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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 
Pendik Belediye Reis)iğindt»n : EmI.ıE.K G T 

HABERlıERi 
1lttik Piyasası 

lifti •raretlendl 

Aydo dağından P~ndiğe isale ~dilecek suyun projt.si Naha 
Vekaletinin içme su projelerinin ne suretle hazırlanacağına dair 
talimatnamenin hükiimlerine ve bu babda tanzim edilen ıart. 
namr.nin maddeJerirıe uygun olarak açık eksiltme u -ulila yap-
tırılacaktır. Mesafesi tahminen ''10,, on kilometr~dir. Bedeli 

Komisyonuna vermeleri fatura Havı müsteıarlrğına tanzim edi
lecektir. 

Gireson Belediye Reisliğindea : 

1- Cumhuriyet Abidesinin dikileceği muhalJin hafri
yatile, Abidenin inşaası 23.2.939 a-tlnlluden itibaren ~ 
gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

~ i . f 
Pirinç Sallfları muhammenP.~i maktuarı (500J liradır. 4.3.939 tarihinden 

S . . . 24.3.939 rarihine kadar yirmi gün müddetle açık ek~iltmeye 
, ttp,tn ngiltere ile hususi 

t da:••~na dair gelen emir 
~ttl P•yasada ehemmiyet-

on hafta ıçınde pıyasamıza L K •· · ] · h · 
B T 0 h 'd ~onmuştur. at ı ıha .-51 ( addı Javık görüldüğü tnkdirde) ursa, osya ve r angazı en ı 

2 
.. .. . ' . 

çok piriaç g~tirilmiftir. 4.3.939 cıımt1 gıı ııu ~nal l 5 te Perıdık BeJedıye daireıiııde mii-
t... er 1 • ~._;.ı_ o lbuttur. lhracatçı-

.,..11 -b · ltij lllu ayaata başlamış-
)t, ~11 • 122,5 kurut!' alınan 
'Jai.. kıtebir, Sungurlu, Af-

lllıitti r lballan 125 kuruşa 
dtt. Yükseldik olmasına 

Mlstabsilia elinde pirinç ıtoku trşekkil enci.im•:rı huzurunda yapılacaktır Ehiltıneye iotirak 
kalmamıthr. Bu sene pirincin yük- edebilnwk içi11 miiıelıassis -U mühendisi ve bu proj,.yi yapa
selmesi köylüyü elındeki mallan' bilecr k thl ıyettr bulunduğunu Nafıa Vekaletinden vt>sikn ve 
daha erkenden satmağa sev ket- J • t ı J • % 7 5 · 37 5 J' · 

. . S _ . . . mu wınnıf, n ıerı<; rn o ,. yarıı ,. ua muvakkat temınat mıthr. on gunJerde pınnç fiyat- d · · . 
1 d k·ı L • • k 1 yatır ığına daır nıııkhıız ılınız etmpc:ı rnrchurirlir Fazla iuhat 

L. .. b' 
Qllı ıc· ır partide seksen 

't ıl~luk mal utılmıtlır. 

arın a ı o 111atına yırmı para a- . .. , . . ~ ' • 
dar yeni bir yükselme görillmüş· ı almak Vt- ~urtııaıneyı gormek ı tıyenlerin her giin Pendik Bele
tür. Tosyalar 25-26 kuruştan Or- diye RP.isliğine nıiiracaat edebilecekleri ilAıı olunur. 

il ı,,;; an tnallar bugünden 
,:..•re .için alınmış olan 

ıı-.,._. luloluk partilerin 
A:ıkara Valiliğinden: 

bangazi malları 23,n-24 kuruftan 
toptan olarak satılmııtır. Yurdun 
pirinç mıntakalannda yui ı:eriyat 
için bazırhklara batlanmıftır. Bu Muhammen te ~ başlanacaktır. Al

'--iİJe~ llsya için alıcılar ~e
la. 'lacıı_, fe~lbeınitlerdir. ln
'l'll '-.ı· 1 pıyaaaya hikim ol-

sene daha fazla ekilit olacatı keşif hedeJi M. Teminatı 
ıöyleniycır. j ı . . 

~... •Jetlerini genqletmek· 
itlen . 1 •1 .

1 

şın nevı Lira K. Lira K. 
~~~~~~~~~~~ ı 1'amirat 229 90 17 18 

1 l - Defterdarlık binasının alt katındaki maraegozhancye 
j y~takh.aııederı ~rçıııc~te ol.aı~ yer~lt~ su horuları~ın g• nişletti-

ı.._ Yenı ma ı ngı te-
~.. ~tadırlar. 
•~•tnı Stokları 
> 4rtıyor 

l''"-•Q e ~h· 
_., l'tı.ı ~ ~~ ım mahsulü 

'rtt len ıkı •enedenberi 
Q •toklar tefkil etme•e •r. l\.ufyemı, dUnyacsa 

, ı._. lt.a.adada yeti,tirilditi il 
~llll llıcılbıı. olan lngiltere 
•, b~·ketten kut yemi al

ım lballarımız sahl-
a.-~ 811 yüıden fiyatlar 

te;"11ftan fazlaya yiik· 
llı11, .... '· İaıriltere ile huıuai 

........ 1. . . . l 
~ n ıçın yapı an ao-

,~fYt11ıj dört numaralı 
~il 'ttı~e itbal edilmittir. 
, ~ dt listeye konulmuş 

11•uıj takasla mevcut 
" tritileceti zanoedilı· 

Ankara Borsası 
9·3-939 

Loodra 
Nevyork 
Pari• 
••:ı~ -
Cenevre 

ÇEKLER 

Amsterdam 
Bertin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Praır 

Madrit 

5.93 
126.43 

R.13525 
oo.ı; 

28.7475 
67.1850 
~.7375 

21 2725 
1.082.5 
ı.~6 

4.3275 
5.93 

23.815 
24.9675 
0.9050 
2 8375 

34.62 

VarfoVa 
Budape,te 
Bükreş 

Belgrul 
Yokobama 
Stokholm 

l.Jıiy-. d Moıkova 
30.53 

.~liıı. • a kuş yeminin de 

d konulacatı hakkında ESHAM ve TAHVİLAT 
._~Yulrnuftur. Eter bu 

. \._it ederse Trakya Türk borcu 1 P~tin 19.50 
•evindirilmif olacak- Sına - Erzurum 1 19.225 

1 

1 lıo Bornova Belediye.sinden : . . 

' ik l'lıova Şehir haritası talimatnameııne tevfıkan 
t lbll iti 21.2.939 tarihinden bir ay mtiddetle 

~ 1\ k?llulınuştur. 
~ ~tıf bedeli · 350 liradır. 
"- ~·•ldcat teminat 27 liradır. 

' iltıne pazarlıkla 23.3 939 perıembe günl ıaat 
~ ş_0'• · Belediyeıinde yapılacaktır. 
·" ~ l'ttıa•eler parasız olarak verilir. 

l ~tlığa girenlerin kanuni şeraiti haiz olması ve 
& 1 göstermeleri ıarttır. , 
lltaa 

l Asker\ Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

~t~kirıede in§a edilmekte olan pavyonun oluk ve 
ı.,Otı elerioin )eniden yapılması Bursa Tümen Satınalma 
~ lbıı:~d, 24.1.939 cuma günü ıaat 11 de açık eksilme· , 1 ıır. l l~ te . ·' lt nıınatı 105 liradır. 

t, 'tif \'e ıartnamesi her gün Kemisyonda parasız gö-

1 
rıh~ı~sı ve ş&ı lnL?.mc!:ı mucıbıııce ıktıza P.den tamuafın yapılma
sı ı~ı 22.3 939 çarş1tııılııı gfinü saat 16 da ihale edilmek üzere 

1 

pazarlıkla eksiltmeyi! konulmuştur. 
2 - 1"t"'klilı1 rin hu jş için alacakları fenui ehliyet vesi· 

kao;;ı ve hizasında yımlı ırrnirıat makbuzu mukabı linde adı ge· 
rrn oiin 
ıerı. 'I.',. ı::n:ıtfp rlı- ftı;:.rriıırJdt10 tnnlanc..nolr lranıieun"'a a .. J_,._ 

1 3 - Bu işP. Ait şartna/ııP. ·i görmek ve izahat almak için 
defterdarlık milli emlAk müdürlüğüne müracaatları. 

Milli Müdaf11a Vekalı·ti Satınalma Komiıyonundan : 

Muhtelif nır.hallerd·· 11 adet benzin tankı yaptmlı:ı<:aktır. 

Ke~if bedeli 116665 lir.ı ilk teminatı 7085 liradır. Ktı.pah zar· 1 

tla ~ihalesi 29.3.939 çarşamba günii saat 15 de Ankarada VekA
. ]et Satınal'llll Komi~yonun<ia yapılacaktır. Şartname keşif ve 
rt>sirnlt!rİ 5 lira 85 kuruş mubhilinde alınabilir. İsteklilerin 
2490 sayılı k11rıunun 2, 3 ürıcii ınaddderinde yuılı 'esailde 

1 birlikte ilk teminat ve teklif mt:ktuplarını ihale taatindrn. bir 
· ~aat C\'veline kadar Anknrada M. M. V. Satınalına Kuınısytı 
nuna vermeleri faturası Hava mtistfşarlığıııa tanzim cdilrcektir 

. 

. 
ı I * • * Eskişehirde üç ban gar. yaptırtlacakıır: Keıif bedel 

253390 lira 13 kuruştur. İlk tf"mınatı 15107 lıradır. Kapal 
zarfla ihalesi 29.3.939 çarşamba güııü saat 11 dr. Ankarad 
M. M. V. Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif proj 
ve şartnamesi 12 lira 70 kuru~ mukabilinde alınabilir. fste~li 
l··rin 2490 s3y1lı karıunun 2, 3 ncü maddelerinde .yazılı vesaık 
ı ... birlikte ilk teminat ve teklif mrktuplarını ihale saatinnen 
bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Satırıalrnıt kumis 
yonuna vermeleri faturası Hava müsteşarlığına tanzim edı 

1 

a 

~ 

. 

. 

-
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lecektir. 

. 

. 
a 

• İzmirde bir tayyare hangarı yaphrılacktır. Ke~if he 
deli İ2Sl35 lira 42 kuruş olup ilk temin ıtı 7057 lirarlır. Ka 
palı zarfla eksiltmesi 28.3.939 sah günü saat 16 da ~nkara~ 
M. M. V. Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Ke§ıl proJ 
ve şartnamesi 6 lira 26 kuruş mukabilinde alınabilir. lstekli~e 
rin 2490 sayıh kanunun 2, V«: 3 cii maddelerinde yazdı vesaık 
le birlikte ilk teminat ve teklit mektuplarını ihale saatinde 
bir saat evveline kadar An karada M. M. V. Satınalma komi 
yonuna vermeleri faturası Hava müsteşarlığına tanzim edil 

e 
. 
. 

n 
... 
e• 

cektir. 
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lk 
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e 
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• Eskitehirde iki adet tayyar~ hangarı yapılacaktır. l 
keşit •bedeli 110896 lira 52 kuruş ilk teminatı 6794 lira 83 k 
ruotur. K•palı zarfla eksiltmesi 28.3.939 salı günü ıa~t 15 d 
Vekalet Satıoalma Komisyonunda yapılacaktır. Proje ve ıa 
toamesi 5 lira SS kuru§ mukabilinde alınabilir. istekliler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesaik i 
birlikte ılk teminat ve teklif mektuplarını ihale !aatinden be 
bemehıl bir ıaat eneline kadar ı~nkaradı M. M. V. Satınılm 

~ 

~- İhale, 14.3.939 ıalı günü saat 14 de Belediye 
Dairesinde yapılacaktır. 

3- Keşif bedeli 2372 liradır. 
4- İlk teminat, % 7,5 itibarile 177 lira 80 kur111tur. 
5- Daha fazla malumat almak iıteyenlerin hergila 

elediye Fen daireaine müracaatla kroki Ye planlarını 
örmeleri ve ihaleye girmek iıteyenlerin de yukarda ya
lı tarihte Belediye Encümenine müracaatları ilAn olunur. 

B 
g 
zı 

ıı 
-

açlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

D evlet DemiryoUarı ve Limınlardşletmesi Umum idaresinden 

k 

-
Muhammen bedeli 6193 lira 85 kuruş olan 22i takımi 

e 
il9ük ve 5 takım da büyük iistunç takımı ile muhtelif cinı 
d'ad ve miktarda cerrahi alet 6/4/39 Peroembe günü ıaıt 
6

1 
on beşte Haydarpaşada gar binasındaki satınalma komiv

nu tarafındın kapalı ' zarf usulü ile satın alinacaktır. 
(1 
yo 

46 
Bu işe girmek iıtiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 

1 lira 54 kuruşluk muvakkat teminatlarile tekliflerini muhte
zarflarını eksiltrne günü saat (l4) on dörde kadar komiayo· 
vermeleri lazımdır. 

vi 
na 

mi 
Bu i~e aid şartnameler Haydarpaşada gar biaasındaki ko· 

syon tarafındın para!ız olarak dağıtılmaktadır. 

I! ICidfTıtfV :a o *i'I ; 
' E7R 

Jandarma Genel Komutanlıiı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

ru 
1- Vasıflarına uygun ve tamamına 8998 lira 28 lru

f kıymet takdir edilen tlç milimetre kalıahğın~a. tlOO 
lometre galvanizli telefon ve 14 kilometre galvanıalı bal 
li vasıfları daireıinde yekdiğeriae bailanmıı deye bo

ki 
te 
y unlu üç numara porselen fincan kapalı zarf uıulile 21.1 . 
939 pazartesi günfl saat onda satın alınacaktır. 

2 Şartnamesi parasız komisyondan alınabileaek olan 
h u eksiltmeye girmek isteyenlerin 675 liralık ilk teminat 

anka mektup veya yezoe makbuzunu muhtevi teklif mek~ 
uplarını belli gtın ve saat dokma kadar komisyona ver

b 
t 
miı olmaları • 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İstanbul Belf'diyeainden : 

b 
Konservatuvar yatı kısmı talebui için yaphrılacak olan •• 

ep•İae 1430 lira bedel tahmin edilen 65 takım kaıketile beraber 
arici elbise açık ek•iltmeye konulmutlur. t:lbisenia nGmunHlle 
artnameai Levazım Müdillilttlode a6rülebilir. 1.tekliltr ~490 .. yılı 
anuoda yazılı vesika ve 107 lira 25 kurutluk ilk teminat makbuz 
eya mektubile beraber 27.3 9.19 pazartui ıünG uat 14 buçu~ 

b 
f 
k 
v 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Mobilya, ve Büro Eşya-Muşamba, Halı v. •· 

1\dapazarı Orta Okul Direktörlüğünden : 

ı - · 100 aded talebe sır&1ı açık ekıiltmeye konmuıtur. 
Muhammen bedel behr.r sıra için 11 liradır. 

2 - Eksiltmesi 23.3.939 peroembe günü saat 15,30 da 
Orta Okul Mubayaa Komisyonu önünde yapılacaktır. . 

3 - Talihler muhammen bedel üzerindan % 7,5 temı· 
nat akçesini Maliyeye yatırarak alacakluı makbuıla .v~ya milli 
banka itıbar mektubu getirmek suretile ek•iltmıye ııtırak ede· 
bileceklerdir. 

4 - Talihler Orta Okul Direktörliiğlnde ıartnameyi ve 
nümuoeyi görebilirler. 

• •• 
Yazıhane, gardirob, koltuk, ~asa v~ s. ahnaoak.tır. Bık: 

Orman Fakültesi Mubıyaat Komiıyonu illıılarıu. 

• 



• 

Münakasa Gaı.eteıi 
2 

üzayedeler istesi 
Bu gün ilan olunan ünakasalar ve 

~--
;...- - ~--..---

------~-=-------------------~ .-. . 
Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri ---·-----~-._....... ~6$. 

Gün Saat 

Cinsi 
Şekl_i------------------------~----_:,. ________________ _ 

----------------------
A) Münakasala.! 

i~;aat, Tamirat, Natia işleri, Malzeme Harita_ 

Muhtelif mahallerde benzin tankı Y•'P: 11 K'!lpalı ı. 116665 - 7085 -
M. M. V. SAK. 29-3-39 15 -

ad. (şart. 5~5 kr.) 
Eskişehirde üç hangar yap. (şart. 12 70 L.) 
İzmirde bir tayyare bnngan yap. (şart. 626 kr.) n 

Eskişehirde iki tayyare hangan yap. (şart. 

,, 

,, 
555 kr) 

Çekirgede inşa edilmekte olan pavyonun Aç. eks. 
oluk ve yağmur derelerinin yeniden yap. 

Bomova şehir ha ritası tadil ve ikınalı işi 
Cumhuriyet /\ hidesinin dikileceği mahaller Aç. ekı. 

hafriyatile abidenin inş. 
Cumhuriyet mahallesinde yap. kanalizasyon 
Şiird içme suyu tesianb (tashih) 

" 

2;,3390 13 
125135 42 
110896 52 

350 -
2372 -

1840 -

15Hı7 -
7057 -
6i~ 83 

105 -

27 -
177 90 

138-

lllçlar, Kllnlk ve lspençlyart al:iıt, Hastane Lev. 

Küçüi:"' üs;ünç: 225 takım - Büyfik üstünç: Kapalı z. 6193 85 
!> takım ve muhtelif cerrahi aleti 

464 54 

n n 

,, n 

,, ,, 

Buraa Aık. SAK. 

Bornova Beıediyesi 
Gireıon Belediyesi 

İzmir Belediyesi 
Dahiliye Vekaleti 

D. D. Y. Haydarpafa 

29-3-39 11 -
28-3-39 16 -
28-3-39 15 -

24-3-39 11 -

23-3-39 16 -
14-:'-39 14 -

24·3-39 16 -
~0-4 39 

6·4-39 15 -

Elektrlk-Havagazı-Kalorifer (tesisat !!21'alze~I) _ 
Jnndr. Gen. Komut. Ank SAK. 27-3-39 10 -

Telefon teli: 600 klm. - bağ teli : 14 klm. Kapalı z. 8996 26 675 -

deve boynu üç No. lu porselen fincan 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. -- ----- ----
Hava renginde gömlek 900 ad. Paz. 

Matbaa ı,ıerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı_ 

Defater ve evrak matbua: 47 kalem (temd.) 3600 -

Mobilya ve bUro eşyası, Muşamba • Hah v.s~ 

Yazıhane:~ adet - Paz. 90 -
Talebe sırası : 100 ad. beb. 11 -

Müteferrik 
Zebhiye alatı olarak bıçak : 40 ad. 
Kaldırım taşı : 300 m3. 
Kazma ve kürek sapları : 2000 ad 
Döküm kumu : 60 t. 
Muhtelif malzeme : 46 kalem 
Kireç : 216 t. 

Pu. 
Aç. ekı. 
Paz. 
Aç. eks. 

,, 
,, 

Paz. 

m3 2 75 
Beh. O 12 50 

3SOO -
2525 -
3880 -

246 -Selımiye Süel fırını hamur yuğurma ma
kinesi tamiri 

Heybeliada ve Büyükada yollarının tamiri 
için taş: 120 m3 kum : 100 m3 

Plak dö gard, cer kancası, koşum takımı 
v. ı gibi vagon aksamı: 23 kalem 

Tekerlekli dingil baııdajile beraber: 420 ad. 
fiu.YNJS'Ft;t Jamnole : 900 ad. 

Aç. eks. bch. m3 2 10 
ve 3 -

Kapalı z. 52837 -

Kapalı z. 

Aç.-ekı. 

Zincir yular sapı - mekkare urganı - tavla Paz. 
balab - kıl kolan - kıl gebre 

Kadana • yerli kıl yem torbası - kayış yu
lar ba11lığı • keçe belleme 

,, 

Akasya,dışbudak ve karaağaç fidanı : WOO ad. Aç eks. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Bulgur : 25 t. 
Nohud : 71 t. (temd.) 
Zeytin yağı : 28 t. (temd.) 
Un: 44:aoo k 
Kuzu eti : 1700 k. 

B) Müzayed~r 
Vefat eden eşhasın eşyaları 
Sinema filim, hoparlör lastik levha v. ı. 
Kereste ve ağaç 
Buz dolabı 

Paz. 
Paz. 
Kapalı z, 

,, 
Aç. eks. 

Aç. art. 
Aç. art. 
Kapalı z. 
Aç. art. 

64680 -
18350 -
ı.iW-

1615 -

J500 -

7810 -
14698 20 
48697 -

6ti3 -

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

İzmir Muhasebei Hususiye Müdürlüğünden : 

1- Açık eksiltmeye çıkarılmış olan idaremize muk· 
tazi 47 kalem defatir ve evrakı matbua için ihale günü 
olan 2.:5.939 tarihinde talip zuhur etmediğinden münakasa 
müddeti 10 gün temdid edilmiştir. 

2- Muhammen bedeli 3600 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 270 liradır. 
4- İhale günü 13.a.939 pazartesi günü saat 10 dadır. 
Şartname ve nümuneleri görmek için hergün Muhase-

bei hususiye müdürlüğüne ve münakasaya iştirak etmek 
iatiyenlerin de ihale günü Daimi Encümene müracaatları. 

Müteferrik 

Ankara Orman Fidanlığl Satınalcna Koruisyonunddn : 

1 - 500 top dikenli tel 2000 metre demirboru ve 5000 
kilo köşebend ayrı ayrı ekısiltmeye konulwu~tur. 

2 - Dikenli telin bedeli muhammeni 1600, borunun 
2300 ve köşebentin 750 liradır. 

3 - İhalesi ı3·3·939 uncu per§embe günü saat 15 de 
Ankara orml:ln meaul muhaıipliğinde yapılacaktır. 

M. M. V. SAK. 15-3-39 14 

270 - İzmir Mubaaehei Huıuıiye Mftd. 13·3·39 10 -

13 50 

61 88 

2~5 -
189 38 
291 -

41 40 

3891 85 

4480 -
1376 25 
ll4 -

586 -
1 lfı2 36 
3653 -

49 72 

İstanbul Belediyesi 
Adrıpuar ·orta Okul Direkt. 

Vize Tümen SAK. 
lstanbul Belediyesi 
y ozgat Vilayeti 
Ask. Fabrikalar U. Müd. Ank. 

" n n " " 
" " " n 

Selimiye Ask. SAK. 
n 

İıtanbul Belediyesi 

13-3-39 .. 14 ao 
23-3-39 15 -

16-3-39 15 30 
27.3-39 14 ao 
27 339 10 -
28-3-39 14 30 
28·3-39 15 -
28-3-j 9 1-1 -
15-3-39 14 -

27-3-39 14 30 

O. D. Y. Ank. ve Haydp. Sevk Şefliği 25-4-39 15 -

25-4-39 15 -

" n " " " 25-4-39 15 -
n " n " " 
n " 

·~~-l§ 1i 
\ıtanbul Komut. SAK. 14.J-3g 14 -

n ,, ,, 14·3-3~ u 30 

Ank. Orman Fidanlığı SAK. 24-3-39 15 -: 

Vize Ti1men SAK. 16-3-39 15 -
İst. Komut. SAK. 14-3-39 16 -
Ank. Lvz. SAK. 27-3-39 15 -
Maniaa Tümen SAK. 25-3-39 il 
İıt Ziraat Mektebi SAK 28-3-39 11 -

İzmir Memleket Haıtaneai 29-3-39 9 -
İst. Gümrükleri Batmüd 13-3-39 13 30 

529 52 Gireson Vakıflar Memur. 17.3.39 15 -
İst. 3 üncü İcra Mem. Beyoğlu Posta Sok. 14-3 39 14 -

4 - İhale tarihiuden itibaren bir ay zarfıadıı orman fı
danlığına tesl!m edılecek, edilmediği takdirde teminat akçesi 
irat kayıt olunacaktır. 

Şeraiti de Ankara orman muhasip mesullüğünden nlına
bilec,.ği iJ!ıı olunur. 

Trabzon Belediye Encümeninde'n : 

Belediye itfaiyesi için alınacak kamyonet ıasesi ek
. siltmesi 15 gün müddetle temdid edildiğinden taliplerin 
Salı ve Cuma günleri saat 14 de Encümene müracaatları 
ilan olunur. 

Vize Tümen Satınalma Komiayonuııdan: 
Tüm birlild~ri ihtiyacı için Zebbiye aJati olarak 40 adet 

bıçak 16. l939 per~embe günü saat 15,30 da Vizede tüm salın 

alma komiı:ıyonunda parzarlılda •atın alınacaktır. Taliplerin 
belli giln ve sı:ı.atle Vizede Ko. ııa müracaatları, 

Yozgat Vilayet Makamında 

1- Beheri 12,5· kuruş kıymetli nafıaya 2000 adet 
kazma ve kürek sapları alınacaktır. 

2- Alınacak saplar kara ağaçtan mamul bulunacaktır. 
3- Mezkur saplar 20 gün müddetle açık eksiltmeye 

vazedilmiıtir. 

. tly 
Cum~ 

ISTANBUL 

Ti car t ve Zahir Bor 
10.3.939 

Fi atlar 
CiNSİ A~ağı 

Kr Pa. 
Yukarı 

Kr.Pa. 

Butd. yumut 
,, 1erl 

fı 24 
4 34 

,, kızılca 5 21 

62,5 
5 IO 

Arpa yemlik çuvallı 4 20 4 25 
n Anadol dökme 4 15 

Çavdar 
Afyon kabn 
Suıam 

Peynir beyaz 28 33 29 15 
Keten tohumu 
Ceviz içi 
Kuşyemi çuvallı 

n dl>kme 
f'ındık içi 
Tiftik otlak 

5 30 

n mal 113 20 120-
z. yati yemeklik lci - -
Yapak Ana dol 49 zO 5.t -

,, Trııkya 

Mısır beyaz 
,, sarı 4 '1.7 

Yulaf 
Zerdeva deriıi 
Güz yünü 80 -
Kaşer peynir 51 -

Butdııy 
Un 
Arpa 
B peynir 
Nohut 
iç ceviz 
Razmol 
Yapak 

Gelen 

Tiftik !~ 
lç fındık 
z. yatı • 
Mı ur 

Arpa 
Suıam 

B. Peynir 
Kıl 

Kutyemi 
İç ceviz 

Biden 

Afyon ____,/ 

oı, Flatıar , 
Bugdny : Liverpul 

" Şikago 
n Vinipek 

Arpa Anvus 
Mısır : Londra 
Keten T. 11 

Fındık G. Hamburg 
.. L. 

' i tanbul Belediyesindef1' k 

Muhasebe Müdürlütü için yaplırılacnk olan ''e g(Jt 
bedel tahmin edilen bir tane yazıhane paJ.arlığa konuloı~, 
Evrakı Encümen kaleminde ıörülebilir. İıtekliler 13 :~ 
kuruşluk teminat makbuı. veya mektubile beraber t ' 
pazartui günü aaat 14 buçukta Daimi Encümende bulıl 
hdırlar. 

':-..-~--~...,......,~s._.,...,.._,..,, .... .=::=:=-ı..-,._.,._,,,c=o=--"~ 

' 4- Eksiltme 27.3.939 pazartesi aaat 10 da 
Encümeni tarafından yapılacaktır. 

5- Taliplerin tayin edilen gün ve saatte 
minat akçalarile Vılayet Daimi Encüm nine 
ilin olunur. 

İstanbul Belediyesinden : 
.. de 

Bü'iükada ve Hevbeliada vollarının tamırıll ·ıe 
nıtmak üzere lüzumu olan 120 m tre mikib taş 1 

metre mikab kum açık eksiltmeye konulmuştur. T•f1; 
metre mikabma ı 10 kumun beher metre mikabıoıı 
kuruş bedel tahmin edilmiştir. Şartname i Levaıl111 

dürtüğünde görülebilir. İstekliler 2400 sayılı kaD 
zıh vesika ve 41 lira 40 kuruşluk ilk teminat 
veya moktubile beraber 27.3 939 paı:artesi günU 
buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Selimiye Askeri Satın Alma Komisyonund•JJ t 

Selimiye Süel fırınındaki hamur yoğurma oı• 
tamiratı 15 mart 939 çarşa ba günü s at 14 te ~ 
açık eksiltme ila yaptırılacaktır. Hamur yoğurııı• 
sinin tamirat muhammen fiatı 246 liradır. lsteklilel 
zarlık için tayin edilen gün ve saatte kafi tenıi"# ~ 
larile birlikte Selimiyedeki Tümen Satınalma l(o 
na gelmeleri. 

• J~ 
lıtenbul Komutanlığı Satınalma KomisyonuJJP 

İıtanbul Komutanlığı birlikleri hayvanatı içjJJ 
takarrür edecek fiatı üzerinden tesbit edilmek O'' 
liralık zincir yular sapı, 120 liralık mekkire ur$-~ 
liralık tavla halatı 125 liralık kıl kolan 880 lirah1' 
bre mevcud evsafı ve şeraiti dahilinde ~•atın ııl• f 
Pazarlığı 14 mart 939 salı günü saat 14 te yaP~ 
İsteklilerinin belli gün ve saatte Fındıklıda 1'0 

Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

. ~-• • • Istaobul Ko utanlıaı birlikleri hayva . 
miktarı takarrür edecek fiat üzerinden tesbit edı 
zere 1000 liralık kadana, 200 liralık yerli kıl ye'9 
1237 liralık kayıf yular baılığı, 500 liralık keÇ' 
mevcud evsaf ve ıeraitine göre satın alınacaktır• 

1 
ğı 14 mart 9j9 ıalı günü ıaat 14,)0 da yapdaca1't1~ 
lilerinin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutaıı1' 
alma Komisyonuna gelmeleri. 

--
ı.ş1 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Met_. 
Sabnalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 3800 lira olan 60 to~ 
kumu Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğ8 Jllet 



M<iaakasa Gesetul 

~ıııl l( . 
Çık ti .. 1°ınısyonunca 28.3.1939 aalı günü saat 14.30 da a- 4 - Şartname ve mukavelename projeleri Edirne, 
r,k kı hne ile ihale dilce ktir. Şartname parasız ola- Kırldnreli ve Demirköy ormaıı idarelerinden a ınır. 

l' 0~isyondan verilir. 5 - Muvakkat teminat 180 liradır. 
nQllıaraııplerin muvakkat Teminat olan 283 lira ve 2-490 6 - Satış umumidır. 
fır 0 : 

1 kanunun ı ve 3 maddelerindeki vesaikle mez- ----
" n ve saatte komisyona müracaatları. İzmir Memleket Hastanesiuden : 

t' İzmir Memleket hastahanesinde 1.1 J .938 tarihinden t..tıak 
~ahire, et ve Sebze : 31.12.38 tarihine kadar vefat eden eşhasın eşyaları 9.3.39 

tarihinde 29.3.39 tarihine kadar 20 gün müddetle açık ar
tırma ya çıkarılmıştır. İtrnir Lcvı.ızım Anıırlıği Satına!ına KoınİS) onundnu : 

tf ul ~ İzmir Mü t.:ıhkem Mevki haı iç kıtaatınm kapalı 
lip ç~ ıyle eksiltmede bulurıan (49000) kıl o bulgur ihtiyacına 

2 :adığından pazarlık la -.ntm alıı acaktır. 
bıııir l lııalesi 11/3/939 Cumartesi günü saat 10 da Kışlada 

3 evazını Amirliği Satın alma komisyonunda y pılacaktır. 

4: Tahmin edilen tutarı (5880) liradır. 
5 Şartııame~d her gün komisyonda görülebilir. 

6 - ft>ıninatı nıuv kkııta akçası 441 liradır. 
karı.-1 lekliler Ticaret ocf sıııda key 1 tlı olduklarına dair ve-

70 t"rrnek ıneclıuri }C'tiııd dirl r. 
lırı.- Pazarlığa ıştirak t>rlrcekler 2490 sayılı kanunun iki 
""ile" ~ltıınaı Uınatd ... Jrrınde \P ş •utnamesinde )azılı vesikaları ve 

i Yo 
1 nıuvakkatalariyle lıirlikt<.> ihale scıahıı lan evvel ko

ı:ııl ınüracaatları 
• 

rlı~j * l - hmir ~1üc:ıah~em Mtvkı Çt•şı ıe rı ıııtııkasındaki 
lr.ı ker~u açık tbiltm suretiyle münak ırn Ja huluoan 17100 
ı ıhı~ ılrni~ sığır eti Yf>} ah ut ko' un f'li veya h•>rulmu~ kPçi 
~~tına talip çıkıııadığırıclan paınrlıkla s1tın alınacaktır 

ır L balesi 11/ {/9::\9 Cu uartesi güı.ü saat 1 l de Kışlnda 
3 ·vaıun Arniı !iği SJtın nlnıa komi:-yoıııınd ı yapılal"aktır. 

4 -Tahmin ı>d]rn tutarı 376l liradır. 
5: Teminııtı muvnkkata nkça ı 282 lira J 5 kuruştur. 
() Şartname:ıi h r gün komisvon in {!örlilebilir. 

k, I!~~ 1 tekli'er Ticaret od, Slncla kayıtlı olriuklarına d1.1ir ve· 
7 ermek mechuriyetindedir]er. 

ij ,,
1 

........ Pazarh~a i~tıralc edec,.kler 2490 ayılı kanunun iki 
nrıc·· 

İtıaı u marlclelerinde Vt' ş1rtn ıoıesinde yaııh vesikaları Ye 
Q:ı~· nıuvakkatalarİ)le birlikte ihale saatmdan e\ \el kQmİ~
UracaaıJarı. 

a Trabzon Belediye Encümeninden : 

~ il elediye tenzifatmda kullanılan hayvanlar için 6040 
~il. ~Pa. ile 0040 ki!o cıaman bir ay mü:ldetle ve pazar
tj •a Ubayııa edileceğir.den taliplerin sah ve cuma gün

at 14 de Encümene müracaatları ilan olunur. 

p VizP. TiimPn Saıınalma Komisyonundan : 
·~~thi 1r P. A. için lSOOO kilo Pınarhisar Top. A. ıçm 

~ ıl tlo bulgur 16 a.919 p •rşernbe günü saat 15 de Vizede 
e ıjıı ~rı lüla l.onıi yoııunrla pa2arhkla sHtın alınııcakur. Tali

elH gün ve sa..ıtte Vizede Ko. na müracaatları. 

EL R 
Cııı . Kırklaı eli Orman Bölge Şefliğinden : 

sı 
tıtı Kc•ntal Mu. \ahid fı}atı 

l Odunu 2925 9 Kr. 
ı~ d._ Kırkl l~ri Vilayetinin m~rk<'z kazası dahilinde Akfo-

evJet 
t ltı ormanın :ian (2925) kentfil kayın odunu satış1 çı-
ı l~tır. 

ı :ı 'b:. Satı~ lS.3.939 çarşamba günü saat 14 te Knklareli 
3 ol~e ,.efliğinJe ppılacaktır. 

~Utu' l<ayııı odunu muhammen vnhid fiyaıı (biı kentah) 
Ştur 

~ . 
t~ ~'Şartname VP. mnkavdename projeleri Edirne v~ kırk· 
5 trnan idarelerinden alınır. 

Artırma günü 29.3.39 tarihine rastlıyan çarşamba gü
nü saat 9 dan 12 ye kadar Memleket hastahanesinde he
yet huzurunda satılacaktır. 

İsteldilerio mezkur gün ve saatte hastahaneye müra-
caatları ilan olunur. 

-
Müteahhitlerin Takvimi 

-.- -·-.--- ------

Pazartcısi 13.3.939 

D~mir köprü ivtaatı (Nafıa Vek.) No 950 
Telgraf fincan demiri ( ,, ,, ) No 951 
Pulverizatör (Zirnat Vek.) No 95 ı 
Beton makinui (D. D. Y.) No 969 
Dere islalıı (Nafıa Vek.) No 969 
Göz taşı ve kükürt ıerpme makinesi, gaz yıığı ve göz taşı (İbhi-

salar Umum Müd.) No 972 
Antalya pirincı (Vize Tümeni) No 973 
Elektrik tesisatı içicı lokomobil (Bolu Belul.) No 975 
Hükumet konağı inşaatı (Malatya Vıl.) No 975 
Ceviz, fmdı\c, badem v .• •· (Galatasııray li eıi) No 977 
• Boş benıin tenekeııi (lst. Komut.) No 976 
Dekovil hattı İnli· (Eskişehir Lvz.) No 977 
Sabun l Vize Tümeni) No 978 
Seyar temirbanrye mukt: zı ma'zeme (M. M. V.) 979 
Otomobil (İst. Belecl.) No 9i9 
Battaniye ( ,, ,, ) No 979 
Medue tamiri (İst Beled.) No 979 
Yakacı';: ve Şile K"zııları lı .. lıhazır barıtaları tanzimi (lst . Belcd) 

No 979 
Emniyet har.1kolu "nş. ( a\nk. Valili~ı) No 979 
Yulııf (İzmir Lvz.) No ~81 
İç ve dış lli.tikı (fzmir Vil.) No H81 
Demir 11u borusu (Bornova Ziraat Mektebi) No 981 
Amrriknn ve lıefeı lilc bez, havlu v. s. (İ&t. Beled ) No 981 
Burııulu tel çivi (İıt. Jandr. SAK.) No 980 
• Gürgen, kereste (Kadılföy Vakıf Direk.) No 980 
Zeytin yrtı (Vize Tümeni) NJ 980 
Su şatosu inş (İnanlı İnekhane Müd.) No 981 
Aıfalt yol inş. (İııt. Beled.) No 981 
Kuru pil (İst. Jrındr. SAK.) No 981 
• Buğday ( • H. K. Ilgın Şubcsil No 9 4 
İlle okul binasi in;r. (Malatya Volihğı) No 994 
Beton tre:tunr yap. (İst, Beled.) No 084 
• Ç3m kereste (Konya orman Müd.) No 986 
Şoıe inş. taş kırılması ve nakli (Sivas Nafıa Müd.) No 985 
lıtiklal Cumhuriyet ve Sarıkışla mekt. zemin kat ins. (Sivas Nafıa 

Müd.) No 985 
Ask. matbaanın tamiri ılıt. Komut.) No 986 
Direk tenıel eri inş. (Sumerbank U. Müd.) No 989 
İohi1arlar mnu•ulnh nakli (Saınıun İnhisarlar Bnşmüd.) No 000 
Nobetçi muşambası (M. M. V.) No 991 
Battaniye (jandar. Gen. Komut. Ankara) No 992 

İstanbul elediyesinden: 

Beyoğlunda Taksim n biyesi dahilinde Şehit Muhtar mahal· 
lesinde Çöplükçeşıne 'ok,,tı iıminin (Eıkiçeşıne) olarak detiştiril
muine, Umumi mecliıin 17.2.939 T. li toplantısında karar verilmiş-
tir. lıao olunur. (B) (1634) . . . ' 

ap 1 zar usulile eksiltme 
Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu 

Başkanlığından : 

Birinci k111m : Konıtrükıiyon işcilik. 

Adet Cinsi Beherinin Mu. Fi. Tatarı 
Lira Lira 

1 Büyük Yazahane kıristalli 
l Büyük Kütübbane 
) Gardirob 
1 Orta Masası Kıriııtalli 
2 Sığara Masası kıristalli 

11 Yazıhane Koltuiu Marokenli 
4 iskemle Marokenli 
1 Profesör Kürsüsü Rableıile beraber 

İkinci kıaım : MASiF iıcilik. 

6 Yaza hane Kıristalli 
5 Etajer 
6 Gardirob 
ô Yazıhane Koltutu sade 
8 Daktilo Masası 

14 Büyük Kitab Etajeri 
2 Laboratuvar Kolleksiyon Dolabı 

(28 Çekmeli) 
17 Evrak Dosya Dolabı (6 Raflı) 
2 Camekfinlı Koleksiyon Dolabı 

(24 Gözlü) 

210 
220 

85 
45 
25 
30 
15 

200 

90 
40 
70 
20 
35 
90 

160 

80 
140 

76 Masa camekanlı 140x52x80 abadında 25 
l 20 Oturma yeri (Anfi sıralan) beher oturma ye.11 
90 M2. Mail döşeme ve küraü altı 5ediri. Metre' 4 

250 Sandalya 5,5 

Yekiın Muhammen tutarı ••••••••••• 

iık Teminatı • 804 Liradır. 
İhale : 2513 1939 Cumartesi Saat l l de. onbirde 

210 
220 
85 
45 
50 

MO 
60 
2~0 

540 
ıoo 

420 
120 
210 

1260 
320 

1360 
280 

1750 
1320 

31)0 
1375 

10715 

1 - Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi yeni Bi· 
na enslitilleri için yukarıda müfredatları yllZılı Mobilyalar (KAPALI 
ZARF) usulile eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2 - Ekıiltme İııtanbul Vilayeti Defterdarlıtı Muhasebe Müdtlr
lüA-ü Dairesinde 25 3 1939 Cumartesi günü saat (11) de toplanacak 
olan Fakülte Mubayaat Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

a - Eksiltmeye iştirak etmek iıteyenlerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde ilk teminat tutarı olan (804) liranın Muhasebe Vez
nesine yatmldıiıua dair makbuzla bu kanunda yazılı evsaflan haiz 
olduklarına ve diier evrakı müsbitelerile birlikte kapalı tekl ıf mek
tublannı ihale ııaatından en az bir saat evvel Komiıyona vermiş 
bulunmaları lazımdır. 

4 - Şartnameyi ve yapılacak itin reıimlerini görmek, ebad ve 
evıaflarını, tarzı imallerini ve diğer husuaatını ötrenmek iıliyenler 
tatil günleri hariç her gün Büyükdere Bahçeköydeki Orman Fa
kültesine müracaat edebilirler. Arzu edenler pulunu j'6ndermek 
ıartile evsaf ve cbad ve sair husus ih gösteren reıimsiz tartname-
yi isteyebilirler. (1~21) 1- 4 

İstanbul Defterdarlığından: 

ih. 
Va

Sene rak Cilt 
Ver· 
gi·i N.sı 

Mahalle ve 
sokak isim, aanab 

1935 66 3 1 .44 23 Hubyar Aşır Ef. Deri Tüc. Agop 
Çolak yan 

1935 65 
1935 68 

3 
3 

11.80 23 
7.03 25 

1935 3 55 496.80 65 

193.5 5 55 787.20 10 

193.5 7 55 16.68 19 

,, 
" " ,, " ,, 
" 

,, Yapağı Tüc. 
A. Arılanyan 

Emir Vezir iıkeleai. Bakal 
Ali Abbaı 

" 
,, İçkili 

Tarh 
N.ıı 

671 

117 
679 

Sil 

521 

57 

6 ...... Mu .. akkat tl!minat 20 liraJır. 
........ Satış umumidir. 

Karne.iz nakil vasıtaları idare edenlerden alınmakta olıın beş 1935 
liranın yirmi beş liraya çıkarılmuıno Umumi meclisin 20.2.939 ta-

13 55 57.96 Bili 

Lokantacı Kerim 
Emir Hamidiye Manifaturacı Alek· 

aandır F eldmaıı 
,, istasyon Sabil Kahveci Ali 

boyu Baba 
,, ,, Kahveci İsmail 

526 

S lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
a:~!Pl ri tarafından muhtelif tarihlerde terkedilmiş 

t , mevkuf paketin posta kanununun sarahati dahi
lel'i ~~ ayrı satışları 16, 17.3.939 perşembe v.e cuma 
tt ~ gleden sonra saat 14 ile 16 arasında Istanbul 
)cıllılostahanesinde toplanacak alım satım komisyonun
k l'a.Jja.cak.tır. 
't•daPl~rın sözü geçen paketler için pey sürmek üzere 
l1-tı, •snıi yazılı komisyona bildirilen saatte müra-

rihli içtimaında karar verilmiştir. İlin olunur. (8) (1633) 

-
Açık eksiltme ilanı 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu Sallnaıma 
Komisyonundan : 

23 3 939 Perşembe günü saat 11 de İstanbul Çapada Kız 
Öğretmen Okulu binasında toplanan Okul ek5iltme Komiııyonu 
odasında 2032 lira 15 kuruş keşif bedelli İstanbul Kız Öğretmen 
Okulu tamiratı açık eksiltmeye konmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 
şartnameleri, proje, kt:şif hulasasile buna müteferri diker evrak o-

l<ırklareli Orman Bölge Şefliğinden: kuldan görülebilir. 
c· Muvakkat teminat (153) lira olup eksiltmeden bir gün evve-
ıns miktarı Muhammen vahit fiyatı lıne kadar Beyoğlu İstiklal caddesinde İstanbul Liseler Muhasebe-

}\ 1\13 Ds Lira ı ciliği veznesine yatırılacaktır. 
1 1 Zılağaç 1293,519 2 İsteklilerin en az ( 1000) liralık bu işe benze! iş yaphğma dair 
e.t' l<ırkl ı· v·ı.ıt t" • D . k" k d h"l' d idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden lstanbul Vilayetin-

&. .. are ı ı e1ye ının emır oy azas& a ı ın e .1 "h" d 8 .. 1 l · 939 ı d, Y~ p l d l den eksı tme tarı ı o en gun ev\ e a ınmış ehlıyet ve yı ına 
tı\llad' ~ abıyık dere boyları Devlet ormanın an 662 ait ticaret Odaıı ıikveaları ve teminat makbuzile Komi•yona baş 

~ •a.tış ılı 1193,519 gayri mamul dikili kerestelik kızıl-1 vurmaları. (•496) 2-4 
~I~ ....._ ~ çıkarılmıştır. 

1 ()tt:tı at~ş l 6.3.939 perşembe günü saat 16 da Kırk· 
~ ....._ ~ ıdaresinde yapılacaktır. 
~~ı:ı \1• L~Yri mamul kerestelik kızılağacın M3. bir (mu· 

~•d fiyatı iki liradır). 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri Direktörü: lsmail Girit 
Baııldıfıı yer: Merkez Baıımevi Gnl ta 

1935 15 55 
1935 24 55 

1935 43 55 

1935 53 55 

1935 68 55 

1935 17 55 

1935 80 55 

1935 82 55 

22.94 17 
24.84 

28.98 80 6 

4.20 8 

4.49 Bili 

46.37 7 1 

52.16 1 

10 os ıs 

Emir Yeni Türkiye Terzi 
ban Antranik 

Hocapafa Aziziye Çinko
graf M. Aka 

Hocapaşa Mura- Berber Lfitfil 
diye Ali Oğ. 

,, K. Türkiye Da~tilo H.Hakkı 

Han 
,, Aksarayı· 

lılar H.P. 
De.lal A. 
Refik 

,, Mala· 
tyaHan 

Terıi Muhittin 

527 
~32 

~17 

31 ı 

417 

532 

561/l 

,, Reşit Kahveci Abdllrrabman 586 
ef. Han 

Yukarda adı ve işi, eaki adresi yazılı Hocapaşa Maliye şubeıi 
mükelleflerinin yeni ticaret ve ikametgah yerlerini bildirmemiş ve 
yapılan araştırmalarda bulunamamış olduklarından hizalarında gös
terilen yıllara ait kazanç vergilerinin biızat tebliği mümkün olamadı· 
gından Hukuk Usul muhakemeleri kan.ınunun 141, 142 inci madde
lere mucibince teblit yerine geça:ıek Üzere ilin olunur. (1609) 

Hakiki Münakasa gazetesi 
Bütün Münakasa ve Müzayede haberlerini ekaikıiı 

olarak verendir Türkiyede bu vaziyette olan tek Gazete 

Münakasa Gazetesi'dir 
--~------
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B MOIS Ptn 450 
6 " 850 

12 " 1500 
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O AKASJI GAZETESi 
Yoghourtchou Han 

1 er Etage, N. 3-4 
Galata, Perc lıembe Bazar 

Le No. Ptr• 5 

Pour la Publicite s'adresser 
a l' Administration 

Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 
Telephone: 49442 

Boile PostaJe N. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

--------------------------------------~ ------·----------·----------
Mode Prix 

d 'adjadicat. eatimatif Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Caation. 
proviaoire 

Lieu d 'adjudicatioo et du 
Cabier det Cbarrea Joura 

Conatructlon• - R6paretlon• -Trav, Publlc•-Mat6rlel da Conatructlon:.'?~rtographl~ 

Repar. e n nliaation eau toiture pavillon 
en cooıtr. i Çekirge 

Modif. et acbevement carte ville Bornova 
Con•tr. tankı pour benzine en divera en· 

droit.t: J l p. (eab. eh. P. 585) 
Conıtr. troiı hangarı a Eıkişehir (Cab. 

eh. 1~,70 L.l 
Conıtr. uo hangar &Tİalion i fzmir 

(Cah. eh. P. 626) 
Conıtr. de uy hangarı Hİation 4 Eıki4ehir 

(Cah. eh. P. 555) 
Conıtr. monument et trav. d'ajuıtemeot 

a Gireaon 
Trav. de canaliaation ala rue Cumhuriyet 
Amenaremenhe•eau d'eau de Siird (rectif.) 

Publique 

Pli cacb. 

" 

,, 

,, 

Publique 

" 

IO:J -

350 - 27 -
116665 - 7085 -

2.53390 13 15107 -

12513.5 42 7007 -

110896 52 6794 83 

2372 - 177 90 

1840 - 138-

Com. Ach Milit. Buraa 24-3-39 t i -

Munieip. Bornova 23-3-39 16 -
Com. Ach. Min Def. Nat. Ank. 29-3-39 15 -

" " 
29-3-39 il -

., 
" 

28-3-39 16-

,, 
" 

28-3-39 15 -

Munieip. Gircton 14-3-39 14 -

" 
lzmir 24-3-39 16 -

Mloiıt. lotericur 20-4-39 

Prodult• Chlmlquea et Pharmaceutlquea·lnetrumenl• Sanltalres-Fournlture pour Hopltau.x 
--~~--~~~-=---~~~~~~""---=..;.....~~~--~~~--~~---------- ----
loıtrumenta de cıhirurıie et divera autre Pli cacb. 6t93 85 474 54 1 ere Expl. Cb. de fer Etat Haydarpafa 6-4·39 16 -

articlea aanitaireı 

Electrlclt6-0az·Chautfage Central (lnstallatlon et Mat6rlal) 

Cible telepboniquea: 600 kim. • id. pour Pil cach. 8996 26 67ö - Com. Aeb. Comm. Gen. Gend. Ank. 27·3-39 10 -
lirature: 14 kim. - iıolateura en por· 
celaine avec erocbet No. 3 

Hablllemant - Chausaurea - Tlssus - Culrs 

Chemiıeı eouleur azure : 900 p. Com. Acb. Min Def. Nat. Ank. 15-3-39 1 t -

Ameublam nt pour Habltatlon et Bureaux - Taplsserle ete. 

Table de bureau: 1 p. 
Banca d'ecoliera: 100 p. 

• 
Traveux d'lmprlmerle - Pepaterle 

Reaiıtru et imprimeı: 47 lotı (aj.) 

Dlvera 

Plantı d'acacia, frlne et d 0orme : 5000 p. 
Couteaux pour abattre du animaux: 40 p. 
Pierrea paves: 3000 m3 
Manehea pour pelleı et piocbeı : 2000 p. 
Repar. macbinc pHriuage plte four Mil . 

Selimi ye 
Pierre : 120 m3 - uble : 100 m3 pour re. 

par. routeı Büyüktlda et Heybeliada 
Piecea de rechangeı pour wagonı lellea 

que : plaquct de sıarde, crochetı de 
traetioo attelAae ete.: 23 lotı 

Essieux monteı avec leura bandagcı : 
410 p. 

Boitea a ıraiue completea : 900 p. 
Lunetteıı pour aviateuu : 50 p. 
Redre11eur1: 10 p. 
Bridea en chatne, corde pour aoimaux, 

cable pour eeurie, sanale en erin, 
gants en erin· pour Hrier lea cbevaux 

Cbevaux katana, sacı pour fourrare, 

Gri l ar6 9) -
la P· il -

Pablique 
Gre a gre 

3600 -

IMO -

Publique le m3 2 75 
Gre a rre lap. O 12,50 

" 
Publique 

Pli c ıı.cb. 

,, 

" Gre a gr6 

246 -

le m3 
2 10 et3,-

52837 -

64680 -

Publique 
Gre i rre 

18350 -
20!10 -
2.i20 -
1615 -

" bridct en cuir, ceioture en feutre 
Sable de fonderie : 60 t. • Publique 3800 -

252.5 -
38~0 -

Dinra materiaux : 46 lotı 
Cbaux: 216 t . 

Provıatona 

Harlcota ıcc.: 10 t. 
Ble concaHe: 55 t . 
Paille : 6040 k. • orae : 6040 k . 
Poiı-chiebe : 71 t. (aj.) 
Huileı d'olives: 28 t. (aj.) 
F arine : 4.ı2700 k. 
Viande d'a~eau: 1700 k. 

,, 
" 

Gre a are 

" 
" 
" Pli caeb. 

" Publique 

B) Adjudications a la surenchere 

Bois melange : 2000 quintaux 
Paqueta poıtauıc: 102 p. 
Objeta dea peraonnea expirant a l 'bap. 

Pablique 

Publique 

7810 -
14698 20 
48697 -

663 -

13 50 Com. Perm. Muoicip İ.at. ı 3-3-a9 14 30 
23-3-39 15 -Dir. l!cole Seeond. Adapazar 

270 - Dir. Comptab. Particuliere b:mir 13-3-39 10 -

61 88 

41 40 

3891 85 

4484 -

1376 25 
150 -
174 -

285 -
189 38 
291 -

586 -
tt02 36 
3653 -

49 72 

60-

Com. Acb. Pepinierc For~tı Ank. 
Com. Acb. Div. Vize 
Com. Perm. Muoicip. İ.t. 
Vilayet Y ozg-at 
Com. Ach. Mil. Selimiye 

24-3-39 l~ -
16-3-39 15 30 
27-3-39 14 30 
27-3-39 10 -
15·3·i9 14 -

Com. Perm. Municip. İıt. 27.J..aQ 14 30 

Adm iniı. Gen. Ch. Fer Etat Aok. 25-4-39 15 -
Bureau Eıı:pedition Haydarpafa 

" 25-4-39 15 -

" " 25-4-39 15 -
Com. Acb. Miniat. Def. Nat. Ank. 20-3-39 1 j -

n ,, ~..J..39 11 -
Com. Ach. Comm. Milit. l.t. Fıodıldı 14-3-39 14 -

" " 
Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil Ank. 

" ,, 
• " 

14-3--.19 14 30 

2s.a.39 14 30 
28-3-39 15 -
28-3-39 14 -

Com. Acla. Comm. MU. iıt. Fındıkla 14-3-39 11 -
Com. Ach. Div. Vize 16-3-39 15 -
Municip~ Trabzon mardi et vendredi 14 -
Com Acb. Comm. Milit0 lıt . Fındıklı 11..J..39 16 -
Com. Acb lnt. Ank. 27-3-39 15 -
Com. Ach. Div. Maoiıa 25-3-39 11 
Com. Aeb. Ecole Aırieole İıt. 28-3-39 1 1 -

Çbef Revir Poretı Etat Belgrad 
Dir. P.T.T. İıt . 
H6p. Reıional lzmir 

21-3-39 11 -
16,17-3-39 14 -

29-3-39 9 -

V SOF CI 
De l' Administration Generale des CheJ11İ~! 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 

Differentes pit~crs de rechange pour Y.agons i co1151~ 
donl les valeurs estimatives et ~arnnties provil'oire son~ \ 
quees ci-bae seron t Rcheıeı's 5epareın ent par voie d'adjudıc~ 
sou pli cachete le ~lardı '.!5 Avril 1939 ıi 15 h. au ıoc• 
l'Admin is t raıioıı Geneıb!C a Ankara ' 

Ceux qui de::ıirent y prı ndrP p r t doivl'nt rPınrllJl' 
Presidcııce de Ja Comissioıı )P jour tle ı·ndjuclic tion joE: 
14 lı . leur offrr s, les gara ı lie provısoires indiquc s c ı· lı• 
les certificats exiges par la loi. 

8 
• 

L~s Cabiers dea charg" c;;on ı <lıstr ihuc'5 gratui ternerıt 
kara par le SPrVİCP. drs ApprO\İc;; ioıınemeııts el a Bay~ıır 
par Je Bureau de Hecepı iou. (l 6 l ' ) ı-4 

No. d' 
adjn. 

Ecıpece de materiels Qıı:ın tite Valı•ıır 

1 

2 

3 

Des pieces de rechange pClur 
wagous td les que : plaques 
de garde, crochets de trac
tion, attelage~, ete .. . 
Essieux monte avec leurs 

bandages Pces. 
Boites a graisse completes " 

article 

23 

420 
900 

estiıııa. 

Ltqs. 

52.137 

61.680 
18.350 

Memento des Fournisşeurs 

Lundi 13.3.939 

Constr. pont metallique (Miniıt. Trav. Pub.) No. 950 
Fer pr. iıolateur Hlea-rpb. (Miniıt . Trav. Pub.) No. 951 
Pulveriıateur (Miniıt. Agriculture) No. 953 

Machine pour beton (Ch. Fer Etat) No. 969 
Amelioration riviere (Miniat. Trav. Pub.) No. 969 i 
Maehine pr. paraemer du ıoufre et du ıulfate de euivH et P 

et ıulfat• du cuivre (Dir. Gen. Monop.) No. 972 
Riz (Oiv. Vize) No. 973 

Locomobile pour inı t all. eleetr. (Municip. Bolu) No. 975 
Constr. konak gouvernemental (Vil. Malatya) No. 975 

Noix, noiıet 1 eı, figueı ete. (Lycee Galataaaray) No. 977 

• Bidona vidcs de benzine (Command. İıt ) No. 976 

Constr. voie Decauville (İnt. Eskişehir) No. 977 

1 Savon (Div. Vize) No. 978 
Materiel pour atclier ambulant (Min. D4f. Nat.) No. 979 
Automobile (Municip. Iıt.) No. 979 
Couverture en laine (Munieip. Iat.) No. 979 

Repar. Medreıe (Muoicip. lat.) No. 979 

Dre111ement earteı Yakacık et Şile (Muoicip. I.t.) No 97g 
Conıtr. corpı de garde Surete (Vil. Aok.) No 979 
Avoine (lnt. İzmir) No 981 
Chambre a air et pneux (Vil. İzmir) No 181 
Tuyaux d'eau en fer (Ecole Aıricole Bornova) No 981 , 
Toilc americaine, id. pr. lineeul, easuie·main ete. (Murıi'1P 

No 931 
Clous en fıl ıpiral (Com. Acb. Geod. Iıt.) No 980 ~ 

* Bois de conıtr. en bois de hatre (Oir. Vakoufı Kadıköf) 
Huile d'olives (Div. Vize) No 980 
Constr. chateau d'eau (Dir. Vacherie inanla) No 981 
Coiıatr. route en aspbalte {Municip. lst.) No 981 
Pilea ıeebeı (Com. Ach. Gendarm. lat.) No 981 
• Ble (Ligue Aviation Turque llııın) No 984 
Conatr, biti11e ecole prim. (Vil. Malaty•) No 981 
Conıtr. trottoir en beton (Municip. Iat.) No 9 "4 
* Boia constr. en sapin (Dir. Foreta Konya) No 986 
Coneuaage et tranıport pierru pour conıtr. chaHie 

Pub. Sivaı) No 985 ,ı 
Constr. rez de chau11eu dea icole latiklil, Cumhuriyet 

kışla (Dir. Trav. Pub. Sivas) No 985 

Repar. lmprimerie Mil. (Command. lıt.) 986 g89 
Conıtr. fondementa poteaux (Dir. Gen. Sümerbank) No ) 
Tranıport articlea monopoliıeı (Dir. Prineip. Mon. Saıntı.ı0 

lmpermeableı de Sentinelleı (Min. Dif. Nat.) No 891 
Couverture en laine (Command. Gen. Gendarm. Ank.) N° 


