
~NCO SENE No. 962 
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j ABONE ŞARTLARI: 

~
~ Türkiye için Kuruş 

3 AYLIGI 450 
6 ., 850 

12 - 1500 
icnebmemleketler için 

~ 
12 aylığı 2708 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz mukabili olma-

• yan tediyat makbQI detildir. 

.................... ~ 

ÇARŞAMBA 

Hergün çıkar iktisadi, mali t ıcari ve zirai 
il 

8 Şubat 1939 

Y okurtcu hanı, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Per11embe Pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
adarebanemi:ıde görütillGr 

Telefon. : 49442 

Posta kutusu N. 1261 ...................................... 
Umum Tüccarların ve Müteahh:tlerin Mesleki Organıdır 

emleket 
Dı, piyasalardan 

... -a.ı almak ve f brika kur· 

.... k .. 
ıçıo teklifler yapıldı 

lo 
'rıti~dr~dan bazı firmalar şeb· 

\ tkı alakadarlara müra
, lı~ tdtrek TOrkiyeden tuzlu 

~11
1 nıeyva konservalııri'e, 

.tıi ~I ~el va almak iatedilFle· 
çt~:ırınişlerdir. 
l!ll •lovakyadan da son za
~ •rda, Türkiyede muhtelif 
t lettya fabrikaları kurmak 
'da ~ltıın vermek üzere ala-

' 'ftıt 'ta buı teklifler yapıl-

Jı I~ tr. ngiliz ve Çek firmala
t'llaılara geçilmiştir. 

1 - -

~ l\ıavland pamuk 
.( ekilecek 
1 Aıd, 

ıııı, na - Sabun imalltında 
y._ llılınak üzere İzmirden bu· 
~•t altınış vagondan fazla 
il a Panıutu tohumu gelir· 
~ti~thrinıiz ve Menin yat 1 
eyt ala~ı sahipleriniıı mahkc· 
r, ~erılecekleri ıöylenilmekte· 
''at ~nun sebebi ıevkiyatın 
"ııtd tkiletinden müsaade a· 
~~il an yapılmış olmuıdır. 
lılt t~~ada Klavland cinsi pa· 
htıtt ılıneıinin taammümüne 
~it "1akta ve Akala cinsi pa
t, y tkilınesi istenilmemekte

- ııı •icıların getirtdiği tohum· 
J tlıtla 1•brikada kullanılmayıp 

Gııt '• ekilmesi ihtimalinin 
t~Q geçilmesi ma kaadile 
llıt r tohumların İzmire iade 

catı da söyleniyor. 

~tli kömür geliyor 
i~t:, ttnlerde piyasamıza az 

ı, da Yerli kok getirildiğin· 
~, ~ 1rıe,,j kömürler üzerinde 
Gtltt~ ep olmuştur. Yerli ki-
ı. ın ın·h· . <ııh •• u ım hır k111m ı Ana-
1~ a ll0nderildiği için piyasa

tGk t llıal gelmiştir. Fiatlar
hıı~•elnıe olmadığı cihetle 

t'an mevzuubııhis değil· 
' ~· 11ha, 

~it A tamamen koksuz de· . ..,., 
1 ~ illan koku elarak da 
~lt._:.cuttur. Bu hafta içinde 
'lldQ b' olan bir vapurun 
~ .\ı eklenmektedir. Yerli 
tıı iç?'•n kokundan ucuz ol· 
'% •n halk yerli kimürü 

etrnekted ir. 

Haberleri 
Balık gemileri geliyor 
Balık almak için limanımıza 

yeniden 4 italyan ve 5 Yunan 

motörlü gemiıi gelmiştir. Ha

yaların tesirile tutu P.n balık 

a:ıdar. 

Bu sene halı ihraca
tımız geçen yıllara 

nisbetle daha az 
oluyor 

Bu ıene yerli ihtiyaç için bir 

hayli balı satılmıştır . Fakat ih· 
racat için olan sahtlar pek az-

dır. Aınerikaya bu sene de az 
halı gönderilmiş oldutu gibi ye· 

oi ticaret anlaşmasının tatbi
kinden senra tlaha fazla mal 

istenileceğine ihtimal Yerilme
mektedir. Almanyadaki Yahu-

dilerin çıkarılma11 da oraya ha· 
lı ihrarına ıekte vermiştir. Çı

kan Yahudiler eHerinfieki halı
ları yok paha11na utmaktadır· 
lar. 

Bir taraftan da halı imalatımız 

azalmıttır. Uşak Kütahya, Af

yon, Kayseri mmtakalarmda 

kurulan fabrikalar buraların ka

dın işcilerini toplamış bulundu
ğu içi:n halı tezgihlarının bir 

çoğu durinuıtur. Piyasamızda 

mühim miktarda balı atokları 

mevcuttur. 

Fiatlar bu stoklara ratmen 

düşmemit gibidir. Sıvas kalitesi 

ince İıpartalarıa metre mura b
baı 18-24 lira ve kalınları 10 
12 liradır. Simav halılarının 

metre murabbaı 7, 1 Acem tak· 
lidi İzmir Güllistan halıları 5, 7 
demirci halıları 3,5 - 4,5 Gör-

des 3-4 liradır. Çift Kırşehir 

halıları "Piyasamıza gelmemek· 
tedir. 

Bunlar Ankarada aablmak

tadır . T6ylü kaba Kayseri aec• 

cadelerinin adedi 10-15 Jira 

Kayseri nebatisi ıeccadeleria 

adedi 15-20 Kayseri Mançester 

ipliti (Bandırma ayarı ince) a

dedi 35 - 45 liradır. uıak ve 

Kütahya hahları piyaaamııa 

gel meme ktedir. 

......................................... 
1 

Demir ve Madeni yat 
&-~ stanbul Piyasası Günlük Toptan Fiyatları 

it 
Ç!itı~ (Tahta ve yuvarlak) kilosu 67 - 68 -
bt"1~ n 24,50- 26 

ır ,, (Camlık köşebent) ,, J 1,50- 12,50 
,ıı ,, (Dört köşe, lama, yuvarlak) " 

10,50- 11 
it (Mıhhk silme) ,, 12 - 13 ,, (Putrel) ,, 10,50 

~ 
1\,, (Siyah çember) ,, 13 - 13,50 
1\ -tfıçe (Yuvarlak çubuk) • 10,50- 11 

-ı,,. ,, 14,50- 16,50 
,, (Çubuk) 

" .. E.kıtra " 
265 - 270 

s-~ 
BiriHi " 

- 257,50 
ikinci • -250 

it (Galvanizli düz) 20 - 24 n ,, 
( " oluklu) 21 - 22 

" (siyah) n 14 - 18 

rıo 

.. 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret muahedeleri 

Türkiye ve Almanya arasında emtia müba
delatı ve tediyat muamelatına müteallik 
mesail hakkındaki 15.4.935 tarihli pro

tokole munzam protokol 

Türkiye ve Almanya emtia mübadelatı ve tediyat muamell
tını tan:ıim için Türk Hükumeti ve Alman hükumeti aşatıdaki 
buıusatı kararlaştırmışlardır: 

Madde 1- Türkiye ve P lmanya arasında emtia mGbadelıitı ve 
tediyat muamelatına müteallik meaail hakkındaki 15.4-1935 tarih
li protokol aşatıda 2 nci maddede irae edilen tadilat He itbu mü· 
zeyyel protokol meri bulundu;u müddetçe meri kalacak ve onun
la aynı tarihte munka:ıi olacaktır. 

Madde 2- 15-4-1935 taribli protokolün birinei maddesinin l 
ve 2 nci melfufları yerine l mayıı 936 dan itibaren itbu mun
zam protokolü'! 1 ve 2 merbutları konulmu§tur. 

Madde 3- işbu munzam protokol makabline şamil olmak üze· 
re 1 mayıs 936 tarihinde meriyete gire~ek ve 30 ni1&n 937 tari· 
hine kadar muteber kalacaktır. Bu müddet zarfında Akidlerden 
biri tarafından iki aylık ihbarla feshedilmedikçe gayri muayyen 
müddet için meri kalacak, Akidlerden her biri iki aylık ihbar ile 
onu her' an feab~debileccktir. Fesih prenıih itibarile ay bidaye
tinde yapılmalıdır. Eger sonra yapılırsa müteakib ayın ilk günün
den itibaren tesirini gösterecektir. 

Türk,e almanca ve fransıı:ca liaanlarile 3 nüEha olarak yapıl· 

mışhr. ihtilaf vukuunda fransızca metin müteber olacaktır. 

Türk Hükumeti için 
Ankara 19 mayıs 19a6 

Alman Hükumeti için 
Keller 

Wucber Ş. Saraceğ'lu 

Türk tarif• 
• No. 
65 H 
66 
78 A'dan 
89 
91 
99 
102 
I03 
105 
108 
110 
122 A 
125 A 1 

B2 
126 
132 
l.i3 
136 
l49 
150 
278 
281 A 

c 
281 D den 

297 A 
298 
305 
307 A 2. 3 

B 
c 
D 

311 A 
B 

312 A 
B 

315 
321 
J23 B 

c 
324 A 

B 
D 

~25 
328 Adan 
329 A 

330 
J31 

B 

Melfuf: 1 
Serbest liate 

JFransızcada 65 E) 
BütGn poziıyon 
Yalnız auai kösele 
Bütün pezisyon 

n " 

" n ,, ,, 
n n 

n " 
• n . ,, 

Bütün pozisyon 
,, ,, 
,, " 
" ,, 

" " ,, J, 
,, .. 

Yalnız elektrik teıisatı için malzeme mutbak 
takımları, çay ve kahve takımları (Bakalitten) 

Bütün pozisyon 

" ,, 

,, ,, 
,, " • 

Bütün poıiıyo• 
Yalnız rulo halinde raıet• kijulı 

BGtüa poziıyon 
Sünaer kigıdı hariç blitün po:ıiayea 

332 
333 
~4 
335 
337 
338 
341 A 

B 
D 

342 B 
345 A 

B 
346 D 
359 A 
363 
366 B 

367 
368 
369 
370 
371 

c 

377 c 4 
D4 
E 1,3,4 
F 

37S E 
F 

379/1 c 1,3,4 
D t,a,4 
E 
F 

379 2 B 4 
C4 
D 4 
E 
F 

37913 
380 
382 
384 
386 
390 

Bütün poziıyon 

" " ,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, , , 

Bütün poziıyon 

Bütün po:ıiıyou 

" ,, 
" , ' 
" " 
" ', 

BütU.a poziıyon 

n " 
., . 
• • 
• n 

(De..-a•ı nr) 

a) M 0 N AK A SA~ A R 

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

Konya Nafıa .Müdürlü!finden: 

Konya Bölge San'at okulunda yapılacak olan 3 üncü kı
sım ikmal inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

Keşif bedeli 10504 lira 99 kuruştur. 
Eksiltme :20.2.939 pazartesi günü saat 15 d~ Koaya na• 

fıa müdüliiğü odasında yapılacaktır. 
Bu işe ait ke§if, proje ve eksiltme şartnamesi, genel ve 

fenni şartnamder ve sair fenni evrak Nafıa müdürlüğünde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat 787 lira 87 kuruştur. 
Taliplerin bu işi yapabileceklerine dair Koaya vilayetin

den alınmış ehliyet vesikasile Ticaret odası kayıt vesikala
mıı haiz olmak şartıyla 2490 sayılı kanunun tarif ettiği şe
kilde hazırlayacakları teklif mektuplarım en geç ihale saa
tinden bir saat evveline kadar Nafıa müdürlüğünde teşekkül 
edecek komi yon riyasetine vermeleri veyahut göndermeleri 
lazımdır. Posta geçikmeleri kabul edilmez. 

İsteklierin ehliyet vesikası almak üzere ~hale gününden 
en az A gün önce vilayete müracaatları ilan olunur. 

Devlet Demiryolları 8 ci İşletme Müdürlüğünden: 
Denizli istasyonunda yaptırılacak 4 makiaalık bir loko

motif deposile buna aid su ve elektrik te1isata vahidi 
fiat üzerinden kapalı zarf uıulile ekıiltmiye konmuıhar. 

Bu işia mu1ıammen bedeli 35000 liradır. 
istekliler bu işe aid şart•ame vesair evrakı devlet de· 

miryolları İzmir, Ankar, Sirkeci vezaelerindea 175 kurut 
mukabilinde alabilirler. 

Eksiltme 25.2.39 tarihinde eumartesi günü saat 11 de 

\ 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 
ZS<C 

Bu gün iiAn olun n MOnakasaıar ve Müzayedeler L t:esi 

Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat Mürac t yeri Gün t 

ıar 

in et, Tamirat, Nafıa işleri, Malz m Herıta 

Konya Bölye sanat olcalunda yap. olan 3 üncü 
kısım ikmal inş. 

Feriköyündeki 17 inci okulun tamiri 
Denixli ıtnsyonunda yap. 4 makınnlık. bir lo

komotif deposile buna ait ıu ve elektrik te· 
siutı (şart. 175 kr) 

kapalı B. 10504 99 

aç. eka. 989 41 
le palı z. 35000 

llfiçlar, Klinik ve ispençiyari elAt, Hastane Lav. 

Rontgen f ılmi: 59 düzine·revelıtör: 12 kutu-fik· 
satör: 12 kutu 

7.2.39 da ihaleıa olaca~ı ilin edilen 75 t. sül
fat dalemin ile 20 tüp klor gazının alınma• 
ıından sarfı nazar edilmiştir. 

paz. 431 ıo 

Elektrik -Havegazı-Kalorlfer (teslaat ve malzmeal) 

Lokomotif deposunda yıp. elektrik tesisatı 
(Bak: inşaat ıütun.) 

M nsucat, Elbis , Kundura, Çema5nr v.s. 

kapah z, - -

Kösele : 20 t.· vaketa : 12 t . {şart. 315 kr.) kapalı z. 63000 -

Cürgen kol nR-ncı: 400 ad. 
Kestane kazığ'ı: 10000 ad. 

Nakliyet - Bo altma -YDkhtlm 

Taş oaklı: 270 mS 

Mahrukat, Benzin, Makine yaDları v •• 

KribJe Zonguldak maden kö ürü : 54 t. 

Mat f rrlk 

Yeniköy ile Sarıyer ara ında ve deniz lı;cıri· 

•inde bulunan demir borular ve kazıldann 

çıkarılması 

Yollar ıubeıine ait 12 şer tonluk GreA ve Ava· 
linkporter ıilindirleri oin tamiri 

Taban demiri: 3 t.-çelik destere: 50 m. • mak· 
kap: 30 ad. 

Gri yağlı boya: 200 k.·teolin boya: 30 k. 
Braoda eşya örtüsü: 10 ad. 
iÇ ve dıı laati2'i Mişlen ve Fort marka otomo· 

bıl için: 8 ad. 

Bisiklet: 55 ad . 
Umumi bahçeler için muhtelif malzeme: 93 kal. 
Son model imdadı sıbbi otomobili (bir va ilci 

yataklı): 2 ad. 
Demir boru, 3 parmak kalınlığında: 900 m. 

(temd) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Limon: 157700 ad. (temd) 
Bağday kırdırılması: 2000 t. 
Kuru ot: 200 t. (temd) 

pn. 

af. eks. 

a9. ekı. 

paz. 

aç. ekı. 

pas. 

n 

n 

" 

• 
aç. eka. 

567 -

1350 -

231 -

804 -

351 50 

144 -
lCoo -

3850 -
2141 79 

paz. 3154 -
kapalı z. 13474 79 
paz. 5680 -

787 87 

74 20 
2625 -

64 66 

440 -

48 -

42 52 

101 25 

34 65 

60 30 

62 72 

21 60 
150 -

yüzde 15 -

288 75 
160 63 

236 55 
1010 61 
426 -

Konya Nafia Mnd. 20·2·39 15 -

İstanbul Belediyesi 23-2~39 14 30 
O.O. Y. 8 ci İşit. iz mir ile Anlc ve 25-2-39 11 -

Sirkeci vezneleri 

lıtanbul BelediyHi 

Aakara Belediyeai 

D.D.Y. 8 ei J,ıa. lzmir 

lıt. Jandr. Komut. SAK 

latanbul Belediyaıi 
Ank. Orman Fidanlık Mlid. 

lstanbul Beladiy•i 

Koaya Nafıa Müd. 

l•taobul Belediyesi 

" n 

,. ,. 

,, " 
Topbaae Ln. SAK 

" .. 
PTT Lvz. M d. Ank. ve lst. 
lıtanbul B&lediyeai 
Aııkara ,. 

Anlı:. Orman Fidanlık Mnd. 

Tophane Lvz. SAK 
n ,. 

" " 

10-2-39 14 30 

25·2-39 11 -

i2-2-39 15 -

10-2-39 14 30 
22-2-39 16 -

24-2-39 14 30 

13·2-39 15 -

10-2-39 14 so 

24·2·39 14 39 

10-2-39 14 30 

10-2-39 14 30 
17-2-39 14 -
15·2-39 15 

24-2-39 15 
23-2-39 14 30 
15-3-39 a kadar 

ıa.2.39 u• -

15·2-39 14 15 
23-2-39 15 -
13-2-39 14 30 

8 Şubat~ 

ISTANBUL 

Ticare ve Zahire 
7.!.938 

Bars~ 

Fi atlar 

CiNSi Aşağı 

Buğday yumuvak 
• sert 

n kı:r.ılca 

Arpa Anadol 
Keten tohumu 
Çavdar 
Arpa yemlik 
Z. yağı E. E. 

,. l ci 
Beyaz peynir 
Ceviz kabuklu 

Kr. Pa. 

5 24 
5 5 

4 14 
12 5 

4 19 

46 -
38 33 

Ceviziçi 54 -
Kuşyemi çuvallı - -

,. d6kme - -
iç. Fındık 
Tiftik mal 
Tiftik O~lak 
Susam 20 -
Yapak Anadolu 52 l 

" Trakya 
Mııır beyaz 
Mı•ır •arı 

Yulaf 
Sıınnr deriıi 

Yukarı 

Kr.Pa. 

5 7 
~ 2 

4 26 

49 -
ae 14 

62 -

53 -

1 

Gelen 'fo 
Buğday 

Arpa 
Nohut 
Un 
Mısır 

iç cevlç 
Z ytio y ğı 

Su•am 
Pamuk 
Fasulye 
Mercimek 

Giden 
Aapa 
Ti~ik 

K ceviz 
B. Peynir 
iç. fındık 
Susam 
Kaş r 

Dış Fiatıa' 
: Lh•erpul : Buğday 

n 

" Arpa 
Mısır 
KetenT. : 

Şikago 
9 

Vinipek t 
An vere 

3 Londra 
6 

" Fındık G. :Hamburg 
L. : 

lstanbul Merkez Hah 
Ya, Sebze ve Meyve Fiatları 

7.2 939 ======== ...... ı 
Bcı.clya Sul nt Kilo 00 - 35 -
Sınk domates 
Dolmalık büber 

fvri bilb 

Patates 
Araka ..,. -
Çalı fnsulyesi -. 
Barbunya kırmızı 

~ ycıil • = -
Balda (lzmtrdcın). 40 - 50 -

Ayşekadın fıııulye • 

La hane 
lspanıık 

Kflk kereviz 
Pırua 

Karne.bahar 
&ginnr 
Yefil nlal.a 
YetU soğan 

Maydanoz 

Pancar 

• 
• 

nded 

• 
100 " 

demet 

Hnvuç • 
Kereviz Yaprak • 

Şalğ'nm • 
Kırmızı turp 
Bayır turpu 
Balkııbnğı 

Yer elmn.sı 

• 
• 

kilo 

• 

J 60 
2 l)O 

4-
1 70 

5-
6-

30 
l fiO 

- 5v 

2-
3-

f> -
2 50 

12 
12 -

70 -

1 75 

- 75 

;ı - ~ -

2 - 2 59 
2 - 3 -
HıO 2 -

-fıtt -80 
! - l 50 

2 60 B 

Laz elması 7 - 12 -
Taıe arımsak demet - -
Mdndarln A laııya 100 180 2-'0 -

• Bodrum , 200 ~00 -

Rize • 70 - 200 -
Fenike 

,, Mersin " 200 

1 

Gthnüfhane elması kilo ıs ... 
Ama11yn elma ı • 14 -
lncbohı elması • 8 ""' 

lngllk elması (taraklı) ıs -
Ankara armudu 

loebolu armudu 
Ceviz 

• 80 -

- -
Ayva 15 -' 
P'erik elmaaı 15 
KU1ane 8""' 
Nar • 
Muz yerli SO 
Muz • 120 -' 
Atnç kavunu Adet S -

Yr.rU Umon100 adod :.!50""' 
t- cnebi lımon 100 • 200 -' 

Portakal Dörtyol 861ık 2 O "" 
" • ~ • 3z., "' 
• • • 2~0 

• 100 • ısn "" 
• 150 180 ""' 

Portakal Al nya 100 A 190 .,,. 
,. • 80 250 

M 300 
• SG 

• Fenike ıeo S75 "" 

• • 200 40( "" 

• Rl.ıe 100 170 
.. 80 210 

• 
• Mer in Yaf. tW -

• • 
• • 

ili> -

100 800 
200 750"' 

Ke tane kabag-ı kilo ... 
Kar ad eniz armudu b Müz yed eler 

Dereotu demet - ı.ıO 

300-
- 7S 1 Nane demet 

Hoparlör, benzın tankı, balta, müıtımel 
taniye v.a (tcmd) 

--
bat- paz. 176 42 13 23 latanbul Belediyesi 20-2-39 14 30 

İzmir devlet demiryolları 8 ci 1 )etme müdlirlüğiinde top· 
lanacak bir komisyonca yapılacaktır. 

1 lf Açlar, Klinik ve ispençiyari _a_la_t:_ 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektub· 
larile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni güa 

J 
saat 10 a kadar komisyon reisliğine tevdi etmiı olmaları 
lazımdır. 

A- 2490 sayıh k nu ahkamma uygun 2825 liralık 

muvakkat t minat. 
B- Bu k nunun tayin etti· i vesikalar. 
İsteklilin bu işe muadil bir iş yapbğının mübeyyin ib· 

raz edeceği bir vesika ehliyet vesikası yerine kabul olu· 
nacaktır. 

i.tanbul Belediyeılnden: 
Feriköyündeki 17 ncl okulu tamiri 989,41 lira tahmin bedolilo 

nçık ekıiltmiye konulmuştur. 

Ankara Bele.Jiyesinden : 

Su işleri idaresi için alınmasına liizurn görülen 75 ton 
sulfat dalemin ile 20 tüp klor gazının 7.2.939 tarihinde 
kapalı zarf usulü ile almMası evelce ilıın edil mi~ ise· de gö
rülen lüzum üzerine hu miktar alınmasından vaı geçilmittir. 

• 
Hlektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ~Malzeme 

lıta bul Nafıa Müdürlüğündeıa : 

13.2.939 par.arteai günü saat 14 de iıtanbulda Nafıa Müdürlüğü 
ek•iltme komisyonu oda11nda (1000) lira keşif bedelli lstanbul 
Müzeleri Genel Direktörlüğü binasıadaki kalorifer kazanını teb
dili Bfık eksiltmeye konulnaaştur. 

İstanbul Hayvan Borsası 
Diri Sat:ışl Cetveli 6.2-39 

-------------------------------------__.o, 
E afatı 1 En 1: Çeşit 

Beyaz Karaman 
Kızıl Karamarı 

Dağlıç 

Kıvırcık 

Knrayııka 

Kuzu 
Snt Kuzuıu 

Tiftik 
Keçi 
Oğlak 

Şark ÔkQzü 

Ö~üz 
inek 
Daca 
Boğa 

Mıınd·J 

Malak 

Sayııı 

288 
196 
454 
316 
67 

1243 

3 
29 

1'9 
9 

22 
2 

41 
IO 

Ağırhğı K,. S. ~ 

23 75 2J 5 12S5Q 
10371 
17218 
lOOIO 
2067 

15398 

l 10 
1145 

5415 
?260 
2836 
1l95 

15620 
2580 

22 - 1 24 ~ 
2250 23 1 
23 - 30 / 
22- 26/ 

ll 50 

20-
ıa so 

8-
8 50 

11 -
11 50 

8 50 
10 -

-44 
20 
17 

Keşif evrakile fartoemesi Levazım Müdürlüğünde görü ebilir. 
istekliler 2190 sayılı kanunda yazılı vesikadan batka en az 500 
lirı:ılık bu işe benzer iş yaptı~ıoa dair Nafıa Müdürlütünde ala· 
cakları fen ehli} et ve Ticaret Oda11 "eıikıılarile 74 lira 20 kurut· 
luh ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte 23.2.939 per embe 
günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmaluhrlar. 

Mukavele, Ekıiltme Bayındırlık itleri rene), Huıuaf Ye fenni I 
şartnameleri, proje keşif huliıaaile bun müteferri diğer evrak 
dair .. inde rörülecektir. ı:ı;........,_..._._;m;;;;ı __ ..... ım:a. __ ..... .._...._.....,===.,.;;;;ı;-='/lllS'-
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8 Şubat 1919 

İstaı1bul Belediyesinden: 
Ke4if bedeli 3ıı lira olaa Veaikay ile Sarıyer:ara11nda ve de

•iz içerisinde huhuaaa demir boralar ve kuıklarıa çıkarılma· 
11 Paaarlıta konulmu4tur. Ketif enakı Eaıümen kalemimle 
rörülebllir. iateklileria 34 lira 65 kuruthık teminat makbuı1 
"•ya ınelatubile beralMr 10.2.9.ti cama ıünl uat 14,30 .la 
Daiıai Enci mende lndunmahd1rlar. 

• • • 
Beyoflu hastaae.ı için alınacak olan ve hepılne 431,10 

lira itedel tahmin olunan muhtelif ehatta i59 diz.ine Rantl'en 
filrni ile on iki4er kutu Re.elatör ve Fikaatör pazarlıkla ah· 
•ac:aldır. Lilteıile enalu Encüaen kaleminde görülebilir 
lıteklilerin 64,66 liralık teminat makbuz veya mekt11bile ltir· 
lilcte I0.2.939 cuma güal aaat 14 baçukta Daimi Eacümeade 

\bulunmalı.lırlar. 

........., __ _ 
''i if 73 

!'fnvakkat teminat (75) liradır. 
. lıteklilerin en as (500) liralık ltu ite ltenzer it yaptatına dair 
1~lrelerioden almıf eldutu veıikalara İltinaden lıtanbul Viliye· 
tı•d•ıa ek•iltme tarihinden (8) fÜn evvel alınmıt ehliyet n 939 
)•lına ait Ticaret Oduı Yelilı::alnile rel•eleri. 

• • • 
Denizli istasyonunda yap. lokomotif deposun& elektrik 

lcsisatı. Bak: inşaat sütununda D. D. Y. 1 inci İşletme Müd. 
ihnına. 

~sueat-flllisc,Kundura-Çamaşır v.s .. 

fıtanbul Jan.larma Satıaalma Kemiıyonuadan 
M iittarı Cin•i Tahmin bedeli ilk lemiaatı 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

!O.()ft() Kö1ele 33000 00 
12,0()() Vaketa 30000 00 

13000 00 .U08 00 
'lıt Cinsi, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminab yukar4a yazılı 
~3 i kalem kundura malzemesi kapalı zart ek•ll.tme•iyle 22 tubat 
s 9 Çartamba rünü Hat 15 de Geclikpa4adaki ı.tanbul Jan.larma 

•hnalma Komiıyonunca 1ahnahnacaktır, 
Şartnama 315 kuruş bedel mukaltili a.Cı reçen komiıyendao 

•lıtıab·1· ı ır. 

İ•telclilerin 2490 1ayalı kaauna 1'6re tanı1im edecekleri kapalı 
~•rf tekliflerini ihale ıünil .. at 14 e kadar kemi•yena vermeleri 

-::...._ hlakltuz almaları_. _ . 

~este, tahta ve saire 

Ankara Ormaıa Fidanlık MüdOrlüğünden : 

. Ankara Orman Fidanlığı için 3 metre boyunda 4 san· 
~Qı ~utrunda 10.000 adet kestane kazığı 8.2.93Q tarilain
cn ıtibaren 15 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

h Şeraiti görmek iıteyenlerio Ankara orman mesul mu
~sipliğine müracaat etmeleri ihale 22.2.939 çartamba 

~Uıafj saat 16 da yapılacağı ilin olunur. 

••• 
.,, 1 .•oo adet gürgen kel aiacı alınacaktır. Bak: İst. Be· 
~ ~es~ ilinl:ına. 

: ~ukat Bcnzin-yağiarı Makine v. s. 

Kcaya Nafıa Direktörlüğünden : 
,,, o) Silindir makineleri için şartnamesine g6re alınacak 

dan l 350 lira muhammeu bedelli 54 Ton graple Zoagul
- ll:k nıatlen komürü, ihalesi 13.2.939 pazartesi gloü rft

Gt 8 ••t 15 de vilayet daimi encilrnen odasında yapılmak 
Cte 20 giin raüddetle açık eksiltmeye çıkarılmııtır. 

t.lt1 l' aliplerin ~3S» yılı içia ticaret odasına kayıtlı bulu•duğu
t~ ~iıterir vesikalariyle 101 lira 23 k11ruşluk muvakkat 
lıt '?1 rıat içia muteber banka mektultu veya vezne makbuz· 
~:•:ıe birlikte yukarda yazılı gün ve saatte Viliyet daimi 
8-~unıt:n odasına müracllatları ve bu işe ait şartname ve
-~ .. e~raknı Nafıa mldürlüğüade girilebile ceii ilin olu-

"· tJ '-. 
~~~~~~~-~~~~~-~~~~~~~~ 

/~ 
/ 

1'~ııbu) Levazım Amirliji Satınal•a Komisyonu•dan : 
~ bi) 14ir~v~det iç ve 4 adet dıt Mitlen marka Fort otomo· 

taıııb stırı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15.2.939 çar· 
~ l\Q.._.• giinü saat 15 de Tophanede Levazım imirliği satınalmu / -.i, 18

Yonunda yapılacaktır. isteklilerin yüzde 15 kat,i te
'tlariJe belli saatte Komisyona ıel•eleri. 
• t,k;ı * 8 X 10 ebadında 011 adet ltranda efYa örtüsü alına· 

d, 'tr. Pazarlıkla eksiltmesi J 7.2.939 cuma günü saat 14 
}''Pıl 0 Phanede levazı• i•irliği satınalma komisyonunda 
httn ac•ktır. Tahmia bedeli bin lira teminata 150 liradır. 

~ ~lau '~e ve nümunesi Komisyonda gi>rllebilir. isteklilerin 
'"i. lllı Vesikalarile beraber belli saatte kemiıye>aa ıelme-

• 
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fıtanbul Belediyesinden: ~ 
• • 1 

Umumi bahçeler için lilzumu olu. ve hepıine 2141 lira 79 ku· rı lnhı·sarlar u Mu··du··rıu··gtJ u··nden· 1 

ruf bedel tahmin olunan 93 kalem muhtelif malzeme açık ekıilt· • • 
meye kooulmuthır. ŞartnamHİ levazım müdürlürinde ıariUebi- Liıııı;;;;;;;s;;;;;;;;;·-.-- ;;;;;;;;iiiilliôi;....,......,;m;;;;;ôiiiiiii;;;;;;;;;;m;.;;;-.-;;;;;;;;; .... --.;;;;:.;;;~-....;;;;;;;;;;;;;;;;;,-._- _ _.____.' 

lir. 
İıteklilerin 2490 Hyıh kan.acia yazıla veıika Ye 160 lira 63 ku· 

rutl•k ilk tenıinat makbuz nya mektubile beraber 23.2.!9 per
tembe l'Üni aaat 14,3Q da daimi encümende bul•nnıahdarlar. 

Ankara Belediyesinden : 
Ankara belediyesi i9in ıon model iki adet imdadı ııa

hi otomobili alınacaktır. 
Bu arabalar benzinle itler her Uirlli fenni ve sıhhi ıart· 

lar haiz Te b
0

astayı ıarsm'ıyarak nakledecek evsafa malik 
biriıi bir, diğeri iki yataklı olacaktır. 

Firmaların kendi arabalarına ait evsaf Te ıartları 
ve bedellerini ve teslim tekillerini bildirir tekliflerini niha· 
yet 15.3.939 nihayetine kadar Belediye Encümenine gön-
4ermeJeri. 

P. 'f. T. Levazım Müdür1üğünderı : 

Teahhtıdün ifa edilmemf"3inden kat'i ihalesi 24 Şnh.ıt 939 
cuma günü saat 15 te yapılmak üzere 55 adet bisiklet pa
zarlıkla mübayaa edilı cektir. 

Muhammen bedel 3850 muvakkat teminat 288.75 liradır. 
Pazarhlc Ankarada P. T. T. Umum Mlidürlük binasında

ki. satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
istekliler kanuni vesaik ve teminat mektubu ile birlikte 

mezkur gün ve saatte komisyona mür&caat edeceklerdir. 
Şartnameler her gün Ankarsda P. T. T. levazım lstan

bulda Kınacıyarı Hanında P. T. T. Ayniyat şube Müeürlü
ğünde görülebilir. 

Aakara Orman Fidanlık Müdürlüiürıden: 
Ankara orman fidanlığı için 3 parmak kalınlığında 

900 metre demir boruya talip çıkmadıtından 6.2.939 ta
rihinden itibaretı bir hafta temdit edilmiştir. Şeraiti ger
mek istiyenlerin Aokara ormım mesul muhasipliğine mü
racaat etmeleri ihale 13.2.939 pazartesi günü saat 16 da 
yapılacagı ilin olunur. 

••• 
Gri yağh boya, teolin boya, makkap, çelik destere ve 

taban demiri alınacaktır. Bak: lst. Beled. ilanlarına. 

b) M Ü Z A V E D E L. E R 

l.tanbul Belecllye.in .. ea: . 

1- idaremizin İzmir Tütün Fabrikası için (6) adet elek
trik motörü şartnamesi mucibince pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

11 - Muhammen bedeli beheri ( 100) lira hesabile (600) 
lira muvakkat teminatı (45) liradır • 

111- Eksiltme 20.2.939 tarihine rastlayan pazartesi güni.i 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şu
beden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif ve 
kataloklarım tetkik edilmek üzere ihale gününden 
10 gün evvelinde kadar İnhisarlar Umum Müdürlfi· 
ğü Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve teklifle
rinin kabulünü mutaıammın vesika almaları llzımdır. 

Vl- isteklilerin pazarlık için tayin edil en glln ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda atlı 

a-eçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (86) 4-4 

Cinsi 

Dekovil 
malzemesi 

• * * 
Muham. • 0 7,6 
bedeli teminat E.ksiltmenin 

Miktarı Lira L. Kr. Şekli Saab 

3 kalem Sif H.paıa 4600 345 - Açık 14 

Muh. mürek· 2200 kilo 2190 16425 
" 

14 30 
kep ve vernik 
Baıkül ( 100 ki) l adet Sif 80Q 60 - " l 6 
Eczayı tıbbiye 7i kalem 64a 48 23 ,. 15 30 

1- Cin1lerile miktarları yukarıda yazılı malıe•• açık 
eksiltme usulile satan alınacaktır. 
il- Muhammen bedellerile muvakkat temiaatları hiza

larında göıterilmiıtir. 

ili- Eksiltme 16.ı.939 tarihine rastlayan perıembe 16· 
nü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta LeYazım ve 
Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnamelerle listeler parasız olarak hergüa ıözü 
geçen Şubeden alıaabilir. 

V- Dekovil malzemesi eksiltmesine girmek isteyen 
firmanın fiatsl2: 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 igin tekliflerinin 
kabultinü mutazammın bir vesika almaları lazımdır. 

(625) 4-1 
ai.1.939 tuibinde ihalHi yapılmak izere arttırma ilin eclilen ---------------_-....,. ___ _... _____ _ 

itfaiye ambarında mHcut olup hepıine 176 lira 42 kurut bedel , ____ , ___________________ .., 

tahaia edile!l hoparlör, benzin tankı, balta mü.tamel battaniye ve 1 
aaire gibi hurcla etY•Ya aid arttırınıya riren bulunmaclığındaa 

20.2.39 paZI rteai fÜDÜD~ ua;atılmışhr. İstanbul Belediyesinden: 
Şartnamesi levazım müdürlütünde rörülebilir. lıteklilerin 13 ~---------------·--------" 

lira 23 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarı· 
da yazıla (Ünde Hat 14,30 da .laimi encümende b•luamaladırlar. 

Kayseri Vilayetinden : 
Bünyan civarından çıkan ye Beydıtirmeni cıvarında Kızıl lr· 

maj-a dökiilen SarımHkh ıuyunun 100 kilometrelik kıımının etüt 
edilmiş ve fenni keşfinin tanzim itine mevcut ıartname mucibin· 
ce eksiltmeye konulmuı ve bedel keşfi iki bin liradan ibaret bu· 
lunmuı ehliyeti 16 Şubat 1939 Perıembe gflnü icra kılınacağından 
taliplerin yüzde yedi buçuk tetainatı muvakkate akçelerile birlik· 
te Kayıeri Vilayet Makamına müracaatları ilin olunur. 

Ankara Borsası 
7.2.939 

Atıhş Ka11anış 
1 lnıiliz lirası 5.8925 5.8925 

ıeo Delar 125.90 125.90 
100 Fran11z fr. 3.33 3.33 
100 Liret 6.,25 6.,25 
100 llYİÇH fr. -28.'435 28.435 
ltO Holanda fl. 27.895 27.195 
100 Raylaiımarlt 50.535 50.535 
100 Belıika fr. 21.2625 21.2625 
llO Drahmi 1.075 1.175 
100 Len 1.5~5 1.555 
100 Çek. krena 4.3175 4.!U75 
ıeo Pezeta 5.1925 5.8925 
100 Zloti 23.8075 23 .807~ 
100 Peal'o 24,9.;75 24.9475 
100 Ley 0.'9 0.91 
100 Dinar 2.82 2.12 
100 Yen 34.40 34.40 
100 laveç kro11u 30.3'5 30.355 
ıoo Rable 23 77 23.77 

ESHAM ve TAHViLAT 
Türk Borcu 1 P. - .- -.-

1938 yüzde 5 lk. 18.40 19.40 
,, " H. 92.- 92. -
Sıyu-Enuram lll 10.15 10.15 
Erıaai 19.75 18.70 

(701) 8-4 

İıtaabul Belediyeei 
Şehir Tiyatroeu 

Bu aktam 

Hat 20,30 da 

KOMEDi KISMI 

. . 
Y anlıılıklar komedisi 

~o•edi 4 perde 

İstanbul Belediyeıi 
Şehir Tiyatro.u 
Tepebatı 

DRAM KISMI 

Bu aktam 

taat 20,30 

Bir misafir geldi 
3 Perde 

Daire adı 

Temizlik ara-
baları için 

" " 
• .. 
" " 

• .. 
• " 

Tab. bedeli İlk Teminab İ4in cinıi 
ve mahiyeti Mikdarı Lira K. Lira K. 

Gilrgen kol -t80 adet 320 00 ~ 

ataeı 

Tabaa demiri 3000 K. ) 
Çelik destere 50 M.) JSI .so 52 72 
Muhtelif boyda 30 ad.) 

makkab . 
Gri yatlı boya 200 K.) 
Teolin boya 30 K.) 144 ()() 21 60 

Daireai adı, cin•i, mikdan, ve tahmin bedeli yukarda yazıla 
bulunan itler ayrı ayrı paurlığ.ı konul(Duştur. Pazarlık I0-2 ·939 
cuma ~ünü saat 14,30 da Daimi encümende yapılacakhr. Şartna· 
meler Lenzım Müdürlüğünde göriilebilir. İstekliler 2490 uyıh 
kanand.;a yazıla ve1ika ve hizalarında yazılı ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber yukarda yazılı günde •aat 14,30 da 
Daimi encümende bulunmalıdırlar. (763) ,, .................................... , 

1 

Vapurlara, treDlere vaktinde yetite'bilmek için, 

Umum saatçılardan metanetile Ünalan 
teminatla 

HÜSLON 
Saatlarını 111rarla isteyiniz. 1 ·----------... ------' 

ı.a,.. ~ .. ., .. ita.ri 
Diuktılrl: twü Giri! 

ıu.!dıjı 7Cr: ARTUN a...._,.,, 
G 11\te BiJJi.r aoWı Ne. 1@ 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptn 450 
6 • 850 

12 1500 

tra ger : 12 oi• Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. 

MERCREDI 

Quotidieo des Adjudication 

z 1 

F evrier 1939 

ADMINISTRA1101'ı 

Yoghourtchou Hzm 
1 er Eta e, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bnzar 

T~l~phoac: 49442 

Boite Poatale N. 1261 
Pour l Publiclt~ s'adreuer 

a l' Ac:!miniıtration journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etq.t l•taabııl - MÜNAKASA 

. 
Tableau Synoptique des djudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudic tion Mode Prix 
d'adjudicat estimatif 

A) Adjud cations au Rabais 

Cautioıı. 
pro•isoiro Joura Heure 

da Construction-Certcgraphl• 

Achevement construction ecole metin Konya 
Reparntion biit. 17 em icole Fer töy 
Construction depôt İl 4 locomotivea avec iııs· 

tallation oau et electricite a la Station De· 
nizli (cab. eh. P. 175) 

Pli cach 
Publique 
Pli cacb 

10504 99 
989 41 

35000 -

787 87 
74 20 

2625 -

Dir. Trav. Pub. Konya 
Com. Perm. Mun. latanbul 
8 ~me Eıpl. Cb. de fer Etat lz:mir 

Caiase• Aııkara et Sirkeci 

20-2-39 15 -
23-2-39 14 30 
25-2-39 11 -

Pr d 1 Chlmiqııe et Pherruıceutiquea·ln2tr&:ment• Sanitelrea-Fournlhıre pour H6piteux 

Fılm roentgen: 59 douzaines· Revelateursı 12 
boites· Fixateurs : 12 boites 

L'adjudicatioc qui devait avoir lieu le 7-2-39 
pour l'achat de 75 ton de sulfate d'alemiııe 
et de 20 tubes de gaze de chlore a ete an· 
nulce. 

Gre a rre 431 10 

ElectricıtC.Gaz-Cheuffege Central (lnatallatlen at Materiel) 

fnııtallation electrique au depôt locomotive1 
Station Denizli (Voiı: Coostr.) 

Pli cacb 

Habfll ment - Chaussures - Ti sus - Cuirs 

Cuirs : .tO t.- Vachctle : 12 t. (cah. eh. P. 
315) 

Pli each 63000 -

Boi de Constructlon, Planches Poteeux tc 

Bois d'orme : 400 p. 
Poteaux en cbataignier de 3 m. longueur et 

3 ctm. diamelrc : 10000 p. 

Transport-Chargement - Oechargemant 

Transport de picrreı : 270 m3 

Combustlble - Carburant-Hulles 

Houille cribl · e : 54 t. 

Dlvers 

Knlevement des potc uıı: et tuyaux en fer se 
trouvant dans la mer entre Yeni köy et Sanyer 

Reparation cylindres de 12 t. arque Greo 
et Avahnkporler. 

Fer pour fondemcnts : 3 t.- Daloire en aoier: 
50 m.· Forreuse : 30 p. 

Peinturc a l'huile de couleur griıe : 200 lı:.

Peinture Tbeolin : 30 k. 
Biche branda: 10 p. 
Cbambre iı air et pncux pour autos Micheliu 

et Ford : 8 p. 
Bicyclettes : 55 p. 
Oiv. materiaux pour jardins publics : 93 lota 
Automobilc de eecours sanitaircs dıı dernier 

modele ~ 1 et 2 Uta et fooctionnant avec 
benzine : 2 p. 

Tuyaux en fer de 3 pouces : 900 m. (aj.) 

Provlslon 

Citronıı : 157700 p. 
Broyııge blc : 2000 t. 
Foio : 200 t. (aj.) 

B) djudications a la ıurenchere 
Hııut·parleur, tank iı benzine, biche, couver

turc en laine, camelote ete. 

E zak, Zahir , Et ve Sebze: 
' 

Gre a gre 

Publiqu49 

Publique 

Gri iı. r re 

Publique 

Gre 8 rre 

• 
,, 
" 

320 -

567 -

1350 -

231 -

804 -

351 50 

144 -

1000 

3850 -
2141 79 

Gre a gre 3154 -
Pli cacb 13474 79 
Gre a ıre 5680 -

Gre a a-re 176 42 

64 66 Com. Perm. Mun. lıtanbul 10-2-39 14 30 

Municipalite Ankara 

8 em• Expl. Ch. de Fer F.tat lzmir 25-2-39 11 -
Caisseı Ankara et Slrkec i 

4400 - Com. Ach. Comm. G. Gend. G.pach 22·2 39 15 -

48 

42 52 

101 25 

34 65 

60 30 

5'.l 72 

ll 60 

150 -
15 % 

288 75 
160 63 

236 55 
1010 61 
426 -

13 23 

Com. Perm. Muaicipalıte lstanbul 
Oir. Pepiniere For~ts Ankara 

10-2-39 14 30 
22-2-39 16 -

Com. Pcrm. M nicip. lııtaobul 

Dir. Trav. Pub. Konya 

Com. Perm. Muıı. latanbul 

,, 

" 

• 
Com. Acb. lotend. lıt. Topban 

" 

Dir. P.T.T. Ankara et lst. 
Com. Perm. Mun. latanbul 
Municipalite Ankara 

Dir. ftapiaiere Forets Ankara 

Com. Acb. lntend. lat. Tophane 

• 
• 

Com. Perm. Mun. lıtanbul 

• 

24-2-39 14 30 

13-2-39 15 -

10·2·39 14 30 

24-2-39 14 30 

10·2-39 14 30 

10-?-39 14 30 

17-2-39 14 -
15-2-39 15 -

24-2-39 15 -
23-2-39 14 30 

Jusqu'au 15-3-39 

13-2-39 16 -

15-2-39 14 15 
23-2-39 15 -
13-2-39 14 30 

·20-2-39 14 30 

misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 5680 lira ilk te
minatı 420 liradır 

Şartnamesi komiıyonunda görülebilir. isteklilerin kanu· fstanbul Levazı Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
157700 adet limona istekli çıkmadığından pazarlıkla 

eksiltmesi 15.2.939 ç rşamba günü saat 14, 15 de Topha
nede levazım amirliği satmalma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 3154 lira ilk teminatı 236 lira 55 
kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanu· 
ni vesaikle"rile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. 

1 

ni vesiknlarile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. 

• * • 2000 ton kadar buğday kırdırılması 23.2.939 per· 
ıembe günü saat 15 de k pah zarfla eksiltmesi Toph • 
nede lstanbul levazım amirliği satınalma komisyonunda 

'* • * 200 ton kuru ot için teklif edilen fiat pahal gö
rüldüğünden pazarlıkla eksiltmesi 13.2·939 pazartesi günü 
saat 14,30 da Taphanede levazım amirliği satınalma ko-

yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 1347 4 lira 79 kuruş
tur İlk teminatı l O 1 O lira 61 kuruştur. Şartnamesi Ko. da 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel Ko. na ver
meleri. 

Müteahhitlerin Takvimi 

Perşembe g..2.939 

Makine aakarası (MMV) 1'! 905 
Ufki cer lleti (Nafıa Ve~.l X• 922 
Kalorimetre (Nafıa Vek.) X! 922 

1 
• 

Portatif ampermetre, voltmetre, ter omctre v.s. elçü aleti ile arab• 1 lld 
merdiven (DDY) .!\! 941 . 

Yeıilköy hava yoUarı tamirat atölyesi tevsii ve kalorifer daireıiıı 10 ~ 
tecridi ile Biiyiikdere 2 No lı banırarın boyanması itleri dst. ~· 
fıa Müd.) .\! 943 

Tüfekçi snadığı (jandr. Genel Komut. Ank.) J(! 943 
Gazhane koku (Orman Fak. Müb. Kom.) .\"• 943 
Maden kömürü tahmil ve tahliyesi (DDY) ~\! 944 
Maraıta yap. idro elek.trik teıiı . {Maraı Belcd.) .X• 945 
Y cıil fincan, civata, kelebekli rabıt vidaııı, bakır tel v.s. 

mut.t ~\! 945 
Kaputluk kumaş (MMV) .\• 945 
• Kırpıntı katıdı (Devlet Basımevi Oir.) ~\'! 946 
Kazein kola (İı:hiı. U. Müd.) ,\! 946 
Şoıe inş. (Adana 8 led.) l\! 949 
Buz nakliye kamyonu (Adana Bcled.) .Y 949 
Yerli elbiselik kumaş (Siya.al Bılgiler Ok.) X• 949 
Montaj mabemesi ve teknik aleti tfohis. U. Müd.) .Y. 950 
Ekmelı:, ııadeyat, et, balık, reçel v.ıı. (Y'"kı. Zir. Enıt.) .~ 950 
Kundura (Erzurum Ask. SAK) .\: 950 
Orta tecim okulu binaaı i

0

nş. (Seyhan Nafıa Müd.) J\! 951 
Ambar inş. (Deoiz Lvz.) .\! 951 
Elektrik şebekesi için voltmetre ve amper etre ve elektrik direkle 

tamiri için malzeme (Samıua Seled.) .'\'! 951 
* Bina ankazlar1, çini soba ve gübre (İst. Dcherdar.) .Y 951 t' 
Türk musiki kitabı bastırıl. (lst. Beled.) ,\; 951 

1 
Ut 

Standard marka 35 hatlı dıhili otomatik telefon santralının 70 b•~ b;t: 
ve 16 harici telefonun 21 hat olarak tevsii (lst. Gümr. Başoıi1 İlt 
~ 952 ~ ~ 

Ediroekapı şehitlikleri dahilinde ynp yollar (lıt. Komut.) .;\! 952 lt 
Kadıköy ask. şubesi tamiri (lst. Komut.) .\"o 952 1 
Muhtelif yollarda yap. kaldmm tamiri (l t. Be!ed.} J\! 953 • 
• Çam ağacı (Isparta Orman Müd.) .'f• 956 
Kaldmm tamiri (lııt. Beled.) ~~ 956 
Moloz: taşı, kum ve çakıl (lst. Beled.) ~\! 956 
• Meşe odunu (Dörtyol Orman Müd.) X 958 
lncesuda illt okul binası tamiri (Kayseri Vil.) .X• 960 

Memento des 

Jeudi 9.2.939 

Bobi es pour machioe (Min. Def. Nat.) No 903 
ID1truments de mısure d'ectrolite (Mio. Trav. Pub.) No 922 
Calorimctre (Min. Trav. Pub.) No 922 , 
lııstrument de mesure tela que: Amp rmetre, voltmetre et ecbel' 

voiture (Ch. de Fer Etat} No 941 • 1 t 
Rep. a l'atelier do Yeşilköy (Dir. Trav. Pub. lıt.) No 943 ' 
Cııiıses pour fusil11 (Com. Ach. Command. Gen. Gend. Ank.) No 
Coke (Faculte Forut. lat.) No 943 
6hara-ement et decbargement de cbarbon (Ch. de Fer Etat) N" 
lnstal. hydrau·elcctrique a Maraş (Municip. ~ara~) No 945 
lıolateure veril fil de ligature ete. (Co mand. Ist ) No 946 
Etoffe pour capote (Min. Def. Nııt.) No 945 
• Morceaux de papier (Dir. lmprimerie de l'Etat) No 945 
Colle eaaeine (Dir. Gen. Monopoleıı) No 946 
Conatr. ohaussee (Mua. Adana) No 949 
Camion pour transport de glace (Mun. Adana) No 949 
Etoffe pour costume \ Dir. Ecole Science1 Politiques) No 949 
Articles pour montage et instrument teehnique (Dir. Gen. ~4 
' polea) No 950 ., 

Pnin, baurre, legumes, poiıson, confiture ete. (Dir. lnstitut Ag'' 
Anlt.) No 950 

Cbauısurea (Com. Ach. Milit. Erzurum) No 950 
Constr. bat. eeole commer e (Dir. Trav. Pub. Seyhan) No 951 

,, dep6t (Com. Ach. lntend. Maritime) No 951 
Volmetre, ampermôtre, et articles p ur rep. poteaux electriquc ( ~' 

Samsun) No 951 j l 
• Decombres de biit. pocles et fumier (Defterdıırat lst.) No 9S 
lmpression de livres de usique (Mun. lstanbul) No 951 l 
Agrandissoment centrale telepbonique (Dir. Principale Douınel ~~ 

No 95~ 11 
Rep. route cimetiere Edirnekapı (Command. lst.) No 952 l 

• bat. recrutement militaire iı K dıköy (Command. lst.) f'I' h 
,, div. routes (Mun. lstnnbul) No 953 1 

• Bois de sapin (Dir. Foret Isparta) No 956 
Rep. pııve (Mun. lstıınbul) No 956 
Pierres de taille: sable et cailloux (M rı. Ut.) No 956 
• Bois de chene (Oir. Forets Dörtyol) No 958 
Rep. bat. · cole Primaire lncesu (Vilayet Kayser1' No 960 


