tiirkiyeye Hvk edilmiş bulunan emtia bedelleri (direr emtia) 
faslına tabsiı edilmi' olan 129600 liralık emtia plifonundan teazil 
olunacaktır. ltbıı teklif Tfirk Hükümetinio tanibine iktiran eyle
digi takdirde keyfiyetin tarafıma teyid olunmaıını ve bu. nota tea• 
tiıinin her iki hük6metimiz arasında bu hususta haaıl olan anlaı
manın teyidi olarak telikkı olunmasını ekaeliaaınızdan rica ede
rim. 

Cumhuriyet HiikOmeti itb11 teklifi kabul eylediti cihetle yu
karıda sureti yaZ1lı nota muhteviyatile mutabık oJ4utunu beyaa 
ederim. 

Derin hürmetlerimin kabülünl rica ederim Bay Maalahatrüzar 
Bay Cari Jan Stentarn ineç MaslahatrOurı 

Ankara 

Düstur Kanun 
No tertib Cild Sahife 

22SM Ticaret mukavelesi aktetmiyen 
devletler ülkesinden Türkiyeye 
yapılacak idbalita memnuiyetle
re veya tabClid ve takyidleria tat
bikına dair olan 1873 numaralı 

Resmi 
ıazete 

Sayı 

kanuaa müzeyyel kanun 3 14 1518 2432 

3463 Türkiye İıveç Ticaret ve kliring 
Anlatmasına merbut protokol
da icra edilecek detitiklik bak-
kıada kanua 3 19 lMI 3950 
Türkiye laveç tıcaret anlaşmaları için 
4050 sayılı Resmi Gazeteye ilitik 
fihristin 12 nci uhifeaindeki 3363 
numarab kanun haıiyeaiae bakınız. 

a) M 0 N AK A SAL A R 

ln~aat - fanıirat - Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Çarşamba Belediye Riyasetinden: 

Çarşamba kasabasının yaptırılmakta olan hali haz1r laa
ritasının mesaha ve ölçüsü neticesi evvelki keşfinden elli 
hektar meskün ve 25 hektara da gayrı meskiio olmak üze
re 75 hektar daha keşfe zaruret hazıl olduğundan 16 şu
bat 1939 perşembe günti saat 1 t de isteklisine verilmek 
üzere açı~ eksiltmeye &f ağıdaki şartlar dairesinde çtka
rılmıştır. 

Yapılacak halihazır bari tanın meskun olanının muham
men bedeli 24 gayri meıküoü 11 lira üzerindeadir. 

Eksiltme açık eksiltme usulile 2490 aayılı kanun mu• 
cibince icra kalmacaktır. 

Muvakkat teminat 111 liradır. 
Şartname ve mukaYelename naha vekileti celilesince 

tanzim kılınmış olan şehir ve kasabaların halihazır bari
talaranm abnmasana ait olan talimatname eıaıma 16redir. 

İsteklilerin 16 şuhat 1939 perşembe ıünü saat 11 de 
Çarşamba belediye encilmeni tarafından ihalesi yapılaca· 

ğından hazır bulunmaları ve arzu edenlere tartname Ye 
mukavelename irneklerinin oeleeliyece meccanen verilece· 
ği ilin olunur. 

Trabzon Belediye Enclimeninden : 

Şehir kulübü arkasındaki meydanlıkta inşa ettirileceği 
ilin edilen hali inşaatından sarfınazarlar yerine 149 lira 
64 kurut bedeli bir bevilhane pazarlıkla inşa ettirileceiin
den taliplerin 3ah ve cuma güııleri saat ı 4 de eucümene 
milracaatları iJAn olunur. 

Adana Belediye Riyasetinden : 

Yeni mezarlık Gasilllane 'le sair müıtemilltında ya
pılacak tamirat ve tesint işi açık olarak ekıi!tmere ko
nulmuştur. 

Keşif bedeli 1612,45 liradır. 

Muvakkat teminatı 120,93 lir adar. İhale tarihinde• bir 
gün evvel mal sandığ'ına yatıral1111ş olacaktır. 

İhale şubatın 16 ıncı perşembe günü saat on beşte 
b~lediye encümeninde yapılacaktır. 

Bu ite ait keşif, şartname, proje ve sair evrak bele
diye fen işleri müdürlüğündedir. İstiyenler orada görebi
lirler. 

Taliplerin ihale günü teminatlarile birlikte belediye 
encümenine meracaatları ilin olunur. 

Mersin Belediye RiyasetindeD : 

Kurtuluş, orta okul ve pazar caddeleriude yeniden 
inşa edilecek 8000 lira bedeli keıifli parke ve beton kal
dırım inşaatı 10.2.939 cuma güoü saat 15 te ihale edil
mek lzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bo eksiltmeye girmek isteyenlerin Ticaret odasında 
kayıtlı bulundaklarana ve bu gibi itleri yapmaya ehil ol
duklarına dair vesikaları ve keşif bedelinin ylzde 7,5 
nisbetinde muvakkat teminat makbuzu veya banka mek
tubu ile birlikte belediye dairesinde toplanacak encüme
ne müracaat eylemeleri ve bu işe ait proje ve şartname
yi 4 kurut bedel mukabilinde fen dairesinden alabilecek
leri ilan olunur. 

Mardin Valiliğinden : 

Mardin'de yeniden yapılacak olan 25 yatakla memleket 
hastanesi birinci kııım inşaatı 19. l .93SJ tarihinden itibaren 
l S gün müddetle Ye kapalı ıarf uıulile eksiltmeye çıka
rılmııtır. 

Keşif bedeli 2Ml6 lira 29 kuruştur. 
Eksiltme 7 .2.939 tarihinde sah glioü saat 11 te vill

yet encimeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1951 lira 22 kuruştur. 
isteklilerin ihale gllnilnden llakal sekiz giln evvel ve· 

sikaları almıt olmaları lazımdır. Ehliyet Yesikası ibraı 

etmiyenler ekıiltmeye istirik edemezler. 
Evrakı keşfiyeyi g&rmek ve bu huıuıta daha fazla 

malümat almak iıtiyen taliplerin Yiliyet encümenine mü· 

racaatları ilin olunur. 

Bayramiç Belediye Reislitinden : 

Tahminen 40 hektarı meskiin 40 hektarı gayrimeakün 
kısımdan ibaret Bayramiç kasaba merkezinin haritası ya· 
pılma iti 4 t•bat 939 dan itibaren 24 ıubat 93g tarihine 
kadar 20 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

Meskun kısımların behet hektarı 20 gayrimeskiin kı
ıımlarınan beher hektarı 10 liradır. 

Bedeli muhammen 1200 liradır. Muvakkat teminat 90 
liradır. 

Müsabakaya girmek istiyenluin bu ifi yapabilecekle
rine dair nafıa vekaletinden alınmıı ehliyet veıikalarını 
ibraz etmeleri şarttır. 

Haritalar nafıa vekiletinin 13.3.939 tarila ve 29 sayılı 
bükümleri dahilinde yapılacaktır. 

Yapılacak kısım hudud krokisile ıartname Ye teferüa· 
tı Bayramiç belediyesinde görülebilir. 

Müteahhidin iıtihkakı 938 Ye 939 finansal yıla blltçe· 
ıinden 6denecektir. 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 
e 

Bu gün nan olunan MQnakasaıar ve MQzayec:lelar Listesi 

Cln•i Şekli Mabm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Sa al 

a MOnakasaıar 

lnıeat, Tamirat, Nafıa fflerl, Malzeme Harıta 

Heli inı. 
Terme köprüsünün anroşman ve pere int. 
Parke ve beton kaldırım in4 (şart 4 kr.) 

Yeni mezarlıtJnda yap. taa:irat ve ieaiıat 
Çarıamba kuabuının halihazır haritaaı taaıı· 

mi 

paz. 
kapalı ı. 

aç. ekı. 

• ,, 

149 64 
11503 42 
8000 -
1612 45 

Mardinde yeniden yap. 25 yatakla Memleket 
bast. inı. (1 k111m) 

kapala z. 26016 29 

Bayram19 kuabuının 80 hektarlık haritası tan• ai. ekı. 1200 -
zimi işi 

Balık gemisiı:ıia tadillt ve tamiratı kapalı z. 
lrıceauda ilk okul binası tamiri (temd) 

Deniz sevk memurlu2'u devri çark anbarıı:ıın tevıii aç. ekı. 

lllolar, Kllnlk ve ispençiyari alAt, Hastane Lav. 

Veteriner ileti: 14 kal. paz. 

Etektrlk ·Havagazı·Kalorifar (tealaat ve malzmaal) 

Standard marka 35 hatlı dahili otomatik tele
fon santralanın 70 batta ve 16 harici telefo
au 21 ha• olarak tevsii 

Mensucat, Elblse, Kundura, Oamaıır v.a. 

iloieelik lacivert kumaş: 489 m. 
Siyah vidala iskarpin: 181 çift 
Palto ıümrük kolcuları için: 335 ad. 
Battaniye: 3000 ad. 

pu. 

aç. ekı. 

" 
" kapalı z. 

Mobllyı va bDro &fyaaı, Mu••mba·Halı v.s. 

Yazı muası: 4 ad. 

Nakliyat· Bofaltma -Yükhdm 

Kamiir tahmil ve tahliyesi 

MDteferrlk 

Parke taşı: 100000 .ad. 
Kapıül: 6000000 ad.-çif t ıustalı kapıül: 1000000 

ad .-çiriı: 120 k.-monta çiviıi: 792 k. · afat 
9ivi: 480 kanral-çelilc çember: 120 k.-kabara 
çivi•i: 2760 k.-zımpara ki~adı: 2000 m.·ölcçe 
perçin çivisi: 432 k.-ökçe takviye çiviıi: 180 k. 

Keten ipliği 9 katlı: 144 k. • 3 katlı: 216 k. 
Nalça: 24500 çift 
Şose taıı: 2660 ıı:ı. 

Elektrik şebekesi demir direkleri: 250 ad. (40 
t.)-U ve köşebent travera demiri: 1,5 t.- de
mir civata ve somun: 300 k. (temd) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Arpa: S2 t. 

b Müzayedeler 

Matbaa makineleri ve edevatı 
Demır saç boru ray v.s. 
Bina yılı.ıntm: 150 t. 
Tütün: 8852 k. 
Odun: 776 kental (temd) 
Meşe kömürü 
Gürgen ve meşe karışık odun: 2115 kental 
Meşe kömürü: 712 kental 

- ·-

pu. 

kapah z. 

kapalı ı. 

aç. ıkı. 

,, 

" pu. 

aç. art. 

" 
" 

a9. art. 

• ,, 
• 

9995 -
3158 89 
l320 50 

238 -

2250 -

1956 -
905 -

4736 90 
21~30 -

2988 -

2102 40 
7!5 -

4156 90 

1820 -
- -

1875 -
- -

77 60 

İhale Bayramiç belediye encümeninde yapılacaktır. 
Münadi masrafı talibine aiddir. 
2490 sayıla kanunun 25 nci maddesi mucibince ihale

yi müteakib 15 gün zarfında teminatı katiyeye ibliğı ve 
mukavelenin bu müddet zarfıoda noterce tanzim ettiril
mesi ve bu gibi masrafların kendisine ait olacağı. 

Talihlerin ihale günü olan 24 şubat 939 tarihine rast
lıyan cuma günü saat 14 de Bayramiç belediye encüme
niade hazır bulunmaları lazımdır. 

Samsun Vilayetinden: 

Ek iltmeye konulan iş Terme kasabası içindeki 
köprüsünün anroşman ve pere inşaatıdır. 

Keşif bedeli 11503 lira 42 kuruştur. 
Muvakkat teminat 862 lira 76 kuruştur. Teminat 

kasına yatırılacaktır. 
1 hale 939 senesi şubatın 13 ü acü pazartesi günü 

te Vılayet Daimi Encümeninde kapalı zarf usulile 
caktır. 

Bu işe ait vesikalar şunlardır. 
A-Keşif hülasası 

B-Eksil tme şartnamesi 
C-F enni ve hususi şartname. 
O-Proje 
E-Mukavele projesi 
F-Bayındırlık işleri genel ınrtnamesi ile fOSe 

rüler fenni şartnamesi. 

Terme 

İş ban-

saat 15 
yapıla-

ve köp· 

- - Trabzon Belediyesi salı ve cuma 14 
862 16 Samıun Vilayeti 13-2-39 15 -
- - Mersin Belediyesi 10-2·39 15 -
120 93 Adana • 16-2-39 ıs -
111 - Çarşamba • 16·2·39 11 -

1951 22 Mardia Valilifi 7-2-~9 13 -

90 - Bayramıç Beled. 24-2-39 14 -

749 62 Yükıek Deniz Ticaret Mek. Müd. 13-2-39 13 -
Kayaeri Viliyeti 9-2-39 

249 04 Deniz Lvz. SAK Kaumpa4a 9-2-39 14 -

18 - GQmr. Mub. Gen. Komut. l.t . .S~K 7-l-39 16 -

191 :U lat. Ollmrülcleri Baımtld. 9-2-39 10 -

147 -
68 -

356 -
1599 1'5 

900 -

487 50 
224 10 

157 68 
55 1J 

311 77 

136 50 
- -
140 63 
- -

5 82 

1ıt. Erkek Ôfret. Ok. SAK 

• • 
GOmr. Mulı. Gen. Komut. 1.t. SAK 
Denia Lvz. SAK Kasımpaşa 

Trabzon Belediyesi 

O.O.Yolları Haydarpaf& 

Ta,,us Belediye.i 
lıt. Jandarma SAK 

. ,, 
" " Sinop Vilayeti 

izine Beled. 

~öle l .. kbaı:ıe Dir. 

D.D.Y. !.rzurum 
Kara Vakıf. Memur. 
D. D. Y. Ankara 
ini.İsar. Samsun Baımtld. 
Samıun Orman Mad. 
Dörtyol ,, Bölge Şcfliti 

• " 
• . ,. 

8 2-39 
8-2-39 

14-2-'9 
7-2-39 

10 -
10 -
11 -
14 -

aah ve euma 14 

9-2-39 15 -

9-2-39 15 -
20-2-39 ı 1 -

i0·2·39 14 -
lO-:l-39 15 -

1 ay zarfında 
6-2-39 10 

10-l-39 14 -

6-2-39 15 -
6-2-39 14 -

17-2-39· 15 -
22-2-39 15 -
14-2-39 14 -
8-2·39 15 -
9-2-39 15 -
8-2-39 15 -

Eksiltmeye girmek için cari sene içinde ticaret odasında 
kaytıh bulunduğuna dair ve::ıika ile bu husustaki talima~ 

gereğince ihale tarihindeıı sekiz gün evvel Sam3un villye
tine müracaatle istihsal Pdilmi~ ehliyet vesika!ı ibrazı şarttır, 

Vesizalar teminat mektubu veya makbuzu bir zarfa ke· 
nacak ve teklif m~ktubları da imzalı olduğu halde o zarfın 
içinde ikinci kapalı bir zarfta olacaktır. 

Zarflar ihale günü saat 15 e kadar Samsun vilayet daimi 
encümen reiıtliğine verilmiş bulunacaktır. 

İhale 2490 ısayıh kanun hükümlerine göredir. 
lstakliler bu işe ait evrakı bila bedel villy~t nafıa mi

düdüklerinde görebilirler. 

Kayseri Vilayetinden : 
İncesu merkezindeki ilk okul binasının tamiri 3158 lira 

89 kuruıluk keşif varakaıı ve fartoamesi üzerine ek~ 
siltmeye konulmuf iıe de talip çıkmamıı olduğundas ek
siltmenin 9.2.939 perşembe gününe talik edilmit olduğu 

ve taliplerin mezkür günde encümeni vilayete müracaat
ları ilin olunur. 

Deniz Levazım Satınalma Komiıyonundan : 
Keşif bedeli 3320 lira 50 kurut olan aeoiz sevk me

murluğu devri çArkanbarının tevsii açık eksiltmeye konul
muı olup 9.2.939 tarıhine rasthyan perşembe günü saat 
aaat 1.f de eksiltmesi yapılacaktır. 

4 Şubat~ 

ilk teminatı 24 lira 04 kuruş olup şartn mesj k0 

yondan parasız olarak alınabilir. 
İsteklilerin 2490 1ayıh kanunda yaıılı vesikalarla b! 

ber belli gUn ve saatte Kasımpaşada bulunan kooıis 
müracaatları. 

Ylkıek Deaiz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 
Mektebimize aid bulunan balık gemisinde yapıl• 

tadilat ve tamirat kapalı zarf usulite ek iltmeye ko 
muş olup keşif bedeli 9995 lira ve muvakkat telll 

1 
la,:a 

7 49 H ra 62 kuruştur. 11 
Eksiltme 13.2.939 tarihine müsadif pazartesi günii 400ô 

13 te mektebde toplanacak komisyonca yapılacaktır· ~trd 
Bunlara aid keşifname ve şartnameleri görmek ,e d:•• 

mak ar.ıu edenler mektep muha ebesine müracaat e ltıi 

lidirler. 8 
Eksiltmeye ittirak edeceklerin 2490 sayılı kanun lnuh 

ve 3 ncü maddelerindeki evsafı haiz ve Ticaret oda . i 
1939 yıh belgesini himil olmaları ve bu işe benzer • ~~~f 
liralık iş yaptıklarına .iair resmi veya muteb r "ie ı 
komisyona ibraz etmeleri lAzımdır. 

Muvakkat teminatın teslim yeri İstanbul yüksek 
tebler muhaaebeciliğidir. Talihler, kapalı ~ rflarıDı, 
ıeçen kanunun tarifah d iresinde ihzar ederek ekstı 
aaatinden bir saat evvel olan saat 12 ye kadar kooıif 
riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

• * • 
Beyoilunda Kumbaracı yoku~u parke kaldırım ta 

Ba.k: 1st. Belediyesi ilanlarına. 6Q 

İIAçlar, Klinik ve ispençiyari _a_l_at_:_ 

Gllmrük Muhafaza Genel Komutanlığı i!:itanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

Gümrük muhafaza teşkilatı için 14 kalem veter 

8 

k 
t 
b 

ileti 7 2.939 sah günü saat 16 da pazarlığı yapılac• Naı 
Tasınlanan tutarı 238 lira ve ilk teminatı 18 lir• lha 
Şartname ve listesi komisyondadır. Görülebilir. 
iateklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları 

kaauDi vesikalarile birlikte Galata eski ithalat güı11" kıır 
binasındaki komisyona gelmeleri. &aa 

dar 

61oktrik, Havagazı, (~~rifer Tesisat . .!~Malz~ aı,tı 

lstanbul Gümrükl r Başmüdürlüğünden: 
İatanbul Gümrük Başmüdürlüğünde mevcut Staudard 111•1 

hatlı dahili otomatik telefon santralının 70 hatta ve 16 harici 
fonun 21 hat olarak tevsii 9-2-39 pazart si günü saat 10 d• . 
aayıh kanunun D fıkra ma göre pazarlıkla yaptmlacaktır·, ~"le 

ihale bedeli 2550 lira olan bu işin ilk teminat akçe11i 19 ~ tı 
25 kuruttur. kur 

i,in cins ve evsafını göıterir plan ve fenni şartnamesi Je 487 
ıeniıinde her gün görülebilir. IS 

İıteklilerin kanuni veaikalarile birlikte başmüdürlüktoki le 
yona muayye ıaatto gelmeleri ilin olunur. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 
~tı> 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı iatanbul Satıoaltı' le 

Komisyonundan : a~ 

Gümrük kolcuları için 335 tane paltonun 14-2·39 sah 
ıaat 11 de açık ekıiltmesi yapılacaktır. 

Tahmini tı•tarı 4736 lira 90 kuruş ve ilk teminatı 356 Jif' 
Şartname ve eYsaf!arı komisyondadır. Görülebilir. ~ 
l.teklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve 

ni. veıikalarile birlikte Galatada eıki ithalat Gümrüğü bin11 tı 
ki komiıyooa gelmelt!ri. -·--- lJ e 

ne 
Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan . 

Tahmin edilen bedeli 21330 lira olan 3000 adet llıu 
taniye 7.2.939 tarihine rastlıyan Salı günü saat 14 te ltlir 
pah zarfla alınmak tizere ek iltmeye konul uştur. 1ıtrj 

İlk teminatı 1599 lira 75 kuruş olup şartnamesi 
gün Komisyondan parasız olarak alınabilir. ~ili 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde. ~ 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç bellı ~ i 
ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyon başkaolı de 
makbuz mukabilinde vermeleri. 

lıtanb•l Erkek Ötretmcn Okulu Satınalma Komisyonussf 

Cinıi Miktarı Muh. Fi. Tutarı L. ilk t•~ 
Elblıelik laciv rt kumaş 489 metre 400 krt. 1956,00 J4, 
Siyah Yidala iıkarpin 181 çift 500 " 905,00 @ 

Okulumuz: talebeıi için alınl\cak elbiselik kumaş ve i•~ 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Ekıiltme 8 şubat çl 
ba ıiinü 1& t 10 da Liıeler muhasebeciliğinde yapılacaktı''. kil 
lerin nümune ve şnrtnameleri görmek için okula ve ek•~ il ; 
girmek için de mezlıur gün ve sııntte yüzde i.5 teminat p 
veya makbuzl arile komisyona mürat:aatleri ilin olunur. rac 
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01 ~ilya, fv ve Bilro eşyası, Muıamba, Halı v.s. 

Trabzon Belediyesinden: 

1 Belediye dairesi için 4 adet yazı masası pazarlıkla yapı· 
aeağından taliplerin salı ve cuma günleri saat 14 de encü· 
lllene nı .. 
~ uracaatları ilan olunur. 

!!!:: %&:zs 

• 
~_yat: Boşaltma . Yükletme ve s. 

Devlet Demiryolları işletme U. Müdürlüğünden: . . 
4~8Ydarpaşa depo11unıı bir ene zarfında gelecek olan tııhmınen 
" O ton rnaden kömürünün vagonlardan yere boşaltılması ve 
Jerden , .... k" -ki ·1 · · ı · . 9·2·39 tarihine llıtıı • 'U>a ıne ve vagonlara yu etı meu ış erı . • .. 

e de a~ı.f perşembe günü aat 15 le Hayderpaşa gar bınası ~ah~lın· 
t 1,1•8•rınci işletme komisyonu tarafından kapalı zarf usulıle ıha· 

1 Yapılacaktır. 
Beher ton kömürün tahliyesi 10 ve tahmili için de 20 kuruş 

llıuba 
( . rnrnen bedel konmuştur. . 

5 
Y" lıteklilerin 900 lira muvakkat teminat makbuzıle kanun.un ta· 
'l. ın etliği vesil a ve teklif mektuplarını ayni gün saat 14 e kadar 

f llrfın k . . . . . . . ~ d B . oınısyon Reıslığıne verılmesı lazı~. ır: . 
t u ışe ait şartnameler Haydarpaşa bırıncı ışletme komiıyonu 
ltafınd d, an parasız verilir. 

İstanbul Jandarma Sahnalma Komisyonundan : 
Tahmin İlk İhale günü 

bedeli teminatı ve saatı 

60o Cins ve miktarı lira 
OOoo adet kapsül, ı 000000 çift 

k~stalı kapsül, 120 kilo çiriş, 79'l 

1 
ı. lllonta çivisi, 480 kangal ağaç 

b 20 ki. çelik çember, 2760 ki. ka-
k~~a çivisi, 2000 metre zımpara 
agıdı, 432 ki. ökçe perçin çivisi, 

kr. lira kr. 

2988 224 10 ı 4!80. ki. ökçe takviye çhısi 
k· kı. 9 katlı l<eten iplik ve 216 

~ t.ı ı. 3 
•-.aı " " " 

2 t02 40 157 68 

s İh Ça 24500 çift 
alesi 20 şubat 939 pazartesi günü saat 11 den 15 e 

735 55 13 

kadar yapıl cnktır. 
fi k Cin i, miktarı, tahmin bedelleri ve ilk teminatları yu· 

8 lltt~a yazılı 13 k.ılem kundura malzemesi yazılı gün ve 
dııauerde açık eksiltmelerle Gedikpaşadald İstanbul Jan

Cltrna satmalma komisyonunca alınacaktır. 
aJ Şartnameleri bedelsiz olarak adı geçen komisyondan 

1111l~ilir vey hergün görülebilir. 
tıcıtı24?<> sayılı kanun şartlarını haiz ~steklilerin ilk temi-

,. arıle yaııh gün ve sa ... tlerde komısyona gelmt>leri. 

Tarus Beled1H5'ınden: 

b 
1

1'arsusta vagon teslimi \e loprakkal<· taşı oJmak şaıtile 
~ledıyemizcP ıO) h n adet puKe taşı kapalı zarf u ... ulile 

katın alınacaktır Beber taşın muhammen bedeli allı hııçıık 
e 4~;uş olup heyeti umumi) e ... nin ı~uvakl--·ıt temin~~ .. .ıkçe~i 

l~ lıra SO kuruştur. lhalt·sı 9.2.9 ~9 per~Pınbe gunu saat 
il te h"lediy encı.imrni rle ~ 1 n .ıca~ından i:::teklilcrin şart· 
anıe · ı ·ı~ 1 orneklerını beledı)emiıde11 arama arı ı an o unur. --

Sinop Vi ayetinden: 

25 Vilayf"t daimi encümeni k.ırnrile ek iltıneye çıkarılmış 
'
1
6kO llletro ınıkiih şo e: taşı a 30 günliik mı.iddeti içinde 
f' ı· . k ·ı ·ı ısı le k ısı çıkmadığından 2490 s:ıy ılı arttıı ma, e ·sı tmfe.kve 1 b1 ~ 
anuı.un 43 uncü madde.inın son fıkra~rnın tev ı ·an ır 

Y rn·· 
Uddetle paladığa bırakıldığı ilun olunur. ----

Ezine Belediyc:::iııden: 

~!ek Cin i '.\lıktarı 

Muham. l\luvk. 
bedeli 

Lira K 

t~ıninat 

Lira K 
t.; lrık şebeke demir direkleri 250 ad.40t.) 
ne"~ kö ebenttravıarsdemıri 1500 kılo )4156 90 311 77 

l'lııt . ) A cıvata ve . omun 300 » 
tQ çık ek ıltmıye çıkarılan yukarıda muhammen bedeli ve 

Uvakk . ~ · t bek" de-te lll" at temınatı yazılı Ezıne elektrık tesı"'a 1 şe 
ta:;l ~ıre leri ve tefcrrüatına talip çıkın ıdığındıın 28. l.939. 

ll~nde~ itibarnn 10 gün daha uzatılmıştır. . 
'la· ale 1 6.2 939 pazartesi günü saat lO da F.:zıııe lıel~diye 

ıresind . • 
1\ . _e encümen huzurunda yapılacaktır. , , 

JJİ Sin: eşılrıame ve yeni hı..ısusi şartnamesi lstıuıhıılrla l aş h.an 

rlı den cı katta (Saz maş) şirketınden ve Eziııe belediye kalemın-
Parn ız .1. 1 verı ır. . . 

likte ~eklilerin kanuni vesaik ve muvakkat teminatlarıle, bır-
ıhale gün ve s .. atinde müracaatleri ilan olunur. 

tıak 
:~ ~bire, Et v Sebze : 
~ 
,~, Göle İnekhane Direktörlüğünden: 
l~ı lııekh ı k uzere "v af aııe damızlıklarının yem ihtiyacını karşı oma 

t · \tp ş ' 1 32 bin -'110 e-raıti ınekhane nıüdürlüğiinde hu unan 
ılpıı:' arpa ::! 1 gün müddetle mıinakasaya konulmuştıır. Ta-

rın ıo .. 
tacae.u .2.939 günü saat 14 de Göledeki komisyona mu-

arı bilit olunur. 

• 

M0NAKASA GAZETESi 

•• 
DELE 

Devlet Demiryolları 1 O cu İşletme Müdürlüğünden: 
İdaremize ait mülga matbaauın t 820 lira muhammen 

kıymetli matbaa makineleri Ye edevatı 28.1.939 tarihin
den itibaren on bet gün •üddetle açık artırmaya ko11-
muştur. 

İhalesi 6.2.939 pazartesi günü saat on beşte lirzuru• 
Göl başı semtinde 10 ncu işletme binasında müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat miktarı 136 lira 
50 kuruştur. 

İstekliler bu makineleri hergün için onuncu işletme 
mağaza ambarında görebilirler. 

Taliblerin muayyen günde komisyona müracaatları ilan 
olunur. 

Kars V nkıflar Memurluğundan : 
Adet 

3 dişli değirmen çarhı 
8 iki takım demir mağaza kepengi 
2 demir boru 
2 Demir ray 

Vakıflar idaresi ambarında mevcut adet ve cinsleri 
yukarıda yazılı eşya ilo bir miktar demir ve saç parça· 
ları 6.2.939 pazartesi günü sa1ıtt t4 de vakıflar idaresin· 
de pazarlıkla satılacaktır. Muhammen bedellerı yirmi lira 
muvakkat teminatı bira lira elli kuruştur. 

İsteklilerin mezkur gön ve saata kadar Kan vakıflar 
idaresine müracaatları bilit olunur. 

Devlet Demiryolları İkinci İşletme Arttırma Ye Eksiltme 
Komisyonundan: 

Ankara istasyonunda idaremize ait yıkılan binalardan 
çıkan azami 150 ton mikt&rmdaki yakımlık ahşap malıe· 
me bina (yıkıntısı) 17.2.939 tarihine rasthyan cuma günü 
saat 15 te Ankara istasyonunda ikinci işletme binasında 
toplanacak komisyonumuz tarafından ihalesi yapılmak üze· 
re açık arttırma suretile satışa çıkarılmııtır. Muhammen 
bedeli 1875 liradır. lıteklilerin 140,63 liralık muvakkat 
teminat makbuz veya banka mektublarile kanunun tayin 
ettiği vesaiki hamilen muayyen gün ve saatte komisyon· 
da hazır bulunmaları ilan olunur. 

Şartname ve mukavele projeleri ikinci iıletme kale· 
minde parasız verilmektedir. 

(De~amı 4 üncü sahifede) 

. !l 
inhisarlar U. Müdürlüğünden: ' 

Cinsi Miktarı 

Tonga ipi 10000 kilo 
Kristal ya· 
zı takımı 

Muhammen 8. 
Beheri Tutarı 

L. Kr. L. Kr. 

- 60 6000-

% 7,5 
teminata Eksiltm~ 

L. Kr. Şekli Saatı 

450 - kapalı 15 

(8 parçalı) 40 adet 14 52 580 80 43 56 pazarlık 16 
1- Şartname ve numuneleri mucibince satın alına~ak 

( t 0.000) kilo tonga ipi ile ( 40) adet (8 parçadan ibaret) 
kristal yazı takımı hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı 
eksiltmeye konulmuştur. 

il- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizala· 
rında gösterilmiştir. 

ili- Eksiltme 7.2.939 tarihine rastlayan sah günü hiza
larında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu· 

beden alınabileceği gibi numunelerde görülebilir. 
V Kapalı eksiltmeye girmek isteyenlerin mühürlü tek-

lif mektubu kanuni vesaik ile yüzde 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfları ihale saatinden bir saat evveline ka· 
dar yukarıda adı geçen Alım Komisyon Başkanlığına mak· 
buz mukabilinde vermeleri ve pazarlıia iştirak edecekle· 
rin de muvakkat teminatları ile Komisyona gelmeleri ilin 
olunur. (443) -4-4 
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Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu 
Başkanlığından : 

Cinai 

Gazhane koku 

trfiktan 

65 Ton 

Muhammen Tutarı 

1495 Lira 
Muvakkat teminab l 12 lira 

İhale : 9.2.1939 perşembe saat : 11 de 

1- Biıyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi için bir 
ay zarfında tealim edilmek şartile 65 ton yerli Gazharae koku bir 
şartname ile ekıiltmeye çıkarılmıştır. 

'2- Ekıiltme latanbul Vilayeti Defterdarhtı Muhasebe Müdür 
lüğü Dairesinde yukarıda yazılı rün ve 1aatte yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek iç n muvakkat temiaııta Maliye Ver.· 
nesine yatırmak ve 2490 aavıh kanunda yazılı evıafı haiz olmak. 

4- Şnrtna~eyi görmek isteyenler tatil rünleri hariç Bilyilkde-
re Bahçeköy Orman Fakültesine müracaatları. (344) 3-4 

__ ::ez:::: 
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Sayfa 3 

,, Müteahhitlerin Takvimi 
rs:z 

Pazartesi 6-2-939 

Makara iplifi (MMV) ~'! 905 
Deni:nlb ve kurıunlu kara lcabloıu (lat. Telefon Müd.) !\'! 916 
Caddeboıtan iskele yolu tamiri (lıt. Beled.) .ıY: 946 
Uçuı gözltlfü (MMV) .Y! 917 
Kilim ile yazlık elbiselik kumaş (Jandr. Gen. Kom. Ank.) .I\! 937 
Dö~eme•ik kırmızı ve yeşil deri (DDY) .\! 939 
Tatvan bükOmet konağı İnf. (Tatvan Malmüd.) ;\! 939 
Kaldınm ve ıoıe tamiri (Kadıköy Vakıf. Dir.) .1\! 940 
Davar int. (Seyhan Vakıf. Dir.) .~'! 943 
Elektrik cereyan sayıcısı muhtelif voltaj ve amperaj {Nafıa Vek. lat. 

Elek. l,ı. Gen. Dir.) ~\! 943 
Kalorifer kazanı (Galatuaray Lisesi SAK) J\! 943 
Tai(ıim meydanının tanzimi (lst. Bcled.) .l\! 943 
LimAD daireıi inı. (Balıkeair Nafıa Müd.) .,! 943 
Ceviz, f11tık, Gztım ve incir (Galatasaray Liıeıi SAK) .\! 944 
Kuvarsit kumu (Aık. Fabr. U. Mlid.) .;\'! 944 
Benzin ve motörin (lnbis. U. Müd.) .1\! 945 
Zi11cir kilit ve admiraltı demiri (Gllmr. Muh. Gen. Komut. lıt.) .\'! 944 
Gaz yafı (Vize Tüm ) .ı\'! 945 
Kalorifer tesiı. (lıt. Vakıf Paralar Müd.) .I\! !)45 
Elbiae ve iskarpin (Bahkeair Ortaok. SAK) .:\! 946 
Elbiıe erkek ve kız talebeleri için (Ank. Müzilc Ôfr. Ok.) J\! 946 
Çoraplık tire ipliei (lıt. Jandr. SAK) J't; 946 
Kırtaıiye levazımı (lıt. Beled.) J\! 946 
lıiç ve malzeme (lıt. Vakıf. Dir.) ~':. 946 
Muhtelif erzak (lst. Kocaeli Talebe Yurdu Dir.) !t! 946 
Kazma, klrek ·ıe balta sapları imali (Devlet Orman İşi. M.) ~Y: 946 
Pırasa iıpanak ve lahana (Ank. Lvz.j .:\! 947 
• Koyun, keçi ve sığır deriıi (THK Gireaan Şub.) 1'! 947 
LarHn palplanşe çalı::.ılmuı işi (DDY) .ı\! 947 
Etajer, dolap, kütüphane, portmanto, sehpa v.s. (Ank. 3 cü Orta Oit. 

Dir.) l~! 949 
Portatif karyola (Ank. Lvz.} .'\! 949 
Süt, yofurt, kaymak ve tereyat (Anlc. Ortaok. SAK) .,! 949 
Elbise, battaniye ve çizme (Ank. Lvz.) .\'! 949 
Meşe cari hat traversi (DOY) J\! 949 
Kronometre uat, mane~n nndıtı ve aluminium matra (Ank. Lvz.) 949 
Küçük koaple e:!evat çantası (MMV) .-\'! 949 
Hendek kazılması, boru döşenmesi, ıu hazneleri yap. ve memur ev· 

leri inf. (Sümer Bank U. Müd.) ,:'tı 950 
* Romorlcör teknesi (Denizbank l.t. Şub.) .;\! 950 
Hükümet konafı inı. (Kastamonu Nafıa Mtid.) .I\'! 951 
Atölye t.inaaı in,. n ,, " ~! 951 
Adliye " n ,. ., • .:'! 951 
Sıhhiye • ,, (DOY Malatya) .~! 951 
Kolıt kömürü (Diyarbakır Numune Hast.) .\! 951 
* Batday (THK Ilgın Şub.) .M 951 
"' Masa, dolab v.a. demirbao eşya (Kar~ Gümrük Müd.) 11! 951 
Şose inş. (Gaziantep Vil.) .~! 95 l 
Silindir için malıeme (Samsun VH.) ~'! 951 
Otel, kaz:ino ve lokanta için karyola, yatak. ıandalya, mua v.ı. 

(Muğla Vil.) .~ 953 
Limen (Tophane Lvı:.) .ı\! 953 
Ceuevi tamiri (Sıva1 Nafıa Müd.) JY? ''4 
• Dosoto marka otomobil (Anlc. 0efterdar.) J\! 954 
Parke taşı (lıt. Belod.) ~\'! 955 
Tıb fakültesinde yap. tamirat (lıt. Ünivers. SAK) .Ne 956 
Sığır eti (lıparta Aslc. SAK) 956 
Cami tamiri (Kaııtamonu Vakıf. Dir.) .,; 956 
Şeker ve üzüm ~Vize Tfim.) ·'': 957 

İstanbul Belediyesinden: 

Ke4if tık 

Daire adı lşin~inıi ve mahiyeti 

Beyoğlunda Kumbaracı Tamir 
yokuşu parke kaldırım 

bedeli teminata 
lira kr. lira kr 

63 IO 16 473 26 

Dairesi adı, cinıi, miktarı keşif bedeli yukarıda yazılı bulunan 
iş kapalı zarfla ekıiltme)e konulmuştur. Eksiltme 9.2.939 per4ena
be günü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. Keşif evrakı 
ve 4artname1i Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 

İıtekliler 2490 ıayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az bu 
işe benzer iş yaptığına dair ekıiltmeden evvt-1 Fen İşleri Mildilr· 
lüğünden alacaklara fen ehliyet ve Tiearet Oda11 vesikasile 473 
lira 26 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber tek· 
lif mektublarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı gGnde aut 
14 e kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu 1&attcn ıonra ve· 
rilecek zarflar kabul olunmaz. (551) 

• * * 
Silivri kazası köy okullarına lüzumu olan ve hepıine 1699 lira 

20 kuru' bedel tahmin edilen 13850 tane Marailya nevi yerli ki
remit ile 310 tane Mahya aqık ekıiltmeye kooulmuttur. Şartna
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. btekliler 2490 Hyıh ka· 
nunda yazılı veıika ve 127 lira 44 kuru9luk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 9.2.939 perşembe günü uat 14 buçukta 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (600) 

Müteahhidlerin Nazarı Dikkatine 

Nikola DA VRANOF 
Ticarethanesi 

Polonya Kontnplak ve Meşe Parke deposu 

Polonyaaın en meşhur fabrikalarının yüksek kalite 

KONTRIPLAK ve MEŞE PARKELERİ bulunur 

Adrea : Mahmut Pata Telefon: 22870 
Büyilk Yıldı:ı: ban N. 11·14 Telgraf: DAVRANO-iıtanbul 
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Adreue T616rraphlque: 
l•tanbaı - llONAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'.hui J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
11 M em e n ,t o de s F o u r n i s s e u r s ,,,; 

Objet de l'adjudication Mode Prix 
d'adjudicat eatl•atif 

A) Adjudications au Rabais 

Cautloa. 
proYlaoire 

Ueu d'adjadication et d• 
Cabier dem Claarre• 

joura Heme 

Conatructlon-Reparatlon-Trav. Publlca-Materlel de Conatructlon-Cartopraphle 

Conltructioa W. C. Gre a rre 149 64 - - Muaiclpalite Trabaon Mardi et Vandredi 14 
Travaux d' enroclaement •t conatruction perre Pti cacb 11503 42 862 76 Vilayet SamıH 13.2.39 15 

au poat 11Terme,, 
Construction pave et cbau11ee en beto• Publiqu• 8000 - - - Municipalite Meraia 10-2-39 15 
Reparation el in.tallation au cimetiire • 1612 45 120 93 

" 
Adana 16 2·39 15 

DreHement oarte bourr Çarıa•ba 
" - - 111 - " Çartaaba 16-2-39 11 -

CoHtr. bit. taôpital de 25 lits a Mardin (1 
" 

26016 29 195 22 Vilayet Mardin 7-2-39 13 -
partie) 

Dreuement earte de 80 heotarH bourr Bay-
" 

1200 - 90 - Muaioipalitj§ Bayra•it 24-2·S9 14 -
raaiç. 

Modification et reparation bateau Balık PJi oach 9995 - 749 62 Dir. Ecole Sup. Com. Mariti•e U-2-39 13 -
Reparation bltiHe ecole primaire a 3158 89 Vilayet Kayaer; 9-2-59 

lncesu (aj .) 
ArrHdiH••eat dep6t Publique 3320 50 249 04 Com. Aoh. lat. Marit. K.paıa 9-2-39 1.f -

Pf"cıdults Chimiquee et Phermeceuttques-lnstrumenta Sanltalrea-Fournlture pour H8plt.u:ıı: 

Artieleı de veHrinaire : 14 lotl. Gre a rre 238 -

Electrlcft,-Gaz-Cheuffege Centrel (lnatalletlen et Materlel) 

Arrandi.semeat de la centrale autoaatique 
interieure de 35 lirnes en celle de 70 liines 
et. la centrale exterieare de 16 liıneı en 
oelle de 21 lirnes. 

Gre a rre 2550 -

Habltlement - Chauaaures - Ttaaua - Culr• 

CouverturH en laine : 3000 p. Pli eacb 21330 -
Etoffe bleue pour habitı : 489 m. Publique 1956 -
Escarpinı noir• ı 181 pairea " 905 -
Paletots pour arenta aurveillance douane: 335 • 4736 90 

piices. 

A11Mablement pour Habltatlon et Bureeu:s-Taplaeer.le ete. 

PupitrH : 4 p. 

Tranaport-Chargement - D6chargement 

Charrement et dechariement charbon 

DIYere 

Pierreı pavh: 100000 p . 
Capsules 6000000 p.· CapsulH a doubleıı rea· 

•ort : 1000000 p.• Colle : 120 it.· Clou• : 
792 k.· Clouı en boi• : 480 Rouleaux· 
Cerceaux en acier : 120 lı:.- Papier emeri : 
2000 m.· Boulon : 432 it.· Cloas 180 it. 

Fil de lin a 9 pli•: 144 lı: .- Id. a 3 plis: 216 lı:. 

Fer İl cheval : 24500 paires 
Pierre:ı pour chaeHee : 2560 m. (aj .) 
Poteaux en fer pour reHau electrique 250 P· 

(40 t.) traveraea en fer et fer U 1,S t .· · 
Ecrouı et boulonı en fer : 300 k. (aj.) 

Provlalone 

Orre: 32 t. 

B} Adjudicationı a la ıurenchere 
Machinu et acceHoirea d'imprimerie 
Tuyaux, rait. et tôlH ea fer. 
DecombrH de biti11e : 150 
Tabaca : 8852 k. 
Boi• : 776 qaent.(aj) 
Boia de ohlne 

,, ,, • : 2115 queat. 
Cbarbon de boi• : 712 quent. 

Gre & rre - -

Pil oacb 

Pli cacb 
Publique 

" 
• 

Gre a rre 

• 
" 

Pabliqae 

" 
" 

2988 -

2102 40 
735 -

4156 90 

1820 -

187S -

77 60 

Dörtyol Ormaa Balsre Şeflitinden: 
ilçemizin Saraca ormanından bin yirmi yedi kental mefe k5 · 

mtSrll 24-1-39 günilnden itibaren 15 gün müddetle aerbeat açık 

artırmaya konulmuı ve yevmi ihaleıi 8·2-39 çarıamba rünü ıaat 
IS de mukarrer buhındutundan talip olanlardan f&rtname ve pro· 
jeyi görmek İ•tiyenler Ankara orman umum müdürlOtüne Ye 
Dörtyol orman bölre ıeflitine müraoaat edilmeai illa olunur. 

• • • llçemiaia Kelibik ormanındaa 100 metre milı:lp ıaeıe •tacı 
24.1.39 ınniiııdea itibaren 15 rün müddetle serbeat açık arthrmaya 
lı:onulmuı ve yevmi ilialesi 8.2.39 çarpmba rünl Hat 15 de mulı:ar• 
rer bulunduğundan talip olanlardan ıartname ve projeyi rörmell iı· 

teyenler Ankara orman umum •tidürlDğüne ve S•y .. aa orman çevirre 
müdürlüiüne ve Dartyol orman bölge ıeflifiae mtlracaat ~dilmesi 
illn olu.ur. 

18 - , Co... Aol.. Coa. G. Surv. Douaa. lat. 7-2-39 16 -

191 2S 

1599 75 
147 -
68-

J56 -

900 -

487 50 
224 10 

157 68 
55 13 

311 77 

U6 SO 

140 63 

5 82 

Dlr. Prlncipale Dou.ne lltanbul 9-2-S9 10 -

Com. Aeb. lat. Marit. K.paıa 7-2·39 14 -
Com. Acb. l.cole Normale lat. 8·2·39 10 -

" 8·2·39 10 -
Coa. Aıla. Co•. G. Surv. Deuan. 14·2·'9 11 -

lataabul 

Munieipalite Trabzon Mardi et Vendredi 14 

1 •r• Expl. Ch. de P'er Etat H.p~ı• '·2-39 15 -

Municipalite Tar•u• 9-2-39 15 -
Com. Ach. Comm. G. Gend. G.paoba 20-2-39 11 -

" 
" Vilayet Sinop 

Muaieipallte Eıiae 

Dir Vaoberie <t&Ie 

20-2-39 14 -
20-2-39 13 -

DaJH 1 •ois 
6-2-39 10 -

10-l·S9 14 -

10 eae Eı1pl. Ch. de fer ltat Enaru• 6-2-'9 15 -
Prlpose V akowfı Kara 6-2·S9 14 -
2 eme Expl. Ch. de Fer Etat Aakara 17-2-39 ti -
Dir. Moaopoleı Sa•ıua 22-2-'9 15 -
Dir. For•tı SamH• 14-2·'9 14 -

• D&rtyol 8-2-39 15 -
" " 9-2·'9 15 -
• " ~~ 15-

• • • h~emiıia Kındıralı ormaaınciaa 1111 kental mete Ye rür
gen karı.ık odun 25.1.939 l'Gnüaden 15 rija müddetle aerbeıt aıık: 
arbrmaya koaulmuı Ye yeYmi lbaleıi 9.2.939 perıembe rOnl uat 
15 te mukarrer bulundutu'ldan talip olanlardan ıartname Ye pro-

jeyi •armek i.teyenler Ankara ermaa u•u• aıtldllrlüj'ii ... Sey· 
laaa orman ~n~rre midiirUltü ye Dörtyol orman bölı• ıeflitine 
mGracaat edilmeıi ilin olunur. 

• •. ll9emiain Mıı,mıı ermaıundan 712 keatal m•ı• lı:öaürl 24. 1.39 
tllnladen itibaren 15 giln müddetle awbeat a\nk arthrmaya ko.al•uı 
ve yevmi ibaleai 8.2.39 ~·rıamba rüaii ıaat 15 de mukarrer buluadu· 

tundan talip olanlardan şarta••• ve projeyi rörmek iıteyenler An· 
kara orm&D •mum mGdürlütlne ve Seyban erman ıevirr• mildlrlü
pae n DOrtyol orau b61t• t•flltlDe alraeaat Mll•Ni illa olunur. 

Lundt 6·2-939 

Pil en bobine (Mia . Def. Nat.) No 905 
Clble aouı-terrain et1ı. (Dir. Telepboaea lat.) No 916 
Rep. route echelle Caddeboltaa (Mun. l•tanbul) No 946 
Lunettes pour aviateur (Min. Def. Nat.) No 917 
Kilimı et etoffe pour uniformea d'ete (Com. Acb. Com•ınd. Gil 

Geıad. Aalı:.) No 9i7 
Peaa rouıe et verte (Cb. de Fer Etat) No 939 
Conatr. koaak f'OUvernemental (Dir. Fiac Tatvan) No 939 
Rep. c .. auHee (Dir. Valı:ouf• Kadıköy) No 940 
Compteur electrique div. wolt et a•per (Minist. Trn. Pub. Dir. Gil 

Af. Elec.) No '43 ' 

ş 

Chaudiere pour ohauffap eeatral (Dir. Lycee Galatasaray) No 94 
Trav. d'arranrement a la place Taxim (Mun. Istaabul) No 943 ; f.t 
Coutr. bat. senice prefecture (Dir. Trav. Pub. Bahkeair) No 94 lGtı 
Sable (Dir. Gen . Fabr. Militaires) )(o 944 1-tı 
Benzine et motoriu (Dir. Gen. Monopoleı) No 945 batıt 
Cbaiaea, oadenas et anere (Com. Acb. Command. Gen. S•rv. Dou•' da 

lıt.) No 944 1ok 
Petrole (Oiv. Vize) No 945 ilet, 
ID1tal. caauffaıe central (Dir. Vakoufı Paralar) No 945 ~lle 
Coatumu et cbausıureı (Dir. Ecoles Second. Balıkuir) No 945 er 

,. pour ecolierı et ecoli~rea (Dir. Ecole Prof. Musiqo' lGtı 
No 946 ıası 

Fil de ooton pour cbaussettes (Cem. Ach. Gead. Gedikpaı•) No 9' hpı 
Fourniture de bureau (Mun. lstanbul) No 946 ~1lıl\ 
Medicamenh et articles saaitaireı (Oir. Valı:oufa Ist.) No 946 ttj 
Oiv. proviıion• (Dir. Foyer Ecolier Kocaeli a Ist.) No 946 Ş~ 
Fabrication de maneheı pour pellea, ploclaH et marteau11: (Dir. Ef 01•tı . 

ploitation For6t itat) No 946 ~I~ 
Cboux, epinarda et poirreaux (lntend. Ankara) No 947 1tı 
• Peaux de moutoa, elaivre et boeuf (Lirue Aviation 'fiurque Sol ''ti 

Gireson) No 947 • leç 
Trav. enfonc•meat palpanche ete. (Ch. de Fer Etat) No 947 4Q i 
Etarere, armoire•, chevalet ete. (Oir. 3cme Ecolc Second. At.~ li 

No 949 oı,tı 
Lita portatifı, costumes, bottiaes, gourdeı en aluminiu• ete. (Int.-' ~'" 

Ank.) No 949 '~t 
Lait, yoıhourt, ereme et beurre (Com. Acb. Ecole Second. A•~ ~ 

No 949 •et,, 
TraverHı en boi• de eine (Ch. de Fer Etat) l' o 949 ~tı 1 
Moatre cronometre, caissea pour manoeuvre (l!lt. Ankara) No 949 1di 01 
Sacı İl outUlaro (Mia. Def. Nat.) No 949 I ~'ıı 
Creusement dH fossee, coHtr. maisooı pour fonctionnaire• et add .'tdı 

duction d'cau (Dir. Gea. Sümer Bank) No 950 %, 
• Coque de remorqueur (Dir. Denizb&Rk Suc. lıt. ) No 950 

1 
l\itı 

Constr. konak rouvernemeatal, atelier et palaisde Juıtice (Oir. 1r' hhrı 
Pub. Kaatamoau) No 951 'y 

Dir. bit. saaitaire (Ch. de Fer Etat Malatya) No 951 ~ol' 
Colı.e (Hôpital Modele Diyarbakır) No 951 )· Gb 
• Ble• (Lirue Aviation Turque Suc. llıı•) No 951 , 1l't 
• Armoires, tableı et articleı d'inventaire (Oir . Oouanes Kars) No 9, ~•ta 
Con•tr. ch•u11e• (Vil. Gaziantep) No 951 h·Grft 
Artieleı powr cyliadreı (Vil. Sa••u•) No 951 lt j 

" d'aaeubtemeat pour laôte\, caaino et reataurant (Vil. Mol tıt 
No 953 tor. 

CitroH (lat. Tophane) No 953 tıtta 
Ri!p. bit. maiıon peaale (Dir. Trn. Pub. SivH) No 954 •t~ 
• Auto marque Do•oto (Defterdarat Aakara) No 954 l) tC 
PierrH paYta (Mu11icip. Iıtanbul) No 9J5 Çılt, 
Oiy. rep. a la blt. faoulte de m'deoine (Com. Aela. Uaiver•ite "t,tı~ 

No"6 ~~ 
Viande de boeuf (Com. Aob. Milit. lıparta) No 956 '-•ıtı 
Rep. moıquie (Dir. Valı:o•f• K.aıtamonu) No 956 tılıı 
Suere et raiıias HH (Oiv. Vize) No 957 ''be 

..ı, l 

_._. ___ !!!!!!!!!l!!!!l!ll!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!~!!l!lll!!!l!!!!!!!!!!!m!!!B_l!!I#,,• •ere 

~-ııı 
lnlaiaarlar Samsun Başmüdürltlğünden: l,, 

Samsun inhi1arlar idaresi züra emanet anbanada ıP!~ :: 
cut ve muhtelif zuralara ait 407 denkte 8852 kilo !P~t•i"' 
senesi maltıulü tütünler satılığa çıkarılmııtır. ihale ,ub'~"'•k 
tın 22 inci çerıamba günü saat 15 te tütün merkeı.ind'l~Pıl 

hitG 
ki yaprak anbarı binasında yapılacaktır. llıtıd 

isteklilerin ihale giinü laazır bulunmaları illn elunııt· ~ıııll 

Saıvsun Orman Müdürlüğünden: 

t~~
•ı b, 

e-. 
25.1.939 tarihinde ihalesinin icrası mukarrer olan s·~~~· t 

sunun Ömer O'ölü ormanından 776 kental oduna alıcı çı 1' tıı 
madığından 14.2.939 tarihinde salı günü saat 1.4 de SatJJ6ıl1 li:ı 
orman çevirge müdürlüğünde orman satış komısyonu tıı' *'i• ~ 
fıodau yapılmak üzere 20 gün müddetle uzatılmıştır. l.'tıt-

İbalei evveliyesi 14.2.939 taribinde sah günü saat 14 S 1tli11· 

icra kılınacaktır. ~:~~ 
Muhammen tutar bedeli 77 lira 60 kuruştur. ~. 1

\1 

Muvakkat teminatı .s ı_~ra 82 kuruştur. . f ' ) 
Talip olanlarm belh gun ve saatta komısyonda hazır b 

lunmal~rı ilan olunur. 


