
Oç()Nco SENE No. 960 

• 

................................... 
ABONe ŞARTLARI : 

Türkiye için Kurut 
3 AYLIGl 450 
6 • 850 

12 • 1500 
Eene bmemleketler için 

12 aylığı 2700 
Sayısı S kuruş 

Reımi makbuz mukabili olma
yan tediyat makb41 değildir . 

············~··· 

PAZARTESi 

Herg8n çıkar iktisadi, malt tıcari ve zirai 
il 

o 

GA~ETESH 

~ 

~ 
~ 

6 Şubat 1939 

.................... 
IDAREHA NI! : 

Y oğıırtca hanı, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe Paıarı 

iLAN ŞARTLARI 
tdarebanemizde rörütüHlr 

Telıır.: lst. M0'l.\.'(A5A 
Telefon. : 49442 
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Umum Tüccarların ve Müteahh:tlerin Mesleki Organıdır 

Memleket 
Piyasaya gelen 

Mallar 
Bayram m6naıebetile ticaret 

\'e zahire boraaıı kapalı olma
•ııaa ratmen borsa dışında bazı 
••tııt l B b· . ar yapı mıttır ayramın 
•rıllci ve ikinci rünleri piya

••lbıza altı11 toprak mahıulleri 
of' . 
b 1

• 1•e ait olarak 18 varon 
Uğday, 3 vagon arpa, Z varon 

Çavdar ve ıon iki giinde 20 
:•ro. buiday getirilmiştir. Dün 

e •ekiz vagon &.utdayla l va
loıa çavdar gelmiş ve bir kııım 
'-allar ardiyeye dütmemek için 
~'hlını1t1r. Fiyatlarda hiçbir te-
ed.tül olmamıthr. 

A. v derisi satışları 
l Av cıleriıi iserinde muame
eler llenüz tamamile inkişaf 
tdeınemittir. Yalnız sansar de
r·ı ~ ertne talepler gelmekten 
~ır. Amerika için çifti 36- 37 
•raya kadar iyi mallar satıl-

Haberleri 
mıttır. Tav.şan derilerinin tane
ııne on gün evvel 14 kuruş 
yerilirken bu fiat 15 kuruta 
çıkmıthr. Porsukların çifti 400· 
410 kuruttan dat malı tilkile· 
rin çıfti 600 ve ova malları 300 
kuruıtan ıablmıftır • 

Son iki haftalık 
ihracatımız 

Son iki hafta içind e İstanbul 
gümriklerinden ihraç olunan 
mallarımızın büyük bir kıımı 
Alma•yaya olmak (bere 300 
bin lirayı lıtulmaktadır . Bu mal
lar arasında yumarta yaprak 
titün, meyva kuruıu, yapak, 
keçi kılı, kepek, tiftik, köıbe 
fıadık , deri, taze balık , tuzlu 
baraak gibi maddeler vardır. 

Alıcı memleketler ıirasile Al
manya, Macaristan, Yunaniıtan, 
ltalya, Mısır, Çekoılovakya, 
ingiltt!rC, Hindistan, Fransa, A· 
merika, Belçikadır. 

Harici Ekonomit Ha~erler 
lııgittere piy~salarında ı 

cevız 

b lariltereye bathca ihracatta 1 
l\ •l"••n memleketler Fransa, 

8~-•nya, Hindistan, Amerika 
ttı''lctilr: Devletleri ile ltalyadır. 

tabtelif memleketlerden gel· 
1-•kte olan cevizler gü•ette 
"e• ,,a fırında kurutulduktaa 
•oıara ıevkedil•ekt~dir. Umu
~iJetle günefte kurutulmuf o · 
•a cevizler tercih edilmektedir. 
Piyaıada en ziyade ratbet 

lf a, .. •kte olan cevizler Kali
or · d llıyadan gelmekte olanları· 
ır. 

l Bunlar yüzer librelik torba
;rda relmektedir. Kaliteai ga
t et. Yiikıek olaa Kaliforniya 
t•ıı1 . . b dır: •rının a9hcaları tunlar-

1- D · da 
2 

aımon 

3 
- Enıerald 

1 Suntand 
il · ı ltı rı tereye 'l:aki ıevkiyat eyw 

•ub •1ı zarfında ltatlamakta ve 
dir,"ta kadar devam etmekte-

tasyonları dütük fiatlarla ya
pılmaktadır. 

lngilterede bilhaısa rüneşte 
kurutulmuş mallar tercih edil
diti halde Ru•anyadan relen 
cevizlerin ekserisini fırınlarda 

kurutulmuş olanlar teşkil et
mektedir. 

Taze ceviz ithalatı yalnız 

Fransadan yapılmaktatlır. 
Bunlar Franaanın (lıere) mın· 

taka11 mahıulü olup 8 ili 10 
kiloluk torbalarda olarak ithal 
r.dilmektetlir. 

İngiltere ile takas 
muameleleri 

İngiltere hükOmeti İngiliz 
ticaret odaları:ııa bir tamim 
göndererek Türkiye ile yapılan 
takaı işlerinin aeticeleri hak· 
kında tGccarların mütalealarının 

alınm••ını istemittir. 
İngiltere buabına bloke olan 

paraların takaı ıuretiyle yapı· 

lacak ticaret muameleleri yü
:ıC11den deblokajının geri kalıp 
kalmama11 hakkında ne dütü· 

~•lif · nüldütü de ıorulmuttur. inıil-d,.. ornıya mallarına aazara• 
fittı' •t•tı kalitede olup ehven tereye yapılan muameleler caa 
lliaad~rla aatılan Ramaaya ye }anacak olursa bu sene yalnız 
lit ••taa 1aahıull eevi:ıler el- 58 ton kadar tiftik almıf olan 
.._ '1ı::' lr:iloluk torbalarda rel· lnriliz fabrikalarile diter mad-
~ tedi B 1 l delerimiz üzeriade de işler açı-aı... r. ua ar ıla•dard ma 
~tı içia bilmec;:u;::ye ko- lacak!ır. 

~RLar, Kararnameler Ticaret muahedeleri 

t·· k 1 . ~~r iye - Almanya Ticaret Mukave esıne 
llzeyyel olarak Ankarada 19 mayıs 1936 
tl!rihinde tanzim ve imza edilen 3 üncü 

itilafın tasdikı hakkında kanun 
(Dl•kü nlıbadan tlevam) 

Safi yüadem mamul batka yerde 
zikrolunmayaa 1air menaucat (ör
nıe kumatlar da dahildir) ( .. ir 
maddelerle mlrettep olıun olma1ın) 

a) Metre •urabbaını• ııkleti 281 ıra-

b) Metre murabbaınıa 11kleti 201 400 5 
gramdan 600 1Tama kadar 

8. den Türk Tarife Kanununun 9 uacu 
Madde1ine teyfikan bu poıııiayona 
giren kıl ve tiiy karıtık aıtarhk 
meaıuc:at 400 10 

e) Metre murabbaının ııkJeti 100 
a-ramdan fazla olanlar. a20 5 

107 Ariti kimilen pamuklu menıuoat 

a) Metre murabbaın ıdı::leti 200 grama 
kadar 31S 30 

b) Metre marabbaın 11kleti 201 gra•· 
daa 600 grama kadar 245 

B. den Türk tarife kanununua 9 uncıt 

131 
132 

133 

136 

maddesi•• tevfikan bu poıııiıyooa 

giren tüy ve kıl karıtık Htarlık mea- 245 
ıucat 

den BGret ve t•P 
İp lik, ibritim 

b) Suni ipekdea boyalı Ye boyaaız 
(müfredat üzere satılabilHek tekil· 
dekiler de dahildir.) 
Til, gaz ve elektik ipek veya ıua'i 

ipelr:tea veya diğer mevaddı lifiye ile 
karıtık (madeai teller vHaire ile 
malalut olanlar da dabildir) 

a) Diiz UU ve gaz (benekli ve reıimli 

70 

olanlar da dahildir. 4200 

b) Per.lelik tül (babiae) 3600 
Kadife, pelüş ve kadifeli ve havlu 
humatlar ve kurdeleler 

.. ) Safi ipekden veya ıun'i ipekden 
b) Sair lifi maddelerle karışık ipekdea 

(yüzde 70 den ziyade ipeği bavi 

2400 
25 

elanlar (A) fıkrHına dahildir) 880 
137 ipek veya sun' i ipekden danteli ve 

danteli örıüleri buluna:. harçlar ve 
kumaşlar (ıafi nya mahlut) madeni 
teller veaair mevad ile mahlut veya 
mürettelt olanlar da dahildir. 4200 

216 Şarap 

(b) Şif~, testi, damaeana içinde (kaplarıa 
11kleti daı.ildir) 150 

281 Selli!oit ve kazein, jelitin yeyabud 
nitasta, fenol, üre aaitfi talik ... ili, 
e1aılarıadan yapma sair listik mad-
deler 

D den Elektrik tHiıatı malzemeai, mutbak 
takımları, kahve ve çay takımları 

5 

20 

20 

20 

20 
20 

25 

20 

21 

(bakalitten) 540,50 50 
D den Bu poziıyona gire• Hir bütün me-

vad S40,50 20 
307 Fırça, ıüpürıe, resim fırçaıı 

b) Her nevi reıim fırçaları (ıaph veya 
Hpıız) 100 

c) Hayvanat kılların.lan veyahud kıllar

la nebati elyaf ve meYaddan karıtık 

veya madeni telden veyabud men
sucattan aaaayie mıbıuı fırça ve 
sipürg-e (ıaph veya sapını) 50 

311 Ataç tavla. ıatranç, domino, dama 
ve bunların •taçtan pul ve tatları, 

bılirdo iatekaaı ve he1ap levhası ve 

em1ali mamullt (mevaddı saire ile 
müretteb n ıayri mGretteb) 

a) Cilih, cili11z, boyalı, boyaaız 150 
320 den a) Baıton, şemsiye, deyaek Ye 1apları 

taslak veya boyalı veya eilllı veya 

324 
a) 

lake 200 
Sargılık kij'ıd 
Metre murabbaı• sıkleti 30 ıra•a U,50 
kadar 

15 

15 

10 

20 

Tlrk tarife 
No. Etyanın tavııfi 

Verilen 
Gümrlk teazillt 
resimleri yGıı:de 

J29 Keı ilmit ) azı kitıdı, mektubluk lcltıd 
ve zarf (ıç Hrfı ve zarfların aikleti 
dahildir). 

b) Matbu resimli veya ıair maddelerle •Ü

rettep veya •lıı:eyyea 
Not. 330 za Kupya katıdlara ve kopya tekıir ki· 

ğıdları ve karbonlu kopya kitıdları 
330 tarife numaraıı peıı:iıyoalarına rl
re tarifeleadirileeeklir. 

Not. 334 de MahıuHD reçine ile ••ınu olan .lı::i
tıdlar aneak reçineli kitıd addolunur. 

a.35 Haaıaı lcitıd (ber kalınlıkta) (iç kap· 

90 40 

1 
1 ; 

ların ııkleti dahildir). 
a) HauH fototraf kitıdı (hauaa kart

p09tallar da dahildir,) 
it) Hendeae Ye .. irede müstamel ha11&1 

kAtıdlar, teffaf ıaman kitıdları 
338 Dunr kiğıdı ve mukaYvaları ve ıeridi 

ve Hİr kaplamalık kitıtlar 
a) Yaldızlı kabartmalı yün tozu ve1&ireden 

havlı Ye deri taklidleri 
b) Saireleri 

341 MultavYa: 
d) Katranlı, ufaltlı, kumlu ye em1ali 

dam ve sargı için mukavvalar 

342 Cililı ili mukavnlar (beyaz veya bir 
renkli): 

b) Metre murabbaının ııkleti (300) ıram n 
ondan yukarı 

361 Resimler: 
(ipekten rayri) hltıd mukavva, mu
t•mba veya bez üzerine (cildli ye çer
çeveli olanlar dahildir): 

b) Fotoırafi, fototravür, fotokolotrafi, fo. 
to tipi, itotrafi, fotolitoğrafi, kroma li
toğrafi, çinko rravür, rrafe tipi, tifdu
ruk vesair 1anatlarla yapılmıt re.imler 
(çıkartma, oyma reıimler de dahildir). 

382 Kitıd veya mukavvadaa mamul 
etya (mevaddı aaire ile müretteb Ye 
gayri müretteb) ezcilmle: elbi1e, yaka· 
lık, kolluk, cüzdan, çanta, danteli 
meaıucat, ıicim, konfeti, aerpaatin 
ma1ke, abajur, yaprak çiçek, yelpue, 
mendil, bayrak, fener, makara tek
linde zamklı kiğıd Ye emsali 

l71 Müfredat üzere Htılabileeelr: bale re
tiril•it pamuk iplikler: 

a) Ataç makaraya Hrılmit 
b) Sair ıekillerde 

(x) 379/2 İpliği boyalı, 'yollu, kareli pamuk 
meıucat: 

a) Metre murabbaı, ıılr:leti 300 1T•m ve 
eatlao yukarı ye 1 santimetre muralt
baında çözgi ve atkı olarak : 
1 - 15 iplite kadar olanlar 
2 - 16 dan 30 iplite kadar olaalar 
3 • 30 dan yukarı olanlar 

b) Metre murabbeının 11kleti 200(dahil 
ll'amdan 300 grama kadar olaa 
ve bir 1&ntimetre murabbaında çlSz• 
gü ve atkı olarak: 
l ·30 iplite kadar olanlar 
2-31 den 42 ye kadar olaalar 
3-43 den 55 e kadar olanlar 
4-55 den yukarı oianlar 

c) Metre murabbaının ııkleti 150 (dahil) 
rramdan 200 grama kadar olan ve 
bir santimetre murabbaında çizrü 
ve atkı olarak: 
1-33 iplite kadar olanlar 
2-34 den 50 ye kadar olanlar 
3-51 den 66 ya kadar olanlar 
4 66 dan yukarı olanlar 

e) Metre murabbaının sıkleti 70 (daıail) 
gramdan 100 wrama kadar olaa ye 
bir Hntimetre murabbaında çözp 
ve atkı olarak: 
l-40 iplite kadar olanlar 
2-41 den 55 e kadar olanlar 
3-58 daa 75 e kadar olaalar 
4-7i den y•karı olanlar 

f) Metre murabbaınıa ııkleti 70 gram
da• •t•tı olan ve bir ıantimetre 
murabbaından çözıü ve atkı olarak 
1-50 iplij'e kadar olanlar 
2-51 den 65 e kadar olanlar 
3-66 daa 80 e kadar olanlar 
4-80 dea yukarı olanlar 

(X) 379 3 Her nevi boya ile baıma haline 
ıetirilmit bir veya müteaddid renkli 
mensucatla meueriıe edilmit olan 
menHeattaa (ipliti mer1erizo halde 
olanlar buraya dahildir): 

a) Metre murabbaıa 11kleti iOO 1T•m 
ve ondan yukarı ve bir ... timetre 
murabbaında çözg6 ve atkı olarak: 

1-15 ipliı?e kadar olanlar 
2-16 dan 30 a kadar olanlar 
3·30 dan yukarı olaalar 

62,50 

36 
15 

4,oO 

14 

300 

112,50 

65 
125 

25 

25 

30 
30 

10 

il 

30 

25 
25 

10 
10 
IO 

15 
15 
15 
ı~ 

25 
25 
25 
2~ 

20 
20 
20 
~ 

20 
29 
20 
IO 

ıo 

ıo 

10 
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Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Mabm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Sa.ı: t 

---------------------------------------------------------------·--------.._.------------------------------
MOnakasaıar 

lnşaist, Tamirat, Nafia h;lerl, Malzeme Harıta 

Kozluk ve Baykan hültOmet konakları ınş . 
Samsun ista yonunda yap. istuyon binası inş. 

(şart. 425 kr) (temd~ 
Şeyhbob-lran hodudu kısmının tesviye, 11nai 

imalat ve şose inş. (ıart. 30,80 L) (temd) 

kapalı ~ 30000 -

it 85000 .:... 

n 615841 88 

Elektrik -Havagazı-Kalorlfer (tesisat va malzmesi) 

Telgraf masası: 47 ad.-pil dolabı: 27 ad. 
Babaeskide yap. elektrik tesiı. (şart. 10 L) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır V;!· 

Deniz okullarının tflysüz lacivert şayak ve de· 
n\z eratının tüylü lacivert şayak elbiselik ku
maşl rı ile paltoluk tClylü kalın Jicivcrt şa· 

yak kumaşlarının evsaf ve tipi yaniden tet
kik ve standari:ıe edilmeai 

Kereste ·Tahta v.s. 

Kereste: 25 ~3 

Mahrukat, Benzin, Makine yaftları v.a. 

Meşe odunu: 880 t. 

MOteferrlk 

Motopomp: 1 ad. 
Çimento: 75 t . 

" 30 • 

b Müzayedeler 

Köknar tomru2'u 

380 

386 
390 

b) Metre murabbaın sıkleti 200 {dahil) 
gramdan 300 grama kadar olan ve 
bir santimetre murabbaında çözğü 
ve atkı olarak: 
1 - 30 ipllte kadar olanlar 
2 - 31 den 42 ye kadar olanlar 

3 - 43 den 55 e kadar olanlar 
4 - 55 den yukan olanlar 

c) Metre murabbaın sıkleti 150 (~abil) 
gramdan 200 grama kadar olan ve bir 
ıantimetre murabbaında çözgii ve 
atkı olarak: 

1-33 ipliğe kadar olanlar 
2-34 den 50 ye kadar olanlar 
3-51 den 66 ya kadar olanlar 
4-66 dan yukarı olanlar 

d) Metre murabbnın ıkleti 100 (dahil) 
ıramdan 150 A"rama kadar olan ve 
bir santimetre murabbaındo çözgü 
ve atkı olarak: 
1-36 ipliğe kadar olanlar 
2·37 den 50 ye kadar olanlar 
3-51 den 70 e kadar olanlar 
4-70 den yukarı olanlar 

e) Metre murabbe10 sıkleti 70 (dahil) 
gramdan 100 grama kadar olan Ye 
bir santimetre murabbaında çözğü Ye 
atkı olarak: 
1-40 ipliğe k dar olanlar 
2-41 den 55 şe kad r olanlar 
3 56 don 75 şe kadar olanlar 
4-75 den yukarı olanlar 

f) Metre murabbaın sıkleti 70 gramdan 
aşağı olan ve bir ıantimetrc murab· 
baında çözgü ve atkı olarak: 

1-50 ipliğe kadar olanlar 
2·51 den 65 fe kadar olanlar 
3·66 dan 80 e kadar olanlar 
4-80 den yukarı olanlar 
Tüller Ye müılinler: 

n) Düz tül ve müılin, benekli ve ma
deni tellerle mablüt vey müretteb 
olanlar da dahildir. 
1- Ka1&rsız 

2· Kasarh, boyalı veya iatampalı, 
b) Tül bobino perdelik tül vesair 

&uretle fasone tüller 
l· KH r11z 
2· K&.1nrlı veya boyalı 
Pamuk, fiato (kenar ye ara) 
Pamuk fitiller: 

• 

aç. eke. 3110 -
kapalı •· 23128 45 

1125 -

aç. ek•. 4940 -

aç. art. 

210 

300 

216 
315 
577,50 

1500 -
3000 -
1200 -

15 
15 
15 
15 

20 
zo 
20 
20 

20 
20 
20 
20 

25 
25 
25 
25 

13 
15 
15 
15 

20 

20 

20 
20 
20 

2250 -
5500 -

Siird Villyeti 15·2-39 15 -
D. D. Y. Ank, Sirkeci ve Samın 27-2-39 15 

28383 67 

233 25 

• 

84 37 

370 50 

225 -
90 -

i.rzarum Viliyeti 

Nafıa Vele . Malıı:eme Müd. 
Babaeski Belediyeıi 

, 
M. M. V. Deniz Lvz. SAK 

, 
Diyar bakır Villyeti 

Diyarbakır l.n. SAK 

Sürmene Belediyesi 
Diyarbakır Vilayeti 

" . 

6-3-39 15 

22-2-39 10 30 
3.3.39 14 -

20-2-39 a kadar 

8-2-39 14 -

10-2-39 14 -

8-2-39 14 -
8-2-39 14 -

Devlet Orman İşit. Karabük Revir 17-2-39 14 -
Amirli~ 

a) Lamba mum, çakmak ve ocak fi · 
tilleri (manddı aaire ile müretteb 
ve gayri müretteb) 

b) Beyaıı: alevli yanan fitiller (gömlek) 
me•addı ıaireden mamul olanlar ve 
yahut mevaddı •aire ile mürettep 
yeya ıayri mürettep olanlar) (yapıl

nııf, yapılmamış dahildir) 
401 Pamuktan kuıak (tal taklidi olanlar 

dahildir): 
Bohça, omuz ve baı, maıa ve yatak 
örtüleri, perdeler, ~ocuk kuadatJ, 
bayrak ve emaali hazır 'eyler, ipek 
YCHire ile itlemeli veya itlemeaiıı: 
Hya Hİr maddelerle mürettep ol· 
sua, olma•ın 

421 Her aevi keten menıucat (örme ku· 
maşlar dahildir madeni teller ve pul· 
lar ve1aire ile mürettep olanlar da 
dahildir). 

b) Kadife pelüt 
2-Sair nebati liflerle karaşık 

424 den Makine kolanı vesair kolanlar Ye 
emHli (balatalar da dahildir) (me
vaddı aaire ile mürettep veya gayri 
müretteb) 

445 den Biılklet, otomobil, araba ve uir •e
ıaiti nakliye tekerleklerine mabıuı 

iç ve dll lastikleri ve şeridleri (me
yaddı nire ile müretteb ••ya gayri 
müretteb) 

a 2) Biıiklet için 
446 Ele.tiki mea.ucatla lastite batırılmıı 

veya bir tarafına veyahut ar .. ına lb· 
tık ıürülmüş veyahut lastik yapııtıral
mıt men•ucat : 

a) Safi veye mahlut ve •un'i ipek menıu· 
cat 

b) Safi Hya ipekten a•yri elyaf ile mala
lüt yün menaacat 

c) Sair menıucat 
448 Kauçuktan don, gömlek, göğüılük, el· 

diven, banyo batlıkları, kaıık batı, 
idrar torbaları, buz kHeleri, h.ı nevi 
prezervatif. emzik, halka, pülverizatör 
liıtikleri, korna liıtikleri, şırıngalar, 
puYarlar, ıünger, hamam kHHi, ör
dek, laYabo, yaatılc, yatak, tababete 
mabsuı aJit ezcümle : Mide, idrar ve· 
1air ıondaları, misma (fonduroıkop) ve 
emaali (mevaddı 1aire ile müretteb 
nya gayri müretteb) 

50 

ı 12,50 

12 

225 

62,50 

100 

1050 

240 
135 

100 

20 

20 

10 

25 

15 

20 

20 

20 
20 

15 

f 452 Yere .ermeğe mahıuı linoleum kap· 
talikan mutambaları (parça yeya top 
halinde) : 

ı 
1 

a) Mantarlı veya mfiteaddid renkli 
b) Mantarlı yek renk 
c) Mantar1ız bir veya ziyade renkli 

453 Duvar, raf sofra Ye mobilya l5rtmefc 

455 

Ye kaplamaya mabıuı mutambalar 
(parça nya top halinde) 
Muıamba mamulatı ıı:oilmle : 
BI çantaları, cüzdanlar. mabfaıı:alar 
gllflar, bel kemerleri, mobilya şerid· 
leri, il.zeri muıamba kaph d6ğmeler, 
tokalar Ye şapka kenarları Ye terid· 
teri, ve tarifenin batka yerinde zik
redilmeyen •air muşamba mamul tı 

a) Ağaç, mukayva, cam ye emaali me
vaddı adiye ile mablüten mamul veya 
mliretteb olanlar 

Not455 t• Fildişi ; bo a Ye sedef taklitleri, 
trokar, galalit, HIJüloit, boynuıı:, 
kemik, cam, poraelen, zikıymet ol
mayan madealer, laatta nikel veya· 
but tunç yaldızlılara aid mend adi 
addolunur. 

Çini ve porHlenden dötemelik tutla 
b) Sairleri 

487 den Çiniden ve ponelenden ıofra tuva
let takımları, h ykeller: 

488 

a) bir renkli (mnatldı ıaire ile gayri 
müretteh) 

c) İki ve daha ziyade renkli, markalı. 
yllldızlı resimli (mevaddı ı ir ile 
gayri müretrep) 

d) iki ve daha ziyade renkli, markalı 

a) 
b) 

yaldızlı ye rHimli (mavaddı adiye 
ile müretteb) 
Çiniden, porHlenden alah elektiri· 
kiye ve akaamı, escümle: 
izolatör miicerrid, duy, sigorta, kup 
ıirküi, enterrüptl>r, pil, rozaı ve saire: 

494 

Mevaddı ıaire ile müretteb 
Mevaddı aire ile g yri müretteb 

Ştıe, .küçilk fİşe, damacana, kova· 
noa Ye emıall (rengi tabiide veya 
boyalı): 

a)Adileri 
2·Mevaddı 1aire ile milrettep (Sepet 
örgüsü olanlar dahil) 

b) Kesme mahkuk ve müzeyyen: 
J-Mevaddı adiye ile mürettep vey 
gayri mtbettep 
2·Zikıymet maadin veya m vaddı 
aefi.e ile müretteb olanlar (altın 

yaldızlılar dahildir) 
50tt Milteıehhib Jambalar (elektrik am· 

pulleri) 
510A.3den Som camdan boncuklar, lııamuru bo· 

yalı yuvarlak veya beyzi ve halka 
halinde 

(Deva ı var) 

21,25 
13,75 
20 

42 

120 

120 

15 

3J 

45 

50 
20 

12 

57,50 

240 

100 

100 

30 
30 
30 .2.939 

•çinde 1 
10 l lıeorni 

•ııı ita 
iltıne 

tihıden 
lı"Va.k1t, 
leıtıu. 
l'8.tılı 

ıo •1oııa 

ıo 

55 

50 

15 

40 
40 

20 

20 

20 

20 

tşjf 

kail 
ltans· 

lıJ 1 
a~a 

~k il . 

' ıo rı.ıxn 
1 b·ı· l ıt 
tksiJ. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'lı41uk 
ttı 

'kanı 
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inşaat - Tamirat · Natıa işleri ve , a)zemcsi -Har.,!! 1.rtıü 1ta 
•tı . 

•• 

Siird Vilayeti Defterdarlığından : Ilı~: 
Eksiltmeye konulan iş : tyc 
Kolluk ve Baykan Hükumet Konakları 15,000 er lirS' l,tek 

hk kısmı inşaatı. t ttes 
Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. e iti 
A- Ekıiltme şartnamesi l>ost 
8- Mukavele projesi 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi Dep 
D- Yapı İşleri umumi ve fenni şartnamesi ltı~ 
E Vahidi fiat listesi, hususi şartname, keşif hulastl~ 

ktri 
sı cetveli 

F- Projeler. 
istekliler hergün bu şartname ve evrakı Siird 

Müdürlüğünde görebilirler. 
Eksiltme 15 şubat 939 çarşamba günü saat 15 to 

ird Defterdarlık odasında yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usulile yapıl caktır. ~ il.Ilı 
Eksiltrneye girebilmek için isteklilerin her iş için l ı 2· t te 

lira muvakkat teminat mektub veya makbuzu ve bundtı~litb1
8 

batka aıağıdaki vesikalarını kapalı zarflarına usulü veçh1' ~\l ll 
le koyması lazımdır. f:k8~1 

Siird Vilayetinden bu iş için alınmış ehliyet vesikas1 leti 
1 

1938 mali yılına Ticaret odası ve ikası. ~kıu, 
Ehliyet vesikaları talebinde bulunacaklar 15.2.939 tstl t::ııarı 

binden en az 8 gün evvel istida ile Vilayete müracaat ede ' buı 
ceklerdir. Bu zaman zarfında vesika tal binde buluomıyaıı' 
lar eksiltmiye giremiyeceklerdir. 

Teklif mektupları yukarıda yazılı saatten bir ss'
1 

l!ab 
evveline kadar Komisyon Riy setine getirilerek makbtı1 dab· 
mukabilinde ve"rilecektir. lı ~a 1 

Posta ile günderilecek mektubların nihayet yukurı&1 ııurıar 
yazılı saate kadar gelmiş olmalatı ve dış zarfları:ı mübO'teıeril 
mumile iyice kapahlmış olması lazımdır. ltın g 

Postada g cikmeler kabul edilme:ı. 



·~·~9 Curna günü aaat 15 de Ankara'da Nafıa Vekileti bi-
l\ e .Malzeıne Müdürlütfi oda.anda toplanan Malzeme Ek-

111 ~ınııyonunda 3265.- lira muhammen bedelli 79 parça mo

•ilt •Pah zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 
İiıı:e 4•rtnameıi ve teferrüatı bedelsiz olarak Malzeme Mü
\'alc~n •hna.bilir. 
kıu ·~ ternınat 244 lira 88 kuruttur. 

}' ;rın teklif mektublarını muvakkat teminat ye şartname 
}' aıı 1 'Yesaik ile birlikte aynı gün saat 14 e kadar mezkür 
on, ID•kbuz mukabilinde nrmeleri lazımdır. 

(351) (699) ı -4 

evlet Demiryolları ve Limatniarı İşletme Umum 

•aQı İdaresinden : 
lı •un istasyonunda yapılacak istasyon binası inşaatı 

t Çı~arf usulile ve vahidi fiat iizerioden yeniden eksilt
~11 • arılrnıştır. 
te~n. aatın muhammen bedeli 85,000 liradır. 

•it lıler bu işe aid şartname vesair evrakı Devlet 
kYollarının Ankara Sirkeci ve Samsun veznelerinden 
tk:;Qş rnukabilinde alabilirler. 
~8• 1 lı:ne 27.2.939 cuma günü saaat 15 te D.D.Y. Yol 
~-~nde toplanacak Merkez Birinci Komiıyonunca ya· 
~ tır. 

~~trneye girebilmek için isteklilerin teklif mektub-
1.t ırJikte aşaiıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün 

ltı e kadar Komiıyen Reisliğine tevdi etmiş olmala · 
A~dır. 
~k 249() sayılı kanun ahkamına uygun olarak 5500 
8 llıuvakkat teminat. c: Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
~iy Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası 
b·et. \resikaıı için ihale günüaden en az sekiz gün ev
ır ıstida ile Naha Vekaletine müracaat etmeleri la
ır . ,, 

t b ~nurum Vilayetinden: 
ta ton-İran transit yolunun takriben 48+7 48 kilo

tiy Uıuuluğundaki "Şeyhbop-İrı:.n Hududu" kıımının 
lq e, sınai imalat ve şose inşaatı birinci eksiltmede 

11 teklifler haddı layık görülmediğinden tekrar ka
ll(~~f usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
k ş~f bedeli 615841 lira 88 kuruştur. 

lt Sıltrne 6 mnt pazartesi günü saat 15 de Erzurum
lılqqtısit yolu ikinci mıntaka başmüdürlüğü odasmda 
~ Cakt.r. 

'bf kfliltnıe şartnamesi ve buna müteferri evrak 30 lira 80 
t lllukabilinde Karakösede nafıa müdürlüğünden ve 

~t ~~da transit yolu ikinci mmtaka başmüdürlüğünden 
t-Otlıt ('.k .• 

'tışl sıltrneye girebilmek için isteklilerin 28383 lira 67 
Ôt 'ilk tnuy kkat teminat vermeleri ve Erzurum valili-
~k tı alınmış ehliyet vesikası göstermeleri lazımdır. "Bu 

'attın istihsali için eksiltmenin yapılacağı günden en 
Rlln evvel bir i tida ile isteklilerin Erzurum valili-

littlijracaatları ve istidalarına en az bir kalemde 200 
h:ı ~~ kıymetinde naha inşaata yap.tığıoa ~air işi ~a!'
lllU arelerd en alınmış vesika iliştırmelerı muktazıdır. 
~ ddct zarfında vesika talebiode bulunmıyanlar ek-

1,~k ~ireoıiyeceklerdir." 
l~rt ~ıler teklif mektublarını ihale günü olan 6 mart 
e esı günü saat l 4 e kadar eksiltme komisyonu reis
~<> ltıakbuz mukabilinde tealim edeceklerdir. 

stada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
• • • 

inıaatı ve kaldırım tamiri. Bak: lst. ieled. ilan· 

~avagazı, (Kalorifer Tesisat v~lz~:e-
. 22.2... Nafıa Vekaletinden: 
"ek~ 39. Çarıamba gilnü saat 10,30 da Ankarada Na

~tı aletı binasında malzeme müdilrliiğü odasında top
lb~ttı llıalzeoıe eksiltme komisyonunca ceman 31 IO lira 
ı tea~en be~elli Ankara garı anbarında ambalajlı ola~ 
i~bı rn ~artıle 47 adet telgraf masası ile 27 adet pıl 

. ttın k 
~u" kaçı eksiltmesi yapılacaktır. 
tksi~ kat teminat 233,25 lıradır. 

leti lll llıe Şartnamesi ve teferruatı Anknrada nafıa ve· 
tkıil ~lterne uaüdürlüğünden para!ız olarak alınabilir. 

·ı trın 
i:ıları llluvakkat teminat ve ıartnamesinde yazılı ve-

" buı: birlikt aynı gün saat 10.30 da komisyoada ba
tırnaları. 

8ab Babae~ki Belediyejndeıı: 
aesk· 

a dahili dl belediyesinde mevcut proje ve fenni şartname-
! ıarr n e elektrik tesisatı yaptınlncaktır. Münakasa ka· 
llna t Us.uJiıt! icra t•dilecektir. Taliplerin 2490 numaralı 
1 evfıka kk . k . k .. erile b· . n muva at temınat a çelen ve evra ı mu~-

~lt Kün .. 1 rlıktt! ihale günü olan 3.3.939 tarihine rastlayan 
tı saat 14 e kadar Belediye reisliğine tevdi etme-

M0NAKASA GAZ!T!SI Sayfa 3 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
------------------------------------------------------·------m:mı-----=------;mıııi 1- Şartnamesi mucibince 1500 kilo Kazein kola açık 

eksiltme usolile satın alınacaktır. 
11- Muhammen bedeli beher kilosu sif 50 kuruş be1abi

le 750 lira muvakkat teminatı 56.25 liradır. 
lll;- Eksiltme 9.2.939 tarihine raıtlayan perıembe günü 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde 
Alam Komisyonunda yapılacaktır. ' 

iV - Şartnameler hergün parasız olarak ıözü geçen Şu
beden alınabilir. 
V- fsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün •e saatte 

yüıde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (442) 4-4 

••• 
!-Şartnamelerine ekli listede cins, eb'at ve mikdarı 

yazıla muhtelif renkte 2800 adet bobin sigara kağıdı açık 
eksiltme usulile satın alınacakbr. 

il Muhammen bedeli beher milimetresi 2.20 kuruş ve 
tutarı l280.40 lira olup muvakkat teminatı 96.04 liradır. 

111- Eksiltme 14 ~-939 tarihine rastlıyan salı gü
nü saat l 4 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu besin· 
deki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden ahııabilieceği gibi numuneler görülebilir. 

V-lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (516) 3-4 

••• 
Muham. 0

.', 7,5 
bedeli teminat Eksiltmenin 

Cinsi 

Dekovil 

~iktarı Lira L. Kr. Şekli Saatı 1 
3 kalem Sif H.paşa 4600 345 - Açık 14 

malzemesi 
Muh. mürek · 2200 kilo 
kep ve vernik 

2190 164 25 
" 

14 30 

Baskül ( 100 ki) l adet Sif 800 60 - ,, 15 
Eczayı tıbbiye 75 kalem 643 48 23 ,, 15 30 

1- Cioslerile miktarları yukarıda yazıla malzeme açık 
ekıiltme usulile satan alınacaktır. 

il- Muhammen bedelleriJe muvakkat teminatları hiza· 
larında gösterilmittir. 

Ill- Eksiltme 16.2.939 tarihine rastlayan perşembe rti
nü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnamelerle listeler parasız olarak hergün ıözü 
geçen Şul.eden alınabilir. 

V- Dekovil malzemesi eksiltmesine girmek isteyen 
firmanın fiatsız tekliflerini, verecekleri malzemenin profil
lerini, detay resimlerini, eksiltme gününden bir hafta ev· 
veline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü tuz fen Şube· 
sine vermeleri ve eksiltmeye girebilmek için tekliflerinin 
kabulünü mutazammın bir vesika almaları lazımdır. 

(625) 3-4 

13 Mart 93 pazartesi günü snat 15 de Ankara' da Nafıa Veki
leti binasında Malzeme Müdürl6ğü odasında toplanan Mal:ııeme 
Eksiltme Komi•yonunca cem'an '.t600 lira muhammen bedelli 
Haydarpaşada te•lim şartiyle IOOOO adet telgraf fincan demirinin 
açık eksiltme•İ yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 195 liradır. 
Eksiltme tartnamesi ve teferruatı Ankara'da Nafıa Veklleti 

Malz:eme MüdürlüA"ünden parasız olarak alınabilir. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve tartnamesinde yazıla vesika· 

larla birlikte aynı gün saat 15 de Komiayonda hazır bulunmaları 
lazımdır. (247) (497) 3-4 - .. __ ===::: 

leri şarttır. Muhammen hedeli 23128 lira 45 kuruş olan iş
bu tesisata aid proje ve keşifnnmeler 10 lira mukabilinde . 
Babar~ki belediyesinden alınır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan: 

% 7,5 

Cinsi Miktarı 

31 kalem 

Muham. B 
Tutarı 

L. Kr. 
teminatı Eksiltmesi 
L. Kr. Şekli Saati -------

Taktir cihazı için 
montaj malzemesi 

550 - 41 25 Açık 14 30 

Teknik alatı 20 
" 

1258 10 94 35 Açık 15 
1- Diyarbakır fabrikası taktir cihazı montajı için sa-

tınabn acak bakır, çelik, gaz boruları, çelik gaz flanjları; 
Valf RRkor gibi 31 kalem malzeme ile şarap laboratuva
rı için de 20 kalem teknik alat Şubemizdeki listeleri mu
cibince ayrı ayrı açık eksiltme ile satın almacaktır. 

11- Muhammen bedellerile ~uvakkat teminatları hiza· 
larında yazılmıştır. 

111 - Eksiltmeler 9.2.939 tarihine rastlayan perşembe 
günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım 

ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV- Listeler hergün sözü geçen Şubede görülebilir. 
V- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat

Jerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur (514) 4-4 

* * • 
Mubam. Teminat 

Cinsi Miktarı 

bedeli akçe 
Lira Lira 

Eksiltmenin 
şekli saatı 

Cibali P. için 
tahta 

Paşabahçe F. 
için tahta 

532 M3 22001 1650 K. zarf 15 

aoo M3 13200 990 " 
15,30 

1-İdaremizde mevcut şartname ve ebat listeleri mu· 
cibince Cibali fabrikası için Cibaliye teslim şartile 532 
metre mikabı Ye Paşabahce fabrikamız ıçın 300 metre 
mikabı tahta ayrı ayrı kapah zarflarla eksiltme ıuretile 
satın alınacaktır . 

il-Muhammen bedeHerile teminat akçeleri hiıalarıuda 
gösterilmiştir. 

lJl-Ekıiltme 15.2.939 tarihine rastlayan çarıamca gü
nü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşda Levazım ve 
Mubayaat Şube4indeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

IV-Cibaliye ait şartname ve listeler 1 1 O kurıış mu· 
kabilinde ve Paşabahçeye ait olanı parasız olarak her 
gün Levazım ve Mubayaat Şubesinden alınabilir. 

V-Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin kanuni ve
saiki, teminat akçası makbuz veya banka mektubunun 
ve ayrıca kapalı fiat tekliflerini iktiva etmesi lAzımge· 

len kapalı zarfların münakasa gününde eksiltme saat
lerinden birer saat evveline kadar yukarda adı geçem Ko· 
misyon Reisine makbuz mukabilinde v rmeleri ilan olunur. 

{717) 2-4 

C'alatıo Ri1Uir 
_,µ_ 

İstanbul Belediyesi ıden: 
İşin cinai 

Daire adı ve mahiyeti 
Keşif veyıı Tah. bedeii İlk Teminatı 
Mikdarı Lira K. Lira K. 

Kadıköy Osmanağa mahal· 
lesinin İhlis sokağında Depo intaası 1 304 54 

Kadıköy Zühtüpafa mabal-
leainia Şefikbey sokağı adi 
kaldırım tamiri ye inşası 461 00 

Kadıköyünde Caferağa mahallesinde 
Muratbey sokağı kaldırım tamiri 610 50 

Kadıköy Rasimpaşa mahalle•inde 
Recaizade Ekrem aokatı kaldı-
rım tamiri 

Huköy Osmanağa mahallesi İhlas 
So. kaldırım tamiri 

1332 00 

651 00 

22 14 

34 57 

45 78 

99 90 

48 82 

Dairesi adı, cin•İ, mikdan, keşif veya tnhmin bedeli yukarda 
yazılı bulunan işler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
me 9-2·939 perşembe günü saat 14,30 da Daimi encümende ya
pılacaktır. Ketif evrakı ve fartnameler Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka 
Fen İşleri müdürlüğünden alacaklara fen ehliyet vesiknhırile hiza
larında ıösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
yukarda yazılı günde •aat 14,30 da Daimi encümende bulunma-
lıdırlar. (549) 

, SAYIN MÜTEAHHİTLERiN 
NAZARI DiKKATiNE 

Teahbüt edeceğiniz binalardaki bilcümle 
Elektrik Tesisatları 
mükemmel ve müsait şeraitle yapılır 

Nafıa Vekaletinin 2 ci aanıf 
Elektrik tesisatcısı ehliy tnameııini haiz 

SAiT SAVCI 

Deniz okurlarının tüysüz lacivert şayak ve deniz era
tıoın tüylü lacivert fayak elbiselik kumaşları ile paltoluk 
tüylü kalın lacivert şayak kumaşlarının evsaf ve tipi ye· 
niden tetkik ve standarize edilecektir. Bu nevi kumaş 
imalata ile meşgul fabrika ve ticareti ile meşgul müteah
hitlerin "bir metreden aşağı olmamak üzere Ankarada ve· 
kilet binası içindeki deniz levazım şube.si müdürlüğüne 
ibraz ve teklif edecekleri kumaşların ayrı ayrı tetkik o· 
lunup bunlardan bir veya bir kaçının intihap olunarak 
buna göre standart hir kumaş kabul edileceğini ve bun
dan böyle deniz ordusu kumaş mübayaahnın bu kumaı 
tip ve evsafı üzerinden yapılacağını ve taliplerin nümune
lerile birlikte en son 20 şubat 939 tarihine kadar müra
caatları lüzumunu bildiririm. 

' 

Beyoğlu, Tünel Meydanı, 517 
ikinci kat. Tel. 42956 

ı~------------~-------~ 
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Constr ction gare a Samsun (cah. eh. P. 425) 
(aj.) 

Travawx d'arta et construction chaussees 
s route Şeyhbob-lran (cah. eh. L. 30.80) 
(aj.) 

Pli cacb 

" 

" 

30000 -

85000 -

615841 88 

Electrfclte·G z-Chauffeg Centrel (lnstellatl n et Materlel) 

Table telegraphique : 47 p - Armoireıı pour 
piles : 27 p. 

Publique 3110 -

lnatallation electrique a Babae ki (cab. eh. Pli cach 23128 45 
L. 10) 

Hablllemcnt - Chaussure - Tlssus - Culrs 

Standardislltion draps bleus sans poılı et a 
poils pour habıts et pllletob aux ecoliers 
Ecole Marine t aux marins iı choisir sui· 
vant ecbantillona d'au minimumun metre a 
presenter a la Comml sion. 

Bols de Constructlon, Planches Poteaus ete 

Bois de construction : 25 m3 1125 -

Combustlble- Carburant-Hulles 

Boiı de ch!ne: 880 t. Publique 4940 -

Dlvera 

Motopompc : 1 p. 
Ciment : 75 t. 

n : 30 ,, 

B) Adjudications a la urenchere 
Madrier de pin. 

ereste, tahta ve saire 

Publique 

Diyarbakır Vilayeti Daimi Encümeninden: 

1500 -
3000 -
1200 -

afıa daire ine 25 t3 k re::ıtc mübayaa olunacaktır ke
§if bedeli 1125 liradır ihale 8.2.939 çarşamba günü saat on 
dörtte yapılacaktır İlk teminat 84 lira 37 kuruştur. istekli
lerin vilayet daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. 

ahrukat enzin-yağları akine v. s. 

D. Bakır Lvz. Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

2250 -

5500 -

28383 67 

233 25 

84 37 

370 5Q 

225 -
90 -

Vilayet Siird 15 2.39 15 -

Adm. Gea. Cb. de Fer [tat Aak. 27-2-39 15 -
Caissea Sirkeci et Samıua 

Vilayet Eraurum 6-3-39 15 -

Minist~re Trav. PubJic Dep. Mat. 22-2-39 10 30 

Municipalite Babaeski 3.3.39 1~ -

Com. Ach. lnt. Marit. au Minist. Juıqu'au 20-2-39 
Def. Nat. Ankara 

Vilayet Diyarbakır 

Coca. A . ID~ad. Diyarbakır 

Manicipalite Sürmene 
Vilayet Diyarbakır 

" 

8-2-39 14 -

10-2.J9 14 -

8-2-39 14 -
8-2-49 14 

Oir. ixploit. Forlt Etat Karabük 17·2·39 14 -

-
Diyarbakır Vilayetinden: 

Nafıa dairesi inşaat işlerinde kullanılmak üzere otuz 
ton çimento alınacaktır. Keşif bedeli 1200 liradır. 

İhale 8 §Ubat 939 çarşamba iÜDÜ saat 4 de ilk te
minat 90 liradır. İstekli olanların vilayet daimi encümeni
ne müracaat etmeleri ilin olunur. 

Diyarbakır Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Nafia dairesi inşaat işlerinde kullanılmak üzere 75 ton çi
mento alınacaktır. Keşif bedeli üç bin lira ve ilk teminat 
225 liradır ihale günü 8.2.939 çarşamba günü saat 14 dedir. 
İstekli olanların vilayet daimi encümenine gelmeleri ilAn 
olunur. 

TYY. alayı ihtiyacı için 880,000 kilo meşe odunu açık !!!:!!!!!!~~!il!!!~~~~~!!!!!!~~!!'!!!~!"!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!~~~~!!!!!! 
eksiltme ile alınacaktır. 

Eksiltmesi 1 O 2.39 cuma günü saat 14 te levazım a· 
mirliği satınalma komisyonunda yapılacnktır. 

Muhammen bedeli 4940 lira olup ilk teminatı 370 lira 
50 kuruştnr. 

Şartnamesi her gün mesai zamanında komisyonda gö· 
rülebilir. 

İsteklilerin tayin edilen zamanda ilk teminatlarını ha
milen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

üt ef er r ı 

Sürmene Belediyesinden : 

Sürmene· belediyesi için bir motopomp alınacaktır. Büt· 
çede mevzu tahsi at 1500 liradır. Alınacak motopomp iki te
kerleklı araba uzerinde ça'ı\acak ve icabında kolaylıkla in· 
dirilıp lüzum görülecek arızalı mahallere sevkedilcektir. 

İstekli olanlar şeraiti öğrenmek üzere ve bir mektubla 
Sürmene kaymakamlığına müracaat etmelidirler. 

)MÜZAYEDELE 

Devlet Ormıo İşletmesi Karabük Revir Amirliğinden: 
Karabükte köprübaşında istifte mevcud 1461 aded 

muadili 708 metre mikab 662 desimetre mikib keknar 
tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 

Tomrukların ay.rıca baş kesme payları mevcud ve ka
bukları soyulmuş olup hacım kabuksuz orta kutur üzerin
den hesablanmı~tır. 

Tomruklara aid satış şartnamesi Ankarada Orman 
umum müdürlüğünde ve orman bafmühendis muavinliğin· 
de İstanbulda orman başmühendıs muavinliğinde ve Ka
rabükte devlet orman İtletmeıi revir amirliğinde görüle
bilir. 

Tomrukların muhammen bedeli 11 lira 2i kuruştur. 

isteklilerin yüzde 7 ,5 muvakkat teminat pey akçesile 
17.2.39 günü saat 14 te Karabükteki Revir merkezine 
müracaatları. 

Salı 7-2·939 

Çelik akümülltör Ye teferruatı (DDY) .~ 913 
Kaputluk kumaı (Jandr. Genel Komut. Ank.) .ı'': 939ı,ı 
Elektrik ampulu (Nafıa Vek. lat. Elek. l,. Müd.) ·"'! 940 

B .. zin deposu inı. (Aok. Val.) .!\! 940 
Balta, keser, deıtere ve kürek (lst. PTT Müd.) X: 942 
Garaj İnf. (MMV) J'! 942 
Bahkeairde n Kütabyada yap. bina inş. (MMV) X! 943 
Ank. r•rı raı:iaosu itin mefru,at (DDY) !'İ! 943 
Tu2'la, tat ve beton ifçiliti (Kırklareli CHP llyön.) J\! 944 
Sülfat dalonia ve klor (Aak. Beled.) ~'! 944 
Tiikürük bokkaın (Tophane Lva.) .~ 944 
Yulaf (lat. Emniyet Müd.) No 945 
Evrakı matbua tabettirilmcsi (lst. Komut.) No 945 

~ apılaı 
de ·· Stl 

ta . 
1 

Elektrik santrah için dizel elektrojen grubu (Edremit Beled.) [) 
Battaniye (Deniz Lvz.) No 945 ~t Gııy 
Benzin (Maliye Vek.) No 946 l'r~ltlt 
Kriıtal ya.xı takımı ve tonga ipi (lahia. U. Müd.) No 946 "e b•ıto 
Parke inf. (İzmir 8eled.t No 947 tut

1 :a~ 
Boya ve lak (Türkkuşu Genel Dir.) No 947 Yoltt ul 
Sadeyağ, zeytin tane•i ve boy.ız peynir (Ka tamoau Bölge sJl'h-b \lr, 

'"•tı 
No 948 ~-1d 

Bohçalık saç (Ask. Fabr. U. Miid.) No 949 ı-,, t 

. t t ~-• Kiiherçıle çuvala ( ıt. Ask. Fabr.) No 950 t~lilr ~ 

• Bolindir markalı motör (Tophane Lvz.) No 951 fok kol 

Bnfe (Tophane Lvz.) No 951 1ltıınrct 
Kok kömürü tab il ve tabliyesi (DDY) No 951 , Ctlt k• 
Sivil elbise (Knstamonu Liıesi Dir.) No 956 ~· Pah 

5 k iç ve dış listiti (Çanak. Met. Mvk.) No 957 11 Ur 

'"•• Hamam takımı (Toplııane Lvr..) No 952 ~tıı b~ 
Saraç malzemesi ve ayakkabı tamir malzemesi (Gtimr. l.tuh· (İ tt .1 ° l v 

mut.) No 952 •le 
Sandal (Gimr. Muh. Genel Komut.) No 956 tııı d ~e 
• Kerestelik ağaç (İıparta Orman Müd., No 956 '•-tı' l 
Haıtane biHsı İ•f· (Mardin Vil.) No 958 ~,tiyet 
Veteriner ileti (Gimr. Muh. Genel Komut. lıt.) No 958 

1 
ffaı 

Ç.val tamir ipliti ve yatakla palanga (DDY~ .Y! 948 :.'t Iİ 
inşaat malzemeai (lst. Komut.) .~ !JS9 •t ku 
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Mardi 7 .2.939 
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i.toffe pour capotes (Com. Acb. Command. Gen. Gend•'' ~ltlı:n~ 
No 9'9 koyu 

Accumulateurı en acier (Ch. de Fer Btat) No 913 

AmpHles electriquea (Minist. Trav. Pub. Dlr. Gen. Af· 'oıır, 
No 940 ~''••U 

Conıtr. depôt de benzine (Vil. Ankarll) No 940 li,., F 
Daloirs, marteauıı:, pelles (Dir. P.T.T. lstanbul) No 942 ~i t, 
Conıtr. garaıes (Min. Def. Nat.) No 942 btlde 

.. halisse a Balik .. ir et Kütahya (Mio. Def. Nat.) N° t't•k 
t~t· 

Artiales d'ameublement (Cb. de Fer Etat) No 943 ,.. 1 
tltı 

Sulfate d'alonine et cblore (Municipalite Ankara) No 944 
Cracboirs (lntend. Tophane) No 944 

Avoiae (Dir. Surete lıtanbul) No 945 
lmpression de regiıtre (Command. lstanbul) No. 945 

~ro.pe electrorine (M•n. Edrcımit) No 945 
Couvertures (lııtend. Maritime) No 945 
Benzine (Manistere Finanees) No 946 
Fournitare do bureau en criıtal et ficelle (Oir. Gen. Monopole'! 
Coastr. paves (Mun. lzmir) No 947 
f'einture (Dir. Gen. 1lirkku~u) No 947 
Beurre, olives et fromage (Dir. Ecole Metier Kaatamoıw) ~ 
Tôle (Fabriques Militaireıt) No 949 
• Saeı de 1alpetre (Fabriques Milit.) No 950 

• Moteur marque Bolindir (lntend. Tophane) No 9Sl 
Buffet (lntend. Tophane) No 951 
Cbargemement et decbargement de chırbon (Cb. de Fer Etıtl 
Costumu (Dir. Lyceo Kastamonu) No 956 
Chambre a air et pnen:ıı: (Com. Ach. Place Forte Çanak.) r' 
Articles pour hain (lntcnd. Tophane) No 952 

" de aellerie et pour rep. de cbauasure (Coa. Acb. d 
Gea. Surv. Douu. lıt.) No 952 

Barque (Com. Aeh. Com and. Gen. Surveil. Douan. fı;t.) ~ 
• Boiı de aapin (Dir. For tıı Isparta) No 956 

Conıtr. bitisse bôpital (Vil. Mardin) No 958 
Artlcles de veteriaaire (Com. Acb. Command. Gca . .Snrvetl 

lıt.) No 958 
Materiaux de eonstruetion (Command. lst.~ No 959 
Fil pour rep. de aaca et chaine (Ch. de Fer Etat) No 946 
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