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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

emleket 
nıerika mallarımıza 
ağbetini arttırıyor 
Şehrimiz ihracat tüccarların· 
n bazıları iktısat Vekaletine 
irafla müracaat ederek Ame· 
• ile takaı işleririn ne ı.ama· 
kadar devam edebileceğini 

rıııuşlardır. V ekiilet verdiği 
vapta yeoi Amerıkan ticaret 
laşrn . ğ" . asının meriy ete gırece ı 
•he kadar tüccarlarımızın 
ri it d . . a•anın ve nizamat aı· 
10

de muamelelerine devam 

1
hilecekleri bildirilmiştir. Tüc· 
ar hu vaziyet karşısında ih· 

at işlerine daha es!lslı bir 
liyetle devama karar vermiş· 

dir. On beş şubatta tatbiki· 
başlanacağı öylendiği an· 

trıanın belki daha bir müd
t U:tamnk ihtimalini düşüne· 

Amerikadan gelen taleble
cevap verilmektedir. Piyasa

zda Yalnız bir iki alıcıya in-
ar etn:ıekte bulunan bazı mal· 
1tııızla diter !tir kısım talep· 
kalan malların Amerika ta· 

•ndan " b d'I . 'h n:ıu ayaa e ı mesı ı · 
at · 

P•Yasaıını canlılaştırınış 
takas Yoluyla bir hayli ma· 
ız J\ 
k llıerika için satılmıştır. 

aa llıuan:ıeleleri sona erdik-
ıoara b"l . . il ı e bu gıbı ma an 

•n:ıış b 1 • 
• U unacak olan Amerı-

. P~Yasalarıoın yurdumuz icin 
ltııı b' . 
1 ır müşteri olacağı teman 
llıekted· · · "ft' 
1 ır. Amerika ıçın çı ı 
80 k d · ı . . uru4tan keçi erı erı 

re)ı b· 
ır Vaziyette satılmıthr. r, 

' Yapak, tiftik iibi malla· 

Haberleri 
rım4ZI bu yeni müşteriye sat
makla piyuamız rakipsizlikten 
kurtulmuş bulunacaktır. 

Nevyork sergisine 
gönderilecek nümune· 

lerin listesi hazır 
Nevyork beynelmi el sergisi· 

ne memleketimizden gönderile· 
cek nümunelerin listeleri hazır· 

lanmıthr. 
Se, srinin iııtanbul komite1i 

bu nümunelerin tasnifine başla· 

mıştır. Nümunelerin bilha11a Jt 
ambalaj~arı ~çin. itina edilecek 
ve usulu daıresınde her eşya· 
nın ayrı ayrı ambalajı yapıla 
caktır. İstanbul serri komite 
sin in de bu ırünlerde içtimaa 
davet edileceği ba\,er alınmış· 
tır. Nevyorka vasıl olan ıerJ'i 
mümessilı Nizamettin Aliden 
gelecek talimata göre burada 
toplanan nümunelerin ne şekil 

1 d~ tasnif edileceği anlaşılacak· 
tır. 

1 Amerikalılar bol mik
tarda deri istiyorlar 
Av derileri piyausında istek· 

li vaziyetler mevcut olmasına 
rağmen bnalarıa mutedil de
vam etmesi piyasaya az mal 
getirilmesine ıebeb olmaktadır 

1 Amerikalılar bilhassa sa.nıar ve 
1 zerdova derilerini bol miktar
ı da istemektedirler. 

an unlar, Kararnameler Ticaret muahedeleri 

iptidai ınaddeler tenzilatı v. s. hakkında 
Maliye Vekaletinin Tamimi 

Muamele vergisi umumi tebliği 
Seri No: "7 4,, 

(Devam) 

C) F'ilatür, püküm ve tlokuma k111mlarını havi bir ipek fab-
811Dda ayn f b 'k n ipliTıri ve hııriçten satın alınan pamuk 
~ ı a rJ eını ıs • b . 

Yun ipliklerile karışık olarak dokunan kumaşın nıs etı. 
ipek kumaş 

nisbeti Pamuk Yün 

0 + so + 6o 
---- ----- - 36,66 dır. 

l 
'1iaaı ili- y- uk ve ketenden karıtık bir kumatın ten· t un, pam 

niabeti 
A) ipHti. hariçten satın alınan pamuk ve ketenden dokunmuş 
kumaş, keten hiç nazarı dikkate abnmıyarak .. fi pamuk addile 
de 50 tenzilata tibi tutulmak Jizım srelir. 
B) F'abrikaaın keneli yaphtı yün ipliklerile hariçten alınaa 
uk ve ketea karışık bir kumaş. 

Keten Yün Pamt1k 

o + 5 + 50 

------------- .,,.,. ll,3J dur. 

3 
) Hariçten satın alınan yün, pamuk ve keten 

•ıı lcunaa,. Keten Yün Pamuk 

ipliklerile tle-

o + 5 + o 
- l,fi6 dır. 

a 
iıal : iV Pamuk Ye yönden karıtık çorap nisbeti: 

Pamuk çorap Yüa çorap 
nİJıbeti Jaisbeti 

40 + 45 
-- ------ - 42,5 dur 

2 

Misal: V - Pamuk, yün ve iplikte• mahlut çorap: 
Pamuk Yüa İpek 
çorap ~orap çorap 

40 + 45 + 25 
------- =- 36,66 dır. 

12 - Deri sanayii gurubun· 
da köule ve derisini keodi imal 
eden fabrikalarla, hariçten alan 
fabrikalar mamulatı kunduralar 
hakkıntla ayrı ayrı tenzilit nis· 
beti tayin edilmiş oldutundan 
kösele Ye derisini kıamcn ken
di yapan ve kıımen hariçten 
alan kundura fabrikaları be
yannamelerinde her iki nevi 
deri ve köseleden yapılan ayak· 
kabıları ayrı ayn fÖıterirler ve 
her birine kendi aisbeti tatbik 
olunur. 

13 - Kauçuk Hnayii ıu-
rubunda, cetvelde zikredilme· 
yen sair kauçuk mamulih içi• 
çorap lastiği, mest lastiti gibi 
(mensucatla mürettep) olanlar 
için ayrı ve lastik halka, puYar, 
buz kesesi vesaire gibi (menıu· 
caHa mürettep olmıyaalar) iıin 
de ayrı nisbet tayin edilmiş ol
duğundan tathikatta bunların da 
yekdijerine karıtlmlmamaaına 

itina e.tilmesi icebeder. 
14 Kitıt sanayii gurubunda 

hariçten satın alınan kağıttan 
yapılan zarf ve defter, keıe ka
ğıdı, karbon kij'ıdı, drvar kA
ğıdı ve kutu için ayrı kitıt ve 
mukavva için ayrı nisbet kabul 
edilmiştir. Kiğıt ve mukavva 

için kabul olunan yüzde 31 niı. 
bet, kitıt ve mukavvavı kendi 
imal eden fabrikalara mahıus· 
tur. Bu fabrikalar keadı imal 
ettikleri kij'ıt ve mukanlardan 
zar , defter, keae kitıdı, karbon 
ve duvar kij'ıdı yaptıkları tak· 
tirde bunlar için de yalanı yllz· 
do 31 nisbetinin tatbiki lbım 

ır•lip aynı ıruruptaki diğer nis · 
betlerin tatbikine mahal yoktur. 
Faraza bir kij'ıt fabrikHını"a 
vücude ıretirdiği kij'ıt içia yüı· 
de 31 nisbetl tatbik olunacağı 
rilti, ~ u fabrikanın kendi yap· 
tıtı kii}ıtlarla imal ettiti kar· 
bon veya duvar kiğıtları için 
de yalnız yüzde 31 niıbeti tat· 
bik olunup yüzde 45 veya 
80 nislıteti tatb"k olunmıyaeaktır. 

15 Müteferrik saaayi rru-
bunda fırça için tayin olunan 
iplidat madde teuzilit nisbeti 
yalnız ecnebi memleketlerden 
getirilen et ve kıllardan yapı· 

lan fırçalara ınünllaaırdır. Yer· 
li ot ve kıllardan yapılan fırça-
lar için hiç bir tenzilit yapıl
mayacaktır. 

1938 mali yılı iptidai madde· 
ler tenzilat aisbetini gösteren 
2 10010 sayılı kararname A089 
sayılı Resmi Gazetedir. 

(11.1.39 tarih ve 4108 Ne.h 
Resmi Gazete) 

M NAKASAL 

inşaat - Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

Devlet Dcmiryolları 5 inci işletme Müdürlüğünden : 

Malatya istasyonunda iuşa edilecek sıhhiye binasının 
fenni şartname .-e kroki, mukavele ve ıartnamesine tevfi
kan inşası, kapalı zarf usulile eksiltmeye konmnştur. 

Eksiltme 6.2.939 pazartesi günü saat 10 da Malatyada 
beşinci işletme binasında yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 0524 lira 30 kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerin 489,33 lira muvakkat temi

nat makbuz veya banka mektubu, KanunnD dördüncü 
maddesinde tevfikan ınünakasaya girmeyen maai i kanuni 
bulunmadığına dair beyanname, kanunun tayin ettiği ve 
saik ile birlikte münakasa günü saat 9 a kadar teklif 
mektuplarını komisyon reisliğine vermiı olması. 

Bu işe ait şartname ve mukavele projesi, fenni ıartna
me ve krokiler Diyarbakır, Elazıi, Narlı, Eloğlu iıtaıyon
larında Malatyada ve Adan işletme veznelerinde isteklilere 
65 kuruş mukabilinde verilecekdir. 

f f açlar, l(Jinik ve ispençiyari afat: 

Merkez Ziraat Mücadele Eı.ıstitüsü Direktörlüğünden: 

En-.titümüz için lıızumu bJJlunan tahmini kıymeti 900 
lira olan 40 kalem entomoloji malzemesi çarşamba gunu 
8 .2.939 saat üçte merkez ziraat mücadele enstitüsinde tepla
nacak satma:ma komisyonunda pazarlık suretile satın alına
caktır. Muvakkat teminatı 67.50 lirad ı r. Şartname enstütü 
direktörlüğünden parasız olarak verilir. 

••• 
Kimya eczası ve laboratuvar malzemeıi alınacaktır . 

Bak : lst. Vakıflar Dir•k· ilanlarına. 

••• 
Bir takım tikim cihazı alınacaktır. Bak 

Müesseseler A.E.K. ilinlarına. 
lst. Sıhlai 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat veMalzemı -----
Amasya Belediye Reisliğinden : 

1- Amasya belediyesi elektrik santralına ilaveten ko
nulacak 60-70 80 beygirlik buhur lokomobili ve 50 kilovat 
amper1iK alternatör ve tek levhalı tevzi tablosu ve bunların 
teferruatı ile montajları ..:apalı zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. 

2- Keşif bedeli 14 bin liradır. 
3- Bu işe ait fenni şartname, keşifname, eksiltme şart

namesi mu kaveJename ve plAııJar arzu edenlere Amasya be
lediyesinden para,.ız olarak gönderilir. 

4- Eksiltme 6 Mart 939 tarihine mü.sadif pazartesi gü· 
nn saat ıs te Amasya belediyesinde yapılacaktır. 

5- Muvakkat teminat 1050 liradır. 
6- Eksiltmeye girmek isteyenlerin yaptıkları bu kabil 

işlere ait olarak vesika göstermeleri ve 2490 numaralı ka
nun hükümlerine tamamile riayet etmeleri ve teklif mek
tuplarının bu kanunun tarifatına uygun olarak hazırlanma
ları ve dördüncü maddede yazılı saatten bir saat evvele ka
dar makbuz mukabil'nde belediye reisliğine vermeleri ve 
po~ta ile gönderilecek mektupların dahi aynı zamanda gel
miş ve dış tarafı ıın mühür mumu ile kapatılmış olması la
zımdır. 

İnhisarlar Samsun Başmüdürlüiünden : 
16. J.939 rününde ihale edileceği ilan olunan barut 

depolarının telefon tesisatı işi için istekli çıkmadığından 
ihale on gün müddetle 27.1.939 cuma günü saat 14 de 
talik edilmiştir. İsteklilerin mezkur g ünde Başmüdürlüğü· 
müze müracaatları ilin olunur. 

lstanbul Beledlye•incien : 
Ketif bedeli 27043 lira 17 kuruı olan Çatalca kazası elektrik 

Hntral binası, tehir f•bekeai, muharrik ve mflvellit makineler 
ve teferrüah kapah zarfla ekailtmeye konulmuştur. Eksiltme 
27.2.939 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende ya >ılacakhr. 
Ketif evrakile tartaameai 135 kuruş mukabilinde Levazım müdür
lütünden alabilirler. lıtekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika· 
dan başka Nafıa Vekiletinden birinci .ınıf ehliyeti haiz oldutuna 
ve bu gibi elektrik İflerini •uvafakiyetle yaptıtına dair ibraz ede· 
cekleri fen ehliyet veaikalarile 2028 lira 24 kuruşluk ilk teminat 
malııbuz mektubile beraber teklif mektuplarını bavi kapah zarfla
rını yukarıda yazılı fÜDde saat 14 e kadar Daimi Enclaaene ver· 
melidirler. 811 saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmu • 

••e 
10000 adet tetefon fincan demiri a.lınacaktır. Bak Na-

fıa Vekileti ilanlarına : 

Meiısucat-Elbise-Kundura-Ça~aşır v .s. 

İstanbul Levazım ,Amirli~i Satınalma Lomisyonundan: 

5500 metre gömleklik poplin kumaşın müteahhit nam ve 
hesabına pazarlığı 8.2.939 çar~amba günü saat 14 de Top
lıanede Levazım Amirliği satınalma komisyonunda yarnlacak· 
tır. Tahmin bedeli 48'10 lira teminatı 726 liradır. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülebılir. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
fstanbul Belediyesinden: 

Koıuervatuvar tarafından netretirilmekte olan 11e bepıine 390 
lira bedel tahmin edilen Türk muıiki kitabının 3 üncü cildinden 
6 formanın tabı açık ekıiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım 
MGdürlötünde rörülebilir. lıtekliler 2490 sayılı kaannda yazılı ve· 
ıika ve 29 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuı veya mektubile 
beHber 8-2-39 pcrfembe günü uat 14,30 da daimi enciimenıje bu· 
lunmahdırlar. 

Mobilya, Ev ve BOro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

İstanbul Levazıa A.mirliii Satıaahna Ko•iıyon•ada• : 

Askeri Prevantorium için bir adet bOfe alınacaktır. Pa
zarlılda eksiltmesi 7.2.93Q sah günü .aat 14,30 da Tophaae
de leY.&Zım Amirliği aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 120 liradır. Teminatı 18 liradır. Şartname ve 
eıkili Ko. da ırörülebilir. istekliler belli saatte Komisyo
na ıelmeleri. 



Sayfa 2 MUNAKASA GAZETESi 

Bu gün uan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 
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a Münakasaıar 

ll•!•if, Tamirat, Nata. itleri, Malzeme Harıta 

Malatya istuyonunda inşa edilecek ııhbiy• bi
nası {şart . 65 kr.) 

Levuım harbiye an barı binuı inş. (temd) 
(;azinntep-Nizip yolunun Göllüce mevkiinde 

yap. kırma taı silindiraiı ile blokaj ferşiyah 
Gaziantep-Marnı yolunun aruında yap. ıose inş. 
Adaaada Orta Tecim okulu biaaunın inf. 

(1 kısım) 

Kargı kaı:aaında yap. hülc.Omet ltoaağ"ı inı. 
Sanat okulunda yap . atöl7e binası i•ı· (1 kısım) 
Kastamonu vil . yap. adliye bina11 inı. 
Mezbaha binası inş. 
14 kilometre meHfedeki Hamrıvat ıuyunun Di

yarbalcıra isalesi rüserglbanın tayini ve tev-
aiat şebekesinin iılahı projesinin tanaimi iti 

Deniz ıevk memurluğu deYri çark anbarınut 
tevsii 

Kartal kooperatifi için bina inş . 
Üsküdarda Çakırcı Ahali mah. Ahali ıolcak 

kaldırım tamiri 
Karaataç müesıeHbnda otopsi binası i•ı· 

• n et askı tertibatının tamiri 
lıkele inı. (temd) 

kapalı z. 6524 30 

pu. 
aç. eltı . 2941 20 

• 212~ 94 
kaıaah x. 19000 -

aç. ekı. 

• 

• 

·~· eltı. 

" 
• 
n 

paz. 

9691 97 
9601 17 
9999 58 
2700 -
2500 -

S320 50 

3670 20 
1321 36 

1486 82 
2119 60 

llAçlar, Klinlk va iepençlyart alAt, Hastane Lev. 

EDtoaoloji mal:zemeai: 40 kal. paıı. 900 -

Elektrik -Hevagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzmeal) 

Telrraf fincan demiri: 10000 ad. 
Barut depolarının telefon tesiı. iti (temd) 
Voltmetr~ ve ampermetre elektrilı: şebekeıi ıçin 

Elektrik şebeke.inin tebdil ve tamir edilecek. 
direkleri için malzeme 

lst. Müzeler Genel Dir . binaamd k.i kalorifer 
kuanmın tebdili 

Çatalca kua1ı elektrik santral binası , ıehir 
ıebekesi , mubarrilt ve müvellit makineler ve 
teferruatı (fart. 135 ltr) 

Menaucat, Elbis•, Kundura, pqmapar v:•· 

Gömleklik poplia luımaı: 5500 •· 

aç. ekı. 

aç. eks. 

n 

n 

2600 -

7'10 -
663 88 

1000 -

kapalı •· 27043 17 

paa. 4840 -

Metbaa ı,ıeri- Kırtasiye - Yazıhane Lewazımı 

Türk muıiki kitabı bastırıl. : 6 forma aç. eke. 390 -

Mo bilye ve bOro efyaaı, Mufamba-Hah v.a. 

Büfe: 1 ad. 

Naktir•t - Boşaltma -Yükletm 

Çam tomra~o nakli 
Kok kömürl tahmil ve tabliyesi işi" 

MMlrukat, Benzin, Makine ya§la•ı v.a. 

Kok kömllrü: 50 t. 

MOtefarrlk 

Silindir için malzeme: 25 kal. 
Marsilya nevi yerli kiremit: 13850 ad.- mal.ya: 

310 ad. 
Santrifuj tulumba Karaağaç mleHe1ata bn fab

rikuı için: 2 ad. 
30.1.39 da alınacatı ilin edilen çubak ve ke

restenin alıaması ıarfa anar edildi 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

K11ru ıoğan: 10 t . 
Saman: 80 t. 
Zeytin~ yatı: 4 t. 
Sebze: 17 k.al.-aşurelik erzak: 16 kal. 
Yulaf: 800 t. 

b Müzayedeler 

Maııa, dolap, v .s. demirbaş eıya 
Bufday: 30 t. 
Bina enkazlara 
Çiıni soba: 22 ad. 
Ciübre: 80-90 çuval 
ipekli elbiıe, pamuklu menıucat, demir civata, 

semu•, yün ipliti 

Çam ağacı: 4490 m3 
Belindir markah 80 beyıir ku"vvetin:!e motör: 

1 ad. 
Bina aDkazları 

Nakliyat: Boşaltma ·Yükletme ve s. 

paz. 120 -

aç. eks. - -
kapalı •· 8754 56 

aç. ekı. 2000 -

aç. ekı. 

• 

aç. eks. 

.. 
• 

pu:. 

1493 30 
16S9 20 

650 

ıoso -
1400 -
1800 -

kapalı z. 165t10 -

aç. art . 

• 
" 
• 

19~ 

70 -
40 -

kapalı •· m3 5 85 
paz. 

" 
245 -

Devlet Demiryolla;ı ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
Deniz merakibinde supalan yapmak maden kömürll 

36032 ton beher tonu 1 O kuruş. Supalandan vinçle vagona 
tahmil maden kömürü 23036 ton beher tonu 3 kuru,. Su· 
palandan arka ile vagona tahmil maden kiSmürü 12996 

489 33 

611 -

14!5 -

726 90 
720 08 
749 97 

187 50 

249 04 

275 20 
99 10 

111 51 
ısa 97 

67 50 

195 -

54 -
49 79 

75 -

2028 24 

726 -

29 25 

ıa -

3450 75 
656 59 

150 -

112 -
127 44 

48 75 

7S 78 
105 -
13S -

1700 59 

DDY Malatya, Diyarbakır, Elaaı~, 6-2-39 
Narlı ve Adana 

10 -

Çanakkale Mst. Mvk. SAK 
Gaziantep Villyeti 

n • 
SeyhH Naha Müd. 

Kastamonu Nafıa Mtd. 

" ,, 
n n 

Dinar Belediyesi 
Diyarbakır Belediyesi 

Deniz Lvz. SAK Kaıımpaıa 

Kartal Tarım Kredi Kooperatifi 
lıtanbul Belediyeei 

n • 

" " Çaaaklcale Mıt. Mvk. SAK 

Ank. Ziraat Milcadele Enıt. Dir. 

Naha Vek. Mal.ıeme Mnd. 
İnhisarlar Samıua Bumtld. 
Samıun Belediyeıi 

,, n 

lıt. Nafıa ,Miid. 

lstanbul BelediyHi 

T oplaaae Lvz. SAK 

lataab•l Belediyesi 

Tophane Lvz. SAK 

26-1-39 11 -
6-2-39 10 -

'-2-39 1') -
9-2-39 11 -

6-2-39 15 -
6-2·39 15 -
6-2-39 15 -

27-1-39 16 -
13-2-39 10 -

• 14-2-39 14 -
10-2-39 14 30 

10-2-39 14 30 
10-2-39 14 30 

1 ay zar(ında 

8-2-39 15 --

15-3·39 15 -
27-1-39 14 -
9-2-39 14 -
9-2-39 14 -

\ 

13-2-39 14 

27-2-39 15 

i·l-39 14 -

9-2-39 14 30 

7-2-39 14 30 

Ank. ve lst. Orman Çevirge Mnd. 8-2-39 15 
DDY H. paı• Liman Rıhtım Başmiif. 7-2-39 11 -

Diyarbakır Ntımune Hut. Baştab. 

Samaun Villyeti 
İstanbul Belediyesi 

n n 

Çanakkale Mıt. Mvk. SAK 

Çanakkale Jandr. Mektep. SAK 
,, • 
n • 

Ankara Lvz. SAK 
lzmir • 

Kan Gimrük Müd. 
THK lltın Şubesi 
lıtanbul Defterdarh~ı 

,, . 
" . 

lıt. Cümrökleri Baımüd. 

Denidi Orm&D ÇeYirge Mti d. 
Tophane Ln. SAK 

lıt. Defterdarlı~ı 

6-2-39 10 -

6-2-39 15 -
9·2-39 14 30 

10-2-39 14 3t 

27-1-39 15 -
27-1-39 15 -
'.17-1-39 15 -
26-1-39 13 3Q 
10-2-39 16 -

6-2-39 10 -
6-2-39 15 -
9-2-39 14 -
9-2-39 14 -
9-2-39 14 -

20-2-39 15 -
7-2-39 15 

26-1-39 14 

ton baıher tonu 18 kuruş. Vinçsiz merakibi bahriyeden 
arka ile vagona tahmil maden kömürü 917 ton beher to· 
nu 29 kuruf. Vioçıiz merakibi bahriyede11 arka ile vago · 
na ~ahmil kok kömürü 5536 ton beher tonu 35 kuruş . 

idaremizin Haydarpaşa limanında bir sene zarfında 
tahmil tahliyesi icra edilecek olan maden ve kok kömür
lerinin tonajları takribi olarak her ameliyenin altında gös· 
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Pertembe 26-1 ·939 

Ecza (MMV) ., ; 903 
Cerrahi all• (MMV) ~! 904 
Şose İnf . (Tekirdag- Vil.) .Y! 925 
• Fasulye (Edirae Gümr. Müd.) :;! 93Z 
Arpa ve yulaf (Isparta Aık. SAK) .ı'\! 93l 
• Kulübe aDkar:ları (lıt . Defterdar.) ~\! 936 
Ank. gan binasında yap. doğrama işleri (DGY) J~ 937 
Tamir atölyesi ve raraj iaş . (Devi. Havayol. U. MDd.) .ı\! 937 
Okliien (DDY) 11! 937 
Çam kereste (Dlı'>Y) .\"! 937 
Mubtelif eraak (A•k. V al.) ~'! 937 • 
Çam kereste (DDY) .'\! 938 
Blbise, fotin, don, aintaa v .ı. (Ank. Val.) .\! 938 
Maaa, 1andalya v.ı. (Edirne lnhiı . Müd.) .,! 939 
Okul binasında yap. pavyon iDş . (Balıke1ir VU.) .\! 940 
Sömikok (Konya Köy Ebe Mek. Miid.) ,, ! 940 
lncesu ve lstildal okulları binaları tamiri (Kayseri Vil.) .\! 941 
• Deri ve bauak (THK Bursa Şub.) .!\! 942 
inhisarlar mamulatı Dakl ı (Gaziantep lnbiı . Baımiid.) .\! 944 
Zerodiz maden kömürü (Ank. Elek. ve Havaguı TAŞ) ~! 945 
Parke taşı (lat . Beled.) .\! 945 
Abdeshane bunuıu, bHyo ve termoaifoıa (DOY) .'\; 947 
Putrel U . demiıri ve b•lon (MMV) J\! 947 
Pencere perdeıi ve korniı (MMV) .,l\! 947 
Gale okulunda yap. tamirat (Kars Vil. ) .\! 948 
Arpa (Diyarbakır Beled.) .:\'! 948 
Demir karyola (C.ümr. Muh. Cen. Komut.) ,:\! 949 
Masa ve yangın söndürme lleti (İıt . Beled.) J\! 950 
Yulaf (lst. Komut.) .'1 950 
Valı:um ve greı (lst. Komut.) .. \! 950 

ir 
irl 

ınıiıı 

s 
al 

ilrıo 

rıa 

K 
••yıı 

Ytı 

•• 111; 
ib 

ıraa• 

•n . 
M 
T, 

eılirı 

o 
tn t 

c 
t e 

dey 
Ytiıı 

,, 
.......-..· ba 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'il"ı>y u 
1 

terilmiştir . bzu 
7.2.g39 tarihine müsadif salı günü saat 11 de HaYd '"•c 

paşa gar binası dahilinde 1 nci işletme komisyonu tB~~a 
fından kapalı zarf usulile münakaıaıı icra edilecektir. ~ .ukı •

1 
rı 

senelik maden ve kok kömürünün tahmil tahliyesi 1 ••uL 
8754 lira 56 kuruş muhammen bedel konmuştur. 656 '•ndi 

59 kuruş muvakkat temiaat ile aynı gün saat ona kB~~ınu 
komisyon reisliğine müracaat edilmesi ve bu işe ait f1 eıın 
namelerin Haydarpaşa limaB rıhtım başmüfettişliğilld )J: ş 
parasız olal"Bk alınma11 ilin olunur. aru 

_.,,,,l,D. 
& -- •kaı 

hri 

Mahrukat Benzin-yağları Makine v. s. 

Diyarbakır Nlmuae Ha1tane1i Bat Tabiplitinden: erci 
Hutaaemize 50 ton kok k~mürü. açık eksiltme ıuretile al ul2ı.: 

caldır. Tahmin bedeli 2000 liradır. Muvakkat teminatı 150 1 t•iz 
dır. t ndıl 

ihale 6-2·39 pazarteıi rl\ntl ıaat onda ha.tanede yapılao• •tı~ 
i.tekliler her g ün parası& 8-15 e kadar ha.taneye otrayıp t' rke 
nameyi öj'renebilir)er. oı 

'çi 
!!'!!!!!!!!!!~~~~'!!!!!!!!!!'!!~!!!'!!"'!~~~!!!!!!!'.!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!'!!!!!~ •raı 

Müteferrik 
ırnıı 

•lça 
•buı 

P. T. T. U•um MGdürlütinden Ut 

Fabrikamızda imal edilecek Telefon hatlara takazları içto 'u~d 
taır:i Ye 8-1 ·39 tarihinde kapalı zarfla eksiltmeıi mukarrer 220 u, 
U. demiri kati ihale 10-2-39 cuma gürı1ii Hat 15 4111e yapılnı•" ~~ 
zere pazarlıkla mubayaa edilec~ktir. 

1 1
• 

Muhammen bedel 26400 munkkat teminat 1980 liu.dıt ltk" 
Eluiltme mezkur gllo n ıaatte Ankarada P. T. T. U. rJcl~ rıı 

llinaundaki ıatıoalma komisyonunda icra kıhnacağından l•tet eç~l 
lerin kanvni Ye1aik ve teminatı muvakkate mektup ye ... ~ .lruı 
larile birlikte o 1aatte komiayenda hazır bulunmaları. 11

"fu 
Şartnaaeler Ankarada P T T levazım, iıtanbulda Kıaı~•~b, 

lıaanıa.da p T T ayniyat şube müdürlüklerinden scbterilecektıf Cır 
• •t•t 

İııtaabul Belediye1indea: Dtg 

Daire adı # itin cinıi ve mahiyeti Tah. B. ilk Te~· etil 
~ llllı 

Kuuj'aç Müe1ae1&tı 2 tane 1&ntriflij Lira K. Lira [:tik 
B1ı1.1 fabrikaaıoa tulumltaıı 650 41 PaQ 

Daire1i adı, cinıi, mlktarı, bedeli yukarda yaıuh bulurı"~ı ra,; 
mGteahhid uam ve hes.bına ekıiltmeye konulmuttur. Ek• r'h•r 
10-2-39 cuma ıilaü uat 14,30 da Daimi encümende yapıl•'' ere, 
Şartna111e1l lenzını M\ld6rlüğü11de ıarllebilir. Veıika ve 48 ~._.u4 
75 kurutluıt ilk temiaat makbuz veya mektubile beraber yu1'' lbo 

l 
,. 1 

yazıla fllnde 1&at 14,30 da daim.J C8CÜmende bulun alıdır I t tec 
• yd, 

Sameun Viliyetindea: ı .... 
Ekıiltmeye koıaulan it Nafıaya ait 8644 uumaralı ıiliadlt lbıt 

alınacak 25 kalem ve 93 parça malzemedir. >rta 
Muhammen bedeli 1493 lira 30 kur\lştur. tt (8( 
Muvakkat teminat 112 liradır. Teminat iş baakaaına Y' 1 ar 

rak makbuz veya banka mektubu ibraz etmek şarttır. JI 'Y•r 
ikıiltme 6-2-39 tarihine müıaıılif paıarteai gilaü aaat 15 tte 

liyet daimi eaoümeniade açık ekıiltme uıuliyle yapılaeaktı''~tel 
Şartnameleri VilAyet Daimi encümen kalemindedir. Gf' 11gi11 

Ye tafıilit almak istiyenler her gün Encü•ea kalemine •i'- ırnı 1 
edebilirler. •lan: 

Ekliltme 2499 sayılı kaaun llükihalerine i'Öredir. ra. 
lze 

Çuakkale Mıt. MeYki latınalma Komisyonun.lan: g •rıu 
Çanakkale içia alınacak telik çubuk Ye kere1teoin 30-t·j 

ribiadeki ekııiltmuinden .. rfı nazar etlilmittir. 
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izmir T •lefon Mftdürl6ttlnden: 
18·1·39 tarihinde ihalesi yapılamayan 789 lira muhammen be· 

ili T •lefon hatlarının intasına aid mulatelif mal:ıeme 28-1-39 la· 
ı~n• rastlayan cumarteıi glnü ıaat 1 l de açık ekıiltme ıureti_!· 
ıhale edilecektir. ilk teminat 57,68 liradır. Şartnameler herrun 
uir Telefon Müdürlüiü ile İltanbul Telefon MüdürlGtii levazım 
ıirliğinden verilecektir. İ.tcklilerin mezkür ıtın ve Hatte ilk 
lhinat ve kanuııf vesaikle komiıyona müracaatlerl. 

• • • 
8 adet otobüs, kamyon ve kamyonetin karoıeriJerinin 

ali işi. Bak Nafıa Vek· lst. Elektrık işleri U. Mlld. ilin· 

zak, Zahire, f t ve Sebze: 
Yiknk Ziraat Enıtitüıtl RektlSrlüğünden : 

~
Kurumumuz talebe ye müstehdemioin 10 şubat 939 dan 31 
Y1• nihayetine kadar aşağıda göıterilditi üzere 6 rrup ayr_ı, 
rı ve bizalarmda göıtcrilen . şekilde bir k11mı kapalı ıı:arfla, bır 
ını da a~ık ekıiltmeye konulmu,tur. 
ihaleler her grup bizaaın4a yazılı gün ve. ıaatl~rde Yükıek 

aat enıtitüıü rektörlük binasında mütetekkıl komıayo• tarafın
n Y•pılncaktır. 
MuYakkat temiaat yüsde 7,5 4ur. 

1
! eıninatlnr ihale na tinden ltir saat evveline kedar komlıyona 
ırıı edilecektir. 
Daha faz.la izahat ve para1ız ••rtoame almak iıteyenleria E•ı· 

fl talebe yurd imirliğine müracaatları . 
, Mubam. 

Miktarı fiatı Kr. Teminatı 
45000 kilo 9 75 330 

ihale ıün ve aaatı 
9.2.939 pertembe 
ıtlnü uat 10 da 
nçık ekıiltme 

::-:-------1-.l~0----;44~2;-5;,0~(İg~.2.939 pertembe 
4oOO " 

60 
rünü aaat 11 de 

~00 " 1 f 
40 kapa ı zar 

750 ,, 

2000 • 
8000 ,, 
1000 ,, 

2500 takım 
1200 aded 

2000 kilo 
1000 aded 
2500 ,, 
1000 .. 

20000 ,, 
~---ille şeker 2500 kilo 

l Şeker 7000 
ru fıı.ıulye 2000 : 

ltarna 
tiye 
~Ol 

1 
kik 
rciınek 
l2ur 

•iı içi 
dılı: 
tık 

ke 

2000 ,, 
2000 ,, 

100 .. 

100 " 
80 ,, 
25 .. 

500 ,, 
1000 .. 
400 .. 
300 ,, 
100 .. 

ıooo • 
50 ,, 

25 " 
100 • 

lllııı biber 100 ,, 

1000 ,, 

1000 " 
1500 ,, 
500 ,, 

1000 ,, 
~·" Üıüın 1000 ,, 
ıa 1000 " 

k helvaıı 1000 ,. 
llleı 1000 ,, 

Çel 2600 " 
'Ülce 

'•u 
rb11nye 
it 

1000 ,, 
1000 .. 

2000 " 
1000 ,, 

at,-,---
4000 .. 

IGrneci 500 
· ı .. 11 ••lata Ye 

l'tarul 7000 adeti 
kabağı 1000 kilo 
Qalıı: 2000 • 

2000 " 
3000 • 
2000 • 
2000 ,, 

10000 aded 
1000 demet 
3000 .. 
1000 kilo 
2000 .. 
10000 adecl 

8 
15 

5 
10 
15 
ıo 

8 
17 
8 
5 
2 
2 

15 
25 

• 
4000 kilo 7 
1000 aded 5 
1000 kilo 15 
1000 .. 20 
2000 " 25 

ttıısak 100 25 ,, 
aıuura yap- 500 ,, 25 
tak 

• Yaprak 1000 ,, 20 
raabahar 1500 " 20 

412 50 

358 65 

7"7 40 

430 lira 

{Devamı 4 incü aahifed•) 

9.2.939 perşembe 

günü ıaat 12 de 
kapalı zarf 

9.2.939 pertembe 
günü uat 14 de 
açık ekıiltme 

Q.2,g39 pertembe 
riıai aaat 15 te 
kapalı sarf 

9.2.939 perşembe 
ıünü ıaat 16 da 
kapah zarf 

llONAKASA GAZ!TESI 

. ,, ,, ,, .. ,, 
D.D.'ı'ot.LARI lŞttTMf U. MUDURLOOUNDEN 1 

Muhammen bedellerile miktar ve evsafı •t•ğıda yazıla iki 
gurup malzeme ve e,ya her rurup ayrı ayrı ihale edilmek 
üzere 9.2.1939 pertcmbe günü uat 10,30 da Haydarpatada ırar 
binHındakl Satına ima Komiayonu tarafından açık ekailtme uıulile 
satın alıne.eaktır • 

Bu ite girmelt. isteyenleri• kanunun tayin etti i vesaik •e her 
ruruba ait hizalarında yazılı munkkat teminatlarile birlikte ek· 
ıiltme glinü aaatine kadar komiıyona müracaatları lhımdar. 

Bu ite ait aartnameler Haydarpaşada rar binHındaki lıromiıyoa 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 8 kalemden ibaret portatif ampermetre, portatif •oltmetre, 

termometra ve dinamometre gibi muhtelif elektrik ölçü ale· 
ti. Muhaaam.u bedeli 1450 lira muvakkat temiaatı 108 lira 
75 kuruştur. 

2 4 adet 14 metrelik arabalı merdiven muhammen bedeli 49ö0 
lira munkkat teminatı 373 lira 50 kuruttur. (320) 3-4 

Nafıa Vekaleti f stanbul Elektrik İşleri 
Umum Müdürlüğünden : 

1-Bir taneai Şevrole diğerleri For4 marka olmak O.ıere ldueye 
ait olan aekiz aded otobüı kamyon ·n kamyonetin karoserile
rinin imali iti açık ekıiltmeye lıcoaulmu,tur. Bu aekiz adetten 
bir taaeıini• Üzerlae çelikten bir merdin• monte edilmit ola· 
caktır. 

2-Bu ite ait mukavele projeai ile şartnameler İdareniD Levazım 
Müd6rli(lnnde ücretaiz olarak tevzi edilmektedir. 

3-Ekıiltme 27.1.9.i9 cuma rünG saai 10 da idarenin Metro haa bi
nası dahilinde altıncı katta toplanacak olan Arttırma Ekıiltme 
Komiıyonuada yapılacakbr. 

4- Muvakkat teminat maktuaa (500) bet yüz liradır. 

5 - iıteklilerin aynı rüa •e aaatte Komiıyonda hazır bulunmaları 
ilan olunur. (413) 

ı-==wc:::::ı ... 

lsrANBUL SıHHi MÜESSESELER 
_ARTTIRMA VE EKSİLTME KOMİSYONUNDAN 

-
Zonguldak haatahane1i için bir takım tikim cihazı açık ekıilt
meye konulmuştur. 

1-Ekıiltme 8.2.939 çarşamba rünü ıaat 14,30 de Catalotluada 
Sıhhat ve İçtimai Mua v~net Müdürlütü bi•Hında kurulu Kemiı· 
yollda yapılacaktır. 

2-Muhammeo fiat 1400 liradır. 
3-Muvakkat garanti 105 liradır. 
4-İstekliler ,artnameyi her gün Komisyondan alaltilirler. 
5-lıtekliler cari ıeneye nit Ticaret Oda11 veıikaaile 2490 1ayılı ka· 

• 

nunda yazılı belgeler ye bu işe yeter muvakkat raranti mak
buz veya banka mektubu ile birlikte belli rün n aaatte Ko-
miıyoaa relmclerl. (436) 

Istanbul Vakıflar 
Direktörlüğünden: 

M•hammem ilk 
Cinıi · Miktarı bedeli temiaat 

~-

Kimya eczaaı 46 kalem M8 lira 27 lira 70 kr. 
Liboratuar malzemeıi 85 ,. 907 " 68 " 3 kr. 

Gureba Haataneaindeki Tıp Fakülteai Dahiliye S.ririyab için 
lüzumu olen yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem ecza ve 
malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 

ihalesi 30.1.939 tarihine misadif pazarteıi giinü ıaat 15 te f,. 
tanbul Vakıflar Başınüdürlüğü binasında toplanan Komisyonda 
yapılacaktır. Şartname.i hergiln Ln·azım Kaleminde rörillebilir. 

(271) 

, 
1 İstanbul Belediyesinde•: ... ____________________ , __________ ..,. 

Keşif bedeli 2438 lira 43 kuruş olan Caddeboıtanı 
iskele yolunun tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 

evrakile ıartnameai Le•azım Müdürlüğünde görüle9ilir. 
lstekliler 2490 sayıla kanunda yazılı vesikadan başka en 
az 1500 liralık bu ite benzer iş yaptığına dair eksiltmeden 
sekiz gün evvel Nafıa Müdi\rlüğüoden alınacak vesika ve 
Ticaret odası vesikası ve 182 lira 88 kuruşluk ilk temi· 
nat makbbz Yeya mektubile beraber 6.2.939 Pazartesi gü· 
nü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(1) (4~2) 

13 Mart 939 pazarteal günü saat 15 de Ankara' da Nafıa Yeki· 
leti binasında Malzeme MOdürlütu oda11nda toplanan Malzeme 
Ekıiltme Komiıyonunca cem'an 2600 lira muhammen bedelli 
Haydarpatada tealim tartiyle 10000 adet telıraf fincan demirinin 
açık ekıiltmeıi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 195 liradır. 
ikıiltme ,artnameai ve teferruatı Ankara'4a Nafıa Vekaleti 

Malzeme Müdürlüğ'ünden para11z olarak alınabilir. 
İıteklilerin muvakkat teminat ve t•rtname1inde yazılı veaika

larla birlikte aynı fÜD 1aat 15 de Komiıyonda hazır bulunmaları 
lizımdu. (247) (497) 1-4 

Sayfa 3 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

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 temiıaatı (45) liradır. 

111- Eksiltme 20.2.939 tarihine rastlayan pazartesi günü 
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 
kataloklarına tetkik edilmek üzere ihale gününden 
10 gün evvelinde kadar İnhisarlar Umum Müdürlü· 
ğü Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve teklifle 
rinin kabulünü mutaıamaıın vesika almaları lazımdır. 

Vl- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güveDme paralarile IDirlikte yukarda adı 
ıeçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (86) 3-4 

••• 
1- Şartnamesi mucibince 1500 kilo Kazein kola açık 

eksiltme usulile satın alınacaktır. 
11- Muhammen bedeli beher kilosu sif 50 kuruş heıabi· 

le 750 lira muvakkat teminatı 56.25 liradır. 
lll- Ekıiltme 9.2.939 tarihine rastlayan perşembe günü 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubaya.at Şubesinde 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler hergün parasız olarak ıözü geçen Şu
beden alınabilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün Ye saatte 

yüıde 7,5 güvenme paralarlle birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilin olunur. (442) 2-4 

Cinsi Miktarı 

Tonga ipi 10000 kilo 
Kristal ya-
zı takımı 

••• 
Muhammen B. 
Beheri Tutarı 

L. Kr. L. Kr. 
wwwcm 

- 60 6000-

% 7,5 
teminatı Eltsiltme 

L. Kr. Şekli Saatı 

450- kapalı 15 

(8 parçalı) 40 adet 14 52 580 80 43 56 pazarhk 16 
1- Şartname ve numuneleri mucibince satın alınacak 

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

il- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları bir:ala
rıoda gösterilmittir. 

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

beden alınabileceği gibi numunelerde görülebilir. 
V Kapalı eksiltmeye girmek isteyenlerin mühür1ü tek· 

lif mektubu kanuni vesaik ilo yüzde 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfları ihale saatinden bir saat evveline ka· 
dar yukarıda adı geçen Ahm Komisyon Başkanlığına mak· 
buz mukabilinde vermeleri ve pazarhia iştirak edecekle· 
rin de mu•akkat teminatları ile Komisyona gelmeleri ilin 
olunur. (•43) 2-4 

••• 
Miktarı Eh' at 

300 adet 7,800 M3 400X25X2.6 
300 ,, 8,736 ,, 400X28X2.6 
1- Yukarıda ebat ve miktarı yazılı ceman 16.536 met

re mikabı kereste açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
11- Muhammen befieli beher metre mikabı 38.50 lira 

hesabile 636.64 lira ve muvakkat teminatı 47.75 liradır. 
lll- Eksiltme 28.1.939 tarihine rastlayan cumattesi gü· 

nü saat l l de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komiıyonunda yapılacağından isteklilerin 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komia· 
yona gelmeleri ilin olunur.· ~468) 3-4 

Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu 
Başkanlığından : 

Cinsi 

Gazhane koku 

Miktara 

65 Ton 
Muhammen Tutarı 

1495 Lira 
Muvakkat teminatı 112 lira 

İh•le : 9.2.1939 pertembe aaat : 11 de 

1- Bilyükde-re Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi için bir 
ay zarfında te.lim edilmek şartile 65 ton yerli Gazhane koku bir 
t•rtname ile ekıiltmeye çıkarılmıştır. · 

2- Ekıiltme i.tanbul Vilayeti Defterdarlığı Muhaaebe Müdür 
lütü Daireainde yukarıda yazılı gün ve aaatte yapılacaktır. 

3 - EUiltmeye ırirebilmek iç n muvakkat teminatı Maliye Vez· 
ne1ine yatırmak Ye 2490 aayıh kanunda yazılı ev1&f1 haiz olmak. 

4- Şartnarceyi a~rmek iıteyenler tatil gilnleri hariç Büyükde-
re Bahçeköy Orman Fakülteıiae müracaatları. (344} 2-4 

[.llltİpa aMlti ... ,.... ifl-i 
Diteld&i: l..uı Girit 
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Quotidieo des Adjudication 
DMINISTRATIOı •• 

UNA1 AS 
Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T ~Mphone: 49442 

GAZETESi Botte Po.talc N. 1261 

Pour la Pablicft~ s'adresser 
a l' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adrease T~l~graphiqu 

l•tanbul - MONAKASA 

Tableau Sy optique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication Mode Prix 
d'adjudicat estımatif 

Cautioa. 
provlsoire 

Licu d'adjudication et da 
Cahier dea Char~ee 

--~~--~~---------------------------------------------~~~n----

A) Adjudications au Rabais 

Jours Heure 

Construction-Riperation-Trav. Publlcs·Mat~rlel de Construction-Cartographle 

Conııtruction bitissc unitıire a la station de 
Malatya (eah. ob. P. 65) 

Construction depôt Economat a Çanakkale 
(aj.) 

Conııtruction de chausaee s/ route Gaz.iantep· 
Marıı. 

Blocıge et concasaage de pierrea 11/roate Gı· 
ıtiHtep·Niz.ip. 

Conıtructioa abattoir. 
,, bit. ecole Secondaire a Adına 

(1 partie) 
Constructioa konalc rouvernemcntal ıu bourr 

Kargı 

Conatr. bltiıse atelier iı l'ecole metler Ka•
tamonu (1 partie) 

Conıtr. Palais de Juııtice au Vilayet Kastı 
moau. 

Trav. designation trıce parooura pour adduc· 
tion eau Hamrivıt d'uoe distance de 14 kim. 
a Diyarbakir et dre11e•ent projet amelio
ratioa reseau distribution. 

Agrındiuement bitiHe depôt 
Coastr. bitisse cooperative Kartal 
Repar. pave Rue Abıli , quartier Çılmcı a 

Üsldldır. 

Pli cıach 

Gre a rre 

Publique 

" 

" Pli cıcla 

Publique 

• 

" 

Publique 

n 

6524 30 

2122 94 

?.941 20 

2700 -
19000 -

9691 97 

9601 17 

9999 58 

2500 -

3320 50 
3670 20 
1321 36 

489 33 

611 -

1425 

'26 90 

720 08 

'749 97 

187 56 

249 04 
275 20 

99 10 

5 eme Expl. Ch. de Fer Etat Malatya 6-2-39 10 -
Caisses Diyarbakır Adana li.lnzıi Nıırh 

Com. Ach. Place Forte Çanakkale 26-1-39 11 

Vilayet Gııziıııtep 

.. 
Municipalite Dinar 

Dir. Trav. Pub. Seyhan 

" 
Kaatamonu 

,, • 

,, 
" 

Municipalite Diyarbakır 

6-2-39 10 

6-2-39 10 -

27-1·39 16 -
9-2-39 11 -

6-2-39 15 -

6·2-39 15 -

6-2-39 15 -

13-2-39 10 -

Com. Ach. Iat. Marit. K.paşa 9-2-39 14 -
Cooperative Credit Agricole Kartal 14·2-39 14 -
Com. Perm. M•nicip. lstanbul 10-2-39 14 30 

Constr. bltiııse ıutopsie a Karaataç. ,, 1486 82 111 51 ,, 10-2-39 14 30 
10-2-39 14 30 
Dans 1 mois 

Repar. ıuıpenıoiu viaadeı abattoir Kıraafıç ,, - - 158 97 ., 
Constr. echelle (aj.) Gre a gore - - - - Com. Ach. Pince Forte Çanakkale 

Produits Chtmiques et flhaPnıeoeutiquea-ln&trumenta S•nltalres-Fournlture pour Hôpltaux 

Articleı entomologiques : 40 lots Gtıe n rre 900 -

Eiecb-lcite-Gaz-Cheuffage Central (lnstelletfcn et Met6riel) 

Fer d'isolateur telegraphique: 10000 p. Publique 2600 -
lnıtnl. tiolepbooique ıux depôts de poudre (ai) 
Amperemetre et voltmetre pour reseıu elec-

trique 
Mıteriel pour reparıtioa poteaux du re .. ıu 

elcctrique 
cbangement chaudiere chauffage central Dir. 

Gen. Muıees lstanbul 
Ce!ltrıle electrique, re1eı et ıchinea et ac

cessoircı pour bourr Çatalca (cah. eh. P. 
135) 

Publique 720 -

• 663 79 

• 1000 -

Pli cach 27043 17 

Habillement - Ohausaures - Tlssus - Oulra 

Etoffe popline pr. ebemi ses: 5500 m. Gre a rrc 4840 -

Amtn1blement pour Habitatlon et Bureaux-Taplsserie ete. 

Buffet: 1 p. 

Travaux d'lmprimerle-Pepeterie 
~~-----------------------

lmpre1aion livre musique Turque: 6 formalı 

TPlnsport-Charaement - Oiohargement 

Trav. charrement et dechargement colce 
Transport de boiıı de eapin 

Combustlble-Çerbura nt-Hulles 

Coke : 50 t. 

DIYara 

Materiel pour cylindres No 8644 : 25 lots 
Tuiles indi gene type Marıeille: 13850 p.- ld. 

Mahya : 310 p. 
Pompe centrifuge pour fıbrique 2lace Karaa

ğa9 : 2 p. 
L'adjudicatioa qui devait avoir lieu le S0-1-39 

pour l'uhıt de barreı et de boiı de CODS· 

truotion a ete Hııulee. 

Proflalons · 

Oiponı : 10 t. 
Paille : 80 t. 
Huile d' olivH ı 4 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
T ables, armoires et autres articleı d'inveD· 

taire. 

Gre a rre 120 -

Publique 

Pli cıcb . 

Publique 

390 

8754 56 

Poblique 2000 -

Publique 

" 

Publique 

" ,, 

1493 30 
1699 20 

650 -

1050 -
1400 -
1800 -

BMı : 30 t. Pablique 

67 50 Dir. lnstitut Lutte Agricole Aakara 8-2-39 15 -

195 - Miniıtere Trav. Pub. Oepart. Mater. 13 .3.39 15 -
Dir. Monopole& Samıun 27-1-39 14 

54 - Municipalite Samsun 9·2-39 14 -

49 79 • 9-2-39 14 -

75 - Dir. Trav. Pub. lst. 13-2-39 14 -

202'3 24 Co•. Perm. Mun. lstanbul 27-2-39 15 -

726 Com. Ach. lntend. lst. Tophane 8-2-39 14 -

1 - Q:om. Ach. lntend. lst. Tophane 7-2-39 14 30 

29 25 Com. Perm. Municipalite lstanbul 9-2-39 14 39 

656 59 
3450 75 

ıso -

112 -
127 44 

48 75 

75 78 
105 -
135 -

1 ere Expl. Ch. de Fer Etat H .psşı 
Dir. Foreta Ank·. et lıt. 

7-2-39 11 -
8·2-39 15 -

Cber Med. Hôp. Modele Diyarbakır 6-2-39 10 -

Vilayet Samıun 
Com. Perm. Mun. lıtaabul 

• 
flom. Ach. P&aee Forte Çanakkale 

6-2·39 15 -
9-2-39 14 30 

10-2-39 14 30 

Com. Acb. Ecole Gendar. Çaaa1'. 27-1-39 15 - · 
,, 27-1-39 15 -

" !7-1-39 15 -

Dir. Douıneı Karı 6-2·39 10 -

Ligae Aviation Turque Suc. Ilgın 6-2-39 15 -

j Avis 
De 1' Administration Generale des Chenıi' 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 
6 groupeı de materiels de voie dont les noms, 

leurs eatimatives et garanties provisoires sont indique' b 
bas seront achetes separemeot par voie d'adjudicati' 
sous pli cachete le Mardi 1 Mars 1939 il partir de ı5 
30 au local de l' Administration Generale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettr~ 
la Presidence de la Commission le jour de l'adjudicatı 
juaıqu'a 14 h. 30 Ieurs offres, les garanties provisoi~ 
indiquees ci-bas et les certificats exiges par la loi. 

Les cahiers des charges sont diıtribueı gratuiteJllel' 
a Ankara par le Service des Approvisionnements ~t J K 
Haydarpaşa par le Bureau de Reception. (290) .,.......... ,.fı i 

Valeur Garall "•d 
estimative provisoifı. B 

N o Ltqs. L~lf•n 
on Coaı 

196.600 - ı ı .o~ reti11 1- 100 change eırts de voie 
2- 50.000 traverses metalliques 
3- Petits materiehı de voie 

ı 76.244 - ıo.ooı '•di 
109.645 95 6.732 .. 

4- B l {produit etranger 22.933 30 ı. 720 aik 
49.855 3,739 loaı ou ons . d' . ,, ın ıgene 

. { Produit etr. 61.600 -
5- 1.000.000 de tırefonds ,, indi. 82.342 49 

4.330 tala 
5.361 •reJt 

6- 27,500 Arrets contre 18.150 -- 1 261 •ildi 
.u llt p 

cheminement •idi 
Tic 

M .,. 
il M e m e n t o de s F o u r n i s s e u r s ;aıet 
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J eudi 26- t ·939 

Produits pharmaceutiqueı (Mio. Def. Nat.) No 903 
ln1truments de chirurgie ( ,, ) No 904 
Constr. de chııu11ee (Vil. Tekirdağ) No 928 
• Haricot secs (Dir. Ventea Douanes Edirne) No 932 
Avoine et orge (Co . Ach. Milit. Isparta) No 933 
* Decombre• de cabınea (Defterdarıt lstanbul) No 936 
Trav. de meauiserie au casino de la rare d' Ankara (Ch. d• 

Etat) No 937 
Constr. atelier et rarage (Oir. Gen. Voie1 Aer. li.tat) No 9.57 
Oxygene (Ch. de Fer Etıt) No 937 
Bois de ııapin (Cb. de Fer Etat) No 938 
Costumes, chauısurea, blouscı ete (Vil. Anlı:.) No 938 
Table1, cbalses ete. (Oir. Monop. Edirne) o 939 
Conııtr. pavillon (Vil. Bılilcesir) No 940 
Semi·coke (Dir. Ecole Sare·Femmc Konya) No 940 
R~p. deıı bat. ecolea istiklal et lnceııu (Vil. Kayseri) No 941 
* Peaux et boyaux (Ligue Aviation Turque Sue. Brouue) No 944 

Chıırbon O, 10 (S.A.T. Gaz et Electricite Ank.) No 945 
Pierre paveıı (Mun. lıt.) No 945 
Passoir pour W. C. thermosipbone et bain (Ch. de f'er Etat) Na 
Poutrelle fer U. et boulon (Min. Def. Nıt.} No 945 
Rideaux et cornicheı (Min. Def. Hat.) No 948 
Avoine (Municip. Oiyarbılı::ır) 948 
Lits en fer (Com. Ach. Command. Gen. Surv. Douın. lıt.) No 
Tıbles et extincteurı d'incendie (Mun. Iıtanbul) No 950 
Avoine (Commam:l. lstanbul) No 950 
Vacoam et graiıse {Commıod. lıt.) No 950 
Div. provisions (Vil. Ankara) No 937 
Transport articJes monopolisC. (Dir. Monop. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 
Garnizon ve harp okulu için muhtelif cins ve mikt 

da 17 kalem sebze ve erzak ile 16 kalem aşurelik erJ 
pazarlıkla alınacaktır. 

Erzaklarm ve sebzelerin cins ve miktarları komisy 
dan alınabilir. Taliplerin 26.1.939 perşembe günü saat 1, 
da teminatlarile birlikte Ankara levazım im irliği •atıO 

ma komiıyonuna gelmeleri. 

b) M 0 Z A Y E D E L E 

Denizbank lıtaobul Şubesinden! 

de 
.. b 

••d :., .. 
l<o ,.,. 
l " 

Bankamızca feshine karar Yerilmiş olan San'a rooı 
k6rü teknesi satılacaktır. İsteklilerin şeraiti öğrenmek " 
tekliflerini vermek üzere en geç 6.2.39 gününe kıd 
bankamız alım satım ıeniıioe müracaat etmeleri. 


