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GAZETESi 
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin esleki Organıdır 

t:mUEJ<ET 
HABE RlıERi 

..,llteha• sısı Gell-
Yor 

. ti Birı· . k 1tı tarafından gelir-
L '''' verilnıİf olan ka· Qı ... -

••ılltehasaısının celbin-
İti itçiloıifti İktisat Vekale

'•ıoı· )i ı vaziyetle kontrol 
'd lıılinuip görd6güııden 

lQ b' 
~U ır mütehassıs cel-
.... '·. Çorap staodard ni· 

· .. ,nın b dd 1 · · ~p . . azı ma e erının 
tıa ettıtınden mütehassıs 
't 10nra bu tidllita lü&um 

ıı~'Pılacaktır. Bazı çorap
~fi 11•oıe hükümlerinin tat
Oid lllrtlan ihhva etme-

11114 ıöyleniyor. 
~..,......,...,.._ 

lfattahk İhracat 
'tekonu 

ille h ft . . d ı· tGlct • a ası ıç111 e ltan-
lt erınden ihraç lolunan 
ı~ kıyıneti 146,200 lira· 
t.t lbfihim bir :11 •ını Al
, ~ıı~a, Da!1imarka Yu
ta iiltere, ltalya ve Ro-

b'ft. llderilmif' ir.ljönderilen 
ı;: tütüu olarak fındık, 
'•iı k t . k-t- Ü llıtı. • eı ane cevız u ut 

,, •• k d . . 1 , t. • oyun enıı, tuz u 
•t (~ h•lık, kitre, kuşyemi, 

Uru farnlyedir. 

·----
1•tınuz için Yeni 

~ l'aıepler 
'' \t B ıı.tc , t andırma gibi kıvır· 
ti ı::ınıi Üzerinde hararetli 
tr b . 

1\..""" lb aşlamışhr. Bu cını 
' k '-cat için istenilmekte· 
'4, ~tcık cinıindcn ye ki-

r kuruflan 250 balya 
· Talepltr artmaktadır. 
t t..bbüde giri,en yerli 

tetı~·l kilosu 6J - 65 ku· 
'di 1 Yapak mübayaasıoa 
.ı Yorlar 
"Ol ' 

~ ...... ~Yapaldıırı için de ki· 
lçi11 kuru,tan büyük bir 

)e . 
ır 111 pazarlıklar yapıl· 

lngiltere ile Takas 
Muamelesi için 

Vekaletten Emir Geldl 
Türkiye- İngiltere arasında ya

pılmıt olan ticaret ve k lıring an
laşmasına bağlı dört numaralı ta
kas listesine dabil olan maddeler 
arasına Vekiller Heyeti karariyle 
tiftik te ithal edilmiştir. Dün bu 
karar İktıaat Vekaletinden geç va
kit Türkofise bildirilmiştir. İngil· 
tere ile yeni takas muameleleri 
ba,ııyacajı piyaaada derhal duyul
muş ve alakadarlar bu karan mem
nuniyetle kar,ılamışlardır. Hususi 
takasa tabi tutulan tiftiklerimir.in 
bu ıuretle Almanya, Ruıya gibi 
yalnız iki piyasaya tabi kalmaktan 
kurtanlmış olması iki milyon ki
loya balığ olan aatılwamış tiftik· 
lerimizin kolaylıkla elden çıkarıl
maıına yardım edecektir. 

İki haftadan beri İngiltere için 
toplanan tiftiklerin bugünden iti
baren ihraç muamelelerine başla

nabilecektir. Cümhuriyct Merkez 
Bankasına da buıusi taku için dün 
emir gelmittir. Hususi takasın ka
bul eaıımesı ııauş muameıeu:rının 

inkişafında teıiraiz kalmıyacak ta 
kas primleri ü~erinde de iyi tesir 
gösterecektir. Ötrendiğimize göre 
tiftik tüccarları bu son karar Ü:ıe· 
rine bu ıene Anadoludan tiftik 
mübaayasına daha fazla ehemmi
yet verecekleri gibi şimdiden de 
alikadarlara müracaatla batlan
mak için mubaberata girişmi,lerdir. 

Mazı ihracı Art.yor 
Dahalı.hanelerde kullanılan ma

zıların ıo~ iilnlerde ihracatı art· 
mtfhr. Bu yüı.den fiyatlarda fark 
görülmekt! dir. Beya:ı mazıların 
kilosu t8 - 19, çivıtlerin 24 - 2 ı 
kuruşa çıkmıştır. Almanya ile 
Fransaya ihracat yapılmaktadır. 
İthalatçıların fazla talebi üzerine 
Fransız takas primi de 7:i kuruş
tan 85 kuruşa yüktelwişlir. Taku 
taleplerinin artması Fransaya muh· 
telif maddelerimizden gönderilme
sine yol açacaj'ı tahmin edilmekte· 
dir. 

t .. l aınirat-Nafıa İş ve Malzemesi-Harita 
lılll' 

l lt Levazım Amirliği Satınalıııa Komisyonundan 

ti~ İınlir Tayyare Alayı Komutanlığınıu gi)stcrrce~i yerde 
~io) :ı) lira (60) kuruş kıymP.tinde hepsinin tutarı (2 l486) 
lı)~ e~~ru, bed'!li keşifli dört adet bina inşaatı kapalı zarf 
~ ...... l ıltnıeye konmuştur. 
l~!Qir bal~si 2a/M:ut/9.N Parşembe günü saat 16 da Kış
t, levazırn Amirliği Satın alma komisyonunda yapıla-
l, 1' 
~'Ş e11ainatı nıuvakkata akçası (l6ll) lira (48) kuruştur. 
~bilir.•rtnallle, keşifname ve proje her gün koınisyonrla 

~~istekliler bu işi yapabileceklerine dair ihaleden laakal 
l'i~evvel İımir Nafıa fen heyetinden alacakları vesikala
~,b::ı. od~sında kayıtlı olduklarına dair de vesika gö"trr· 

1Yetındedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve iiçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaJariyle 
trminat ve tt>klif mektuplarım ihale ı-aatmdaıı en az bir saat 

L vvt'l komisyona rermiş bııJurıacaklardır. 

İzmir Bt•Jediyesinden: 

lznıirrle bac;:maharH' istac;yonıı civnrrnda ~aptırılacnk Sebze 
ve l\lt yva Hali başmühcndi likten on sekiz lira kırk altı ku· 
TUi rnııkabilinde te forik rrlilecek proje, f~nni şartname, keşi f• 
na:ne ve rnhidi fı ·nt l'Cd\ eli ile mali şnrtnanwsi nı cıhince yo· 
rıiılı n knpalı 1arfa Pksiltnıry" ko111ılmuştur. Krşif bedeli üç 
vüz alıınış rlok ıız hin } iız heş lir:a yirnıi beş kııruşran ilınret 
olan hu işin ilı.ılı si :21.4.939 Cuma giiııii ~ant on <'dideclir. 
2490 ımyılı konu n ı.nifutı OJİrr~irıdr· hazır l.ınnıış teklif rnektup· 
ları ihale Ki111i1 ı zıın•i ::-aot on altıda r.ncüırn~ııdf" rivl'lsete veri
lir, Muvakknt kminat on seki1. hin h ş yiiL on rlilrt lira yirmi 
bir kuruştur. 

İ c;:fa n hııl Beled iyesinılt>n : 
Keşif bedeli 1031 lira olan Düşkünler evi çamaşırhanuine 

a:t makine dairesi çatısı bmire açık ekııiltn eve konulmı 'tur. Ke
şif evrakile şartnamui Leva7ım Müdürlüğü1Jde srörül~bil ir. İstekliler 
2400 sayılı k~nunda yuılı veııikııdan başka bu iş ·için Fen İşleri 
Müdürlüğüadt•n alacakları fen ehliyet ve Ticsret odan vuikalarile 
77 lira 33 kuruşluk ilk ttminat makbuz veya mektubile beraber 
27.3.939 pazartui günü saat 14 buçukta Daimi Encumeode bulun-
malıdırlar. • 

• • • Keşif bedelı 61 l lila olan Burgazaduında Ka,·ik iıkcle
ııinde yapılacak hmirıt açık ekıiltmeye konulmuştur. Keşi f evra· 
kile şartnllmesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir, İstel<liler 2490 
~ayılı kanuoda yazılı ve&ikedan başka bu isin ehli olduklarına dRir 
rt:n ı:ın:rı nıuuuııuxuuucu 01cı\..on.ıa• • '-u••J'-31.. y-.., .......... - ...... ···- --

kurutluk ilk ieminRt malcbbz veya mektuhile beraber 27.3.939 pa· 
zartui günü 1aat 14 buçukta Daimi Eocümencie bulunmalıdırlar. • 

• Keşif bedeli 948 lira 7S kııruş olan Kfıhtanede Ç'lğlayan • • 
korusu dahilindrki bataklığın 15Jah1 için menfezlerde yaptırı· 
IE'cl\k tamirat açık ı>k iltmeyo konulmuştur, Keşif evrakile 
şartnamesi Levazım Miidürlü~üorle' göriilı!bilir. l"teUiJ, r 2490 
sayılı kanunda yazılı v•·si kaıiaa başka tPn işl ... ri müdürlüğün· 
<iPn alacakları ı>hliyet Vf' 939 y1lına ait Ticaret Odası vesikala· 
rıle v~ 71 lirn 16 kuruşluk ilk teminat m:ıklııız veya ınektn· 
bile lıeıahrr 27-3 939 pnartı•s ı giirıii saat 14 buçukta Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. 

Sinop Posta, Telgraf, Telefon Müdürlüğünden : 

1- 795 lira 3) kuruş keşif bedelli Sinop P. T. T. 
Müdürlüğü binasının tamirat inşasına aramlan evsaf ve 
vesaiki haiz istekli zuhur etmemesinden eksiltme l .3.939 
tarıhinden itibaren 10 gün miiddetle uzatılmıştır. 

2- İhalesi t l mart 939 cumartui günü saat 12 de 
Sinop P. T. T. binasında icra kılınacaktır. 

3- Genel ve hususi fenni şartnamelerile keşif evra· 
kı Posta Telgaaf müdürlüğünde görülecektir. 

4- Muvakkat teminat 50 lira 66 kuruştur. 
5-- İsteklilerin Ticaret Odasından alacaldarı tescil 

hüviyet varakasile Posta, Telgraf müdürlüğilnde teşekkill 
eden komisyona müracaatları ilan olunur. 

Niğde Vilayet Makamından 

Çifteban kaplıcaları oteli döşeme betonarmesinin in
ıaab açık eksiltmeye konmuştur. 

Bu işin keşif tutarı 1085 lira 40 kuruştur. Eksiltme 
17.3.939 gününde saat 15 de hükumet konağında toplanan 
komisyonu mahsusça yapılacaktır. . 

Eksiltmeye iştirak için muvakkat teminat akçası ve
rilmesi ve bu iti yapabilecek fenni iktidarı haiz olduğunu 
veıaika istinaden Vilayet Nafıa Müdürlüğüne tasdik ettir
mesi şarttır. 

Keşif evrakı şartname ve diğer ilişikleri bedelsiz ola
rak Nafıa Mildürlliğünde görtUebilir. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyonundan : 

lesi 27 mart 919 pazartesi gfinl\ saat 15 te yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 4997 lira l 9 kuruttur İlk teminatı 
375 liradır. Şartnamesi ve sairesi 'bedeli mukabilinde in
ıaat şubesinden verilebilir. İsteklilerinin ilk teminat mak
buz veya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 tıncü 
maddelerinde yazılı yesikalarile ihale gününden sekiz gDn 
eyveline kadar Nafıa Fen Müdtırlüklerinden alacak lan ve
sikalarile beraber belli gün ve saatte Fındıklıda Komu
tanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

• • * Nakliye ve Motörlü Birlikler okulununda yaptırı· 
lacak benzin tevzi mahallinin açık eksiltme ile i~alesi 27 
mart 939 pazartesi günü saat 14 te yapılacaktır. Muhaıa· 
men keşif bedeli 525 liradır. İlk teminatı 40 liradır. Şart
namesi ve sairesi inşaat Şubesinden verilebilir. İsteklileri· 
nin ilk teminat makbuzlnr veya mektublarile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile iba· 
le gününden 8 gün evvel Nafıa Fen Müdürltiklerinden a
lacakları vesikalarile beraber belli gün Vt\ saatte Fındık· 
lıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Tal\·an Malmüdürlüğlinden : 
J - Tatvan kaza ında yapılmakta olan hükumet binasının 

geri kalan "3403 l,, Jirn 63 kuruıı-ıı teknbül eden aksamı kapa· 
lı zırf usulde IO 3.939 dan itibaren bir ay müddetle eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2 - lstekliler ehıltmr, şartname•ini, mukuvele projesinj, 
genel ve f,•ıwi şartrıı:ı.nıeyi, krşit cetveli, fiat ve metraj cetvel· 
lerile projPyi Tatvnn MalmiidLirJiiğünde görebilirler. 

3 - Eksillm 10.4.939 puzartı>si S'-tat 14 te Tatvan Mal· 
müdii rliiğünde va pılacJk tır. 

xu rut ı'iiii J'&~l/t'nfe'ffi ıtl'di ·~iJflW"~ı; çİ~ ;i'takliAW;"\1~\.\" 1iı1a11a13 
Nafıa Mfühiı lüğiiuden yapı 

0 

oıüteahhidliği ehliyet vesikası ve 
939 yılı TıcarPt OJ ıs1 w ikalarını ibraza mecburdular. 

5 - Trklif trektubları 3 üncü maddede yaıılı saatten bir 
saat f'\'\'elin<' kadar Tatvan Malnıürliidilğüne getirilecek eksil
tme komi!"lyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

6 ro~ta ıle gönderilecek zartıarın tayin edilen saate ka· 
dar gel:ni~ oJıua .. ı ve zarlların mlihür mumile iyice kapatılmıı 
olma 1 ŞRrltır. 

7 - Po~tada olan geçikmeln kabul edilmez. 
8 - lıı§aat L haıirnrı 939 da başlıyaeaktır. lmaııet la· 

§Bat kouıii\yoııu tarafından alınıp bodrum katından artacak tıh
minı·n 4 hin liralık ta ·, kum, tuğla, kireç, ve aair malıomayi 
reın i fı ıtlar ilzerindc-n kabule m rbıı rdur. 
f!i57?• ±&&22 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

Devlet Demiryolları ve Limonları lıletme 
Umum idaresinden : 

Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aıağıda yazı
lı iki grup malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek ıar
tile 27.3 1939 pazartesi gllnü saat 10,30 ta Haydarpaf&da 
Gar binasındaki Satınalma Komisyonu tarafındaD açık ek· 
ıiltme usulile satın alınacaktır •. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği ve
saik ve her grupa ait hizalarında yazılı muvakkat temi· 
natlarile birlikte eksiltme gtınü saatine kadar komiıyona 
müracaatları lazımdır. 

Bu iıe ait şartnameler Haydarpaşada Gar binaıında
ki Satınalma Komisyonu tarafından paraaız olarak datı
tılmaktadır. 

1- 5050 kutu bir litrelik kutularda haşerat 6ldllrllcll 
mayi muhammen bed~li 3282 lira 50 kuruı ve muvakkat 
teminatı 246 lira 19 kuruştur. 

2- Boru anahtarı, muhtelif cins eğe, tesviyeci el 
mengenesi, zımpara taşı, muhtelif cins pafta takımı, t~
viye levhası ve saireden mürekkeb müfredatı ıartnameıın· 
de yazılı hırdavat malzemesi muhammen bedeli 1258 lira 
ve muvakkat teminatı 94 lira 35 kuruştur. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

Edirnekapı tehidlikleri dahilinde şartname keşif cet
veline göre yollar yaptınlacağından açık eksiltme ile iba .. 

Kemalpaşa Belediye Reisliğinden : 

l .3.939 tarihinde ıbalesi yapılacak Kemalpaoa elektnk 
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ugü ilan olunan Münakasalar ve üzayedeler istesi 
-----------------------------~--------------~---~-~~~-=-----·----...-~ ·~---~ b d T · t Mur-acaat yerı· Gün Saat Şekl.l
. _____ M __ n_hm __ • __ e_. ___ em __ ın_• ______________________________________ _ 

Cinsi _ 

-------------------------
A) Münakasalar -inşaat, Tamirat, Nafia işleri, 

Bina inşaatı : 4 ad. 
Sebze ve meyva hali inşaatı (şart 18 

46 L.) (temd.) 
Sinop P. T. T. Müd. binası tamiri (temd.) 
Makine daireaı çatısı tamiri 
Burgaz adasında kayık iskeles. yap. tamirat 
Hükumet binasının geri kalan kısmı inş. 
Pendiğe iiale edilecek suyun projesi 
Menfez tamiri 
Edirnc kapı şehidlikleri dahilinde yap. yollar 
Nakliye ve motörlü birlikler okulunda yap. 

benzin tevzi mahalli 
Deftetdarlık binası tamiri 
Çiftehan kaplıcaları oteli döşeme betonar-

mesinin inpab 

alzeme Harita 

Kapalı z. 21486 40 

" 
369505 25 

795 35 
Aç eki. I031 -

" 
611 

Kapalı z. 34031 63 
Aç eks. 500 -

" 
9-tS 75 

" 
4997 19 

" 
525 -

Paz. 229 90 
Aç. eks. 1085 40 

161 l 48 lzmir Lvz. SAK. 23-3-39 16 -
18514 21 fzmir Belediyesi 21 -4-39 J7 -

59 66 Sinop P. T. T. Müd. 11-3-39 12 -
77 33 İstanbul Belediyesi 27 3-39 14 30 

45 83 
" 

,, 27-3-39 14 30 

2552 n Tatvan Malmüdür 10-4·39 14 -

37 50 Pendik Belediyesi 24-3-39 15 -
71 16 İstanbul Belediyesi 27-3-39 14 30 

375 - İst. Komut. SAK. 27-3-39 15 -

40 - ,, 
" " 

27-3-39 14 -

17 18 Ank. Valiliği 22-3-39 16 
82 - Nitde Vilayeti 17-3-39 15 

ilaçla , Klinik ve ispençiyari aUH, Hastane L.ev. 
Haşaret öldürücü mayi: 5050 kutu (1 litrelik Aç. eks. 3282 50 Z46 19 D. D. Y. Haydarpata 27 -3-39 10 30 

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrik tesisatı için idrolik grupu (temd.) Paz. 
Bodrumda yap elektrik tesisatı (temd.) 3081-' -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaş!!:_!·•· 
Kuketile b eraber harici elbise: 65 tak. Aç. ekı. 1430 -
Elbise diktirilmeıi: 89 tak (temd ) Paz. 311 50 
Battaniye : iOO ad. ,, Beh. 7 90 

Kereste, Tahta ve saire 
Gürgen kerestesi: 67 m3 Aç. eks. 2412 -
Ihlamur kerestesi 3 m3 Paz. 165 -
Ihlamur kutuluk : 6 m3 ,, 480 -
Karaataç (Dağ) keresteıi : 4 m3 ,, 260 -

Mobllya ve bUro eşyası!- Muşamba_- Hah __ v·•..:.... 

Masa : 43 ad. - dolap : 2t ad. • etajer : 30 
ad. • grafik mesnedi: 5 ad. • tebahhur 
ölçme havuzu: 4 ad. - yazıhane : 12 ad. 
hezaren anndalya: 30 ad. (temd.) 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Karpit : 20 t. 

MUtelerrlk 
~.ı; .. · calı1ciu\o1i',e:WOut'du 1,; HJo> c:~c: , ıcavıyc"ı 

el mengenesi, zımpara taşı muhtelif 
cina pafta takımı, tesviye levhası v. ı 

Su tesisatı malzemesi (temd.) 
Külçe kalay: 8 .JP. k. 
Saç dosya dolabı : 120 ad. 

Dikenli tel : 500 top 
Demir boru : 200lı m. 
Köşebend demiri : 5000 k. 
Kamyonet şasısı (temd.) 
Matbah levazımı v. s. 
Betonarmedeu plak : 8500 ad. - betonarme

den boru 1 m : 500 çift - betonarmeden 
boru 1.25 m : 500 çift· betonarmeden 
boru 1 .50 m : 500 çift. 

Cıbali fabrikası memur ve amele lokantaaı 
ahçılıiı (temd.) 

Aç. eks. 

Aç. tkı; 

Kapalı z. 
Paz. 
Kapalı z. 

Aç eks. 
Kaplllı z. 

Barut depolanna yap. paratoner tesisatı Aç. eks. 
Santrifüj ıu tulumbası : 6 ad. • sondaj ma-

kinesi : 6 ıtd. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 
Bulgur : 49 t. (temd.) 
Sı§ır eti : 17, 1 t. (temd.) 
Sabun: 9 t. 
Zeytin ya~ı : 6 t. 
Kuru f uulya r lO t. 
Arpa: 6040 k. ·uman: 6040 k. 

B) Müzayedeler 

Paz. 

" Aç. ekı. 

" Paz. 
,, 

3850 -

ı~z 5.<> 

13564 55 

1600 -
2300 -

750 _: 

1468 94 
11000 -

22H 23 

5880 -
3762 -
3240 -
3000 -

Mete odunu : 3359 kental 
Kayın odunu : 292j kental 
Kızılataç: 1293.519 mJ 

kentalı O 09 

Kanşık zahire, palamut bakla ve fasulye 
Mete kömürü : 848 kental 
Kıı.rıtık odun : 2000 kental 
Poıta paketi : 102 ad. 

Aç. art. 

kent. O 09 
m3 2 -

l971 -
kent. O 50 

tesisatından elektrik işleri grupiJe ikinct kı!ım idrolik grupu 
2.3.939 tarihinden itibaren bir ay müddet]e pa1arlığa çıkerıl
mı~ olduğundan talihlerin Kemalpa~a Belediye Encümenine 
müracaatleri il4n olunur. 

Bodrum Belediyesinden : 

Bodrum Belediyesinin \otuz bin sekiz yüz yetmiş dört) 
lira bedeli keşifli elektrik tesisııtına talih zuhur etmediğinden 
eksiltme bir ay daha uzatılmıştır. İhale 25.3.939 cumartesi gü
nü saat 15 te Bodrum Belediye enciimeoinde yapılacaktır. 

107 2.5 
23 40 

415 -

1 o 90 
12 38 
36-

195-

Kem lpaşa Belediyesi 2-3-39 itibaren 1 ay 
Bodrum Beled. fst Min. rva Han 25-3-39 14 -

No. 19 2 Rodolf Partenoğlu 

İstanbul Belediyeıi 27-3-39 14 30 
İst. P. T. T. Müd. 15-J-39 14 30 
Jandr. Gen. Komut. Ank SAK. 13-3·39 10 -

İnhiıarlar U. Müd. 27-3-39 14 30 
27-3-39 li -

" " " 27-3·39 15 -,, ,, ,, 
27-3-39 15 -,, ,, ,, 

Başvekalet Devlet Meteoroloji i,leri 16-3-39 1!) -

U. Müd. Ank. 

288 75 M. M. V. SAK. 27.3.39 15 -

107 82 .,.._ "" 

1018 -

110 17 
825 -

300-

16R 37 

441-
282 15 
243 -
225-

25-
20 -

180 -
72 83 
32 -
tiO -

D. D. Y. 8 inci İ3letme Koın. İzmir 23-3-39 15 -
v. v , ı , ı ıcs.yucupa9a ,,., • .,.ll\J ıo oo 

İstanbul Komut. SAK. 2~3-39 15 -
Helediye Sular İdareıi 15-3-39 - -
Maliye Yek l .. t. Dolmabahçe Maliye 27-3-39 15 -

Evrak Amban 
Ank. Orman Fidanlığı SAK. 23-3-39 15 -

n ,, • ,, 23-3-39 15 -
,, • " ,, 2.i-3-39 l~ -

Trabzon Beled. Salı Cuma 14 -
İstanbul Bdediyesi 27-3-39 14 30 
Nafıa Yek. lst. Elektrik İşleri U. Müd. 27-3-39 15 -

İnhisarlar U. MQd. 

Ank, inhisarlar Başmüd. 
Ank. Orman Fidanl ığı SAK. 

İzmir Lvz. SAK. 

" n 
Çanak. Mıt. Mvk. SAK 

" ,, ,, 
iıt. Komut. SAK. 

,, 

Trabzon Beled. 

Kırklareli Orman Bölge ŞefliA-i 
,, 

" " " 
" " 

20-3-39 15 30 

28-3-39 16 -

11-3-39 10 -
11-3-39 11 -
2~-3-39 10 -
24-3-39 11 -
14-3-39 il -

Salı ve cuma 14 -

15-3-39 15 -
15-3-39 14 -
16-3-39 10 -,, " 

D. D. Y. 8 inci İşletme Kom. İzmir 23-3-39 16 -
Kırklareli Orman Bölge Şefli ki 15-3-39 16 -
Bclgrat Devlet Orman Roir. Amir. 21-3-39 il -
İat. P.T.T. Müd. 16, 17-3-39 14 -

Zarflar ihale günü sırnt 14 e kndar kabul edilir. Gümrükten 
munfon gt'Çİrilecek olan makine ve malzemeleri muafiyete tihi 
resimleri Belediyeye aiddir. htikliler proje ve şartnameleri 
Bodrum Udediyeainden, İ:stanbulda Miuevra Han No. 19/2 de 
Rodolf Partenoğlundan alır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s~ 
Jandarma Genel Komutanlğı Ankara 

Satınalma Komisyonundan : 

l - Bir taneıine 790 kuruı kıymet takdir edilen va· 
/ 

ı ISTANBUL 

l Ticaret ve Zahire Bor as 
9.3.939 

CiNSİ 

Fi atlar 
A~11ğı 

Kr Pa. 

BuA-d· yumuf fı 30 
,, aert 5 -
,, kızılca 5 ~O 

Arpa yemlik çuvallı 4 18 
,, Anadol dökme - -

Cavdnr 
Afyon kabil 
Suıam 19 5 
Peynir beyaz 
Keten tohumu 12 10 
Ceviz içi 
Kutyemi çuvallı 

n dökme 
Fındık içi 
Tiftik otlak 

,, mal 

5 23 

z. Y~i• yemeklik Ici 47 20 
Yapak Erzerum 

,, Trakya 
Mısır beyaz 

" 
sarı 

Yulaf 

1 4 2,5 
4 3 ) 

Yukarı 
Kr.Pa. 

5 35 
5 10 

~ 19 

Zerdeva derisi 
Sansar ,, 

500!l- - -
2600- 5500-

Beyaz peynir 

Buğday 

Un 
Arpa 
B peynir 
Susam 
Afyon 
Bulgur 
Yapak 
Tiftik 
Pamuk 
Z. yağı 
Mu:ır 

Arpa 
Fasulye 
B. Peynir 
Kıl 

Badem 
İç fındık 
Afyon 

Gelen 

Giden 

Liverpul 
,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anvers 
Mısır : Londra 
Keten T. ,, 
Fındık G. Hamburg 

" L. 

sıf ve örneğine uygun 700 battaniye 13.3.939 psı' 
günü saat 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. ~' 

2- Şartnamesi parasız komisyondan alınabilece 
bu alıma girmek isteyenlerin 415 liralık ilk teoıirıB~ ~ 
ka mektub veya vezne makbuzu ile şartnamede yaıı 1 A 
geleriyle tam vaktinde komisyona başvurmaları. · 

İstanbul P. T. T. Mtıdürlüiünden : ~ 
1 

Kumaşı idarece verilmek diğer levazım müte'd 
ait olmak üzere kasketile birlikte 89 takım müstab 
elbisesinin dikimi işi evvelki müteahhit tar fındaP ~ 
edilemediğinden nam ve heıabına olmak üzere paı'' 
yeniden açılması icap etmiştir. Pazarlık 15.3.939 Ç•~ 1 
ba günü saat 14,30 da B. Postahane binasında mufe

1
, 

odasında toplanacak alım satım komisyonunda yapı~ 
tır. Muhammen bedeli 3 l l lira 50 kuruı muvakkat te 
2 :~ lira 40 kuruştur. İsteklilerin mühürlü nümune -;e 
namesını görmek ve muvakkat teminatlarını yatırııııı~ 
re müdürlük idari lcalem levaz1m kısmına, pazarlı~ 
ve saatinde de muvakkat teminat makbuzu ile koJll1 

müracaatları. 

Kereste, tahta ve saire 

Gürgen, ihlamur ve karaağaç. keresteleri 
Bak : İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

}ı 

f ti 
Mobilya, ve Büro Eşya-Muşamba, Halı~ 

. BaşvekAlet Devlet Meteoroloji İşleri U. Müdilrlüğüııd'~ 
1-Umum Müdürlüğümilz ihti yacı için yaptırılac•\' 

43 adet masa, 24 adet dolap, 30 adet etejer, 30 adet 
ren sandalye, 5 adet grafik mesnedi, 4 adet tebahb0 ' 1 1 
me havuzu, 12 adet yazihaneııin münakasası görüle~ t ~ 
ma mebni 16.3.939 perşembe günü saat on beşe talı~ 
miştir. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. ~ 

M. M. VekAleti Satınalma Komisyonundan : 

J - 20 ton karpit satm alınacaktır. Muhamıııtıl 
tara 3850 lira olup ilk teminat miktarı 288 lira 75 ııot'\ 

2 - Açık eksiltmesi 27.3.939 pazartesi günil sıı' 
de Vekalet Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonuod' 
rülebilir. 

4 - İıteklilerin muayyen saatta ilk teminat Jll 
yeya makbuzlariyle Komisyonuna gelmeleri. 

• • • 
20-23 t. odun alınacaktır. Bak : erzak 

Alpullu Trakya Öğretmen Okulu ve Eğitmen 
rek. ilAnına. 

Müteferrik 

l\lsliye Vekdlctindcn : 

l - 2020/1000/510 milimetre ebadında ve mub4~ 
bedrli kara saç (Tomas) olduğuna göre beheri 65 Hrıı 

5 mene martin Duble decape olduğuna göre de beheri 1 



Milnakaea Gaaeteai 

12() 
~Oııuı aded saç dosya dolabı kapalı, zarf usuliyle eksiltme-

! 2 ....... rn~ştu.r. 
Vekltt. .ksıltme 27.3.939 pazartesi günü soat on beşte Ma 
oau detı Levazım Müdürlüğünde toplanan eksiltme ko· 3: a Yapılacaktır. 

İnhisarlar U. MÜ d Ü r 1 Ü ğ Ünden: 
lll- !eteklilerin ek iltme için ta} in edilen giin ve saatlf'rde 1 

300 liralık depozitıılnriyle birlikte nH·lkür koıni;:yona gı:>lme
leri llan olunur. 

Boru anaktarı, eğe, el mengemesi, zınpara taşı v. ı. hır- ~-----------------------=--.J 
~ıb,h Şartnamesi L~vazım miidürlüğünden ve Jstanhulda 

•lı Çc nı1liye evrakı mıtbua anbarı memurluğundan pa· 
nır. 

davat malzemeıi alınacaktır. Bak: İlaç sütununda D. D. Y. Metre 3 Cinsi Muham. Teminat Saatt 
ilAnlarına. Fiatı bedeli Lira 

• • • 

t~~ istekliler 2490 nunaralı kanunun :l Ye 3 üncii ınad
sas Yazılı belgeler ve kara saç (Tom:ıs) a ta!ip olduğuna 

c de 
6
;e s~ınens martin rloublc decap~'yr. tolip l) lduğuna 

ltriyJ b~ l~ratık teminat makbuzu veya bankı kefalet mek
tne.rıe ıtlıkte k nunun tarifetı ve şartnaınesindt.> ki şı-raite 

nı ha ~Ygun ve noksansız olarak yazacakları teklif mektup· 
Yotı ,/~ ~apalı zarthırını ihale saatinden hir saat evvel ko· 

eısıne vermeleri. 

Beton arm6den plak ve boru alınacaktır. Bak : İst. Elek
trik İşleri U. Müd. ilanlarına. 67 

Kr. 

Cürgen 36 

Lira 

2412 180,00 ) 14,JO 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : · 
3 Ihlamur 55 165 12,38 ) 15 
6 ,, Kutuluk 80 480 36 ) 

l ...._ l Ankara İnhisarlar Haş Müdürlüğünden : 
tı a kdaremiziıı harut depolarına pptırılac:ık paratoner 
2 Çı eksiltmeye konulmu~tur. 
lir~3Ke§if bedeli 22,14 lira 23 kuruş ve ilk teminat para~ı 
3 7 kuruotur. 
baş: ~~.ık eksiltme ve ihalesi 28.3.939 tarihinde saat 16 
rekt;udurlüğümüz hinaarnda toplanacak komisyonda icra 
4 r. 
Cc: Açık eksiltmeye iştirak edf'ct'k talipl l"riıı nefia vek~

J llıdır nıoınış ve elektrik enste la ı ör f'hlıye tıııi haiz olması 
f • 

s ..... l< . 
~la P ıt varakasını ve şartnamelerini şi:ndidt'n görmek 
•eaaııtnalurrınt nlmak istivrnlerin :idaremiz baı ut şubesine 

ar ·ı ' 1 lan olunur. 

Peni): Oemiryolları 8. cı ışletme Komiıyonundan : 
laııc : 1d. aırnamcsine tP,vfikan açık eksiltme He yüz yirmi hr.ş 

kat le .1 ltığla alın a caktır. Mulıuınnıen Ledcli 1437,50: ıııu
~I a

11 
n~~nnt 107,82 liradır. Ehiltınu 23 Mart 939 ~aat l5 

Ca11;t k. . l Cakıır 11 ı ıı etme bi rıa~ında toplanacak kouıi-,yoıı da ya-
~liter.' Şartnameler kom is) ondaıı pRrasız olaı ak verilır. 
ı "le ın nıuayyen giiıı ve ~aalle muvakkat tP-minnt makhuz
~ oJ 2490 No. lu kauunun dördfincü maddesi mııcı b;ncı> 

ıın beyanııameyi hamilen komi .yona miir:.ıcaatb.r ı. 

ld Belediye Sular ldarrsind~n : 

•kıaarerniı ıhtiyacı için (800) kilo halis kiilı;e knlay açık pa· 
l atııı alıuacaktır. 
'At~ .Bu lııısııs için tanzim edilen şartnaınr idaremiz lı>va-
2 ......_;den parasız olarak alınabilir. 

t~ltııı alıplniu ~ıırtıumedc !!Ü :ıterileu tenıirı;.ı.l ako' lcriı i 
ha g·~ Yatırarak makbuzlariyle ıhale gii.ıü olan l 5 ıııarl ~ar· 

unu Taksimdeki müdüriyete müracaatları. 

lat, b ç n ut Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

iıı~a~cı Mst. Mevki için satın alınacak su tesisatı malze· 
i~alt 1?•le günü talibi çıkmadığından tekrar kapalı zarf

lll 81 28 mart 939 sah günü saat 15 te yapılacaktır. 
ıa lirtlıen kıymeti 13564 lira 55 kuruştur. İlk teminatı 
~li! '~ır Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
tl1 ktınin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 

1 ilet, '.nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile 
k,d ıbate günü ihale ıaatinden en az bir saat evveli

' ' .,•:r teklif mektuplarını Fındıklıda Komutanlık Satın 
~o .... · 

... ısyonuna vermeleri. 

~r iatanbul Belediyesinden : 
il l):;hpafa, Haaeki, Beyoğlu, Zühreviye haatanelerile Zeynep· 

lıtı~hQı' Uın evine lüzumu olan ve hepıııine 1468 lira 94 kuruş be
lıttu~b •dilen matbah l~vaıımı ve aaire açık ekıiltmeye ko

' tatGltb· ~u leva:ıımın liıtesile şartnamesi Levazım Müdürlüğün
-31? ~u ılır. lıtekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 1 Jt ı 
~d9~9 'Utluk ilk temind makbuz veya meklubile beraber 

1r1,rl>•:tıırtui aüoü ıaat 14 buçukta Daimi Encüıneode bulun· 
• • 

.\tık 
• 

1 
llra Onman Fidanlığı Satınalma Komisyonundan : 

1 ........ • 
~~k 80 metre derinliğinden suyu alıp 50 irtifaa çıkara-
lllı,tı \r~ •aatta depisi 20-30 olan ve benzinle müteharrik 

b ~ ......_ det ıantirüfüj su tulumbası. 
t,hllr .~5-40 metreye kadar hafriyat yapan ve motörle 
late~ı· 6 ~det sondaj makinesi alınacaktır. 

Cinıoi 

Koyun eti 
Sığır eti 
İnce şeker 
l11tanbul unu Ayvanuray 

böreklik 

400 
300 
200 
203 

500 
400 
300 
300 

K urau 

Tutarı tem. 
L. Kş. L.Kş. 

~oo 

IOO 
72 
52 !>O 

15 
7 50 
5 25 
4-

Anadolu mercimiği 100 200 36 2 70 
K •)oo 300 30 ,, uru ıoğan " • 25 
Beyaz peynir 100 200 100 7 O 
Sabun .. 100 200 i!O 6 -
Oduıı 20000 23000 287 50 22 -

İhalesi açık eksiltme ile 15.3.939 sut 14 te yapılacaktır. 
Alpulludaki Trakya Öj'relmen okulunun üç aylık ihtriyacı o· 

lan cinı ve mikdarları yaııh erzak 1.3.939 tarihinde.o itibaren 15 
gün müddetle ekıiltmeye konulmuş. Eksiltme şeraitini anlamak 
isteyenler Babaeski Maarif Müdürlütüne müracaat eylemeleri ve 
taliplerin ihale günü ıeat 14 te Maarif Memurluğunda teşekkül e
den ekaiJtme Komisyonuna teminat mekbuzlarile birlikte haf Yur· 
maları ilin olunur. 

b) MUZAYEDELER 
İstanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden : 

İhale günü 20-3-939 694 numara!ı mezat kaimeıinde yazılı MH 
ınarkalı 500-76,2 numaralı kanuni ı;ıkleti 8800 kilo atırlı{rrnda 207~ 
lira 44 kuruş deA-c:rinde demir civata somun MKN 4~8 28 kılo ıı 
lira değerinde kasar~ıı pamuk mensucat MKN 433~ KS 142 K 600 
G 142 L 60 KD kararsız pamuk mensucat MKN 5596 SM markalı 
KS 10 K400 G133 LD terbiye ııörmüı; ayı postu MKN 55S6 320G 38 
LD safi ipek mensucat MK 1 5579 5.ı5 G 3ti LD ipek işlemeli bohça 
MKN 5-134 1 K 38 LD ipek karyola örtüsü MKN 999 AH J585 N 
KS 10 K 500 G 127 LD ipekli keten mensu.-:at MKN 5131 KJ 39 
M n KS 67 K 36 LD demir cilalı etıket MKN :1617 4 K 150 G 25 
LD eski bavul MKN 5613 bir adet 7'l lira deierinde alıcı radyo ma· 
kinesi MKN 5601 1 kilo 20 gram 81 lira 50 kuruş D la1ıtikle mü
rettep ipek kadın muşambası MKN 3284 25 K 18 L kaıanız pamuk 
menaucat MKN 392ö J5 K 18 ipliği boyalı pamuk menıucat MKN 
4361 2~ K 31 LD pamuk mensucat MK.N 438'/. 38 K bOO G 38 L 
60 KD ipliği boyalı pamuk mensucat ihale günü 22.3.93~ MKN 
573S 350 G 29 LD deri kadın çantası MKN 573:& 3 K 560 G 32 
L.L" 7 ..::.- --1 •• 1 •• lı..!---! •4Vlto.1 &:"l~U u .... o ,-. ı;.., ı .n. :.-.ı ----·---~ a•v "'' 
572!1 580 G 4; LD ipek mensucat MKN 562ô 2~ L 9-&0 G 'l76 LD 

Devamı 4 üncü sahifada -
Kayseri Vilayetinden : 

İhaleıinin 16, Şubat ~39 tarihinde yapılacağı Yenisabah ve Mü
nakaıa gazetelerinin 31 Kanunuiani v~ 5, )o(' 11 şubat 1939 ve Vakit 
gazeteıinin 5, 8, 11, 13 şubat 193g ve Ulus gazeteı.inin 29 kanunu. 
ıani 5, 8, 1 l şubat l939 tarihlı mushalarında ilan oluuan sıırmuıaklı 
suyunun fenni ketif ve proje11ine ait münakasanın görüıen luzum 
üzerine 15 Mart 1939 çartanba günilne bırakıldıiı ilan olunur. 

( 1526) 

İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden; 

Muhammen br-deli 11.000 lira olan iıim ve miktarları nşa(ııda 
yazılı 4 kıılem muhtelif malzeme 27.3.939 pazartesi iÜnÜ aaat 15 
de kapalı zarf uıulile ek11iltmeye konulacaktır. 

4 Karaağaç 65 260 195 ) 
(Dağ) 

1- Şartname ve Eb'at listeleri mucibince yJkarda 
yazılı kerestelerden gürgenler açık eksiltme ve diğerleri 
pazarlıkla 27.111.939 tarihinde almacaktır. 

il- Eksiltme ve pazarlık Kabataşda Levazım Müdü
riyeti binasında Alım Komisyonunda yapılacaktır. Muham· 
men bedelleri, teminat akçaları, ihale saatleri hizalarında 
yazılıdır. Şartname ve Hsteler herglln Levazım Şübesinden 
alınabilir. 

111- İsteklilerin pey akçalarile belli gün ve saatlerde 
Komisyona müracaat etmeleri ( 1583) 1-4 

• • * 
1 - Şartnamesi mucibince 26 1/2 m/m lik verje cinsinden 

120.000 bobin siğara kağıdı kapalı ıarf usulil eeksilt
meye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli beher milimi sif (2) kuruı hesabile 
163 600) lira muvakat teminatı (4770) liradır. 

111 - Eksiltme I0/4/939 tarihine rastlayan pazartesi gttntı 
saat 15 de Kabataşta Levazım ye Mubayat şubesinde
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden İzmir ve 
Ankara Başmüdürlüklerinden 318 kuruş bedel muka
biJinde alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunun kanuni vesaik ile %7,5 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek kapalı zarflar eksiltme günU en 
geç saat 14 de kadar mezkur Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri llzımdır. 

·Cinsi 

Pirinç etiket 
İçki satış kasası 
ı-.11.&&. 

Miktarı 

31700ad. 
2900 ., 
-wvvv ••g• 

* • * 
% 1,5 

Muham. Muvak. 
bedeli teminat 

Lira L. Kr. 

400 30-
8700 435-

(1183) 2-4 

Eksiltme 
Şekli Sa atı 

açıkekı. 14 
kap. zarf 14,30 

Sinekkağ.iyicins 150000ad. 1300 11250 ,, ,, 1~,30 
Filit tulumbası 146 ,, 146 10 95 ,, ,, 16 
Yapışkanmacunu 175kg. 245 1837 ,, ,. 16,16 

I - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı 
yazılı "(},. kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle 
satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 
larında gösterilmiştir. • 

111 - Eksiltme 15.3.939 tarihine raıtlayan çarıamba gU· 
nU hizalarında yazılı saatlerde Kabataıta Levazım ve Mu· 
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Si· 
nek kağıdı için bir hafta evvel numune verilmek llzımdır. 

iV - Şartnameler her gün ıözli geçen Şubeden pa
rasız olarak alınabilir . 

Eks iltmc Metro Hanında 6 ıacı katta toplanacak olan Komis
yonda yapılacaktır. 

V - Açık eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin yüzde 
7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen 
gün ve saatte Komisyona gelmeleri ve kapalı zarf eksilt
mesine iştirak etmek istiyenlerin de mühürlü teklif mek· 
tubunu kanuni vesaik ile yüzde 7,5 güvenme paraıı mak· 
buz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarfları eksiltme gllnü en geç saat 13,SO a kadar 
mezkur Komisyon Baıkanlığına makbuz mukabilinde ver• 

Bu işe girmek iıteyenlerin 825 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tnyin ~ttiği vesikaları aynı gün uat 14 de kadar Komi&
yon Reiıliiine vP.ruıiş olmıılıırı lizımdı.r. 

Şartnameler parasız olarak İdarenin Metro hanında 7 iuci kat· 
taki malzeme dairesinden dağıtılmaktadır. (1603) 

1 - 8500 adet beton nrmeden plik 
2 - 500 çift ,, ,, 1 metrelik boru 
3 - 500 • ,, " 1 ,2.5 " ,, 
4 - 500 " ,, " 1 ,50 " n 

~ D.D.YOLLARI iSLETME u. MÜOÜRLUGÜNDEN 
• 

meleri ilin olunur. ( 1 I02) 4-4 

Kayseri Vilayetinden : 
1 - Talas nahiyeı;İ Merkez.ine aid "içme suyu,, fenni ketif ve 

proje tanzimi aşağıdaki terait altında eksiltmeye konmuştur. 
2 - Bu işe aid bedeli ketif "500,, Beşyüz liradır. 
3 - Suyun menbaı tahminen yedi kilometredir. 

lld,!l ılerın ellerinde mevcut firma kataloklarını tarihi 
~Ilı, ~il ilin sonra Ankara Orman Mesul Muhasipliği Sa
. ~ti }'ıdc 0nıisyonuna ibraz etmeleri ve Komisyonun intihap 
llq~tı • lltıdaki evsafı haiz firma malzemenin intihap tari-

Otıra tekrar ikinci bir ilanla bildirileceği ilin olunur. 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlara a•ağ~da yazılı 
iki kalem makina 24.4.1939 pazartesi günü saat 15 de ayrı ayrı 
kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edenler % yedi buçuk teminatı adiye 
verecekler ihaleden sonra % on beşe iblağ edeceklerdir. 

5 - Yapılacak keşif ve proje evraiu mukavele tarihinden iti
baren kırk beş giln zarfında ikmal edilmesi metruttur. 

6 Yapılacak proje ve keşifnamenin Nafıa Veklletince tudi· 
ki metruttur. 

Bu ife girmek isley~nlerin kanunun tayin etti~i vesikaları ve 
ekliflerini aynı gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine verme
leri lhımdır. 

7 - İhale 16 Mart 1939 Pertembe günü saat on dörtte Talu 
Belediyesinde icra edılecektir. ' 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Şartnameler paraaız olarak Ankarada Malzeme dairesinden 

Haydarpaşada Tesellüm ve •evk teflifıinden dağıtılacaklar. 
(1493) 2 4 

Muhammen B. 

Q 'lt~ı İdaremizin Cibali Fabrikaıı memur ve amele lokan
&ürı ttı~ı 7.3.939 tarihinde ihale edilem~diğinden ekıiltme 

~ il, ~dd~tle tehir edilmittir. 
~tı. •a,

1 
ksıltrne oeraiti sabıka daire&inde 20.3.939 pazartesi No Malzemenin cinsi Lira 

Muvakkat teminat 
Lira 

8 - Faı:la malumat almak isleyenler, Talu Belediyeıine ve 
Kayseri Hususi Muhasebe Müdürlüfıüne müracaat etmeleri ilin o• 
lunur. (1509) 2-4 

imtiyaz. sahibi ve yazı itleri DirekUSril: lımail Girit 
Baııldıtı yer : Merkez BaaımeYİ Galata hnurıdlS,30 Kabataıta Levazım müdüriyeti binaaı alım ko- ı Bir adet ıustıı muayene te:ıgahı 12000 

' Yapılacaktır. il Bıf adet ınotörlil hava kompre,öril 21000 
900 

1575 - - '-- -- - -------
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· Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adj~dication 
Mode Prix Caation. 

d 'adjndieat. utimatif provlıoire 

Lieu d 'adjudication et du 
Cabier deı Charıe. Jourı Heureı 

--------~-------_,,.-------------~~~·------------~-----~---
A) A~udications au Rabais 

Con.tr. de 4 bitiHes Milit. 
Cooıtr. b&t. halle (Cab. eh. L. 18,46 L.) (aj.) 
Rep. bit. P.T.T. a Sinop (aj.) 

,. toiture local macbine 
• cebelle harque a Burgaıı: 

Acb~vemeot constr. Konak goavernemental 
Drea.ıement projet pour adduction eau a 

Pendik 
R~par. archeı pour deaalchement marais 
Conltr. routu dans cimetiere Edirnekapı 

,, lieu diatribution benzine a I' ~co· 
le Mil. dea unith de transport 

Repar. batisae Defterdarat 
Conıtr. plancber en beton arme bôtel 

Bainı thermaux Çiftehan 

Pli cach. 21486 40 
,. 369505 2:> 

795 35 
Publique 1031 -

,, 611 
Pli cach. 34031 63 
Publique 500 -

,, 9t8 75 
,, 4997 19 
,, 5ı5-

Gre a gre 229 90 
Publique 1085 40 

1611 4~ 
18514 21 

59 66 
77 33 
45 83 

2552 37 
37 50 

71 16 
375 -
40 -

17 18 
82 -

Com. Ach. lnt. bmir 23·3-39 16 -
Municip. h:mir 21-4-39 17 -
Dir. P.T.T. Sinop 11-3-39 12 -
Com. Perm. Municip. ist. 27-3-39 14 30 

" " 
27-3-39 14 30 

Dir. Fisc Tatvan 10-t-39 14 -
Municip. Pendik 2t-3-39 15 -

Com. Perm. Muaicip. İıt. 27-3-39 14 30 
(fom. Ach. Comm. Mil. lıt. Fındıklı 27 -3-3 l 15 -

• 

Vilayet Ank. 
,, Niğde 

" 
27-3-39 14 -

22-3-39 16 -
17-3-39 15 -

Produlta Chlmlque• el Pharmaceullque•·lnatrument• Sanltalre•-Fournllure pour Hopltaux -- ~---- -- --- -- -
Llquide inscectlcide: 5050 botteı, d'u11 litrc Publ;que 3282 50 246 19 lere Expl. Cb. de for EtatHaydarpafa 27-3-39 10 30 

Electrlc116-0az-Chautfaga Canlral (lnalallatlon et Ma16rlal) 

Groupe hydraulique pour inıtall. elect. (aj.) Gre a ire 
loatall. electrique a Bodrum (aj.) 30874 -

Hablll ment- Chaue ur•• - Tl•sus - Cul rs 

Coıtumu anc eaaquettea: 65 complets Puhlique 1430 - 107 25 
Corıfeclion de costumes: 89 coınpletı (aj.) Grlı a gre 31 l 50 23 40 
Couverture en laine: 700 p. ,, la p. 7 90 415 -
Ameublem nt pour Habllallon el Bure•ux - Taplsserla ele. _ __,_ 

Tllblc: 43 p - armoire: 24 p. - etaglro: 
30 p. - chaiıe en oıier : 30 p . - ıupport 
iraphlque : 5 p. - reaevoir de me1urage 
de vapeur : 4 p. - table de bureaw : 
12 p. (aj.) 

Bole de Conslructlon, Planches Poteaux ate. 

Bois d 'erme : 67 m3 • 

,, de tilleul : 3 m3 
,, ,. ,, pour boite : 6 m3 

" 
d·orme: 4 m3 

Combuallble - Carburanl - Hulle• 

Carbure : 20 t. 

Dl ver• 

Robinets pour ctefı div. limea pierre eme· 
ri, filiere de. 

Briqucı: 125000 p. 
Chiıosia pour camionnette (aj ) 
Articleı pour cuiaine de1 bopitaux 
Plaque en beton arme : 8500 p. • tuyaux 

en beton arme de 1 m. : r>OO paireı -
id. de l ,'25: 500 paire1 id. de 1,50: 
600 pairea 

Materiel pour inatall. eau (aj.) 
Ouverture cantine pour employb et ou• 

vrier1 fabrique Cıbalı (aj.) 
lnıtall. paratonnerre aux depôtı de poudre 
Pompe centrifuie: 6 p. - machine de ıon-

dage: 6 p. 
Etaio en lingot: 800 le. 
Armoire en acier pour dosaier: 120 p. 
Fil barbeli: 500 rouleaux . 
Tuyaux en fer: 20UO m. 
Fer corniere : 5000 k. 

Provıelon• 

Bl~s concauh: 49 t. (aj.) 
Viande de bceuf: 17, 1 t. (aj.) 
Savon: 9 t. 
Huile d'olinı: 6 t. 

Publique 
Gre ıi •re 

" ,, 

Publique 

Publique 

,, 

Publique 
Pli cacb. 

,, 

Publique 

Gr6 a ire 
Pli caclı. 

Gre a gri 

" Publique 
,, 

24ı2 -
165 -
4~0 -
260 -

1258 -

1437 50 

1468 9j 
1 IOJO -

13564 55 

2244 23 
--. 

1600 -
2300 -
750 -

5880 -
3762 -
32.ıo -
3000 -

B) Adjudications a la surenchere 
Boiı de ch~ne : 3359 quint. 

,, d 'hetre: 2925 quint. 
" de conıtructiou: 1293,519 m3 

Div. proYiaionı: 4 lotl 
Cbarbon de boiı: 848 quh:ıt 

le quint. O 09 
le quint. O 09 

le m3 2 -
Gre a gre 971 -

lı quiat. O 50 

180 90 
12 38 
36-
1~ -

2~8 75 

94 35 

107 82 

110 17 
R25 -

IOIR -
300 -

168 37 

441 -
282 15 
243 -
225 -

25 -
20-

180 -
72 83 
32-

Municip. Kemalpafa 1 moiı i partir du 2-3-3Q 
,, Bodrum et Rodolf P~rteno~lu 25-3-39 14 -
Minerva Han No. 19j2 iıt. 

Com. Pernı. Municip. İst. 27-J-31) 14 30 
Dir. P.T.T. İıt. 15-3-39 14 30 
Com Ach. Comm. Gen. Gend. Aok. 13-3-39 10 -

Oir. G~n. Meteorologi• Ank. 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 
,, 

" ,, ,, 
" " 

Com Ach. Mia Def. Nat. Ank. 

16.J-39 15 -

27-3-39 
27-3-39 
27-3-39 
"'7-.i-38 

14 30 
15 -
15 -
18 -

27-3-39 15 -

l~re Expl. Cb. de fer Etat Haydarpaşa 27-3-39 10 30 

Seme Expl. Cb. df' fer Etat lzmir 23-3-39 15 -
Municip. Trabzon mardi et vendredi 
Com. Perm. Municip İat. 27-3-39 14 30 
Miuiıtere Trav. Pub. Dir. Geo. Af. 27-3-39 15 -

Eleetricite iat. 

Com Acb. Comm. Milit. i, t Fındıklı 28-3-39 15 -
Com; Ach. Ecoa. Monop. Kabatacbe 20-3-39 15 30 

Dir. Princip. Monop. Aok. 
Com Ach. Pepioier• Foret. Ank. 

Adm. Eaux Municip. İst. 
Miuist.Fın.Depôll Papet.Dolmabahçe 
Com. Acb. Pepiniere Foret Ank. 

,, ,, 

" 
,, 

Com. Ach. lnt. lımir 

" ,, 
Com. Acb. PJace Forte Çanak. 

,, ,, 

Dlr. F oreh Kırklareli 

,, " ., ,, 
8eme Expl Cb. de Fer Etat lzıoir 
Dlr. Forlt• Kırklareli 

28-3-39 16 -

15-3-39 
27-3·39 15 -
23-3-39 15 -
~B-3-39 15 -
23-3-39 15 -

ı 1-3-39 10 -
11-3-39 H -
24-3-39 10 -
24-3-39 ı 1 -

15-3 39 15 -
15-3-39 15 -
15-3-39 15 -
23-3-39 !6 -
1!1·3·39 16 -

Müteahhitlerin 

Cumarteıi 1 J.3.939 

Buit ve İngiliz muzauf makaı ray inbiut tertibatı (Nafıa 
No 957 

Meşe tranrs (D. D. Y.) No 972 
İzmir Kız Enılitüsü 1 cı Kısım inş (İıımir Vilayeti) No 973 

1 
Anot batAryuı, izolalor antenleli, kablo teli v. ı. (Ba,vekale 

let Meteoroloji İşleri U. Müd.) No 979 
Telefon direğ\ (Bodrum Gümrük Muh. Taburu) No 980 
• Otomobil (Ank. V ı:. lilığı) No 984 
• l\1eşc Kömürü (Ad a nrı. Orman Börge Şef. ) No 986 
• ,, ., (Do rtyol ,, ,, ,, ) No 9-.6 
Çanta diktirilmeı;l (M. M. V.) No 988 . ~o ı' 
* Şevrole mark:ı müıtamel kamyon (Beşiktaş Maliye Ştfliğ•) 
Kuru fuulye (Tophane Lvz.) No 990 

Memento des 

Saıredi 11.3.939 

Aiguillu simple11 et douhle dlepositif dilation 
Trav. Publ.) No 957 

Traverse en boiı de ebene (Chemias de fu Etat) No 972 
Censtr. bat. lnstitut de jeuoes Fille (Vıl. lzmir) No 973 
I.olateur cable telepbonique et pour autenoe ete. (Dir. Getı• 

Meteorologique Etat) No 979 
Poteaux telephoniquc (Bataillon Survı illance 

No 980 
• Auto caml'lote (Vil. Ankara) No 985 
• Boiı de ebene (Dir. Foret Adana) No 986 
• Charbon <:le boiı (Dir. Foret.s Dortyol) No 986 
Fabrication de sacıs (Mıniarere Def. Nat.) No 988 
• Auto marque Chevrolet (Bureau Flıc Btşiktnş) No 989 
Haricota ıees (lr t. Tophanr) No 990 

3 üncü ıahifadan devam 

müstamel yön erkek elbisesi MKN 711 AE 710 M ve N KS ~ 
437 LD yün mensucat MKN 5581 910 G 64 LD ipekli paoıuklıl 
meli bohçe MKN 5584 345 adet 2) LD kimyabanenin oüıı>0~ 
için bot cam fişe ve kavanoz MKN 5576 5 K 480 G 68 LD 
mezkür uçan yatlardan MKN 733 SME 8849 10 K 174 LD 
yat MKN 739 HB B 940 M ve N KS 44 K 128 L 23 KD b0 

masıraya sarılı yün ipliği MKN 729 DJ M ve N GS 19 K 48 ~ 
KD ararot MKN 730 HFVS 11560 61 KS 204 K 76 LD ıulf•t ~ 
MKN 738 BPC 42 M ve N KS 35 K 71 LD oliminyum metre·~ 
maya MKN 737 JB 1/40 KS 5680 K 1316 LD adı cam boş şifC 
696 valter ıiger 126 M ve N bir adet 129 LD alıcı radyo ibıı1' 
nü 24.a.939 MKN i04 FlV (VP) 46 M ve N KS 123 K 390 ~~ b' 
LD ipliği boyalı pamuk mensucat MKN l695 V Koheıı 1 4 J\f, 
KS 54 K 79 L 34 KD lastik emzik MKN 703 Fi 5569 GS 51 ~ 
L 54 KD mutamba üzerine yapılmış yağlı boya resim MKN 70 f. 
d M ve N KS 57 K 66 LD demir bat makaa MKN 719 AZOA ıl~ 
GS 283 K 97 L 41 KD top halinde örme pamuk menıucat 
133 Ayvnnsaray kalafat yerinde yarısı denize batm_ış vaziyeti~ 
adet demir gemi kazanı hurda11 MKN 5687 bir K 630 G ıO 
ipek kadm çamaşırı MKN 5688 910 G 74 LD ipek erkek el 
MKN 5664 350 G 29 L 5 ) KD müstamel deri kadın çantaıı ı1 
566.i 390 G 31 LD :ipek boyunbatı MKN 5696 '2 K 160 G 
f>2 KD ipek menıucat MKN 5699 420 G 35 LD ipek menıucıat . 
5717 4»0 G 36 LD ipek mensucat MKN 5718 670 G 54 LD ~~ 
menıuc4l MKN 6704 4 K 950 G 46 LD yüo elbi.e möıtaıxıel 1 
2479 GS 77'2 K 100 LD kimyahaneden gelme 2571 parça Jııf~ 
ıiz muhtelıf niimunelik eşya MKN 5774 l K 26~ G 9 LD ip•6 tarlı cfcri kadın çantası ihale, günü 24.3.939 MKN 5 22 H\V ~ 
ve N KS 104 K 4187 LD ipekli yünlü menıucnt MKN 5791 -
67 LD m{.İltnmel ipek kumaş MKN 5824 260 G 24 LD ipelı 
ıucat MKN 5b23 VH 46 M ve N 5 K 110 G 71 LD yun oı• 
MKN 5832 1 K 100 G 91 LD ipek menıucnt MKN 5830 820 G 
LD ipek kadın muşambası MKN 5829 1 K 20 G 88 LO ipek 
muşambası MKN 5847 1 K 380 G 70 LD pamuklu ipek oıe111 I ' 
MKN 584 320 G 29 LD ipek menaucat MKN 5850 420 G 36 6~ 
ipek menıucat MKN 5853 520 G 41 LD ipek mensucat MKN il 
340 G Z7 LD safi ipek men.aucat MKN 5856 280 G 23 LD ,,fi / 
mensucat MKN 5869 500 G 40 LD 30 KD ipek aıtarlı deri ~ 
el çantası MKN 5435 1 K 300 G 85 LD safi ipek örme boyLl11 İ 
k111 1549 sayıh kanun mucibince ve başlarında yazıh lgilnlerd11 

tc_ 

13 de 2-190 aayılı kanun hükümleri dairesinde Sirkecide Rtf~; 
caddesindeki Gümrük satış ıalonunda açık arttırma ile satılır• ~I' 

lilerden maliye unvan teı;kereıile malm değeri niıbetindo % 1e 6 
çuk pey akçesi makbuzu aranır şartnameler her gfto dairede I ı 
lebilir. Pey akçaları her gün alınır yalnız ihale gGnlerinde pef ,o 
çalannın .aat 12 ye kadar vezneye yahnlmaaı ve bu aaatten 
katiyen pey habul edilmez. Pe4in para ile mal almak iatiyeııle ! 
bu belgeler aranmaz hergiln müteferrik ufak etya aatışla.rı ~ 
Bunların liıteıi aatı, salonu kap111nda uılıdır. 


