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Umum Tüccarların ve üteahhitt rin mesleki Organıdır 

KONOMiK 
HABERLER 

erll ve yabancı MUs- Türkiye Finlandiya Ti-

k 

hzalar sahip ve amille
lnln dikkat nazarlarına 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
letinden : 
İspençiyari ve Tıbbi Müstab· 

tlar Kanunu, müstahzarların rek· 
ttılarıııı tahdid etmiş olduğu hal
bazı müstahzarlar içiu gelışi 

'ı.el re lam yapıldığı görüldü
ndeıı tekmıl müstahzar reklam· 
ının yeniden tetkike tiibi tutul

llsı tensib kılıumışur. Diş ve saç 
\'aletinde kullanılan müstahzar· 
t wıiıtesna o mak üz.ere dıger 

Üıtahıarlar için evvelce verilen 
iisaadelerin hükmü kalmadığın

n reklam için yeniden müsaade 
ması lazımdır. Müs~ade aşağı· 

iti şıutlıır dahilinde verilecektir. 
1 - Reçete ile satılmasıoa izin 

trilen tıbbi müı;tahzarlarıu reklim
tı yalnız tıbbi mecmualarla yapı· 
caktır. 

2 - Reçeteli ve reçetesiz satı
müstahıar reklamlarında müs· 

hıı:arlımn kullamlmaaı muvaffak 
lln rahııbıılıklarln ruhsatname 
ih ve numaralarından batka 
•uslar zikredilmiyecek ve resim
reklamlar yapılmıyacııktır. 
3 - Vektiletten müs .. adc alm

f nümuneler haricinde rddim 
'Panlar hakkında 1262 numaralı 
nun hükmüne göre takibat ya· 

•lacakbr. 
4 - Müstahzarlar için radyo ve 

ema vasıtasile reklam yapılma· 
yasaktır. 

Bu tartlar dahilinde reklam 
liaaadesi almak uzere müstahzar 

0 hipl.:riııin usulü dairesinde ha
tan nihayetine kadar vellalete 
Uracaatları la'l.ımdır. 

-·-
Akçaaba tütünleri 

caret anlafması 

Finlandiya iıe memleketimiz a
rasında ticaret işlerinin genişletil

mesi ve lki memleket arasındaki 

münasebatı ticariyenin daha sağ

lam esaslar üzerine isitinat ettiril 
mcsi için görüşmeler devam et
mektedir liu günlerde Fınlaııdiy 
anlaşması itmam edilmiş o!acak· 
tır. Fi uland yanın yurdumuzdan 
külliyetli miktarda buğday alaca
ğı teyit edilmiştir. FiaJıuıdiyayn 

ihraç edilecek buğdaylar toprak 
mahsulleti otisiııin silolarından ve 
rilecektir. Satılacak buidaylarııı 

bedelinden yüzde kırkı döviz o 
larak ödeneceği gibi yüzde altmış 
mukabi inde dı: takas suretile Fin 
landiya emtiaı.ıııdan Türkiye it· 
halat yapılacaktır. Bu emtia ara· 
sanda makineler. selliıloı:, kağıt 

hamurı, kağıt ve s11ir muhtelif 
maddeler bulunabilecektır. 

-·-
Kadın çorapları 

Çorap fabrikatörleri dun wilii 
sanayi birlıA"iude bir toplantı yap 
mışlar, ip~k kadın çoraplarının da
ha ııaglam iwali için temennilerde 
buJunw;ak uzere Ankaraya bir he· 
yet göndermeğe karar vermişler-

dir. · 
Fabrikatörler bugüukinden da

ha sağlam ç<ırap yapılabilmesi için 
muhakkak surette çorap ioceıik

Jcriııiıı tıtbdit edilmesi laz.awgeıdi

ğini ıleri sürmektedirler. 
Aııkıuada 1tlakadarlardan, ıki 

kat l.i, la hakikı ipek ilı: oU De
ııyeden daha aşağı incelıkte çorap 
imal edılwesiniu wen'ini iıtiyecek
lerdir. 

Bu teklif kabul edılirse artık 

İnl:e çorap imal olı.nwıy..ıcaktır. 
Yeni tipler bugun en ıuce o

lan çoıubın ıki wisli · kaholığuıda· 
Dahil ve hariç piyasalarda d u Ü • ı d"l · 

ır. uug n ıma e ı en en ınce 

0 1 •abzon tütünü ııamile .atılan vo b k t " J l k 1 l ğ d . ı \:orap ır u uı a ın ı ı .. a ı· 
şlı başına bir huauııyet arzedeo kt l kt ..ı 
t 

pe eu yapı ma a"tır. 
Cinlerin çofıu Akçaabat k .zasın- __ 

ve Trabzon merkez.inin uhil 'ı 
yleriode yetittirilwektedir. 933 Ankara Borsası 

ılı tütün mahıulü Trabzonda iki j 2 l '"Ô-9J9 
~ı elli bin, Akçaabat& üç mil-
lln kilo olarak teıbit edılmiş ve ÇEKLER 
lınlarm iki milyou kilosu satıl· I Loodra 

hr. Mütebakisi z;Üraın elinde Ncvyork 
hnıilır. Fiyatlar geçen yıldaki- 1 Pariı 
nazaran biru düşük olmutlur. 
rınezler 15 ile 28, bıçaklar da 
ile 80 kuruş ara1111da ıatılmıı· 

• Tütünlerini satamamıt olan 
}'lüler, 939 yılı zeriyalıoa baı
ak için çok aıkuıtı çek.mittir. 

aat Bankası bunlara madeni 
bre ve mmr vermek ıuretlle 

M1l1WO 

Cenevre 

Amsterdam 

Berlin 

Bıükael 

Atioa 

~dım etmiştir. ı Sofya 
Tütünleri ahnm"ıyan köylüler, 

mi t çok makama mürııcaat etmiş

gO t, bunun üzerine luhiıar ıdare

e 1 ambarlardaki tütOıılerio hemen 
el Qbayaaıı için alAkadarlara emir 

ıt• \tınittit. Bu ıuretle, aylardanbe
k<Syil ile kasaba arasında me· 
it dokuyan 2ürraıo yüzü gülmi
' baılamıştır. Üç huıusi firma 

Prag 

Madut 

Varşova 

B'"dapeıl• 

Bükreş 

Btlirad 
Yokohaıua 

Stokbolm tQtün mübayaasına koyulmuı-
dır. ı Moıkova 

5.93 
126.6425 

t>.6625 

28.555 
67.24l5 

50.8tı25 

21535 

1.0825 

l.56 
4.3375 

14.035 

23.845 
24.8425 
0.905 
2.8925 

34.62 

30.5325 

;!3.~025 

==========================, 
EKETlERi il 

1 vakkat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz olup 

1 
göstermesi Jbımdır. iRK HA 

'--=~====' 
İhaleden en az 8 gün evvel Tunceli Vilayetine müra

caat ederek bu işe girebilmek için alınmıt ehliyet vesikası 
Ticaret ve sanayi odası sicil vesikası 939 senesi. 

TUrkly iş Bank sı Anonim 
Şirketi Memurları Yardım 

Cemiyetinden 
25.5.939 tarıhine müsadif per

şembe günü saat ond.ı toplanan 

Şirket alacaklarına ve gerek 
müşterilerine yapacağı kredilere 
karşı teminat olmak üzere irae o· 
lunan emvali gdyri menkuleyi ipo
tek olarak kabuleder ve ke:za ala-

• • • Eksiltmeye konulan iş : Tunceli vil4yeti Nazımiye 
kışla ve ahırı ikmali inıaatıdır. Bu işin keşif bedeli 32653,83 
liradır. 

heyeti umumiyede Ceıuiyeli Aııa caklarını tahsil için dahi emvali 
ııııamaıımesinde değiştırilen mad- gayri menkule} i teferrug eyler. 
deler : Madde 6 - Şirketb müddeti 

Madde 3 - Cemiyetin maksadı bazı eshabdan dolayı fesih veya 
l ürkiye İş Baukası memurlorıncı temdid kılınmak gibi bir bal vu· 
Cemiyetın İdare Heyetınin tensib kua gelmedikçe şirket 1940 tnri
ve lnsvıb edeceği şekillerde ve mik- hinden itibaren otuz sene müd
taıda veya baş.ta suretlerde yar· detlc temdid edilmişrr. 

İstiyenler bu işe aid evraktan yapı işleri umumi ve 
fenni şartnamesile bayındırlık işleri genel şartnamesinden 

maadasını 1,5 lira mukabilinde Tunceli nafıa müdürlüğün
den satın alabilirler. Yapı işleri umumi ve fenni şartname· 

sini ve bayındırlık işleri gend şartnamesini görmek isti} .:n
ler Tunceli nafıa dairesinde bedelsiz olarak görebilirler. 

dımda bulunmaktadır. Madde 45 Ternettüatın suretı 
N euıurun borçları idare heye· tevzii berveçhi ali olacaktır. Şöy

,ince kabul edilecek taksitlerle Ö· leki : tahakkuk edecek safı temel· 
denir, Borcun Vtı<lesi her halde 
bir seneyi geçemez. Azalaı arn· 
• ında hiç bir veçhıle kar paylaşı· 
lam az. 

Madde 4 - Biıfiil Bankada ça· 
lışan mcmurl u kendi nzular.le 
Cemiyete aza olabilır.er. Banka 
hizmetinden ayrılan memurun aza
lığı kendlliafodcn zail olur. 

tüün yüzde beşi ihtiyat akçesi 
yüzde onu meclisi idare azalarına 
yüzde yetmiş beşi bissedarana ve 
yüzde onuda işbu nizamnamenin 
7 inci maddesi mucibiııce mües· 
seılere tevzi edilecektir,,. 

Türk y Anonim Lastik 
Şirketi 

15 Şubat '939 çartamba günü 
l\tlhat değirmencilik T.A.Ş. saat 13.JO Şırketin yeni postane 

ı2.5.939 tarıhiııe müsadif pa· karşısındaki mağazasında 19u8 se· 
zartesı günü fevkaUıdc olarak top· nesi ruuamelatmı tetkik etmek üze
lanan hqetı uruumiyenin ka.r..ı.lıle re olelıide oforak idare mcclısi, 

·-

dahili nizamııumede değiştirilen reisı bny Hılwi Ekşig l'in riyase· 
maddeler : tindekı toplantıda : 

"Madde 4 - Şirketin maksadı İdare meclisı ve murakıp rapor-
ticareti evveli halıç körfezinde lan okundu. Hiuedarlardan Eşref 
Ayv&ı11sarayda kam bubnrla miıt~ Aknllı söz alanı idare meclisi ra
harrik ve Beker ailesinden iştira poru mucıbi kıirm tevzi edilmiye· 
olunan değirmeııin tevsi ve lekem· rek bina o,•e makarna aletleri im
miılüne saniyen ışbu Değirmeni basına tahs ı edılmesioin muvafık 
işletweğe salisen zahire 1.İcaretilc olduğunu iıab etmesi üzerine reye 
İŞLigal ve hukümetı Cüwhuriye kondu. 
levazımatuıa ait iltizitmata ıştir - 1 .:_ İdare meclisiııin ibrasına. 
ke veyahut bilvaııta müteallık o- 2 - Murakıbın ibrnsıııa. 
l.ııı bilcilwle teşebiJüıah ınalıye 3 - liilnııco ve karu zarar be· 
ve tıcariye ve sınaiyeye uaır ola· saplarınm tasdikine. 
cnktır. !forsanın vadeli veyahut 4 - Temetluün tevzi edilmiye
b1;rveçhi peıııı wuamelııtile kat' ıy- 1 rek idare meclisinin teklif& uzerıne 
yen ıştigal etmeyecektir. 1 gayri menkul ve makarna aletleri 

(~ mart ı .i4 l tarihinde ıradei imhasına tah!ıİS edılmesine, 
millıyeye iktiran eden bey'e,i u· 5 - İdare meclisı azalarından 
wuwiyeniıı '.ıt4 knuuııuevv l MU bay H. Hılmi Ekşigıl'ın ve bay 
taribH karıırı mucibince işbu dör· ı Mustafa Fey7.İ Başıırganın şirketle 
düncü madd ye ı.irde;ı:i ftı\ra ila- muamele yapmalarına me.ıuniyet 
ve e:dilmiştir.) itasına 

.Bundan başka şirket eşhası ij - İdare meclisi azalarının 
bükmiyenin emvnli gayri menku· 

1 

aynen ipkasıııa ittifakla karar ve
leye tasarruflarına dair kavanin rildı. 

ahkamına te vfıkan esas maksad 1 7 - 1939 senesi muamelatını 
ve tedviri muamelatı için iktiza tetkik • etmek üzere bay İsmet 
eden sair emvalı gayri wenkuleyi 

1 Güııgör 100 lira senevi Ücretle 
ubdei tasarrufuna geçirebilir. ınurakıvlığa ithfakla ıeçildı. 

a) Mu w--.··--··-- =~...-_--=":MW--~"-'---..,_=_,.,..,..~ ....... .-.-------2!1---
İn§aat-Tamirat-I\afıa iş ve Malzemesi-Harita 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden : 

Eksiltmeye konulan iş : 
Tunceli Vilayeti Deşt n1şla ve ahırı ikmali inşaatıdır. 

Bu işin keşif bedeli 27 l 72,58 liradır. 
lstiyeoler bu işe ait evraktan yapı işleri umumi ve fe · 

ni şartnamesile bayındırlık işleri genel şartnamesinden ma
adasını bir lira mukabilınde T uncelı nafıa müdürlügi.ınden 
satın alabilirler. Yapı işleri umumi ve fenni şartnamesini 
ve bayındırlık işleri genel şartnamesini görmek istıyenler 

Tunceli nafıa dairesınde bedelsiz olarak görebilirler. 

Eksiltme 4 7 939 salı günü saat 15 de Tunceli nafıa 
müdürlüğü binasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2449,04 lira ma
vakkat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi JAzımdır. 

İhaleden en a:ı:: 8 gUn evvel Tunceli vilayetine müra
caat ederek bu işe girebilmek için ahnmıı ehliyet vesikası . 

Tıcaret ve sanayi odası sicil vesikası. (939 senesi) 

Kastamonu V ıl§.7etindeıı : 

l\.astamonu Vılayet dahilinden ve merkezi kasabaya 12 
kılometro w~ı:.afede bulunan Zıraııt Vekaletine aid fıdanlıkta ye
niden inşa edılecek ıneyvalı ağaçlar binalarına aid tauzim edilen 
43108 lmı 22 kuruşluk evrakı ke§fıycsıoe göre inşaatı kapalı 

zari usulıle ve bir ay müddetle eksıltmeye tonulmu§tur. 
lsteklılerın bu i~c aid evrakı keefı} esini Kastsmor.u Nafıa 

jfouurluğüııde görebılecekleri gibi fazla bir izahat ıstiyenlı•r de 
mczı< ur ınudurhiktcn bir mektubJa sonıbilirler. 

ltıuk:ıi 15 temmuz 939 cuuııırtesi güuü saat 1 l de Ka~ta
moııu Zıraat müdurluğü odıısmda toplanacak eksıhaıe komısyo
nu tarafından )npılaca"llr. 

11.ksıltmeyc girebilmek için % 1,5 tan 3233 liı a lı kuru§· 
Juk HrlıLCek ıemiııatıı.ı 2490 sayılı kunuaun 16 ve 17 nci 
maddelerine göre eksıltıne komisyonu namına herhangi bir Zi
raat Hankası veznesine y tırılarak makbuzunun komisyona 
gönderılmcsi ve Nafıa V ckaleıirıce evvelce kendilerıne verıJmiı 
olan müteabhidlık vesikalıırıle ihale günüden bir hafta evveline 
kadar bulunduklan Villlyete resmen müracaat ed rek bu inea· 
atı yapJbilcceklerıne daır alacakları ehliyet vesıkasının ve 939 
yılı fı~aret UJ.ısıuı:a tescil edilmiş vesikalnrıu ihale günü ve 
:,aaurıdcn Jaakal Lir t:iaat önce Kastamonu Ziraat müdürlüğün
de lopl.1nacak kunıisyona gelmiş buluoma&ı ~arttır. 

İzmir Belediyesinden ; 

Sebze ve meyve hal santralı inşası iti 13.6.939 tari· 
hinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Mu
hammen bedeli 369, 105 lira 25 kuruştur. Muvakkat temi
natı 18534 liradır. 

İştirak edecekler encilmenin toplandığı pazartesi, çar
şamba, cuma günleri encümene gelirler. 

Polatlı Belediyesinden: 

7093 lira 86 kuru~ keşıf bedelli Polatlıda Cümüşlü içme 
suyu kaptaj ıo~aall mlinakdsasına talip zuhur etmediğinden iha
le müddeti 15 gün temdit edilıni§tir. Münakasa 6.7.939 per
~embe günü saat 15 te belediye encümeninde icra edileceği 
ilin olunur. 

Samsun Belediye Riyasetinden : 

Eksiltmeye konulacak iş : 
Samsunda Çarşamba şoiesi JlilzergAbında Merd ırma

ğı ile koşu yeri arasında yapılacak mezbaha inıaab mu· 
hammen keşif bedeli 6lJ467 lir1t 99 kuruş olup kapalı zarf 
usuıile eksiltmeye konulmuştur. 

İş vahidi fint üzerınden verilecektir. 

Eksiltme 3.7.939 pazartesi günü saat 15 de Tunceli 
nafıa müdürlüğü binasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Şartnameler 302 kuruş mukabilinde belediye heyeti fen· 
niyesince verilir. 

C ve D fıkrasındaki evrak belediye heyeti fenniyesin· 
tetkik edilebilir. Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2037,94 lira mu· ce 

l 
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u gün ilan olun müzaye eler Li te n münakasa ve • 

1 
~-------------------------~----------~--~..,..._- ----------..---

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Mürac11at yeri Gün Saat 

- ------------~-----.-~ 
A) Münakasalar 

nşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 
_. -

Sebze ve meyve hal santralı inş. 
Merkeıefendi meıarlığı ihah dıvarı üzeri

ne konulacak tel ve parmaklık kapı yap. 
Darülaceze avlusundaki yaya kaldırımların 

çimento çini ve sahanhkların beton inş. 
Ergani mndeni nde bina inşaatı 
Safranbolu Araç yolu üzerinde 21 kim. 

şose, elli iki büz. ve kırk sekiz köprü 
ve menfez inş. 

Mezbaha inş. (şart. 302 kr.ş.) 
Nazmiye kışla ve ahır ikmali inş. (şart. 

15J krş .) 

Polatlıda gümüşlil içme suyu kaptaj inş. 
(tomd.) 

Pa1.. 
Aç. ekı. 

,, 

36910j 25 
791 72 

871 94 

Paz. 350000 -
Kapalı z. 135000 --

Kapalı z. 

" 
7093 86 

1853~ --
59 38 

65 40 

35000 --
10125 --

427.i 40 
2449 04 

İzmir Belediyesi 
i..t 

" 

,, ,, 

Ergani Bakırı T. A. Ş. 

Zonguldak Vilayeti 

Samsun Belediyesi 
Tunceli Nafıa Müd. 

Polatlı Belediyesi 

• 

13 6-39 itib. 1 ay 
7-7-39 14 -

7.7.39 14 -

1-7-39 
7-7-39 1.1 --

20.7.39 15 -
4-7-39 l.l -

6·7-39 15 -

ilaçla , Klinik ve ispençiyari aUit, Hastane Lvz. 

Fizik malzemesi: 2 takım (temd.) 3400 - 255 -- Tophnrıe Lvz. SAK. 30-6-39 14 30 

Elektrik· avagazı-Kalorifer tesisatve malzemesi) 

Ampul: 175 ad. 
Telsiz perfore bandı: 

,, ondülatör ,, 
Simens perfore ,, 
Teleem n ,, 

20"00 ad. 
200t){) ad. 
2500 ad. 
25110 ad. 

Paz. 
Kapalı z. 

" Aç. eks. 

" 

52 50 
7800 --
5500 -
3500 -
3500 --

Mensucat, Elbls;:s, Kundura, Çamaşır v.s. 
------~~---------------~ 
Kefeulik bez: 1687 m. 
Elbise: 11 takım 
Çizme: 92 çift 
Battaniye 116 ad. 
Arka çanta bezi: 128~ w. (temd.) 
Futbol fotiai: 204 çift-hentbol fotini: 206 

çift ttemd.) 

Nakliyat Boşaltrna - YUkletm 
---=---- -
Parke taşı nakli: 85000 ad. 

Paz. 371 14 

" Aç. eks. 

Aç. ekı. 

165 -
1622 50 
812 -
~40 --
1988 80 

6;7 50 

Mahrukat, Benzin, Maklneyağları v.s. 

Sömikok:· 50 t. (.temd.) 
Maden kömürü: 60 t. (temJ.) 
Petrol: 19 t. 

Müteferrik 

Çamaşır yıkattırılması: 249000 parça 
Granit parke taşı: 100000 ad. 
Kamyon kiralanması 
Sicim ve kınnap 
Katran deposu: 1 ad. 
Grafik klişesi: 25 ad. 
Otomatik Parfı.ks zıu.ıba makinesi 
Boya 
Kı :uyon kiralanması 
Zeytlıni keten ipliği: 214 k. 
Motopomp: 5 adet 
Sanlraht No 11: 5 t. 
Dip vidası: 3000 paket-kuşak vida1ı: 5000 

paket-kulp vidası: 2000 paket- mente
şe vidası . 2500 paket-sandık vidası: 
100 d. 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Soda: 12 t. 
Süt: 12 t.-yoğ'url: 12 t. 
Sadeya(r: 5750 k. (teınd.) 

Koyun eti: 4,5 t.--sığır eti: 2,5 t. 
Etimesğut sıhhat merkezi için tr.t:ak (1 

senelik) (temd.) 
Bakla: 30 t. (lewd.) 

(B Müzayedeler 

Köknar ve çnm odunu: 5625 kental 
Çam tomruğu: 452 m 2 \ e 552 d.m 2 

Marangoz eşyası 
Killübe enkazları: 16 adet 
Kıymetli eşyalar 

Ihlamur ağacları 
Fotograf mP. zemesi 

Paı. 

" 
n 

Kapalı z. 
Paz. 

" 
" 
" 
n 

Aç eks. 

Aç. ekı. 

Paz. 
Kapuh z. 
Paz. 

" 

Paz. 
Aç. eks. 
Paz. 
Kapalı z. 

Paz. 

Aç. art. 

n 

Aç. art. 
Paz. 
Aç. nrt. 

Aç. art. 

l 137 50 
810 -

4750 -

8093 74 
13000 -

475 -
424 -
135 --
225 -

3000 --

961 

125110 --
9250 --

22000 -

160 -
3500 --

10185 -

30()0 --

452 

J 94 
585 --
420 --
262 50 
262 50 

27 84 
12 37 

121 75 

167 -
149 16 

iıt. Belediyesi 
P. T. T. Lvz. Müd. Ank. ve İst. 

,, 
" " " 

" " .. " 
n n " 

,, 

İst. Belediyesi 

" " Ank. Belediyeıi 

,, Bölge Sanat Okulu Direk. 
Tophane Lvz. SAK. 

" ,, 

28-6·3B 14 --
9 8-39 15 --
9-8-39 16 --
9-8·39 16 30 
9-8-39 17 -

28-6-39 
28-6-39 
7-7-39 
7-7-39 

30 6-39 
30-6·39 

14 --
14 -
ıo 30 
15 -
15 30 
15 -

47 82 İst. Belediyesi 7-7-39 14 -

85 31 
63 -

356 25 

inhisarlar U. Müd. 

" " Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

7-7-39 14 --
7-7-39 15 --

28-6-39 l6 -

607 18 ist. Sıhhi Mücs. SAK. 7-7-39 lj 30 
975 --
3t -
31 80 
10 12 
16 88 

225 --

72 08 

937 50 
693 75 

1650 -

12 -
262 50 

763 87 

225 --

İzmir Belediyesi 
İst. Belediyesi 

" ,, 
" " 
" " iııhi1arlar U. Müd. 

İst. Belediyeıi 

" " T ophaııe Lvz. SAK. 
Aok. Belediyesi 

9-6-39 dan itib. 1 ay 
27-6-39 14 --
28-6-39 14 -
28-6-39 14 --
28-6-39 14 -
~-6-39 14 --

Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

7-7-39 l.t -
23·6 39 14 30 
7-7-39 11 --

12-7·3!> 15 --
10-7-39 15 30 " ,, 

İst. ·Belediyui 
Manisa Tümen SAK. 

" " Tophane Lvz. SAK. 
Ank. Valiliği 

Ank. Lvz. SAK. 

" 

28-6 39 14 --
1-7-39 10 --
5.7.39 11 --

30-6-39 15 -
1 hafta müddetle 

7-7-39 10 --

8 44 Bolu Orman Çevirıe Müd. 29-6-39 15 -
Devlet Orman İşletmesi Karabük 4-7-39 14 -

Revir Amirliğı 
Konya Bölge Saont Okulu 23-6-39 14 -
l&t. Defterdarlığı 20-7-39 
lııt. 2 ilci İflas Mem. Beyoğlu, Al- 25·6 39 IO --

yan Sok. Pirpiryaııi Apart. zemin kat 
10 - İı;t. Eml ık ve Eytam Bankuı 24-6-39 10 -

İııt. 2 ci İera Sandal Bedesteni 23-6-39 14 --
- =;-;;;; JT 

Muvakkat teminat miıdarı 4273 40 kuruştur. 
El<Siltme 20.7.939 tar ihine müs:ıdif perşembe günü sa· 

at 15 de Sıımsun Belediyesinde müteşekkil belediye eııcii· 
meni tarafından yapılacaktır. 

Eksiltmeye iştirak edebilmek için Samsun nafıa müdür· 
lilğünde müteşekkil komjsyonu mahsusundan bu ışı yapa 
bileceğine cleir vtsikn ibraz etmesi ve inşaatın devamı müd 
detince diplomalı bir mühendis veya mimar veyahut fen 
memuru istihdamı ve ticaret odns•ndan kayıdlı olduğuna 
dair senei haliye vesika ibraz ve yapı eksiltme şartnamesi
nin 4 üncü waddeıindeki vaı,fları haiz olması şarttır. 

Zonguldak Valiliğinden : 

Zonguldak Vilayeti içinde Safranbolu - Areç yolunJci A
raç hudud r a kadar mevcud tesviye üzerindf yııpılacak yilz o
tuz beş bin lira muhouımen bedelli yirmi bir kilometre şose 
ve elli ıki aded büz ve kırk srkiz adr t köprü ve mı nfez işi 
kapalı zarf usulilc ve vabidi fiut üzerinden eksilhnPyc konul. 
muştur. 

E~ siltmcsi 7. 7 9g9 cuma günü saat on beşte Zonguldak 
VJl~yeti Daimi Encüıı.eniude yapılacaktır. Eksıltmı· şurtııunıesi 
ve Luıuı nıritefcu i Jığ<ır e\ rak Zougultlak Nafıa Müdüdü~ünde 
ve Dainıi Eııcumı;ıı kalemıııde göruiebılir. MuvakKat teminat 
on lıin yila yirmi be§ liradır. 

2 

ta ul lediy sinden: 
Mııvakkat Tı.hmin 

temiuat bed li 

31 80 
12 --

21 sı 

12 37 

3 94 

10 12 

16 88 

424 --
160 -

371 14 

165 -

52 50 

135 --

225 --

Karaa~eıç paçabanesi iç1a sicim ve kınnap 
Darülaceze için lüaumu olan 2.000 kilo 

ıodn 

Darülacue i~in lüzumu ol~n 1.687 metre 
kefenlik bt:z 

Fatih hnyvan hcıtanesi müstahdemini 
içi~ 11 takım elbiıe 

Tamirati mütemadiye işleri için 175 
ampül 

Yollar tomiralı için 1 adet kntran d~
poıu 

23x 16 eb'ndında 2j ad t grafik klişHi. 

Tahmin bedelleri ve ilk teminat mikderları yukarıdıı ya· 
zıh malzr.mc ve eşya paııulık surelile .atın ahnncakhr. Şart· 
nameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
TaliplerİD hizalarında 'llÖıterıleo ilk teminat mekbuz veya mek· 
tubu ıle 28 6.939 çarşamba a-ürıü saat 14 de Daimi Encümende 
buluomalıırı. 

* * • 
Tahmin bedeli 465 lira o.an tamiratı mütemadiye aıneleıi 

tarafıudan inf.a edilmekte olan yollarda kullaualmak üzere 30 
yevmiyelik ksmy.:ın p.ız rlılda kiralanacaktır . Şartnamesi Zıı· 
bıt ve Muameliit Müdür.üğü kaleminde görülebilir. Taliplerin 
34 lira 88 kuruşluk teminat makbuz veya mektuplar ile 27.6.939 
sah günü saat 14 de Daimi Eacümende bulunmaları. 

~rgani Halırı Türk A · oninı Şirkı,Liııdtm: 

Erganimadeninde kısmen yarım kalmış ve kısmen yeıı 
üç yiiz ellı bin liralık ıniJ..,taceJ bina i c. şaatı temmuzun hirirıC 
günü p.ızarlıı-..la ihal~ f•dil cı::ktir. T..ıliblt:rın otuz beş Lin lir 
Jtk kat'i t ımnatlarılc ber<1l.H~r Erganimade11inde şirketimiz işle 
rne miıdürluğıiİ:ıe mürnı!natlerı. 

* •• 
Çimento, çini ve sah:ınlıklo.ran beto'l inş. ile tel p rmaklık 1• 

kopı yap. Bale: İst. Beled. ilanlarına. 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Iiastane Le\' 
_.__._ ._. • ~w-..--._...._~ ,,,,,,,,,,,1 

l '-tanbul Levdzım Aınirliği Satmnlma Komisyonundan : 

Bdı. ri 2: 6 knleındt>n ibaret iki takım Fizik malzeme91 

müteahhit uam vo hesabına 20.6.93Y tarihindeki eksiltnıuiıı' 
talıp çtknıudı~md n tekrar eksiltınf'si 30 6.939 cuma güııı 
sa11t 14,:-ıo d.ı Tophunl'de İstanbul L v:ıztm Amirliği Satıosl 
m:ı ko nis1 orıunda )Bpılac:ıl:.tır. fahnıin bedeli 3400 lirn jl 
tc rıirıutı 25 , lır.ıd r. Şaı ı.ıaruc:;i l.omis) ou<l ı görülebilır. 

~ektrik~avagazı,Kalorüer (Tesisat ve Mat!!l 

Adet 
20000 
20000 

2500 
2500 

P. T. T. Lev zım Müdürlüğünden : 

Muhao men Muvakkat 
bf;deli temınat Ek11ltmeniD 

Nevi Lira L. kt. aaatı ve ıilr•tİ 
Telsiz perforebandı 7800 585 15 kapalı zarf 
fe2ıiz oodülilÖr bımdı 5600 420 16 ,, ,, 
Sime111 pcrfore bııııdı 3500 2öl 50 16,5 açık ekıilodl1 

Teleem perfore bandı 3500 262 50 17 ,, ,, t 

- Yukarıda müfredatı yazılı dört kalem band münakaıal 
rı ayn, oyrı yapılmak üıerc &ııtın alınacaktır. 

2 -- Ekııltmelcr 9 8.939 larihit e mÜ9ııdif çarşamba 1rünü f 
karıda yazılı &antlcıde Anknrııda P. T. T. Umumi MüdOrlüğü b · 
oaıuoda ı Sahualma Komisyonuuda yapılacaktır. 

1 J - Kapı:ıb zarfa iştirak edecc1' talipler, muvakkat temi"' 
makbuzunu veyd bauk .. mektubunu ve kanuni v~ııliklc teklif nıer 
tnbuuu muhtov ı kop.ıh zarflıırını o gün eksiltme saallerinde bil 
saat evveline kadar Komııyon verecdderdir. 

4 - AÇık eluiltmeye girecelılerin, muvakkat temiuat makbıl' 
zu veya banka mektubile knnuoi vesaiki btimileo mezkur güo "' 
uatle Komisyo:ı müracaatları . 

5-- Şarhıamelcr Aııkarada P. T. T. Levazım ve isıanbuld' 
Kınacıyan hanmd.ı P.T.T. Levazım AyniyatŞubeııi Müdürlükleriod11 

parasız verilir. 

fiiensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

lstanbul Levnzım Amirliği Satınulma Komisyonundan: 

204 çift futbol ve 206 çift hendbol fotini müteabbi1 

nam ve hesabına 20.6.39 tarihindeki eksiltmesine iıtelı~ ~~ 
çıkmadığından tekrar eksiltmesi 30.6.39 cuma günü s•' 
15 de Tophanede İstanbul levazım amirliği satınalma JıO' 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1988 lira 80 kurıJf .l{J 

1tk teminatı 149 lira 16 kuruştur. )(] 

* • • 128ri metre nrkf\ çanta be:ı:inin milteahhit narn ; 11 lo 
hesabın&.. 19 6 39 tarihindeki eksiltmesine istekli çıkmadr 
ğından tekrar eksiltmesi 30.6.39 cuma günü saat 15,30 d* lı 
Tophanede İstnnbul Jevazım amirliği satınalma komi.syonııP1 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 2240 ıira ilk teminatı t6 
liradır. Nümunesi komisyonda görülebilir. 
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Ankara Belediyesinden : 

itfaiye ın r nıur ' 'e roüslalıd ı> nıleri için yaptırılacak 9l çift 
e ve yedek pen9~leriy!e beraber 15 gün müddetle açık 
itmeye konulmuştur. 
Muhammı"n ı.,ymeti 1622,50 liradır. 
Muvakkat tcmirıat l 21, 75 liradır. 
Nüınune ve şartn amesini görmek istiyt>nlerin her g.ın en

e 1 kolcmıne ve isteklilerinde 7.7.939 cuma güıı ıı ::aaı 
da belediye encümenıne müracaatları. 

Ankara Böl5e San&t Okulu Uirekt örlüğürıden : 

Okulumuz için şartnamesi ıı ı ucilı; ıı ce 116 adet battaniye 
lira tahmini fiyatla açık eksiltmeye konulmuştur. istekli
şartnam eyi görmek üz :ı e her g in okul <l i rt>ktörlüği.iı e ve 

İftmeye girec,.klnin de kanunun icabettirdiği vesaikle \ 'P. 

de yedi buçuk teminat ttkçeleriyle hirliktr 7.7.9.'19 cuma 
n saat 15 le okullar ı-nl!ışmanl ğı binasında toplnnocak o
alım sal m h.o nisvo ıuıı 1a hazır bu l unmaları. 

. 
hrukat, Benzin 

J 
Makina yağları v. s. 

O A .. keri Fabıikalıu Umum Müdürlüğü Mnb.t z Saim 
Alma Komisvonundan: 

D 

9 Tahmin edilen bt>deli 4750 lira olan 19 ton petrol As 

.,. 

i Fabrikalar umum• müdürlüğü merkez satımıJnıa koınisyo· 

ca 28.6.939 çarşanıbn giinü saat 16 da pazarhkla ıhale ldı· 
~ktir. ŞJJ tnamr para~ız olarak komisyondan verilir. l\1uvak

teminat 356 lira 25 kuruştur. 

* • * 
Sömikok ve maden kömürü alınacaktır. Bak: İnhiı . U Müd. 

larlna. 

ii.teferrik 
İzmir Belediyesinden : 

Yolların tamirinde kullanılmak üzere 100 bin adet gra-
parke taşı sntm alınması işi 9.6.:;9 dan itibaren bir ay 

detle pazarlığa bırakılmıştır. Muhammen bedeli J:\ bin 
\'akkat teminatı ise 975 liradır. İştirak edecekler encü
rıin toplandığı pazartesi, çarşamba, cuma günleri encü
tıe gelirler. 

Ankara Belec'iyesinden: 
Yangınlarda ve seylaplarc~a kullanılmak üzere belediye 
nlmncak olen 125l O lira bedeli muhcn.menli 5 ı.det 

toponıp hıpalt zaı f usulile eksi tmeye konulmu{Jtur. 
İhalesi 7.7.'39 cuma günü saat 11 de belediye encüme· 

de yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 937,50 liradır. 
Şartnamesini görmek isleyenlerin hergün encümen k&l

~ine müracaatları ve isteklilerin de teklif mektublarını 
7.39 cuma günü saat ona kadar belediye encümenine ver· 
leri ilAn olunur. 

lt!tımbul LPvazım A.ınirli~i S:..lınalına Komisyoıınndan: 

oıtl' 214 kilo ze"lUoi helen ipliği alınacaktır. P.ızarlıkln t k· 
lrnesi 23.6.939 cumn ~iinü saat 14,30 da Tophanede İstan

•1' 1 Lf"vazıın üınid •ğİ c.:atır alma komisyonunda yEı pılac. ktır. t ... 
f ·lı 1 erin kati trnıin s tlnrile ber&ber beJli ~nııHe ko nıisjona gr·l
br leri. 

Müeueseler Arttırma ve E~siltme Koruisyonundıın : 

Leyli Tıp talebe yurduııun 249000 parça çamaşır yıkattırılma
Ve ütüleıımcsi işi tanzim kılınan şerlnameıi mucibince hapıılı 

·b,ı ~fi" ekı: ttnıeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 7.7.939 cuma gilnü Sl\ r< t lll,30 da Cnğnloğlunda 

bat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasmdu lrnrulu komisyon
Yapılacaklır 

2- Muhammen fiyat: 8095 lira 74 kuruştur. 
3 Muvakkat garanti 607 l.ra 18 lrnruşhır. 
4- fstekliler şartnameyi hergün Fuatpaşn türbesi karşısmda 

Yli Tıp ta1ebe yurdu merke1inden alabilirler. 
5- İıteklil< r 1939 yılı Ticaret Odası vesikesile 2490 sayılı ka

tıda yazılı veıikalar ve şartnamesinin F fıkrasında yazılı vesaiki 
bu işe yetu muvak(,at garanti makbuz veya banka mektubunu 

~i teklif :ıurflarını ihale ıaalindcn bir saat evvel makbuz muka
• 

---
F11hı ıkalar U. Miidürlü~ü Srıtınal ıru Komisyonundan : 

Paket 5 X 50 mm. dip vidaf!ı ) 

• • * Tah'l1İn ed ılen bedeli 9250 Jira olan 5 ton 11 No. Jı 
San ını it ı\ ... 1-...:ıi Fa ı İka ı r U ıu '1 Mıi lıirlüğü \lerk ·z S .t ı rıcı l
ma koınisyouunca 12.7.9J9 çar~amba günü S!l Rt 15 te pazarlık
la ih le ediJect>ktir. 

Şartname p tr sız olarak komi"'jyondan verilir. Muvakkat 
teminat 693 li ra 75 kuı uştnr. ----

Ankara Levazım Amirliği Satı nalma Komisyonımdan: 

l ·2.6 <)39 gii nii k rı pal ı z,ı rfla "kf>lllmesi ppılneıı k olnn ~JO 
bin kıJo hn1<1 ııya talip çı k mad ığmdan miit,.ahhidi nam ve lıe
sabına müb:.ı.yaa edilmek üzerf" bir -ı y müddell r pazarl ·ğa kon· 
muş' ur. 

Paz. 1 r 7 ,....'ı. 9 (' i l iinı ' Sı 'it 10 dn ı ... 
Mııbauımrn bedeı ı 3 bin !ıra olup ilk tt!minntı 220 lirad?r. 

• • • Kıtmyon kıralanma s ı . Bak: i,t. Be'ed ilanlunn ıı. 
• • • • Zı ba maki ncs ' a'ı;ı caktır. B k: lnhis. U. Mü:f. ilanlarına. 
• 

b • • • 1 
Du alar ıçin boya a'ı.ıncaktır. Bak: ıt. Beled. Hanlarına. 

• • • Cam a lın'lc aktır. Bak: Nafı ı Vek. ilanlannıı. - ,._ 
Erzak, Zahire, et ve Sebze: 
---~~--~-~~~-----~~--------

Aniuıra Valiliğinden: 

Etimesğut sıhhat merlcezinin l .6.:\9 dan 31 fl.40 tarihi
ne kadar senelik erzakma ait ta lip zuhur etmemesinden 
münalrnsamn bir hafta müddetle uzntılmnsınn karar veril
miştir. 

İstanbul Levazım Amirliği S~1tınalma Komisyonundan: 
Harp Akademisi icin 45110 kilo koyun eti ve 25000 kilo 

sığır eti 7.7.39 cuma günü s nat 15,30 da Tophanede İstan
bul levazım amirliği satmalma komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapı l acaktır. Hepsinin tahmin bedeli 10 J85 lira 
ilk teminatı 763 lira 87 kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
•JÖrülebi lir. 

• • • Toz ıeker, ıiliYrİ yoğurdu ile beyaz ve kaşar peyniri abnn-
cc.ktır. Bak: Yüksel: Mühendis :Y.lek. SAK ilanlarinn. 

İlk Tahmin 
teminat bedeli 

65,40 871,94 Darfilace:ıe avlusundaki yaya knldmmların Çi
mr:nto çini ve s hanlıkların lıelon iıışasl 

59,38 791,72 Merl<ez efendi mezarlığı ihata dıvarı üzerine ko· 
nulncnlc tel pıırmnklık ve kapı yapılması. 

Talı1!1in bedelleri yuknrda yazıla içler açık eksiltmeye konul· 
muştur. ihale i.7.939 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende ya
pılac .. kiır. Şorlnawc Zabıt ve i foamelat Müdürlüğü kaleminde gö
rülebilir. Taliplerin .emiıu.t mal Luz 'eya mektup larile :hale günü 
muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (4503) 

• • • 
Tamiratı mütemadiye amel si vosıtasile inşa edilmekte olan 

yolların malzeme ve toprak nakliyatında kull <t nılınak üzere 62 gün 
için Kamyo!ı kiralanma ı açık e ksiltmeye konmuştur. Talıınin bt:deli 
961 liradır ihale 7.7.939 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende 
yapılacalttır. Şnrtıınme Zab ı t ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde 
görülebilir. Taliplerin 1l lira 8 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubu ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulun· 
malan. (4504) 

• • • 
Karaköy köpı üsü dubalnrınıo icabmda boyanmasmda kul!anılmak 

üzere deniz. suyuna ve ilıtiza:ı:n mütehammil muhtelif cins boyalar 
tecrübe edilecektir. 

Bu boyalardan en iyi netice verenleri arasından bilahara eksilt
me ile boya snlm alınacağıııdnn bo} a nuwunesi göndermek isteyen 
müteabhidlerin uuınmıelerini sürülme şartı ve boynlnrııııa evsaf ve 
fiyatları ile birlikte tecrübe edilmek Üzere Köprüler Baş Mühendis· 
liğine ietirmeleri ilan olunur. (4502) 

Muhammen bedeli 900 lıra olun 0,50X075 eb'adındıı 1000 adet 
Türk Bayrağı 4.7.93!l ulı günü soat 10,30 on buçukta Haydarpaşa· 
da Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açlk eksiltme uıulile 
satın alınacaktır. 

Bu işo girmek iste yenlerin 67 lira 50 kuruşluk mu vakknt te
min t ve kanunun l..ıyin ettiği vesailde birlikte ks1ltJ1e günü saa
tine kadar K~m i syona milrncnatlım lazımdır. 

Bu i~e ait şartnameler Komisyondan parasıı•: olar k dağıtıl-
maktadır. (4381 ) 2-4 

Yüksek Mühendis fviektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

,, 5,5 X 35 ,, Kuş lk vidası ) Mulıam. Pey ak- Eks itmenin 
Erzaluu cinsi Mikd rı bedeli çesi Tarihi Saat Şekli 

,, 6 X 40 ,, Kulp \İdası ) B !her pakttte ----- _______________ ------

" 4 X 20 ,, MPnteşe vıdnsı ) 144 adet ola· Toz şeker 1250} 2.J,50 248,50 
,, 5 X 45 ,, Sandık v ı dnsı. (Pır! ç)) caktır. Silivri yoğurdu 9000 16 108 

Tahmin edilen be 'e lı 22000 lira olan Yukarda yazılı h 1 Kaşar peyniri 1500 72 207 

3.7.939 
3.7.939 
3.7.939 

14,30 
14,45 
15 

Açık 

" 
" le:n vida Ask<>ri Fahıik dlar U um Müdürlüğii l\1r rkfz SJ· Beyez peynir 4800 35 

ıaı na komisyonunca I0.7.939 paznr!F- fli giinU ı::a'lt 15,:10 d..ı Mektebin 939 mnli senesi zarfındaki iaşe ihtiyaçlarından yukan-

ş da yazılı maddelerin <. ksiltmeleri "1 On gün uz tılarak bi:ı:alannda 
~rlikla ıhale edilecektir. arı name parasız olarak komisyon· gösterilen tarih ve saatlerde yapılaco~ı alakadarların malumu olmak 
tı verilir. Muvakkat teminat 1650 liradır. üzere ilin olunur. (4462) 

1 

22 Haz.iran1939 

Cinsi Mikdarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme 
Ton Lira krş. Lira krş. şekli santı 

---- -----------
Sömikok 50 1137 50 85 31 paz. 14 
Maden kömürü 60 840 - 63 - ,, 15 

I - 18.Vl.939 tarihinde talip zuhur etmediğinden şart
nameleri mucibince yukarda yazılı 2 cins kömür yenideı:ı 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen beleli muvakkat teminatiarı eksiltme 
şekil ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

ili - Pazarlık 7.VIl.939 cuma günü Kabataşda Leva
ztm ve Mubayaat Şubesindeki Alım 1'omisyonunda yapılu
cakt r. 

iV - Şartnameler her gün sözü g-eçen Şubeden pa• 
rasız alınabilir. 

V - istekliler pazarlık için tayin edilen gün ve saat
lerde yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri. (4472) t-4 

••• 
l - Şartnamesi mucibince idaremizin kutu fabrikası i

çin bir adet otomatik Parfiks zımba makinesi açık . eksiltme 
usulile satın almacakhr. 

il - Muhammen bedeli sif 3000 lira, muvakkat temi
natı 225 liradır. 

ili - Eksiltme 12.Vll 939 çarşamba günU saat 14 de 
Kabataşda Levazım ve Mubayant Şubesindeki Alım Ko· 
misyonunda yapılacakttr. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para· 
sız alınabilir. 

V - Münakasaya girmek isteyenler fiatsız tek1iflerini 
hir hafta evveline kadar tütün fabrikalar şubesine verme· 
leri ve tekliflerinin kabuliinü mutazammın vesika almaları 
lazımdır. 

VI - Eksiltmeyi! g irecekler % 7,5 güvenme parnlarilc 
hirlikte tayin olun'ln gün ve saatte mezkur Komic:yona g ·!-
ıneleri. (4478) 1-4 

• • • 
Cinsi Miktnr1 Mub. be. % 7,5 te. Eksiltme 

lira lira şekli saatı 

---------,---- - ---···------
Kamyon 2 ad. 3tonluk 48JO 360. aç. eks. 14 

,, 1 " 6 " 4000 300. " ,, 14,30 
Satış kamyonu 1 ,, 2 ,, 3100 232. ,, ,, 15 

I - 21.lV.939 tarihinde talip :ı:uhnr etmediğinden ce
mnn 4 adet kamyon yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ek
siltme şekil ve saatleri hizalarında gösterilmiştir . 

111 - Eksiltme 29.VI.939 perşembe günü Kabataşdn 
Levazım ve Mubayaa~ Şubesindeki Alım Komisyonunda ya· 
pılacakhr. 

iV - Şartnameden her gün sözü geçen Şubeden pa
rasız alınablleceği gibi kapalı sabş kamyonu pliinda görü
lebilir. 

V - · İstekliler tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 
güvenme paralarile birlikte mezk1ır Komisyona gelmeleri. 

(4170) 3-4 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince Çamaltı tuzlası ıçm satm 

alınacak 160 000 kg. ağır dizel yağınR 25.V.939 tarihinde 
talip zuhur etmediğinden pazarlıkla yeniden eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 11200 lira muvakkat teminatı 
840 liradır. 

111 - Pazarlık 29.Vl.039 perşembe gfinü saat 16 da 
Knbataşcla Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapı l acaktır. 

IV - Şartnnmel r her gün sözü geçen Şubeden para
s z alınabilir. 

V - İstekliler pazarlık için tayin edilen gün ve ~antte 
% 7,5 güvenme paralar ile mezkur Komisyona gelmeelri. 

(4202) 3-4 

7.7.039 cuma günü sn t 15 de Arıkarada Nafıa Vekaleti bina
Sl içinde malzeme Mttdürlüğü odaslnda toplanan malzeme Eksiltme 
Kowisyoııuııdn 1170 l ı ra muhammen bedelle 3 m m lik duble cam 
100 m2 ve 2 m m lik yarım duble cam 400 m2 ile 0,55XO, 45XO, 
002 eb'adında adi cam 8 sondık 40 ndetJik ve 0,55X0,45X0,001 1 2 
ebad ada adi cam 2 ıandık 40 adetlik olnıak üzere Konyanın Çum
ra istasyonunda teslim şartile dört kalem camın arık ekıiltme usu
lü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme 
Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 87, 75 liradlr. 
isteklilerin mu akkat teminat ve şartnamesinde ynııla vesaik 

He birlikte ayu ı gün 1aat 15 de mezkur Komisyonda hazlr bulun· 
malırı lillmdlr. (2429) (4406) 1-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet d~ J'adjudication 
Mode Prix 

d'ndjudicat. eatimatif 

A} Adjudicatioııs au Rabais 

Caution. 
proviaoire 

Lleu d'adjudication et du 

Cnhier cleıı Cbargea 
Jours Heurea 

Conatructlon - R6par tlons - Trav. Pu'!.!!_cs-M!!._ rı_ı _d ________ ~.....;;:;.----

Constr. bUon arme iı. l'uilo de$ pauvren Publique 871 94 
,, porte et parapet au cime tier Mrk. Efendi ,, 791 72 
,, Halle pr. lcgume' et fruits Grc a gre 369105 25 
" batiues a Ergaoimadeni ,, 350000 -
11 chauuce de 21 kim. d ... 52 buseıı et Pıi cacb 14500ıJ -
de 4t:S ponta et dolota sur roule Safran· 
bolu-Araç 

Conelr. abnltoir (cab eh 302 P} 
Achevement coost. caserce et ecuric Nıızi-

miye (cah eh P. 150) 

,, 
,, 

60467 99 
32ô53 83 

65 40 
69 38 

18534 -
3500) -
I0125 -

4273 40 
2-149 Ot 

Com. Perm. Muaicip. l:ıt. 
,, ,, 

Muoidp lzaıir 1 ınoia a 
S.A T. de Cuivre d'Eı gani 
Vıl. Z!lnguldak 

Mun·c;p. Saınsun 
Dir. Truv. Pub. Tunceli 

7-7-39 14 -
7-7-39 14 -

partir Ju 13-6-39 
1-7- 9 
7 -7-3~ 15 -

20.7.39 15 -
4-7-39 15 -

Conıt. c:aptage eau potable iı. Pola· h (aj) 7093 86 Muoicip. Polatlı 

Prodult Chlmique et Phormac utiqu 
t:: , __ - trumonta Sanltalr a-FournUure P_,!IU!._~Opl~u!.. 

(in 

Ampoule.s: 175 p. 
Baude pcrforee san11 f ı l: 20000 p. 

11 ondulatrice sons fil: 200 O p. 
,. perforee Siemens: 250~ p. 
., ,, Telecm: 25Jll p. 

Gre a gre 
Pli cach 

,, 
Publque 

n 

Hablll mant - ChEJu auro - Tlsaua - Culra 

Toile pr. linceul: 1687 m. 
Coıtumeı: 11 complets 
Bottes: 92 paires 
CouYertures en lain~: 116 p. 
Toile pr b vre,ae: 1280 m. (aj) 

Gr6 ı\ gıc 

" Publıque 
,, 

Bottineı pr. footbo\: 204 pnires·id. pr. bendbol: 
206 pairea (aj.) 

Travr.ıux d'lmprimar 

lmprimes: 24 lota Publique 

Tr n port • eh rg m nt • d6chorg ment 

Trnnsport pierrea paveı: 85000 p. Publique 

Combuatlbl Cnrburant- Hull • 

Semi-coke: 50 t. (aj) 
Houille: 60 t. ,, 
Ol vere 

Locatiotı caınion 

Fıcelle et eorde 
Rfservolr pr. goudron 
Chiebet graphique: 25 p . 
Maehine pcrforatrıce nutomatique 
Echatillon de couleur·pr. bouee 
Location camion 
Lusivage: 249000 p. 
Pierres paves: 100000 p. 
Motopompe: 5 p. 
Centrı:ılite No 11: 5 t. 

Gre a gre 
,, 

Gre lı gre 

it 

,, 
11 

Publıque 

Publique 
Pli cacb 
Gr6 iı gr6 
Pli cach 
Gre a srr6 

Vlı de foı:ıd: 3000 paquebı·id. de joncHon: 
5000 paq.·ıd. pr. anae: 2000 paq.-ld. pr. 
cbarniere: 2500 paq.·id. pr. cııla1e: 100 paq. 

f ıl en lia coulcur olıve: 114 k. 

" 

,, 
frovl lona 

Paio, viando de mouton, beurre, riz, pom
me de t rre, pois chiche ete. 

Viaode de boeuf: 7 t.-id. de mouton: 150 k. Gre il rre 
tomateıı: 3 t.-hııricots verb: 4,5 t. ete: 8 lots 

Provi ionı et combuıtibles ( j) 
Foio: 2l0 t. Pli oaeh 
Haricots veı ts: 40 t.-courgeı: 40 t.-pourpier: Publiquc 

10 t.•coneombr~s: 2000 p. 

3400 --

52 50 
7800 -
5600 -
3500 -
3500 -

37l 14 
165 

l(jı2 5J 
Hl2 -

2240 -
1988 80 

138:) -

6l7 50 

1137 50 
840 -

465 -
424 -
135 -
225 -

3000 -

961 -
8095 7.f 

13000 -
12500 -
9250 -

2ZOOO -

7875 -
3770 -

Sucrc: 12,5 t. (aj) 11 

Yoghourt de Sllıvri: 9 t. (aj) ,, 
le k. O 26,50 

,, o 16 
Fromnııe kacher: 1,5 t ·id. blanc: 4,8 t. (aj) ,, 
Viand de moutoa: 4,5 t.-id. de boeuf: 25 t. Pli cach 
Proviıionı pr. offıce 1&nit. Etimeazut (aj) 
Feve: 3n t . (aj) 
Soude: 2 t. 
Lait: 12 t.·yogbourt: 12 t. 
Beurre: 5750 k. (aj) 

Gre a sıre 
,, 

Pdblique 
Gre İl gr6 

B) Adjudications a la surenchere 
Saca cameblea: 462000 p. 
Oullta de meouiaerie 

Publique 
,, 

" 0,72-0,35 
101~ -

aooa -
160 -

3500 -

1080 -

3 9t 
585 --
420 -
262 50 
262 50 

'.e'i 84 
12 37 

121 75 

167 -
149 16 

Com. Ach. Int. Tilpbaoe 

Com. Perm. Municip. l•t. 
Oir. Economııt PTf Ank. et ht. 

,, ,, 
n " . ,, 

Com. Perm. Municip lst. 

,, " 
Muoieip. Ank. 
Dir. Ecolc Mctiera Ank. 
Com. Ach. fot Topbttne 

" 
,, ,, 

30-6·39 14 30 

2d-6-39 14 -
9.g.39 15 -
9-8-39 16 -
B-8-39 16 30 
9-8 39 17 -

. 2S-6-39 14 -
28-6·39 14 -

7.7.39 10 30 
7.7.39 15 -

30·G-39 15 30 
30-6·39 15 -

103 88 Vil. Gaziantep 6-7-39 15 -

47 82 Com. Perm. Municip. lst. 7-7-39 14 -

85 31 
63 -

3t -
31 80 
lO 12 
16 88 

225 -

72 08 
607 18 
975 -
937 50 
693 75 

1650 -

591 

248 50 
103 -
207-
763 87 

225-
12 -

262 50 

81 

Com. Aeb. Econ. Monop. Kabatache 7-7-39 14 -

11 n 7-7-39 15 -

Com. Perm. Municip. Iat. 
,, ., 

n " 
n " 

Com Ach Eco ı. Monop. Kabataehe 

27-6-39 
28-6-.-\9 
2d-6-39 
28-6-39 
12-7-39 

14 -
14 -
14 -
14 -
14 -

Coın. Perm . Municip. Ist. 
,, ,. 

Oir. Hyg. et Asslıt. 
Municip. lzmir 

7-7-39 14 -
Soc. Cağaloglu 7-7-39 15 30 

1 moia a partir du 7.5.39 
,, Auk. 

Coın. Aeh. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 
7-7-39 11 -

12-7-39 15 -
10-7-39 15 30 " 

Com. Ach. Int. Tophan 

Dir. Lycee Gaziantep 

Com. Acb. Milit. Merain 

Hôp. Rtgionnl Afyon 
Com. Aeh. Diy. Samsun 

• 11 

Com. Acb. Ecole ini'. Gilmütıuyu 
,, ,, 
.. ,, 

Com. Ach. Iot. Tophane 
Vil. Ank. 
Com. Ach. lot. Ank. 
Com. P~rrn. Muıılclp. Ist. 
Com. Aeh. Div. Maaiıa 

,, 11 

23-6-39 14 30 

29-0·39 13 -

3-7-39 10 -

27-6-39 
3·7-39 ıo -
1-7-39 10 -

3.7.39 14 .~o 

3-7·39 14 45 
a-7-39 15 -

30-6-39 15 -
Dana 1 semaint-

7.7.39 10 -
28-6·3~ 14 -
1-7-39 10 -
5-7-39 11 -

Jere Eıcpl. Ch. fer Etat Haydarpaft.' 
Ecole M~tierı; Kooya 

5-7-39 10 30 
23-6-39 14 -

Müteahhitlerin Takvimi 

Cuma 23.6.939 

Muhtelif cios ke9ici, eovc:rsör ve inlerüptör ve tefer, (fıt. Elt 
U. Müd.) No 1067 

Hıımam ve boğu sıındığı inş. (Karnhalh Beled. ) No 1075 
• Lastikli pamuklu şerıt, demir eşya va. (İı;t. Gümr. Müd.) No 1 
Vişn e , çil"k ve kays ı reçeli (Yükıı t·lt Mühendia Mekt.) No l071 
Benzol ve olomobıl b<'flıioi (M. M. V.) No 1079 
Hnrita lnnzimi (O. hiliyc Vck. ve Kir.ilhisar Beled.) No 1079 
Karr.büktc iltisftk haltı inş. ı D. D. Y. Aok.) 1079 
Et, sadeyıığ, muhtelif erzak, sebze v ır.eyvıı, kömür v. s. 

Okulları) No 1080 
Tııhemmür knbı, süpürge ve civııta lİnhisarlıır U. Müd) No 
Sığır ve koyun ttı (Adana Tümeni) No 1081 
MakGraa, şt:hrıye, pıriuç unu, un (İıt. Sıhhi Müe111.) No l081 
Karaman, da~hç, kuzu ve uğır eti 17 ,, ,, No 1081 
Kuru ot, ı;üt ve yoğurt (Afyon Kor SAK) No h..182 
Yonca (Ank. Lvz" No 1082 
• Tıılıs ım bııhsezinde ankaz (İst. Beled.) No 1082 
Kolııfat ipi (iıt. Tclefoo Müd.) No l082 
Elektrod (Ask. Fabr. Ank.) No 1082 
Çorum hast. paviyon ikmali inş. (Çorum Vil.) No 1083 
Mecidözü ilk okul binası ioş. ,, ,, No l083 
Sığar eti ve ekmek (Ask. Fab. İst.) No 1083 
Ham krezil, sülfat dö fer (Ank. BeJed.) I083 
• Demir potrel , köş ·bend, SPÇ ı,vhelara va. {izmir Beled.) No l 
Su aayncı, kurşun boru .. ,, No l 
Ekmek piş;rilmesi (Kay&eri Tuyyııre Fc.b.) No 1086 
Hu ekmek (Bolu Orman Okulu Dir.) No 1086 
Odun (Meuin Ask SAK) No 1086 
Çavdar sapı (Turkiye Şişe ve Cam Fı.b.) No 1088 
Sönmemiş kireç (O. D. Y. Afyon) No 1088 
• Hurdn demir, pik ve çinko parçalara (Ziraat Bankası Ankar•1 

No 1092 
Tuz, şekH, makarna v.n. (Vize Tümen) No 1095 

Memento des Fournisseurs 

Vendredi 23.6.939 

Divera interrupteurı, inverseurs ete (Dir. G~n. Electr.) No ı061 1 b 
Constr. bain (Municip. Karohnlli) No l075 ,. 
"' Ruben en cotou t t caoutehoute, objetı en fer ete. (Dir. Ooıı• > 

lst ) No 107i • 
Mnrnıelades de griotles, fraises t abricob (Ecole Sup. In1reni•ıı 

No 1077 
Benzol et benzine pr. auto (Min. Def Nat.) No I079 
Drcssenıenot cartc (Micht. lrter. et Municip. Kmlhisor) No ıO iıı 
Conıtr. lignc jouction a K arabük (Cb. Fer Etat Ank.) No 1079 t'' 
Viande, beurre, diveracs legumes et proviıions, fruit , cbarboo e 

(Ecolcs Ank.) No IOSO 
R~cipients de ftrment tiou, bafoi el boulons (Oir. Gen. Moı:0 

No 1081 
Viande de breuf et de moulon (Div. Adann) No 1081 t 
Macarooia, vermloelles, farinr, fsrine de riz tEtabllıı. Hyııi~ne Jı 

~1081 ~ 
Viande de karamno, dağtiç, agneau el breuf (Etablia, Hygieo•" 

No 1081 
Foin, lait et yoghourt (Corps Armee Afyon) No 1082 
Trefle \lot, Ank.) No 1082 
• Decombres dans jardin Tr.xim (Municip. Ist.) No 1082 
Fierlle de cıı.lfeulrııre (Dir. T elephones lıt.) No 1082 
Electı ode (Fab Mil Ank.) No IO. 2 
Couatr. batiS1e ecole prim. Mccldözü (Vil. Çorum) No 1~3 
Aehevement coutr. pavillon hôp. Çorum (Vil. Ço•um) No ıosJ 
Viande de breuf et pain (Fab. Mil. lst.) No 1083 
Cr6sil brut, aulfate de fer (Municip. Ank.) No 1083 
• Poutrelle en fer, fer cornıere, tôles •o plaque ete. (Muaiolp· 

lzmir) No 1084 
Compteur d'cau, tuyaux en blomb (Munlcip. lzmlr) No 1084 
Fabrication pain (Fab. Aviation Kayaeri) No 1086 
Paio extra (Dir. Ecole Forestierc Bolu) No 1086 
Boia (Com. Ach. Mii. Mer1io) No 1086 
Tisres de seigleıı (S. A. T. des Fab. de verrerie) No 1088 
Ch ux vive (Ch. Fer Etat Af1 on) No 1088 
• Fer, fonte et zinc eamelot• (Bauque Agric~le Ank.) No I~ 
Sel, ıucre, macaroniı ete. (Div. Vize) No 1095 

lmtlyaı ııabtbi ve yazı i lul Direktara : lnnall Girit 

Buıldı ı yer : M rkeı BHımevl, Galata 


