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GAZETESi 
Umum ücc rların ve üteahhitlerin esleki Organıdır 

"-~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~ll!!!e!!!!~~~~!!!9!!!1!~~~~~~~~~ 
Q)EmL K' · T 

HABE RlıERi 
~ ... il --·-----

berUerimlzln Arı-
1 Olmasından ,ıkay et 

~ •diliyor 

yüz biıı kiloluk bir parti mübayaa 
edilmiştir. Karahisar ayarı olan bu 
mallııruı kilosu 56 kuru.tan satıl

mıştır. Konya, Akfchir, llgm mal
lan da 52-52,5 kuruttan toplan-,,tiki - S . B' l' . d 

fQn anayı ır ığln e mıştır. Kıyarcık ayan olaıı ftandır-
il ~erj fabrikatörleri yerli de· ma yapaklarından da ihracat için 

t ~l'lllde rörüımeler yapmı'l- 011 bin kıloluk bir parti kilosu 65 
' •erli d ·ı d .. ··ı 1 

d erı er e goru en arı- kuru.lan ıatılwıılır. Satışların ar-
trı ... .. . kt l 

~ -O -nayıını ıarsma a o · tması ve alıcalann fazlalaşmaaı ya-
bi ~ y)~nıcktt!dir. Evvelce ce- pak ve güz yünleriııin Hyatlarına 

~trık H b · t H' d' •!:ili . a, a eşıı aa, ın ıı- tesirden bili kalmamıştır. 
eq;1 •tin ıibi rnemleketJerden it-

bit Qıektc olau agır ııtır derile· ,,,..._ 

i'ddettenberi bu memleket Portakal Fiyatları 
be outr~d&Q dotruya ticari mü-

•r · Son rlalorde iyi ci•ı portakal u .. ı •ıraııı:iu aıalmaaı yu~uıı- l b 
ttilkJ · b fiyatları yükae miye atlamı,tır. · e ıt al edilebilmektt:· 

YüluekJik mevıiwin ilerlomeıin-

'r 7,.1~ bayY&nlarıwmn küçlik ve den ve iyi portakallann a:.ıalmıt 
tıın d olmaaıudan ileri ıeJditi iddia olu-te d • arıulı olmaaı kunda- h 

1 1 

• • • 2- Uray caddesinin garaj santral önündeki k11-
miyle 1364 sayılı sokakda beton döşeme yapılması Baş 
Mühendislikten lcretsiz olarak verilecek ke,ifname5İ Teç
hile açık ek~iltmeye lconulmuştur. Keşif bedeli beş bin 11 
lira 68 kuru~ olup ihalesi 21.3.939 salı günü saat 16 da
dır. iıtirak edeceler 376 lira teminat makbuzile Encüme· 
ne gelirler. 

Nafıa. Veknletinden : 

Sivaı;: - Erwrum hıHtınm 388 nci kiJomeırcsiııde Fırat Ü· 

1erindo ın~1 olıınısrnk l O nıetr~lik hır ciemir köprünün mal-
1emeı:i <'ahi! 1Jlsrıık in~ac:ı için 17.2.939 tarjhind~ yapılan mü· 
rıaka<::a la it .lif olı ı.ıaıı 1 enrllrr layık hadde ılirülmediğinden 
uıcLku r t öpriiııiın teslıııı tc.riht uz.ııılarak ve tsahhür ceza. ı 
nrkdarı · ZRllılaıak kapalı zuf ı ısıılilı! yenidPn miinakasaya ko-
nuln.ui'tı .1 , 

l - Mürrnk sa 25.4.939 tnrihiııe ı~s~ı 1üf edf'n salı günü 
saat on beşte VekalNimiz inşsat dı.irnsindeki, arttırma, eksit
tmı> vr ihıılt• k<. 11. is\u•ı.ı oda ıııda yapılacı:ıktır. 

2 - Bu kiiprürııin muhaınmen bedeli yüz altmış yedi bin 
altı. ış <lohuz Jj•u .dt•mş kuru~ıur. 

3 - Muvakkat ı~minatı dokuz hin altı yüz üç lira kırk se-
itiz kuru tur. 

•ti h • • • 1 ,. nuyor. FılbaL.ika a e ge en por--nayum tazyıK • me6 e 

'b~r1'· Ali.kadarlar bu işe bir takallarm miktarı niıbelen azal- hdttı konsolu, ~()prü şnııa .. ı, 355 IJ11maral1 kontr ray tertiba· 
'-'""' 

1111!raaıı için tetkıkat yap- mLflır. Dörtyol cinıinin 64 lükleri 1 tmJaıı ıd.ıı eb.l.clı lıir ıaknn nıiinakasa evrakı sekiz yiiz otuz 1 

talep etmektedirler. il0-330, ıekıenli~ 24_C~27o9, Y
2
üz

0
- ahı kuruş mukatıiliııJı• dı•miryoJları inşaat daiıetirıdtn tedarik 

4- MukavrJe proje. i, t>k.iltnH' ~artnamesi, bayındırlık 
i~leri ge1-1el şaıtname i ray iııhisat lf•rtiLatı ıay profili, telgraf 

ıikler 210-22.'j, yuz ellılık 1 5- 1 . 1 b · ı· 
't._ - Alanyalano 64 Jük 300-325 sek-ı 0 una 1 ır. . . 

la•k Slparlflerl senlik 26S-330, . yüzlük 175-200, 5 - Bu miiuakac:aya gir mek H~tıyenler 2490 numaralı art 
._._lQY•dan yeniden mühim Finike llS lik 500, Menin Yafası tırn!a eksiltrrır· Ye ıhale kanunu wucibiı ce ibrazına mecbur ol 

• l)G.a J~pak aiparitıeri ıelmit· 120 lik 100-900 kuruştaa toptan dukları t•ı•rnk ve vr.aikal:ırla ehliyet vesikalarını ve fıat teklifin 
-
1 

P
1
J ... 111ızdan ihracat için Hhlmıftı. lıavi kapalı ve ıınihürlü zadlaı ını, eksiltme şarınamt>sile mez-

'JUNAKA~ALAR 

kur kanunun tarıfaıı dairt>sinde iıazırhyarak 25.4.939 tarihinde 
1 

saat on dörde kadar dcmiryollar inşaat dairesi münakasa komis 
yonu ba~kanlığına numarslı makbuz mukabilinde vermiş olma 

. 

. 

paıı:arhkla satın alınacaktır. 

2- Numunesi hergün komisyonda görülebilir. 
3 Pazarlığı 15.3.9'j9 çarıamba günü aaat 14 de Ye-

k•let Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 
4- İsteklilerin ihale ıaabnda komisyona gelmeleri. 

• 

Akhisar Emniyet Komiaerliğinden : 

ca 
1- Merkez ıece bekçileriae 25 kat elbiıe yaptırlla· 

ktır. Bir takım elbise ceket, kilot, pantalon, fapka, toz· 
k ve manavra kayışından ibarettir. lu 

Bedeli mubamıaeni 500 liradır. 

m 
2- Kumaş nftmunesiyle kumaıta kullamlacak malze

e örneği komisyonca kabul edilen nümune gibi olacaktır. 
3- Münakasa müddeti 8.3.939 tarihine kadardır. 
İhale günü 29.3.939 saat J 5 de kaymakamlık daireaia· 

e ve heyet huzurunda yapılacaktır. d 
4- Münakasaya iştirak edenler yftzde yedi buçuk te

minat akçesi münakasaya iştirakten evvel yatırıp makbuz 
bnak mecburiyetindedirler. a 

lzmir Emniyet Müdürlüğünden: 

şı 

1- Yalnız kumaşları müdüriyet tarafmdım VP.rilmek dik:i
v~ djğer levazımı rniitt>ahhide aid olmak üzere lzmir emni· 

et müdfü li.ığüniin ~imdilik ilıtiyn.cı oJan mai ka!!ket 349 takım 
esnıi elbise açıl eksiltmeye konulmuştur. 

y 
r 

2 - Beher takımın tahınin be<leli 450 ila 470 kuruştur. 
3 -Teminatı muvakkate akça ı 121 lira 26 kuruıtar. 
4 - İhulesi 27 3.939 pazartesi giınü saat 15 te emniyet 

rnüdürliiğtincle yapılacaktır. 

5 -Taliplerin ihale gününe kadar §artoameyi görmek ve 
kumak üzere emniyet müdürlüğü Hesap M. memurlnğuna mü· 
acaat etmeleri ilin olunur. 

o 
r 

1 

lan Jaaımdır. 

6 Bu ınflnakasaya gireceklerden Jaakal elli metre açık Kereste, tahta ve saire 
t .. Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita lığında Lir demir köpru ıınal ve montajını yapmış olıııak şarl 

. 

~ Izrnir Bolediyesinrlen : 

da ....._ Ctırnburiyet mahalleıiade l4t0, 14ı~~ sayılı s ,kak· 
~'.Plı~ıltı~ıık kanalizasyou baş mübendi~likteı:ı ücretsiz ve

. l\t' ~eeıt ve şartnamesi veçhile açık eksıltmeye kul'ulmu~
lb §tf bedeli 1840 lira olup ihalesi 24.~ ~J9 cunıa gunu 
trıctdadır İştirak edecekler 1S8 liıalık temınat makbuzu 

lllene gelirler. 

S·· Dahiliye Veka.Jctmdeft : 
11

rd ı' ·1 d ·ıı J •· •· 20 · ot Çme !uyu tesisatına aid ı an ıı ı n e gunu nı an 
'tak k lhıııe !azılncak iken sehven 17 /4/?3~ ~~~rak çı n_11§tı:. 

•Hıı 20 ı1isan 939 pcrıembe gunu Sıırd Beledıyesıııde 
ltıhihen ilin olunur. 

1 ltlhiıarlar Çamaltı Tu:aluı Mldürlbilnden : 

b~ Ç•lllaltı Tuzlasında inşa edilecek üç adet bekçi 
~ elcıiltmeye . onmuştur. 

ijt\clı l\•ıif bedeli 5~6 lira 77 kuruş muvakkat teainab a r. 

saat 14 te İzmir 
komisyonda ya· 

. : ~--iltıne 27 aart 939 pazartesi 
tı t B&faıiidUrl&ğünde toplanacak 
~ ... 
~t 8'a iıe ait keıif hiUbaaı, resim ve ıartaame her 

. e.._:İtldtlrltlkte görllebilir. 
~irı~•klilerin mezkur gtin ve saatte teminat akçe-

1 te komisyona müracaatları. 

I....._ lzmir Belediyesinden : 

Setçulc mahallesinde 671, 742, 754, 1S1, 166 sayılı 
'dit Yapılacak kaıaalizasyon Bat Mühendislik~en te· 

'celc keıif ve prbıamui veçhile açık ekııltmeye 'Q r. l<qif bedeli 1211 lira olup ihaleıi 14.3.939 "b '--~ 16 dadır. lıtirak edecekler 91 liralık temi-
1lıQ Ilı Lcllmeıae ı•lirler. 

ı 

aranacaktır. 
• 

1 7 - Münakasaya girmek için ehliyet veıikası almak isti . 
Beyaz Çam ve Pınar tahtalan ahnacakbr. Bak: P. 

T. T. Fabrika Müd. ilanlarına . 
. , yenlerin reforanılarile dığcr vı~ıikalarını Lir istidaya bağlıya 

r tk hu istidalurını müaakıt::arıın yapılaeağı tarihten < n ıız seki Mahrukat, Benzin, Makina yağlan v. s. 
gün evvel VekAletimızc tevdi ederek eııHyet vesikası tııleb et 

ı 

. 
meleri lhımdır. . 

1 
8 - Münakasanıa yapılacağı tarihten P-n az sekiz gün eY 

vel mürrıcaat ederek ehliyet vesika:,ı taleb etmiyenlerin b 
j müddetten ıonra yapacakları müracaat nazarı dikkate alınmıya 

. 
u 
. 

caklır. 

1 ~ - -- - - - - . 
İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev 

• 

• 

Miıli Müdafaa Vekaleti Satınalma Kolllisyonu111faa 

• Heplline tahmin Pdilt-n fiatı 39000 lira olan 180200 metr 
nrnrabbaında 300,000 sd~t sargı bezi kapalı zart usulile eksil 
meye koııulmu~tur. Eksiltmesi 27 Nisau 939 giiııü saat 11 de 
dir. İlk teminııtı 2925 Jirıı olup şartnanıc'sİ 195 kuruş mııkab 
linde M. M. V. saıınalma Ko. dan alınabilir. Eksiltmeye gire 

t-
. 

İ· 

1 ceklerin kanuni terninat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üne 
1 maddelerinde yazılı bölgelerle birlikte teklif mektuplarını ek 
siltme saatinden b hcmehaJ bir saat evveline kadar Ankarıd 

Ü 
. 
• M. M. V. satınalnıa Ko. na vermeleri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İıtanbul Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan : 

zı 141 lira 17 kuruş tahsisatı dahilinde Amerikan be 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14.3.939 perşembe gün 
ıaat 15,30 da Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Sa 
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. Kati teminatı 112 1 
ra 1 kuruştur. Nümunesi Komisyonda görülebilir. İıteklil 
rin belli saatte kanuni veaikalarile beraber komisyona ge 

Ü . 
ı-

e-
l· 

meleri. • 

M. M. Vek4leti Satın Alma Komisyenuodan : 

1- Hava erleri için 900 adet haTa renıinde ı&mle k 

• 

İstanbul P. T. T. Müdürlöğöodcn 

ı 

t 

t 

r 

İ .. tanbul Paket Po~tahanesi içia 8 ton, Fabrika Mldtlrlttğü 
çin 12 ton, Osmaniye ve Yt'şilköy telsizleri için 8 yerden 16 
on ki ceman 36 ton Alman kokunun alımı açık ~ksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 29.3.939 çarş&mba saat 15 te B. pes
uhane lıiııası alt katta müfetti~lik odasında toplaaaoık alım 
satım koınisyonunrla yapılacaktır. Muhammen bedeli 988 lira 
muvakkat t~minat 74 lira 10 kuru~tur. Taliplerin prtuaae)• 
ini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalıı•• 

günleriade mezkur müdürliik idari kalem levazım kıa111ına, ek
siltme gün ve saııtind~ de Ticaret Odası Vtjsikası ve muvakkat 
eıninat makbuau ile komisyona müracaatları. t 

• • • 
Odun, mangal kömürü ve kok kömürü alınacaktır. Bak : Er

zak sütununda Kabataş Erkek Lisesi SAK. ilinıo6. 

Müteferrik 

Askeri Fabrikalar Umum Müdtlrltiğli 
Satın Alma Kamiıyonundan : 

Tahmin edilen' bedeli 3880 lira olaa 218 ton ki
reç Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğö Merkez Satuaal
ma Komisyonunca 28.3 1939 salı günü saat 14 de açık ek· 
ailtme ile ihale edilecektir. Şartname paraıız olarak ko
misyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 291 lira ve 2499 aa· 
yılı kananun 2 ve 3 maddelerindeki veaailde me•k6r fln 
ve saatte komisyonca müracaatlan. 

* • • Tahmin edilen bedeli 2525 lira olan 46 kal._ 



Miinakua Üazete6i 
----------------------------------------------------------------·~~------·-. " 

aı olunan üna asalar ve , üza edeler istesi ugün 
-------.....-=-~ ... --- -----· ---·-----~----~ .... ....._~-----

Cinsi Şekli Mnbm: bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Mü~akasalar 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Çamaltı tuzlasında inşa edilecek bekçi l<u
lübesi : 3 ad. 

Firat üzerinde inşa edilecek demir köprü 
(şart. 836 kr.) (lemd.) 

Selçuk maholles ınt!e yap. kanalizasyon 
Garaj santral önündeki sok. yap. beton 

döşeme 

586 17 

Kapalı z. 167089 60 

Aç. eks. 
,, 

1211 -
5011 68 

44 -

9600 08 

91 -
376 -

İnhiıarlar Çamaltı Tuzlut Mdd. 

Nafıa Veklleti 

İzmir Belediyesi 
,, ,, 

27..J..39 ı• -
~-3-39 15 -

14 3-39 16 -
21-3-39 16 -

llftçlar, Klinik ve lspençlyar~llt, Hastane Lev. 

Tıbbi ampul : 25 kalem Paz. 49ö - 74 40 İstanbul Belediyesi 
M. M V. SAK. 

14-3-39 14 30 
27-3-59 l ı -Sargı bezi 180200 m2 (300000 ad.) (şart. 195 kr.)Kapalı z. 30000 - 2925 -

~~ektrlk-Havagazı-Kalorife~ (tesisat ve malzemesl) 

Harbiyede yeraltı helada yap. elektrik Paz. 
tesisatı 

193 85 

Mensucat, Elb!s~, Kundur~, _ Çamaşı~ v.s. 

Kurşuni astarlık bu : 2000 m. • beyaz aa• Kapalı z. 7373 90 
tarlık beı. : 3 00 m. 

Kırmızı çuha : 10 m - mavi çuha: IO m. 
Re1mi elbiıe diktirilmeai : 349 t k. 
Bekçi elbisesi (ceket kilot pantaloo, şap· 

ka toıluk ve manevra kayışı) : 25 kat 
Amerikan bezi 

Kereste, Tahta ve saire 

Beyaz çam : 87 m3 - pınar tahtan : 5 m3 
(temd.) 

Aç. eks. 
,, 

Paz. 

85-
Bek. 4 50 

500 -

747 17 

Kerute ve kilit Paz. 146 88 

Mobilya ve bUro eşyası, Muşamba - Hah v.s. - ----
Dolap: 1 ad. Pa:ı. 95 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. - ~~--

Alman koku ; 36 t. 
Odun: 150 çeki • mangal kömürfi: 1,5 t. 
Kok kömürü : 20 t. 

Müteferrik 

Ac. ekı. 

" ,, 

Makara ipliği beyaz: 700UOOO m. • knrtuni Aç. ekı. 
6000000 m. 

Silindirlik kanaviçe: 2IOO m. 
Büyük mnt halkalı düğme : 50000 ad. -

dört delikli çinko düğme: 10 0000 
ad. • küçük kopça : 10000 çift 

Çöp kova11: 10 ad. 
Çimenlo : 50 torba· çimento künk : 25 ad. 
Kılit v.a. 
Köşebent U. demir civata v.s. 

" ,, 

Paz. 
,, 
" 
" 

988 -

t. 18 25 

2724 80 

336 -
1~88 -

120 -
128 25 

3S6 -

Erza~Zahlre, _ E!, Sebze v.s. 
Ekmek: 12 t. Aç. eks. k. O 09 50 
Et karaman : 3 t. et kuzu 1 t . 
Pirinç : 1300 k. • kuru f uulye : 500 k. -

kuru barbunye : 150 k. - nohut 400 k. 
• yumurta : 5u00 ad. - kuru soğan : 00 
k. • patateı : 2500 k. 

Un : 800 k. - makarna : 400 k. - ırmık : 150 k. 
Beyaa peynir : 300 k. • kaşar peynir : 300 k. 
Zeylin : 250 k. • 1abun : 300 k. 
Toz şeker : 1 t. • kesme şeker 500 k. 
Silivri yoğurdu : 350 k. 
Süt : 5u0 k yoğurt JOO : kase 
Tuz : 400 k. - çay : 15 k. • salça 150 k. 
K. üzüm : 150 k. • k. incir : 50 k. - kuf 

üı.ümü : 20 k. • ceviz içi : 20 k. • çauı 
fıstığı : 20 k. 

Y af sebze: 19 kalem 
Yataklık kuru ot: 4 t. 
Nohut; 39 t. 
K. fc1sulye : 70,7 t. 
Pirinç : 15 t. - k. üzüm 3 t. 
Un : 150 t. (temd.) 
Koyun t:ti 
Yulaf: 30 t. (lemd.) 

B) Müzayedeler 
Kantar kulübesi ankazt 

" 
" 

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

,, 
Paz. 
Aç. ekı. 
Kapah z. 
Paz. 
Aç. ekı . 

,, 
Paz. 

Paz. 

k. o 17 

4290 -
9898 -

19500 -
770 -

1650 -

10 -

muhtelif malzeme askeri fabrikalar Umum Müdürlüğii 
Merkez Satınalma Komisyonunca 28.3.939 salı gtınü saat 
15 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname para· 
ıız olarak komisyondan verılir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 189 lira 38 kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veıaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Ankara Orman Fidanlığı Satınalma Komisyonundan ; 

1- 5000-25000 akasya, dişbudak, karaağaç açık ek-

29 08 İstanbul Bel•di1eıi 

543 04 İai. Jandar a SAK. 

6 38 
121 26 

112 07 

" " lzmir Emuiyet Müd. 
Akhisar Emniyet Müd. 

Tophane Lvz SAK. 

P.T.T. Fabrika Müd . 

22 00 İat. Beled. 

14 25 İat. Beled. 

74 10 İat. P.T.T. Müd. 
40 50 Kabataf Erkek Liıeıi SAK. 
27 38 

" 
,, 

204 36 lat. Jrındarma SAK. 

25 20 
96 60 

18 -
19 24 

57 90 

82 50 
130 5fl 
65 30 

16 99 
22 37 
11 62 
2966 

4 46 
4 13 
8 11 
7 19 

64 35 

322-
743 -

1482 50 

124-

,, 
,, 

" 

İstanbul Belediyesi 

,, " ,, . " . 
" ,, " 

Kabalaf Erkek Lisesi SAK. 

" ,, 
" • ,, ,, 
" 

,, 

• " " 
,, 

,, 
" ,, 

" 
,, ,, 

" ,, ,, 
" 

" 
,, ,, ,, 

" " .. ,, 

" 
,, 

" 
,, 

" " " 
,, 

,, " ,, ,, 
Tophane Lvz. SAK. 
Vize Tiimen SAK. 

" " 
,, 

,, . ,, 
Siird Ask. SAK.. 
i:ı.mir Emrazi Sariye: Hut. 
Bornova Tümen SAK. 

l 50 istanbul Belediyesi 

14-3-39 ı4 ao 

27-3-39 15 -

27-3....19 1 t -
27-3-39 15 -
29-3-39 15 -

14 3-39 15 30 

20-3-39 10 -

14-3-39 1 4 30 

14-3-39 14 lO 

29 3-39 15 -
27-3-39 15 15 
27-3-39 15 30 

27-3-39 10 -

27-3-39 11 
27-3-39 1 t 

14-3-39 14 30 
14-3-39 14 30 
1-1-3·39 14 30 
14-3-39 14 30 

27....1-39 10 -
27-3-39 ıo 15 
21·3-39 10 45 

27-3 39 11 -
27-3-3~ 11 15 
2i -3-39 1 l 30 
27-3-39 11 4r, 

27-3-39 14 -
27-3-39 14 15 
27-3-39 14 30 
27-J-39 14 45 

27-3-39 15 -
16-3-39 15 30 
16-3-39 15 -
28....1-39 16 30 
14-J.39 
18....1-39 11 -
28-3-39 il -
13-3-39 10 -

14·3-39 14 30 

:l- İhale tarihinden itibare 6 gün zarfında teslim e 
dilecektir. 

4- 5000 adedinin muhammen bedeli olan 1 ~ lira
nın % 7 ,5 teminat akçesi veya banka mektubu verile- ! 
cektir. 

5- İhale 24.3.939 cuma günü saat 15 de orman me· 
sul muhasiplikte yapılacağından şeraiti öğrenmek istiyen· 
lerin mezkur muhasipliğe müracaat etmeleri. I 
Devlet Demiryolları ve Lımauları İşletme Umum idaresinden : 

ıiltmeye konulmuştur. · 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri nşağıda 

yazılı mublt.lif cins inşa edilecek vagonlar için yedek aksam 
ayrı ayrı ihale edilmek ıurt:tiyle 25 Nisan 1939 salı günü saat 
15 de ııra ile Ankarada id.re binasında kapalı zarfla aatın ah ' 

• 

2- Fidanların boyu iki buçuk metre gövdeıiniıı kalın· 
ıj'ı l O- l 2 santim olacaktır. nacaktır. J 

• 

Pa~ 

ISTANBUL 

Ti car t ve ahir Borsası 
----- 11.3.939 ~-~--d 

~---===---1. 4 
Gelen 11 Flatlar 

CİNSİ Ataıı Yukarı Buaday 
Un 

_______ K_r_P_•_· _K_r_.P_a_. 1 Arpa 

BuQ'd. yumuı. 5 35 5 35 B. peynir 
Kepek 
Fa1ulye 

,, ıerl 

,, kızılca 

Arpa yemlik çuvallı - -
,, Anadol dökme 4 15 

Çavdar 

Kendir tohumu 

Afyon kaba ' 
Suıam 

Pe1oir bcyu 
Keten tohumu 
Cc•i:ı içi 
Kuşyemi çuvallı 

,, dökme 
Fındık içi 
Taftik otlak 

19 5 19 10 

74 -

140 -

Yapak 
Tiftik 
ıç fındık 

İç ceviz 
Mercimek 

Un 
Kepek 
Tiftik 
Kaşer 

Kufyemi 
ipek 

O iden 

,, mal 
z. yatı yemeklik 
Yapak Anndol 

45 - 47 -
52 20 54 20 
64 -

8. Peynir ___/ 

Dı• Flatıar 
,, Trakya 

Mısır beyaz 
Bu;day : Liverpul 

,, Şikago 

,, sara dökme 4 - ,, Vinipek 
Yulaf Arpa AnvHs 

Sansar derisi çi. 32 25 
Mısır : Londra 

Tilki 270 - 1000-
450 - - -

Keten T. ,, 
Fındık G. Hamburıı ,, 

Perauk ,, L. 

' 1 t nbul Belediyesinden~ t 

Muhamm. f eııl1 
tı 

bed li ıı•~ 

Karaağaç Müdürlütüne satış salonuna çenıel 
te•iaıall için lüzumu olan K.öıebent, U de
miri, civata ve saire işçıliti ile beraber 

Karoğaç Müdtirlüğüoo lüzu111u olan muhtelif 
einı ve boyda kere1te, kilit ve saire 

Çubuklu Gaz: depolarına 50 torba çimento ile 
25 tane çimento künk 

lktiı;at Müdürlüğüne bir tane uümuae dolabı 
Adalar Kayınakamlıiı için 10 tane Galvaniz 

çlSp koğuı 

--- -..,, ~ f 
386 - .JI 

146 88 

128 ~5 

95 -
120 -

Cerrahpaşa hastanesi için 25 kalem Tıbbi ampul 498 -
Harbiyedeki~ yeraltı helada .yapbrılacak elek- 193 8.5 

trik teıiub. f 

Yukarda mubnmmen bedelleri ya.zıh işler ayrı ayrı ~ , 
zarhğa konulmuştur. Evrakları Encümen kaleminde gÖ'.,f 
biliı. istekliler hizarlıtrında göıterilen teminat makbul ~ l 
mektubile beraber 14.3.939 sah günü .,aat 14 buçukta (JI ~ 
Encümende bulanmahdırlar. 

• • • 
Hepsine 10 lira bedel t bmin edilen Bııhkpa:ınrıod• 1 

aır iııkeleainde kirğir kantar kolüb~i ankazı pazarlıkla ''ı 
cakhr. Şartnameai Encümen kaleminde i'Örülebillr. İ•tt~f 
150 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile beraber t4• 11 
salı srünü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunaıabd1' 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda yazıh miktarlardl 
nat i1P. kaııunun tayjn etliği vesikaları ve tekliflerini•!~ 
saat 14 Je k dar komisyon reisliğine vermeleri l• 

Şannamelc:r paru~ız olarak Arıkarada malzeme dairt~ 
Hay<laı paşada t~sülum ve sevk §efliğinden dağıtılacaktır· 
Eksiltme .Muhammen B. Mf 

No. ~n Eşyanın ciıısi Mikdarı Lira ~ 
l - PJak dö gard, cer kaucası, 
koşum takımı ve saire gibi va-
gon aksamı ... kalen 23 
2 - Tekerlekli dingil bandajile 
beraber... Adet 420 
3 - Buvatagres komple ,, 900 

52837 

64680 
18350 

M. M. V ekllcti Satınalma Komiıyonundaa : 

1 - 50 adet uçuş gözlüğüne istekli çıkrJJll~~ 
pazarhkla satın ahnacaktır. Muhammen bedeli 2000 lı 
ilk teminat miktarı 150 liradır. 

2 - Pazarlığı 20.3.939 pazartesi giinü 
kalet Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. ·ıv 

3 - Nümunesi her gün Komisyonda görüleb• 
4 - İstekleklilerin belli saatte ilk teminat 

veya makbuzlariyle Komisyona gelmeleri. 

• • * l - Hepsine tahmin edilen fiyatı 2320 Jit' 
on adet Redresör açık eksiltmeye konulmuştur. ., t 

2 - Eksiltmesi 28.3.939 ıalı günü saat 11 ded1
.' 

3 - lık teminat 17 4 lira olup şartnamesi J(oıJJ1' 

~~~ -
4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat ve 24 ·~ 

kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı belgelerle bi~lıf 
ayyen gün ve vakitte M. M. V. Satınalma KoP119 

bulunmaları, 

~ 



17.151.69'l.- 24.136.479,71 

10.7tl5.721,-
1.239 410,28 

8.493.225,40 ... ~ --

41.602.625,33 

36.141.610,99 

572.581,74 

21.266.853,40 

142.744 442,-

97.3 8.603,44 

49.526.640,63 

8.072.740,36 

1.346.564,09 

90.Y95,66 

4.500.000,-

l.153.451,49 

Münakasa Geı:eteıi 

3 -12-938 
ilançosu 

SERMAYE: 

lHTlY AT Al' Ç!l.Sl · 
Adi 
Fevkalade 
Husuıi 

TEDAVÜLUVKl HANKN01L4R: 
Deruhte edilen 
Altın karşılıkh 
Reeıkont mukabili 

TÜRK LlH '\Si MF'VDUAT: 

DÖVlZ TAAHHÜDı\TI : 
Altına tahYili kabil rlövizler 
Diğer dövizler ve nlııcı ~ h 
kliring bakiyeleri 

MUHTELİF: 

Muvakkat alacıkhlar, depoıitolar 
havaleler ve 1aire 
Diğer alacaklı hesaplar 

KAH: 

2.226.605,37 
• 485.628,74 
6.000.000,-

142.744.44'!,-
19.000.000,-
43.000,000, 

3.658,67 

23. 765.439,38 

34.432. 154,92 
48.690.570,28 

PAS 1 F 

15 000.000,-

8.712.234.1 ı 

Z04.744.442,

~. 24:>.66' ,5 ı 

23.769.098,05 

83. 122.725,20 

2.210.322,93 

1- İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası şiıe yı
kama atölye ve üzüm anbarı daireleri çatılarının tamiri 
işi şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

11- Keşif bedeli 11387.01 lira muvakkat teminatı 
854.02 liradır. 

III- Eksiltme 17 Mart 939 tarihine rastlayan cuma 
günü saat 15,30 da Kabataşda Levazım Te 
.sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Mubayaat Şube--

iV- Keşif ve şartnameler 28 kuruş bedel Mukabilin
de İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesinden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 7500 lira
lık bu gibi işler yapmış olduklarını gösterir vesikayı ihale 
gününden sekiz gün evveline kadar Umum Müdürlük in
şaat şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet vesikası 
almaları Jazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubuau kanuni vesaik ile be
şinci maddede yazılı fenni ehliyet vesikası X 7,5 güven
me parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek kapalı zarfların ihale günü en geç saat 14,30 za 
kadar mezkür Komisyon Başkan1ığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lisımdır. (1278) 4-4 

Cinai 

Muham B. 
beheri 

Miktarı Kr. 

Bot bobin 1500 A. 65 
11ndığı 

* • 
* 

tutarı 

Lira 

975 

% 15 
teminat Ekailtmenia 
L. Kr. Şekli ve Saatı 

146 25 Açık arttırma 16 

1- Mart 939 tarih.inden Ağustos 93g gayeaia.e kadar 
Cibali Fabrikasında birikecek 1500 adet boı bobin san
dıkları yukarıda yazılı şekilde ıablacaktır. 

11- Muhammen bedeli ve muvakkat teminatı hizasın
da yazılmıflır. 

......... 362.804.483,80 YEK ÜN ..•......• 362.Sfü .483,80 ili- Arttırma 16.3.939 tarihine rastlıyan perıembe 
günü hizasında yazılı saatte Kabataıta LeTazım ve Muba· 
yaat Şubesindeki Satıı Komisyonunda yapılacaktır. oa. 

iV- Numuneler her gila Cibali fabrikasında görü
lebilir. 

1 ·~3·000,- Liraya siıortalıdır. 
04.soo,- Liraya sigortalıdır. 

Atık11 l 
l ra ~cvazım A nirliğı Satınalma Komi~} oı uudan : 

. '28 tdc11 ka 000 kilo z ytinynğı makamc<.ı gali görüldüğünden 
2 ....._ palı ıartln ekQiltıneyı} konmuştur. 

~ı 1 11 
MubaramP.n h-:dı·lı l4698 lira 20 kuruş olup ılk te.

l\....., fl2 lira 36 kuruştur. 
~~· l hales1 27 ;~ 939 pnurtf"si giinii 5aat 15 de Ankara 
~ır '"' . ~....., ~· . atıoalma komısyonunda yapılacaktır. 

deler- Eks1ltrneye gir€c ı;klerin 2490 ~ayılı kanunun 2, 3 cü 
"ıı t 111de istenılen belgeleriyle birlikte ihale giin ve !-ıBa-

1 ku~·gr.ç bir saııt evveline kadar teminat ve teklif mektupla· 
18Y0 nn vermeleri. 

1 
larıbuı z· traot Mektebi Setınalına Komisyonundan : 

l{ayseri Vilayetinden : 
1 - Talaa nahiyesi Merkezine aid "içme suyu,. fenni ketif ve 

proje tanı.imi aşağıdaki şerait alhnda ekıiltmeye konmuştur. 
2 - Bu işe aid bedeli keşif "500,. Beşyüz liradır. 
3- Suyun meııbaı tahminen yedi kilometredir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edenler % yedi buçuk teminatı adiye 

verecekler ihaleden sonra % on beşe iblağ edeceklerdir. 

5 - Y apılııcak ketif \'e proje evraiu mukavele tarihinden iti
baren kırk beş ıcün zarfında ikmal edilme.si meşruttur. 

6 - Yapılacak proje ve keşifnamenin Nafıa Vekaletince tasdi
ki meşruttur. 

7 - İhale 16 Mart 1939 Perşembe günü saat on dörtte Talas 
Belediyesinde icra edılecektir. 

8 - Fazla malümat almak isteyenler, Talu 
Kayseri Husuıi Muhasebe Müdürlüğüne müracaat 
lunur. 

,., • 

Belediyesine ve 
etmeleri ılin o
( 1509) 3-4 

.. ~ 
~ ttı 1 tıyacı olan 663 lira mulı&.mmen bedelli 1700 kilo lcbiıı 'h . 1 
l~t 'Paçık eksiltmeye konulm ı ;tur. Eksiltme Heyoğluııda 
tıırıd,a~tınıa ııodaki Lisder Mubnsebecıliğme h>planarı ko-

l n h i s a r l a r U. ı'1 Ü d Ü r l Ü ğ Ü n d e 'n : 1 
•tem.o.= nrn=rer ,,.-;pas=:~.-~.,,.n mırra ':5"tntit u...., .,., 

~ lıtııi 28 3.939 Salı günü saat l L de yapılacaktır. l tei..li-
1a 72 ~aatten evv~l Liseler Muaascbeciliğırıe yatırncakları 
11a b· Uru~luk ilk teminat makbuzu ve dığeı kanuni vesi
~eıl~Jikte eksiltıne ~aatinde komisyona müracaatları ve 
ti. 

1 
her güıı adı geçım mubasebecilikttn görup öğren-

Devamı 4 üncü sayfada 

s_~ ~. T. T. Fabrika Müdürlüğüden: 
ı •• -ı. 

· ~ ... llacak 87 metre mikabı beyaz çam ve 5 metre mikabı 
itt. t'•Ulrını İtaya talip :r.uhur etmeditinden elı:ıiltmeıi 20.3.939 

t.dild;•? _PazartHi günü ıaat 10 da yapılmak üzere Ongün 
1 ılan olunur. (1641) 

-. ,, ,, ..,. .. ,, 
iŞLETME U. MUOURLU6UNDEN 

'«ıııı_ 
~~t~tı:ı~ bedellerile miktar ve evsah aşaiJda yazılı ıki gu
~ t ıG1tü er 2urup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 23.3.1939 

~lllıı:ı •aat (10,30) on buçukta Haydarpqada gar binaaın
Q11 t~t, il l<onıiıyonu tarahndan açık ekıiltme usulile aabo 

' 'ttı . 11it L lfırlbek 'ı t 1 · k t · ·~· 'k h 
1111 qİ~al • eyen enn anunuo ayın _elbgı vesaı ve er 

~ıı. '-•liıı •rında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksilt
)a 'tt il.ite kadar komiıyona müracaatlan lazımdır. 
ı, ll1ı tar ~llrtnameler Haydarpaşada gar binasındaki Satınalwa 
~ 12()o ~.•1ndan para1ız olarak dağıtılmaktadır. 
't lttı:ıi 1 0 bakır çıplak tel muhammen bedeli 1370 lira 

~. 70oo natı 102 lira 75 kuruştur. 
' ltallt..:k!re harici çift telefon kabloıu muhammen bedeli 

t teaıioab 94 lira 50 kuruıtur. (1495) 2-4 

1- Mevcut şartname, proje ve keşfi mucibince Ma
latya tütün fabrikasında yaptırlıacak tretuar, asansör tesi
satı, bahçe toprak tesviyesi drenaj bahçe dahili yolları ve 
ihata divarları işleri ve bunlara ait imalatı sınaiye kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
il- Keşif bedeli 36.796 lira 97 kuruş olup teminat 

akçası 2.759 Jira 77 kuruştur. 
Hl- Eksiltme 23.J.939 perşembe günü saat 15 de 

Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko
misyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartname keşifname ve projeler 184 kuruı mu
kabilinde Levazım Şubesinden ve Ankara l.ımir Malatya 
Baımüdürlüklerinden alınabılir. 

V- Bu işe girmek isteyenlerin yuksek mimar veya 
yüksek mühendis olmaları veyahut mukaveleyi bırlikte 
imzalamak üzere bu evsafda bir mühendis veya bir mi
marla iştirak etmiş bulunmaları ve §İwcıiye kadar bu ka
bil 50.000 liralık bir işi muvaffakiyetle yapmış ve bitir
miş olmaları şarttır. 

Vl- Tahplerin eksiltme gününden sekiz gün evveli
ne kadar biz.ıat Umum Müdürıük inşaat Şubesine müra
caat ederek fenni ehliyet Tesikası almaluı lazımdır. 

VII- İsteklilerin şartname ve projeıer ve yukardaki 
maddede gösterilen ehliyet vesikası ve ayrıca kanuni ve
sika almaları teminat akçası veya banka mektuplarıııı ve 
mühürlü fiat teklif mektuplarını ibtıva eden kapalı ;ı;arf1a
rını eksiltme gününden nihayet saat 14 de kadar makbuz 
mukabilinde mezkür Komisyon Riyasetine vermeleri la
zımdır. 

Postada vaki olacak teahbürler kabul edilmez. 
(1489) 2-4 

V- İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 15 güvenme paralarile birlikte y11karıda ulı 
geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. ( 1158) 4--4 

Cinsi Miktarı 

• • • 
% 7,5 

Muham. Muvak. 
bedeli teminatı 

L. Kr. L. Kr. 
Eluiltmeain 

Şekli Saab 

Muşamba 27 ad. 
Selefon 

378.- 28 35 açık ekıiltme 14 

kağıdı 15000 tabak 806.25 60 _.7 ,, 
Çuval ağzı 1 ad. ıif 490.- 96 7i ,. 

dikme makinası İzmir. 

" 
" 

14,30 
15 

1- Cins ve miktarı tahmin bedeli ve teminatı yu
karıda yazılı üç kalem malzeme şartnameleri Te aumune
leri mucibince ayrı ayrı eksiltmeye konmuıtur . 

11- Eksiltme l 6.J.9d9 perşembe günü b.i.aalarında ya
zılı saatlerde Kabataşta Lev.uım ve Mubayaat Şubeaiııde
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Şartname ve numuneler her gün aözl ı•ç•• 
Şubeden para.sız alınabilir. 

iV- Dikiş makinası eksiltmesine iştirak etmek iıte
yenler fenni tekliflerinin inhisarlar Umum Müdtirlüğtı Tus 
Fen Şubesine beş gün evvel berayi tatbik tevdi etmeleri 
ve tekliflerinin kabulünü mutuammın iştirak veaikaıı al
maları lazımdır. Eksiltmeye iştirak edecekler yi.ıde 7,5 
güvenme paralarile münakasa için tayin edilea gün ve 
saatlerde yukarıda adı geçen Komisyoııa gelmeleri ilin 
olunur. (1129} 4--4 

* • * 
% 1,5 

Ciosı Mik- Muham. B. muv. tem. Ebiltm• ıaatı 

tarı Lira Kr. Lira Kr. şekli 

Tuz küfesi 3000 adet 900.- 61. 50 açık eks. 16 
Yangın 17 kalem 2337.54 175.31 

" " 
16.~0 

söndürme 
levaıımı 

1- Liste ve şartnameleri mucibince Yukarda cinı ve 
miktarı yazılı iki kalem malzeme ayrı ayrı ekailtmeye 
konmu§tur. 

11- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza
larında gösterilmiştir. 

III- Eksiltme 17,3,YJ9 tarihine rastlayan cuma gilnü 
hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Liste ve şartnameler her gün s6:ril geçen ıube
den parası.ı olarak alınabılir. 

V- Eksiltmeye iıtirak edecekler tayin edilen gün ve 
saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur ko
miayoua ıelmeleri ilin oluıı•r, ( 1311} 4-4 
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DIMANCHE 

Quotidien dea Adjudication5 

12 Mart~ 

ADMINISTRATION 

Y oghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

P our Is Publicite s'adre~ser 

a l'Administration 
Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Telephone : ~9442 

Doite Po .. tale N. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui . 
Objet de l'adjudication 

Mode Prix Caation. Lieu d'adjudieation et du 
Cabier de1 Cbar•e• d ·adjadicat. eıtimatif proviıoire 

~) ~udications u Rabais 

Con•fructlons - R6paratlo~= Trav~ ~bllcs-Ma •rl•I de Con•trucllon-C.rtograp_!'I• 

Con•tr. guerite• pour gardlenı a la nlioe 
Çamalh: 3 p. 

Conıtr. pont metallique s ligoe Sivaa-Er
zarum (Cah. eh. P. 836) (aj.) 

Tru. de canalı ation a la rue Selçuk 
Conıtr. route en beton 

Produlta Chlmlque• 

Pli cacb. 

Publiq11e 

" 

386 77 

167069 60 

1211 
5011 68 

Toile de bandage: 180200 m2 (30000 p.) Pli cach. 39000 -
(Cab. cb. P. 195) 

Ampoules medicaleı: 25 lots Gre i gre 496 -

44 -

9603 08 

91 -
376 -

Dir. Monopoleı Saline Çaaaltı 

Miniıt Trav. Public 

Municip. lzmir 

" n 

2925 - Com. Ach. Mi• Def. Nat. Aok. 

74 40 Com. Perm. Muaicip. İıt. 

Electrlclteı-Gaz-Chauffage Cantral (lnstallallon et Mat6rlel) 

laıtel. ilictrique W .C. ıouterraiae Harbiye Gre a ıre 193 85 29 OR Com. Perm. Municip. İ.t. 

Hablllement- Chaus•ur•• - TCasu• - Culra 

Jours Heares 

27-3-39 14 -

25-4-~9 15 -

14-3-39 16 -
21-3-39 16 -

'1.7-4-39 11 -

14-3-39 14 30 

14-3-39 14 30 

ToUe ırise pour doublure : 2000 m. • id. Pli euh. 737J 90 M3 04 Com.AcL.Com.Gen.Ce11d.Guedlkpat• 27-J-U la -
blanche : 3000 m. 

Dra.p roui• : 10 m. - id. bleu: 10 m. 
Confectioo de costumea : 349 coo1pletı 
Coatumcı pour gardien (jaqueltea pan· 

talon, chapeaux ııuetre et ccinturea) : 
25 completl 

T oile americaioe 

Publique 
n 

Gr~ a gre 

85 
la p. 4 50 

500 -

747 17 

6 38 
J21 26 

112 07 

n 
Dir. Surete lıı:mir 
Commi11ariat Surete AkhiHr 

Com. Aeb. lnt. ToPhaae 

" 
27-3-3Q 11 -
27-3- g 15 -
29-~9 15 -

14~9 15 30 

Ameublem nt pour Habltatlon et Bureaux - Tapl•serle ete. 
-------------------~--~-------..·~--~--~-------- ~ 
Armoire : l p. Gre a ~' 95 -

Bola de Conatructlon, P anch•• otcaux ate. 

• Boia de aapin : 87 m3 · planchea en boiı 
de ebene : 5 m3 (aj.~ 

Charpente et cadenaa Gre a ııre 146 88 

Combu•tlble - Carburant - Hulle• 

Bois: 150 tcbekiı - charbonı de boiı: 1,5 t. 
Coke: ıo t. 

Dl ver• 

CRnevaa cylindrique : 2100 m. 
Boutonı mutea nvcc roodellea : 50000 p. -

id. en zinc : 1()00000 p. • •ıraffe : 
10000 paires 

Fıl blanc de bobine : 10000 O m. - id. ıris: 
6000000 m. 

Seaux galvanises : 10 p. 
eiment : 50 sacı . tuyaux en ciment pour 

trav. canaliaation : 25 p. 
Cadenaa ete. 
Corniere, fer U. et boulona 

Provlafon• 

f •İn pour matelaı: 4 t. 
Poiı·chicbe : 39 t. 
Haricota aecı: 70,7 t. 
Riz : 15 t. - raiıin aec : 3 t. 
Farine: 150 t. (aj.) 
Paio: 12 t. 
Viande krtraman: 3 t. - id. d'aırneaa: 1 t. 
Riz: l.lOO k. - baricota secı: 500 k. - bar-

bunya ıec: 150 k. - poiı chiche: 400 k. 
oeufa: 5000 p. · olınonı: 800 k. - pom· 
me de terre : 2500 k. 

F arine • 800 k. • macarooiı : 400 k. • ver-
micellea: 150 k. 

Fromaııe blanc: 300 k. - id. kacher 300 k. 
Olivea : 250 k. - aavon : 300 k. 
Sucre : J t. - ıucre cubique : 500 k. 
Y agbourt Silivri : 350 k. 
Lait : 500 k. • yoghoart : 100 ta11eı 
Sel: 400 t . - the : 15 k. - aauce : 150 k. 
Raiıin ıec : 150 k. - fiıue : 50 k. - raiıin 

sanı pepio : 50 k. - noix decortiquee : 
20 k. • piatache : 20 k. 

Legumıı: 19 lobi 

Publique 

" 
la t. 18 25 

Publique 

" 

" 

n 

" .. 

Gre • gre 
Publique 
Pli each. 
Gre a ıre 
Publique 

n 

" 
" 

.. 

" 
" 
• 

" 
" 
" 
" 

338-
1288 -

2724 80 

120 -
128 25 

386 -

4290 -
9898 -

19500 -
le k. O 09,50 

le k. O 17 

14 25 Com. Peraı. Municip. i.t. 

Dir. Fabriqt1H P.T.T. fat. 

22 03 Com. Perm. Municip. l.t. 

40 50 
27 38 

Com. Acb. Lycee Kabataı 

.. " 

14-J,;Jg 1 4 30 

2~3-39 10 -

14-3-39 14 M) 

27-3-39 15 15 
~7-l-39 15 30 

25 20 Com. Ach. Comm. Gen. Guedikpaıa 27-3-39 il 
96 60 " 27-3-39 l 1 

204 36 

18 -
19 24 

57 90 

3!i -
743-

1462 50 
82 50 

130 50 
65 30 

22 37 
11 62 
29 66 
4 46 
4 1a 
8 11 
7 19 

n 

Com. Perm. Muni.cip. İıt. 

" " 
n " 
n " 

Com. Aah. lot. Tophane 
Com. Ach. Div. Vize 

n " 

" Com. Acb. Milit. Siirt 
Com. Ach. Lyde Kabataf 

n • . ,. 

" " 
n .. 
.. 
" " ,. 

" 
" ,. 

" • 
n n 

" n 

n 27-3-39 10 -

14-3-39 14 30 
14-3-39 14 30 

14-3-39 l 4 30 
14-3-119 14 30 

16-3-31 15 30 
16-3-39 15 -
28-3-39 16 30 
J.ı-3-39 
18-~9 11 -
27-3-'39 10 -
27-3-39 10 15 
27-3-39 10 45 

27-3-al 1 ı 

27-3-39 11 15 
27-3-39 1 ı 30 
27-3-39 1 1 45 
27-3-39 14 -
27-3-39 14 15 
27-3-39 14 30 
27:.J-39 14 45 

27-3-39 15 -

3 fıncü ıahıfadan dcYam 

Kaba ta, Erkek Liıui Satıııalma Komiııyoaundao : 

. ~"' Miktarı Beher lciloıuaua ilk fi Erzakın nevi 
tahmin bedeli IJr' 

Ekmelı: 

Et kar11.man 
Et kuau 
Sade yat 
Pirinç 
Kuru faauliya ~alı 
Kuru barbunye 
Nohut 
Yumurta 
Kuru soğan 
Patates 
U:ı 

Makarna 
İrmik 
Beyaz peynir 
Ka,cr peyairi 
Zeytin 
Sabun 
Toz feker 
Kesme şeke 
Silivri yeturdu 
Süt 
Kite yotardu 
Tuz 
Çay 
Salça 
Kuru üsilm 

ııoım kilo 
3000 n 

1800 " 
1000 .. 
1300 " 
500 " 
150 " 
400 

" 50< O 11det 
8{)0 kilo 

2f.>Orl ,, 
800 .. 
4 o ., 

Kuruş ı. 
g 5l, 

o 
~ 

100 
t1 50 
14 25 
9 90 

16 
1 25 

1 l 
8 50 

14 
23 

llO ,, 15 
300 .. 3~ 

300 " 65 
250 " 26 
30\l " 30 

JOOO n 25 30 
!100 " 30 
350 n 17 
fıf.0 n 10 
109 adet 5 

401) kilo 4 50 
15 ,. aoo 

130 " 35 
150 ,, 2:""> 
50 • 23 
20 " 40 
20 " 75 

~ı• ' 

Kuru inr.\r 
Kuş üzümü 
Cuiz içi 
Çam fıstığı 
Yat zebze 

20 n 120 ~ t 

19 kalem 5050 kilo muhtelif 
900 adet ~5{l0 demet (tartnamede ya:11tıdır) ~ 

Odun 15() çeki 320 - ~ 
O 

• t 
Mangal kömürü 150 kilo 4 -
Kok kömürü 20 ton 1825 -

İh leleri 27.3.939 uat I0- 15,30 a kadar açık akıiltıO' 
ile yapılaeaktır. 

1 - Okulumuz pnnıiyouunun yukarıda yazıla olduf'l
1
., ~1 

ihtiyacı olan yiyecek ve yalıı:actılclar açık ekailt.mey• koP11 J,ı' 
2 Ekailhne Beyotlu istiklil c. ddeaiode latanbul H•' \ı 

huabecilitinde toplanan Komiıyooda yapılccaktır. f' 
3 - iıtekliler ilk iemioatlaruıı belli ~an ve 1aatt•• '1ı it' •eler muhu•6eciliği veznesine yabrarnk makbuzlarını "'' ılf \ 

Ticaret odaaı veıikal.ırıu ı İ•tenilen belıelorle birlikte c1'11 

manından bir uat evvel Komiıyona vereceklerdir. Ş•rtı' 
Okul idaresinde gfirülebilir. 

b) MU.Z 

Belgrad Devlet Orman Öğretme Revir İşletlll 
Revir Amirliğinden : . 

t- Belgrad ormanının Validebcndi ıose nı•'\~ 
tif edilmiş 2000 kental karışık yakacak oduna •~ 
brmaya çıkanlmıştır. ~· 

2- Arttırma 21.3.939 tarihine musadif salı gli 
1 t de Büyükdere Babçeköy Orman fakültesi bi0', 

ReTir alım satım komisyonu tarafından yapılaca1'tı 
3- Beher kental için tahmin edilen fiat 40 

lup muvall:kat tcmiaat 6000 kuruş olup Revir 
yatırılacaktır. fi' 

4- Şartnameyi görmek için tatil günleri b;J 
gün Revir idaresine, arttırmaya iştirak için de 
ve saatte komisyona müracaatleri ilAn olunur. 

Kırklareli Orman Bölge Şefliğinden: 

Cinsi M kental Mu T&hid tiyatı 
Meşe odunu 3JS9 9 Kr. ~ 

1- Kırklauli Vilayeti merkez kazası dahilinde 1 
dere devlet baltalık ormanından 3359 kental meıe oO 
çıkarılmıştır. · (. 

2 - Satış 15.3.939 Çaroamba günü aaat 15 ıe 
Orman idareoinde yapılacaktır. I 

3 - we§e odurıu muhamnıeıı vahid fiyatı (bir ~ 
9 kuruıtur. 

4 - Şartname ve mukavelename prejeleri Edir111 

klareli orman idarelerinden alınır. 
5 - Muvakkat teminat 26 liradır. 
6-Satı§ umumidir, 


