
......, llÇONcO SENE No. gg5 PAZARTESi 
4 

~ıııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııı 
5 ABONE ŞARTLARI E 
5 Tirkiye için Kuruş i: 
S 3 AYLIGI 450 : 
::: 6 850 = .. ,, = 
::: 12 " 1500 = S Ecnebi memleketler için E 
:: 12 aylığı 2700 i: 
... ----..- ---- -
::: Sayısı 5 kuruş : 

.. 
i.... ......_ ==-Resmi makbuz mukabili olma 
S yan tediyat makbul değildir. E 
ıı -•1tıııı1111111111111111111111111111111ııııııı'i 

Her gün çikar ktisadi, mali, ticari ve zirai 

il 

111111111111111111111111111111111111111111111111 - -i İDAREHANE § 
E Y oğurtcu hanı 1 nci kat : - -: No. 3 ve 4 : - -S Galata, Perşembe Pazarı E - -§ lıın Şartları E - -: İdarehanemizde görüşülür : - -- -: Tele fon 49442 E - -- -- -: Posta kutusu No. 1261 : -- -111111111111111111111111111111111111111111111111 

o 

GAZETESi 
Umum üccarların ve Mlteahhitlerin esleki Organıdır 

~~~=::~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~ 

istanbulun imarı için 
düşündüklerimiz 

;ağıınızı arnavut -:aldırımından, çukurlu 
iltkelerden kurtarmadıkça, gözlerimizi gü
tıeşin şiddetli ziyasından gölgelemedikçe, 
'iız ve burnumuzu tozdan, lağım koku
sundan sıyanet edemedikçe şehrin 
tnarnuriyetini iddia etmek safdillik 
hatta manasızlık sayılır. Böyle bir 
şehire seyyah gelmesi değil, şe-
hir halkı bile yazın böyle bir 
yerden uzaklaşmağa mecbur 

kalır. 

• • • 
,. ş.bitd h . h k '-i . . e ayat ucuzluaunun te. yen, em çiçe veren hemde 
'-r~n S•nıt semt Haller teıisi renk renk ve mevsime göre çi· 'ti 1 Yardır. Bu haller bütün çeklenerek bütün Botaziçini en 
~İıı olan 2ıdai ihtiyaçları halka nefis kokularile tatir eden ağaç-
1\~lilld tt~elidir. Avrupaoın her larla ıüılemek bütün boğaz yalı 
~ t •nıar planı yapılırken, bu ve evlerini mecburi bir şekilde 
~'tiıi~l çok ehemmiyet ve mevki beyaza boya\llmata tabi tutmak 

tı • suretile mavi deniz kenarlarının 
tıt '1., 
~Ilı •t Şartlarını ucuza temin beyaz şeritlerle çevrilmesine ve 
'~ ?tn Şehirlere seyyah celbet- arka kısımlannda dikili veya di-

St ÇIJı hiç bir çare yoktur. kilecek renk renk yeşil klorofil 
'-»~~ltrdenberi İstanbula ielen halelerile manzarayı t am maoasile 
~- ~L,~tın ancak şayana temaşa estetik bir vaziyete sokmak müm
~e değerli olan yerleri gör- kündür. 

,: .b .. ka bir şey yapmadık· Yedikuleden itibaren tren gü· 
~1 ne şehirden alış veriş .zergahını takiben Kumkapıya ka· 

k 'it ne de her hangi bir dar uzanan harabeleri, teneke ma-
~tr aldıkları görülmüştür. hallelerini, kışın bataklık vaziye· 

~~' b a"elen ıeyyah kafilesinin tine giren bostanları kaldırmak ve 
~il ltaktı~ı para ancak oto- buralara yer yer ve şehrin merke· 
~ ~Gt::raıından ibarettir. Çünkü zine amud illikamı:tte uzanacak 
~ ~İt lbodern teşkilatı havi u- asfalt yollarla çevrilmiş geniş ve 
~it otel, ne de bir lokantamız bahçeli meydanlar açmak. 

b ' Şehrin merkez kısmında bil-
~ '111 İtib t~ arla a-elen seyyahlar va· h assa tarihi binalarıo yanına rast 
~~atnıatı ve vllpurda yeme- gelecek mevkilerde ayni tarzda 

\..~tb~tnı•ktedirler. meydan bahçeleri denilen skuvar-
"' b'ı harp gemileri Kuman- lar yaptırmak faydalı olacaktır. 
11.ı ~~ •le şehire çıkan eErad ve Bilhassa nazarı dıkkati ceibe
ı''tt )llrına oıatra ile su ve- den yanlış ve lüzumsuz gösteriş ;t •ehirde su içmemelerini maksadile yapılmış şeyleri derhal 
~··' Yeo:ıenıelerini tenbih e· kaldırmak lazımdır. Mesela Tak-

11 ,, • simden Harbiyeye kadar devam 
~lıt ~1Yette suyu ve yeyeceti eden ve geçen sene bodur çit a
, t ~ltınd~ telakki edilen bır taçlarile manası7 olarak süslen· 

.' llit YYab celbi imkanları yok· mesine çalışalan ve bu sene yine 
İlt •ebrin yalnız tabii güzel- buradaki aynı çit ağaçlarını sö
~ ~•tyyab celbetmek mümkün küp daha başka bir 4ekilde çemen-

1-ıf\a lik ile ıüslemek gibi yeri olma ''Q, ~uz Buliariıtan, Ye Ro· yan ve ne fennen ve ne de man-
~Gllti p ajlar, banyolar 0 ka- bkan caiz olan şeylere artık niha
, ~i .\t..-rtlarla idare edilmek- yet v~rmek icabeder. 

\... )ftt' Ulün merkezi Anupa Bu O"ibi işler imar ve tezyin 
~;,._ 10 b · k' 1 k · • ~ ~t I(·· u ı 1 mem e etın değil, ancak zaten dar olan yürü-
~ 0 •tence plajlarına do- yüş sahasını büsbütün darahmak-

~111~ki l~k bir ecnehinin İs- tan başka bir şey sayılmaz. Hem 
j 'r, PlaJlanna gelditi görül· masrafa hem de emeğe yazık o· 

dll\"'1 Çünkü bayat pahalı, lur. 
I~~· ı, nakliye vaııtalan pa· Avrupada piyade yerlerini çi· 
. ~· çekli çemenliklerle süılemek ~sul-
~ il "ı' h•kımdaıı bu işlerin dendir. Fakat bu piyadelerin ge
·~ t'-1 '1trı~riyeti üzerine ıayet nişliği 10-15 metreden aşatı de

tQlt~l~rı vardır. Tabii ve H· aildır. Ve yanından da biz.de ol
l.~ telıkteri arttırmak için ha· dutu iibi tramvay geçmez. Hele 
t:-"t•ıi .•n Şeyler şunlardır: bu çiçekli yerleri muhafaza için 
~~ Cl tepelerini baştan ba- dikenli telli çirkin kazıklar çakıl
''- S•trıları ile süılemek boş maz. Orada halk bu aibi yerlerin . "•li ~ h~ Jetinde bulunan te- en tabii bekçiıidır. Eğer bizim bal-
' l~L •çları ataçlamak, me· kımız bu vazifeyi görebilecek mev-

. ~trıu l ~I~, b t, arguvan, at ke· kie yükselmem it iıe ; on ara böy· 
~ ti, tyıı.ı ve iÜmÜfÜ çam le manialı bahçeler yapmanın hiç 

1tı •laca yapraklı ascr bir faydasl olmaz. 
~I (•Pr1tklı erik, mağnol· Şehrin nakliye vasıtalarmı tan-

'111 7•praklannı d~kaıe· zim etmek te elzemdir. Git iİde 

Karışık Yağlar için 
Hazırlanan bir -?apor 
Vekölete Gönd:trlldi 

1 

zan ve Bursa mıntakalarıada 4,5-5 
milyon kilo pirinç istihsal edilmiş
tir. Buralarda evvelce 3,5 milyon 
kilo istihsal olıınmuttu. Boyabat· 
ta 2-2,5 milyon kilo ile Malatya, 
Diyarbakır, Beypazarı, Itdır, Eli
zığ, Antalya, Sılifke mıntakaları· 
mn mahsul6 ile beraber bütün 
Türkiyede 25 milyon kilo kadar 
pirinç alınmıştır. Romanyalıların 

piyasalarımızdan pirinç alamama
larıoıo sebebi, Mısırdan kilosu 3,5 
kuruşa aldıkları çeltikleri kendi 
fabrikalarında işliyerek ucuza mal 
etmeleriııden ileri geldiği anlaşıl
mı,tır. 

Anadolu ve Trakyadm piyasa
mıza gönderilen sadtyaa-lardan 
ltaşka Halep havalisindeı de sade
yağ getirilmektedir. Yurlun sade.
yağ istihsal eden hayvaıcılık mın
takalarından piyasamıza rönderilen 
yağlarıo bir kıamı mahdlinde ve 
mühim bir kısmı da şehrimt,de 
karıştırılmaktadır. Sadeyağlara mı· 

sır unu, margarin, vejdalin gil:>i 
maddeler kanştınldığı tubit edil
miştir. Halkımıı.a temiz ve halis 
sade yağ ve tereyağ temin edebil
mek için bazı tedbirleriıı 'alınması • 
zaruri görülmektedir. Ticaret oda- Yumurta ihracat. 
sı bu işe büyük ehemmiyet vere
rek tetkiklere başlamışbr. 

Yapılan araşlırmarlardan halis 
yağ bulunmadıiı bir defa daha 
meydana çıkmıştır. Odaca müte
hassısların da mütaleaları alınarak 
yağları~ halis olarak temin ve sa· 
taşını da idare edebilecek y~ni ~e 
kıller etrafında noktai nazarlar tı:s· 
bit olunmuştur. Hazırlanan rapor, 
!dare heyetinden geçtikten sonra 
iktisat V c:kaletine iÖnderilecekt,r. _ ,,,_ ___ _ 

Pamuk İpliği ihtiyacı 

İktisat Vekaleti tarafından pa
muk iplikl.crine mevzu narhm kal
dırılması üzerine ivlik imal eden 
fabrikalar faaliyetlerini artırmış· 
lardır. Son günlere kadar iplik 
azlığından şikayet edenler, nar· 
hıo kaldırılması ü.ıerine piyasadan 
bol miktarda iplik temin edebilmit· 
lerdir. Fabrika arın bazısı her nu· 
mara ve kalitede iplık imal etmek 
ve hariçten getiriıecek ipliklere 

rekabet edebilmek için fabrikala
rına muhtelif numaralarda iplik 
yapabilecek makine aksamı teda
rik etmiye başlamışlardır. Hariçten 
de son hafta içinde bir miktar pa· 
muk ipliğı ithar edilmiştir. 

Pirinç Rekoltesi 
1938 senesi pirinç mahsulü· 

müz ü1.erinde yapılan tahminler 
doğru çıkmıştır. Ceyhan, Trakya, 
Maraş, Tosya ve Bursada yetişti· 

rilen pirinçlerin rekoltesi artmıştır. 
Yalnız İstanbul, Trakya, Adapa· 

Azahyormuş 

Bazı alakadar tüccarlar yumur
ta ihracahmn azaldığım iddia et
mektedirler Bunlann gösterdikleri 
hesaba göre, 931 de yumurta ih
racabmı:G lQ milyon 36) bin lirayı 
bulduğu halde iki senedenberi bu 
miktar 600 - 700 bin liraya düş

müştür. 

Yine bunların iddialarına göre 
yumurta üzerinde 13 ihracat taciri 
çalışırken bunlardan . on firma, 
kontrol işleri yüzünden çekilmiş

tir. Geri k .. lan üç firma da yine 
ayni s ebeplen dolayı geçen şubat· 
ta işlerini büsbütün tatil etmişler 
ve yumurta ihracatı da bu suret
le durmuştur. Bunun üzerine yu
murta komisyonuncuları vekalete 
müracaat etmiş ve vekalet bir 
müfelti~e bu işin tahkikini havale 
etmiştir. Yalnız ihracatçılar kon
trol esaslarının iyi tatbik edilme· 
diğinden hali şikayet etmektedir
ler. 

------·~ 

Pamuk Balyalarında taş 

Türkofis müdürlüğü Almanya

ya ihraç edilen pamuk balyalann· 

dan birinde taş çıktığını haber al

mış, tahkikata başlamıştır. 

Bu fırma, lzmirden 8000 bal
ya pamuk almış, bunlardan birin
de taş çıktığını alakadar tacire bil
dirmiştir. Ancak içinden birer ki
loluk üç dört taş çıkan balyanın 
işaretleri bi ldirilmediğinden tahki
kat da müşkülata uğramaktadır. 

artmakta olan vasıtalar dar olan 
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cut nakliye vasıtalarına olan te• 
cadde ve sokaktan doldurmuştur. bacümün önü alınabilir. 
Mürur ve ubur güçleşmiştir. Bu· Sokakların aroavut kaldırımın· 
nun önüne ieçmek kolay değil- dan, bataklık ve çukurluklardan 
dir Çünkü yeniden sokak ve cad· kurtarılması en başta gelen bir iş 
de açmak imkanlarım bulmak için olduğuna göre, aya2ımızı düze 
çok büyük fedakarlıklara katlan· basabilmek için yolların ilk plan· 
mak ıerektir. da ele alınması zaruridir. 

Bunun biricik çaresi şehrin al- Ayak düze basma:ısa ne göz 
tında metropoliten kurmaktan iba· iyi görür, ne de vücud müvaze-
retür. nesini bulabilir. 

Bu meseİe üzerinde bu güne 
kadar hiç durulmamıştır. Halbuki 
şehrin istikbali için şimdiden bu 
mevzu etrafında etütler yapmalı• 

dır. Ancak bu ıayededir ki wev· 

Vücudün milzazenesi bozulun
ca sıhhatin bozulması başlar ki ; 
bizim imardan anladığtmız mana
lar işte bunlardır •.• 

L. A. KENBER 

a) ~ -NA KASALAR 

İnşaat ... Tamirat-Nafıa İş ve Malzemesi-Harita 

Trabzon - İran Transit Yolu Birinci Mıntaka 
Başmüdürlüğünden : 

t- Eksiltmiye konulan iş: Transit yolunun kilometre 
1 +oo0-63+ 300 arasında parke kaldırım, şose esash ta
miratı ve dere tahkimatı . 

Bu işlerin keşif bedeli: 233,068 lira 32 kuruştur. 
2- Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D- Fenni ve hususi şartname, 
E- Ke~if, silsilçi fiat ve metraj cetveli, 
F- Proje. 
lsteyenler bu evrakı Trabzon Nafıa Müdürlüğünden 

ve Gümüşhanede Transit Yolu Birinci Mıntaka Başmüdür
lüğünden 12 lira bedel mukabilinde alabilirler. 

3- Eksiltme 3.4.939 pazartesi günü saat 15 te Trab
zonda Transit Yolu Birinci Mıntaka Başmtidilrlilğü bina
sında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacakbr. 
5- Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 12,905 lira

lık muvakkat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikayı gös
termesi lazımdır. 

A- İsteklinin ihaleden 8 gün evvel Trabzon Villyeti
ne müracaatle Komisyonu mahsus tarafından ehliyet veıi
kası alması şarttır. 

B- Bu işe gireceklerin bir defada 100,000 liralık it 
yaptırmış olması şarttır. 

Ankara Leyazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan : 

1- istasyonda askeri furunda tamirat yaptırılacak
tır. Keşif bedeli 000 liradır. 

2- Pazarlığı 17.3.939 cuma günü saat 10 da Ankara 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Keşfi görmek istiyenler komisyona tamir mahal
lini görmek istiyenler furuna hergün müracaat edebilirler. 

4- İsteklilerin 150 liralık teminatlariyle Levazım A
mirliği Satıralma Komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Nafın Müdürlüğünden : 

31.3.939 cuma günü saat 15 te İstanb~lda Nafıa Mödür· 
liiğü Ekı;iltm~ Komisyonu odasında 19936.56 lira keıif bedelli 
Silivri kazasında yapılacak Hükumet binası mıaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmiye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık ioleri genel, husuıi ve fen
ni şartnameleri, proje, ke§if hul!sasile buna müteferri diğer 

evrak dairesinde görö lecektir. 
Muvakkat teminat 1496 liradır. • 

İsteklile rin teklif mektubları en az 15000 liralık bu . ııe 
benzer iş yaptı ğnıa dair idarelerinden almış <?lduğu veıikalara 
istinaden İstanbul VilAyetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel 
alınını=, ehliyet ve 939 yılına aid Ticaret odası vesikalarını 
havi kapalı zarflarını 31.3.939 cuma günü saat 14 te kadar 
Nafıa Müdürlüğüne vermeleri. 

İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden : 

İzmir turistik yolları inşaatına ait eksiltme ilAnında 
müteahhide 938 mali yılı içinde 100 bin ve 939,940,941 
yılları içinde dörder yüz bin lira tediye olunacağı yazılmıı 
ise de ancak 4 müteakip sene içinde yapılacak tediyat 
miktarının inşaat bedelini aşmaması pek tabii olduğundan 
sureti ilana nazaran 941 senesi içinde 400 bin lira tediye 
edilmeyip o sene içinde inşaatın yekun bedelini itmam •· 
decek kadar tediyatta bulunacağı vukuu melhuz iltibaıa 
binaen taahihen il4n olunur. 
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u gün ilan olunan ünakasalar ve üzayedelEr Listesi 
------~~--:&..-:~ ---------------·--:. ....... ~--~- ------ ··~--·----

Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

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

!!!_şaat,_!amlrat, Nafia işleri, alzeme Harita 
--..:----------------...;..--Transit yolunun arasında yap. parke, k al · 

dınm şose tamiri ve dere tahkimntı 

(şart. 12 L.) 
Silivri kazasında yap. hükumet konağı inş. 
Kavak T .. haffuzhaııe3i b ı1nyo dairesi v . s . 

tamirat ile formol evi i.ı: ş. (şa rt. 18 kr.) 
Adanada Seyhön üzerindeki regülatörün 

kapak ve teferruabnın İmal ve montajı 
işi (Şart. L. 32,50) 

Büyük Menderes sol sahilinde Pirlibey Ka· 
nah ve &mai İmalatı (şart. L 32,26) 

Elektrik makinelerinin santralında yap. te• 
meller inşaatı · 

Şehir oteli bahçe inin inşa ...e tanzimi 
Halkevi bina.:.ının üst kısmı ıle arka cihe· 

tindeki 100 m . dıvannın inşası ve bahçe· 
ıinin tesviyesi 

İzmir turistik yollan inşaatına ait tediye 
şeraitinin tashihi 

Marmaris kasaban hali hazır haritası yap. 
Tayyare alayının benLinlik ve etrafına ihata 

dıvarı ve hendek yap. 
Vali konağına yap. kapı ve pencere 
Ask. fınnda yap. tamirat 
Fişek fabrikasında 36 m. yükseklikinde 

ıaç bacaoın sökülmesi 

Kapalı z 233088 32 

,, 
Aç. eks. 

19936 56 
3j93 53 

Kapalı z. 650000 -

" 
Paz. 

Kapalı z. 
Aç. eks. 

Kapalı z. 

" 

Paz.. 

645086 17 

430 64 

18818 -
3980 38 

1000 -
HYll2 71 

579 76 
990 -
150 -

12905 - Trabzon - İran Transit Yolu 1 ı 
Mıntaka Başmüd. 

1496 - İ.ttanbul Nafıa Müd. 
269 55 İst. Liman Sahil Sıh. Merk. SAl. 

29750 - Nafıa Vek. Sular U. Müd. 

29553 45 
" 

,, " " " 

3-4-39 15 -

31-3·39 15 -
21-3-39 14 -

27-4-39 15 -

124-39 15 -

15-3-39 14 -Kütahya Belodiyoıi 

1411 as İzmir Belediyesinden 
Siverek Belediyesi 

28-339 17 -
ı -3 39 itlb. 15 g-ün 

lzmir Villyeti 

Marmariı Beled. 
765 95 Diyarbakır Lvz. SAK. 

Kayseri Vilayeti 
150 - Ank. Lvz. SAK. 
22 50 Ask. Fabrikalar U. Müd. Aok. 

4439 14 -
2e-3-39 15 -

23·3-39 
17-3-39 10 -
28-3-19 11 -

!Uiç~~· Klln k ve ispençiyari aıat, Hastane Lev. 
Ecza alit ve malzeme: 19 kalem Paz. 360 07 
Alah tıbbiye : l05 kalem 1900 _ 
ilaç ve sıhhi malzeme (şart. 1 L.) Aç. eks. 1300 -

Mensucat,_!lblse, Kundura, Çamaşır v.s. 
Çamaşır: 8200 takım 
Ynlık elbise: 1000 takım 
İş elbisesi 327 takım 

Kapalı z. 

" Paz. 

9020 -
6000 -
2125 50 

Matbaa işleri - Kırtasly!_ Yazıhane Leva~·'!'~ 
Kitab : 26 nevi 905 -
Evrakı matbua bastırılması : 8 kalem Pa:ı. 

Kereste, Tahta ve saire 

Kavak direii 6 m. : IOJ ad. • 8 m, : lOJ ad. Aç. ekı. Beh. 5 ve 7 

Müteferrik 

Bilyalı yatak : 7 kalem 
Demir hurdası 685-7IO t. 

Aç. eks. 2866 -

Ateş mukavvim muhtel ıf tuğla ve 
149 kalem (şart. 756 kr,) 

tonu 22 16 
harçlar Kapalı z. 151170 -

Yapı malzemesi: 8 çeşit 
Kurutma dolabı ile yuğurma makinesi 

teferruatı : 2 ad. 
Sülüsyon (Firestone Goodrich) 500 k. 
Flüspat : 20 t. 

ile 

Erzak Zahire, Et, Sebze v. • 

Kapr peynir : 2100 k. (temd.) 

B) Müzayedeler 
Muhtelif cins hayvan : 22 baş 
Mete kömürü : 558 kental 

Paz. 
Kapalı z. 

Pa:ı. 

Aç. eks, 

Paz. 

Nafıa Vekaletinden : 

:Eksiltmeye konulan iş : 

5800 -

800 -

1264 20 

1 - Büyük Menderes sol sahil sulama kanallarından 
l>irlibey kanalı ve sınai imalatı, keşif bedeli 645.086 lira 
17 kuruştur. 

2 - Eksiltme 12.4.939 tarihine raslıyan Çarşamba gü
nü saat 15 de Nafıa Vekaleti Sular Umum Mudürfüğü Su 
Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapıla· 

caktır. 
3 - istekliler eksiltme ıartn!lmesi, mukavele projesi, 

bayındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve proje
leri 32 lira 26 kuruş mukabilinde Sular Umum Müdürlüğün
den alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 29.553 lira 
45 kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin ya
pılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan 
bütün vesikaiarla birlıkte bir istida ile Vekalete müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu 
vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika 
alma talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ~ 
~- ; 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komiıyonundan: 
1- 105 kalem alAtı tıbbiye satın alınacaktır. Muhammen 

bedeli 1900 lira olup ilk temiuat miktarı 142 lira SO kuru§tur. 

Selimiye Ask. SAK. 
142 50 M. M. V. SAK. 
97 50 Türkkuşu G~n. Direk. Ank. 

27-3-39 14 -
?:/-3-39 1 o -
24-3-39 15 -

677 - Orman Kor. Gen. Komut. SAK. ~nk. ?:/-3-39 15 -
450 - " ,, " ,, ,, ,, ?:/-3-39 tı 
318 ~3 Ask· Fabr. U. Müd. Ank. L2o-3-39 11 -

97 90 Manisa ValiliA'i 
M. M. V. SAK. 

90- Ank. P. T. T. Müd. 

214 95 Ask. Fabr. U, Müd. Ank. 
,, ,, ,, ,, ,, 

8803 50 ,, 
" " 

,, ,, 

İıt. Komut. SAK. 
435 - M. M. V. SAK. 

,, 
" 60 - Ask. Fab •• U. Müd. Ank. 

94 82 Ank. Ln. SAK. 

Ank. Lvz. SAK. 

21-3-39 tı ._ 
H).a,.39 14 -

22-3-39 16 -

27-3-39 14 -
30-3-39 a kadar 

2-5-39 15 -

16-3-39 11 -
294.39 11 -

17-3-39 14 -
28-3-39 15 30 

15-3-39 11 -

14-3-39 
9 21 Dıyarbakır Orman Başmühendis. 2-3-39 itib. 15 gün 

2 - Eksiltmesi 27.3.1939 pazartesi gönü saat 10 da ve· 
kiilet satın alma kombyonunda yapılacaktır. 

3 - Liste ve fenni sartname hergün komisyonda görüle· 
bilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat veya makbuzlarile belli saatte 
komisymıa gelmeleri. 

Selımiye Askeri Satın Alma Komisyonundan : 
Askeri veteriner tatbikat okulu liboratuarları için 17 mart 

939 cuma günü saat 14 te 19 kalem ecza alat ve ıı:ıalzemesi 

pıazarlık açık eksiltme ile satın alınacaktır. Ecza alat ve malze· 
menin muhammen fiatı ~60 lira 7 kuruştur. ltseklilerin pa· 
zarlı~ için tayin edılen gün ve saat kat'i teminat paralarile 
birlikte Selimiyedeki Tümen Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Türkkuşu Genel Direktörlüğilnderı : 
Şartnamesi ve listesi mucibince muhtelit ilaç ve sıhhi mal

zeme mübayaası açık eksiltmeye konulmuştur. 
.Eksiltwe 24.3.1939 tarihıne rastJıyan cuma günü saat 15 

te Türkkuşu levazım bliro•unda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli Türkkuşu deposunda teılim edilmek. 

üzere 1.300 lira, ılk teminatı 97,S liradır. Şartname ve Hıteai 
1 lira bedel mukabilinde verilir. 

lsteklılerin muayyen gün ve saatte vesaik ve teminatlariyle 
birlikte hazır bulunmaları. · 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 

Komisyonundan : 
Boy 

100 takım iı elbise i 1/90 
Bedeni 
0/50 

Pa.ıart~ 

100 " " " 1/80 0/48 ~t 
100 " " " 1/60 0/46 Ilı 

5 " " " 1/60 0/42 
11 " " " 1/72 0/46 
11 ,, ,, ,, l /7i O/SO ~ 

Tahmin edilen bedeli !125 lira 50 k11ru~ olan boy 14 ııı · eır b 
den numaraları yukarıdti hizalarında yazılı a27 takını lf ~· ~ 
sesi Askeri Fabrikalar Umum MiidürlüAü Merkez Sau11al0la 
misyonunca 20.3.939 paıaıtesi günü ıaat l1 de pazarlıkla ııl 
edilecektir. Nümune her gün öğleden sonra KomisyoıaCS 
lere gösterilecektir. ~ 

Taliplerin kati teminat olan 318 lira 83 knrue ye 
2 ~ 

sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur giO 
saatte Komisyona müracaatları. 

Orman Koruma Genel Komutanlık Satın Alma 
Ko:ni:;yonundan : 

l - Orman korum genel komutanlık kıtdları ihtiyacı; ~t 
bin takım yazlık elbise kııpalı zari usulü ile ihalesi 27, ıP ~ 
1939 pazartesi günü sa3t 11 d~ Anl.:arada Yenişehirde S

0 ~ 
t•nlık biuısındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır· ·; ~ 

2 - Muhammen bedeli 6000 !ira ve muvakkat telll
1 

1 
450 liradır. . ~ 

3 - Şartnameler her giin parasız olarak konıı91" 
görülebilir. ~ 

4 - isteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beri ~ 
teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evveline kedar :ı 
misyona vermeleri ilan olunur. . 

'btl * • • 1- Orman koruma genel komutanlık kıtaları 1 

için 8200 takım çamaşır kap&lı zarf usulü ile ihalesi 27-' ~ 
pazartesi günü saat 15 de Ankarada Yeni~ehirde KoınııW 
binasındaki Satınılma Komisyonunda yapılacaktır. 

'J. - Muhammen bedeli 9020 lira ve muvakkat 
677 liradır. 

~ - Şartnameler her gün parasız olarak koıni5 

görülebilir. P 
4 - isteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla be! 

teklıf mektuplarını ihale ııaaıından bir saat evveline kadıf 
misyona vermeleri ilan olunur. 

• • • 
Astarlık bez ve çuha alınacaktır. Bak : nıUt•f~ 

ıtıtununda İstanbul Jandarma Satın Alma Konıi•Y0 tf 
IAnına. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Lev~ 
Manisa Valiliğinden : 

1- Eğitmenli köy okulları için beherindeo altmış sd: 
mak üzere 905 lira kıymetinde 26 nevi kitab satın alııııı 

2 - Alınacak kitahların listesi ve şartnamesi Ma11i5• 
tür Direktörlüğünden alınabilir. ~ 

3 - ihale martın 21 inci salı günü saat 11 de 
VilAyeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4 - Mmakkat teminat 97 lira 90 kuruotur. 

M. M. VekAleti Satıoalma Komisyonundan: 

1 - 8 kalem evrakı matbua bastırılacaktır. ı 
2 - Pazarlığı 16.3.939 perşembe günü eaat 14 ele 

let Sııtınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - lıteklilerin belli saatta Komisyona gelmeleri· 
4 - Nümuneleri her gün Komiıyonda görülebilir. 

Kereste, tahta ve saire 
• 

Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: . s 
1- idaremize 100 adet 6 metre ve tOO adet 

uzunluğunda 200 adet kavak direği münakasa il' 
caktır. 

2- Şartnamesi idaremizde mevcuttur. Mürac•11 

lere parasız verilir. . , 
3- Altı metrelik direklerin muhammen bede~ı 

8 metreliklerin 1 lira olup hepsinin muvakkat teıı>' l 

liradır· t 

4- Direkler idaremizin Kırşehir kasabasıod' 
receği depo mahallinde teslim edilecektir. p > 

5- İhale 22.3.939 da çarşamba günü saat 1 ~ j ı~ 
şehir posta telgraf müdüriyeti dairesinde icra edıl 

6-- Münakasa açık olarak yapılacaktır. 

Müteferrik 
ıı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkeı 5ııt • 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2866) lira olan yedi kale~ 
lı yatak Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü rd0

', 

tınalma Komisyonunca 27-3- 1939 pazartesi günil 
5
1 

te açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname p•'' 
rak komisyondan verilir. 



p 
~tteai ıa 

~, ~alipl rin muvakkat teminat olan 214 lira 95 kuruş 
ııı,~.90 nuınaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 

ur 01'i K . .. ti 
6 .. n ve saatte omısyona muracaa an. 

t~d • • • 3284 sayılı kanun mucibince 685 : 7 lO ton demir 
~ aaı I<ırıkkale istasyonunda teslim şartile beher tonu 
hıı tnıesinde izah edildiği veçhile 22 lira 16 kuruştan sa· 

'•nacaktır. . 

daıı Şlttnaıneler bilAbedel merkez Satınalma Komisyonun
llııııa "erilir. Talihlerin 30 mart 939 perşembe günü akşa
~~b ~adar teklif edecekleri demir hurdası kadar % 1,5 
~ dt~nde teminatlarile birlikte şartnameyi kabul ettikleri
~~r kayıd ve sarahati havi fiat tekliflerini merkez Sa-

a koınisyonuna vermeleri. 
• ~t, * • T abmin edilen bedeli 151170 lira olan 149 kalem 

~ t rnukavvim muhtelif tuğla ve harçlar Askeri Fabrikalar 
~.u~ tııüdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 2/5j939 
~t ?~rıij saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna-

llır.a 56 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
~l' alıbterin muvakkat teminat olan 8808 lira 50 kuruşu 
~o~ teklif ınektublarını mezkur günde saat 14 e kadar 
~ıı~10na vermel~ri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
·~tt 2 

'V'e 3 üncü maddelerindeki veıaikle mezkur gün ve 
t koınisyona müracaaGeri. 

• ~tc '. * Tehmin ·edilen bedeli 800 lira olan 20 ton flüspat 
b~~~1 Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satınal_ma ~om~syo· 

;e 
28.3.939 ıalı güuü saat 15,3() da açık ekSlltme ıle ıhale 

tektir 
Sarı · · d ·ı· l' . narne parasız olarak Komısyon an ven ır. 

u alıplerin muvakkat teminat olan 60 lira ve 2490 numaralı 
~?11 2 vt 3 meddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 1
'
1YQnuna müracaatları. 

lat b ~ arı ul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

ç'fi:llli kışlasında yaptırılacak tamirat için lü~umu olan 
Yapı malzemesi satın alınacaktır. Pazarlıgı 16 mart 

Ui ~tr§eınbe günü saat 11 de yapılacaktır. İsteklilerinin 
"itin ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko-
101111 ... _ 
~ gelmeleri. 

&!·ı 111 
Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

ı ...... Tahmin edilen fiyatı 5800 lira olan iki adet ku-
~~ dolabı ve yoğurma makinası ile teferruatı kapalı 

2~ksil~eye konulm~ştur. . .... 
) Eksıltmesi 29 nısan 939 cumartesı gunu saat 11 

~~lacaktır. . .. . ~ 
hk teminatı 435 liradır. Şartnamesı hergun Mıllı 

cta VekAleti Satınalma Komisyonundan alınabilir. 
• 

' "' 1- 500 kilo (Firestone Goodricb) marka sülüs-
•ıttı.. l 7 939 .. .. t dt V .. a ınacaktır. Pazarlığı 1 .3.1 cuma gunu saa 
ı..._ tkalet Satınalma Komisyonunda yapıla~aktır. 
f İsteklilerin belli gün ve saatta Komısyona gel-
ı, 

İstanbul Jandarma Satrnalma Komisyonundan : 
Tahmin İlk te· ihale günü Ye saati 

~i~da · · 
bedeli minatı 

rı ve cınsı Li. Ku. Li. Ku. 
~il ----

't }t~?rı rnetre kur;u· 2724.80 
~ lll 1 mil yon metre 
~ıı 8~.ara ipliği. 
1 ta Yliı metre silin- 336.00 
~ rı'"içe. 
eıte k 

e ~ ırmızı ve on 
biıı llı,ıj çuha. 
1 llded b'· ··k t tq.. uyu ma 
'd U~rııe ve bir mil· 

~il d~: dört delikli 
~Qçıı~ ille ve on bin 

kopça 

85.-

1288.00 

204.36 

25.20 

6.38 

96.60 

27 .3.939 pazartesi 
saat: 10 da 
açık ek iltme. 
27.3.939 pazartesi 
saat: 11 de 
açık eksiltme. 

~ııı 1709.06 128.18 

Qç ~· tre kurşuni ve 7373 90 5!l3.04 'l7 3.939 pazartesi 
t!ı~ btı nletre beyaz saat: 15 de. 
l l. Kapalı zarf. 

}~~Cin i, mikdarı, tahmini bedeli ve ilk tcminntı yukarı· 
'qe On kalem dikim malzemesi ciuslerine göl e hiz..ıbnuda 
~- ~!ar~h ve saatlerde İstanbul Gedıkpd§& Janda~ma ~a
'u rıııo)} onnııdcı. Lir kapalı zari ve ıki açık eksılınıe ıle 
~~a<!aktır, 

}llııd Şartnamelerle nümııne \'e evsaf hergün adı geçen ko
l 3 a görülebitir \'eya şartname bedelsiz aldırabilir· 1 ~ tt'.2490 sayılı kanun şartlarını haiz istel:lilerin vesika 
tı-. ttı1ı:ıat1arile yazılı gün ve saatlerde komisyonda bulun
~~ ~:d:apalı ıarflarını ihale gün ve ıaatiııden bir saat . ev· 

r İornisyona makbmı karşılığı olarak Yermelerı. 

l~ 

~llhı ••bibi ve yazı itleri Direktarü: lımail Girit 
Baııldıtı yer: Merkez Baıııme•i Galat 

rvfanakaaa Guetesi 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1- Müteahhit nam ve hesabına alınacak olan 2100 
kaşar peynirinin eksiltcesinde istekli çıkmadığından 3 3. 
939 dan itibaren bir ay müddetle pazarlığa konmuştur. 

2- Muhammen bedeli 1264 lira 20 kuruş ulup ilk te· 
minab 94 lira 82 kuruşLur. 

3- İlk pazarlık giinü l 5.3.1939 çarşamba günü saat 
11 dedir. 

İstanbul Levazım Amirliği Sahnal a Komisyonundan: 

4000 kilo yataklık kuru ot alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 16 mart 939 perşembe günü saat 15,30 da Topha
nede Levazım Amirliğı Satınalma Komisyonunda yapıla
caktır. isteklilerin kati teminatlarile belli saatte komisyo
na gelmeleri. 

y E R 
Ankarn Levazım Amirliğı Satınalma Komisyonundan : 

1- 22 adet muhtelif cins hayvan mezbaha civarında 
hayvan pazarında nJeni surette satılacaktır . 

2- Taliplerin teminat ve paralarile birlikte 14.3.939 
salı günü saat 8 den itibaren pazarda bulunmaları. 

1 inhisarlar U. M ü d Ü r l Ü ğ Ü n d e n : 1 

Cinsi 

Likör koymak 
için 320 şer 
litrelik yerli 
Bakır kap 

Mik· Muh. 
darı Bedeli 
adet Lira Kr. 

15 2452 05 

%1,5 
teminat 

L. Kr. 

183 90 

Ekailt· 
mea11a 

tekli aaab 

Açık elu. 14 

Melanjör l 3420 66 256 54 ,, ,, 15 
1- Şartname ve pılinları mucibince yukarda cins Te 

miktarı yazılı 2 kalem malzeme ayrı ayrı eksiltmeye kon· 
muftur. 

il- Muhammen bedellerile muvakl.:at teminatları hi-
zalarında gösterilmiştir. , 

111- Eksiltme, 17 Mart 938 tarihine rastlayan cuma 
günft hizalarında yazılı saatlerde Kabataşda Levazım ve 
Mubaya t Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler ve likör kapları pılAnları laer gün 
sözü geçen Şubeden parasız alınabileceği gibi melAnjör 
pılAnda görülebilir. 

V- Melanjör için münakasadan evvel taliplerin mtiı
kirat fabrikalar şubesine müracaatla bu gibi işleri yapabi
lecek atölyeleri bulunduğunu tesbit ederek vesika almala
rı lazımdır. 

VI- İsteklilerin eksiltme ıçın tayin edile• gün Te 
Diyarbakır Orman Başmühendisliğinden : saatlerde % 7,5 güvenme paralarile ve veıikalarile birlikte 

Miktarı 

Kental 

558 

Cinsi Vahit fiatı Temı·natı mezkur Komisyona gelmeleri ilAn olunur. (1242) 4-4 

Meşe kömürü Kuruş Kuruş 

22 9,21 

1- Diyarbakırın Eğil kazasına .bağlı gfilsur devlet 
ormanından çıkarılacak 558 kental meşe kömürünün 2.3. 
939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle müzayedeye ko-
nulmuştur. 

2- Şartname ve mukavele 
de görülür. 

projeleri orman dairesin· 

3 - Satış umumidir. 

Ankara Valiliğinden : 

Muhammen keşif bedeli 

Ada Parsel 

228 2 

Lira 

600 

Kuruş 

00 

Depozito 
Lira Kuruş 

45 00 

---

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttirma 
ve .Eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş : Heybeli verem anatoryomu asanıör 
inşaatı işi keşif bedeli : 6000 lira 

Muvakkat garanti : 450 lira 
Heybeli Yerem sanatoryomu asansör inıaab işi açık ekıiltme• 

ye konulmuştur. 
Eesiltme 18. 3, 939 cumartesi günü ıaat 11 de Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında karulu komiıyon• 
da yapılacaktır. Keşif bedeli, muvakkat garanti miktarı yukarda ya· 
zılıdır. istekliler şartname ve keşif evrakını 30 kuruş mukabiliade 
komi~yondan alabilirler. 

1- Bahriye caddesinde eski Yiğenbey maliye şubesi 
işgalinde bulunan binonın kereste ve tnşlarile ve sair mal· 
zemesi müteahhide ait olmak üzere hedmi ve yerinin şartna .. 
mesi mucibince tesviyesi işi açık artırınnya konulmuştur. 1 

2- jhale 22.3.939 günü saat 16 da Defterdarlıkta 
toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3- İstekliler hizasında yazılı teminat makbuzu veya ;..ıliililiirzım1t::ElilCl5Cliilliiillilmal ____________ .. 

İstekliler cnri seneye ait ticaret odası vesikaıile 2490 ıayılı ka
nunda yaıılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubu ile birlikte bu işe benzer 5000 lirahk iı yaptı· 
ğıoa dair eksiltme tarihinden sekiz gün evvel Istanbul vilayetinden 
almış oldukları ehliyet vesikalarile birlikte belli gün ve saatte ko· 
misyona gelmeleri. (1399) 

İstanbul elediyesinden: 
mektubu mukabilinde ve Nafıa Müdürlüğünden alacakları 
ehliyet vesikasile birlikte adı geçen gün ve saatte komis
yona gelmeleri. 

4- Bu işe ait şartnameyi görmek ve izahat almak 
isteyenlerin Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne müra
caatları. 
~~~~~~~~~~~~~~~~---Mo!! 

4 üncü sayfadan devam 
Hangar inşaatı (Seyhan Naha Müd.) No 990 
Bulaur (lst. Komut.). No 991 
• Numara plaklara (lıt. Beled.) No 991 
Kuru fa11ulye (İst. Komut.) No 99l 
Mutabiye malzemesi (İst. Komut.) No .. 993 
* Buz dolabı (İst. 3 üncü İcra Mem.) No 993 
Nohud (I.t. Komut.) No 993 · 
Amerikan bezi (Tophane Lvz.) No 994 
Dolap, kereate, k!tit, çimento, künk, köşebent U. demiri, deYaİ 

ampul v. •· (lııt. Beled.) No 994 
Pirinç ve kuru üzüm ~Vize Tümeni) No 994 

Keşif bedeli 27043 lira 17 kuruş olan Çatalca kaza11 elektrik 
santral binası, şehir şebekesi, muhnrrik ve muvellid makineler ve 
teferruatı işi pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakile şartna11>;esi 13.5 
kuruı mukabilinde Levazım Müdürlükünden alınabilir. l tekliler 
2490 sayılı kanunda yazılı vtsikadan başka Nafıa Vekaletinden bi· 
rinci ıınıf ehliyeti haiz oldukuna ve bu gibi elektrik işlerini mu· 
vaffakiyetle yaptıA-ına dair ibraz edecekleri fen ehliyet veıikalarile 
2028 lira 24 kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
20.3.939 pazartesi günü saat 14,30 da Daimi Encümende buluama· 
lıdırlar. (1410) 

-

• N N ~·n 

0.0.YOLLAQI iŞLETME U. MUOUQLUGUNDEN 

Muhnmmen bedelleri ve muvakkat teminallan atatada yazılı 
iki knlem makina 24.4.1939 pazartesi günii aaal 15 de ayn ayrı 
kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında 1atm alınacakhr. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği yeıikalan ve 
ekliflerini aynı gün saat 14 de kadar Komisyon ReiıliA-ine verme
leri lazımdır. 

~ Şartnameler parasız olarak Ankarada Malıem• daireainden 

Vapurlara, trenlere vaktinde yetişebilmek için 
Umum saatçılardan metanetile Ünalan 

teminatlı 

II 
Saatlarını ısrarla isteyiniz. 

.. ·-"'- ·- . : .,. _,.,.-,..:_ 

Haydarpaşada Tesellüm ve ıevk ıefliğ"inden dağıtılacaktır. 
(1493) 3-4 

f' 
Muhammen B. I'• 

~ No Malzemenin cinsi Lira 
Muvakkat teminat 

Lira 

~ 

1 

1 Bir adet susta muayene tezgahı 12000 900 
1575 il Beş adet motörlü hava kompre.söril 21000 

- ~:-.r w. _ a ~ ~' .,i. - -- r~-

SAYIN MÜTEAHİTLERIN 

NAZARI DiKKATiNE 
Teahhüt edeceğiniz binalardaki bilcümle 

Elektrlk Tesisatları 

mükemmel ve müsait ıeraitle yapılır 

Nafıa Vekaletinin 2 el ıınıf 
El ktrik teal1atc111 ehliyetname.ini haiz 

SAIT SAVCI 
Beyoklu, Tünel Meydanı, 517 

2 ci kat Tel. 42956 
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Telephonc: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Priıt Caatioa. Lieu d'adjudiHtioa et du 

Cahier du Cbar•es Jours Heures d'adjadicat. utimatif pro'Yiıoire 

A) Adjudications au Rabais 

Conatructlons - R6paratlons - Trav, Publl~~·ı de Oanstructton-Oartographle 

Conıtr. chauss6e et trn'Y. reoforcement 
riviere (Cnh. eh. L. 12) 

Coostr. konak gouvernemcntal bouı Si
livri 

Repar. bain ete. et constr. maison formol 
au Lazaret de Knak (Cah. eh. P. 18) 

Constr. et montage couvercle riıulateur 
sur Seyhan a Adana (Cah. eh. L. 32,50) 

Constr. et trav. d'arts eanal Pirlibey sur 
littoral ıauche Büyük Menderes (Cab. 
eh. L. 32,26) 

Constr. mur fosse autour d6p6t benzine 
du Reıiment d'aviatioo 

Conatr. portes et fenetres au konak Vali 
,, mur et ı:arrangement jardin a la 
Malson du Peuple 

Conıtr. fondemenll a la eentrale machi· 
nas el,ctr. 

Constr. et arrangement jardin h6tel ville 
Rip. au four milit, 
Demoliton ebeminee en tôle de 36 m. 

a la fab de eartouehes 
Rectification de1 conditions de payement 

de Ja conıtr. des routes touristiques 
d'lzmir 

Dre11ement carte etat actael Marmaris 

Pli each. 

,, 

Publique 

Pli caeh. 

,. 

" 

Gre a 2''' 

233068 32 

19936 58 

3593 i3 

650000 -

645086 17 

10212 71 

579 76 
3980 38 

430 M 

Pli eacb. 18818 -
990 -· 

Gr6 i gre 150 -

Pli eaeh. 1000 -

12905 -

1496 -

?69 65 

29750 -

2955a 45 

765 95 

14Jl 35 
150 -
22 50 

Dir.Prineip Route Transit Trabxon·lran 3439 15 -

Dir. Travaus Pub. İst. 

Com Ach. Office Sanit. Littoral 
Port l.t. 

Minist. Trav. Public Dir. Gen. 
Aff. Hydrauliques 

" 
• Com. Aeh. lnt. Diyarbakır 

31-3-39 15 -

ıı-ı.39 14 -

27-4.lU ti -

12-4-39 15 -

20·3-39 15 -

23--3-39 Vil. Kayseri 
Munlcip. Si.erek 15 joun a partir du 1 ·3-39 

" 
Kütahya 

,, iz mir 
Com. Ach. lnt. Ank. 
Com. Acb. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

VU. lzmir 

Mu•İoip. Marmaris 

l~-3-39 14 -

28-3-39 17 -
17-3-39 10 -
28~.J9 11 -

4-439 14 -

Prodult Chlmlquea et Pharmaceutlquea-lnatrum nta Sanltalre•f ourniture pour Hopltau.x 

ln.truments et produits pbarmaeeutiques: Gre a a-re 360 -
19 lota 

lnstr. medicaux: 105 lota 1900 -
Medicaments et articles sanitaireı (Cab. Publique ldOO -

eh. L. 1) 

Hablllamant - Chauaaurea - Tlssus - Culra 

Linge: 8200 complets Pli cach. 9020 -
Uniformes d' ete: 1000 completı ,, 6000 -
Habitı de trnail : 327 

" Gre i ırr' 2125 50 

Travau.x d'lmprlmarle - Papetarle 

Li vreı : 26 p. 905 -
lmprimh : 8 lota Gr6 a rre 

Bola da Conatructlon, Planches Poteeu.x ete. 

Poteau en peuplier: 100 p. de 6 m. et 
100 P• de 8 m. 

Combuatlble - Carburent - Hulle• 

Coke allemand : 36 t. 

Dlvera 

FIU1spat: 20 t. 
Coussinets a billes: 7 loh 
Fer eamelote: 685-710 t. 
Briqueı et mortiers rCfractaires: 149 lotl 

(Cah. eh. P. 756) 
Materiel de constructioo : 8 lota 
Armoire de dbıecbement, et machine 

petrisaage avec acce11. : 2 p. 
Solution (Fireston Goodricb): 500 k. 

Provıalona 

Viande de mouton 
Fromage kacher: 2100 k. (aj.) 

Publique la p.5 et 7 -

Publiqae 888 -

Publiqae 800 -
~66-

la t. 22 16 
Pil caeh. 151170 -

,, 

Gr~ a rre 
Pli caeb. 5800 -

Publique 
Gre a i'r~ 

770 -
1264 20 

B) Adjudications a la surenchere 

Animaux de diff. sortes : 22 l!tes 
Charbon de bois de ebene: 558 quintaus 
Boia dı conıtr. et arbreı Pli cacb. 

Com. Ach. Milit. Selimiye 17·3-39 14 -

142 50 Com. Ach. Min Def. Nat. Ank 27-3..a9 10 -
97 50 Dir. Gen. Türkkuşu Ank. ~3-39 15 -

677- Com.Aeh.Dir.Gen Protee. For~ts Ank. 27-3-39 15 -
450 - ,, ,, 27-3-39 il 
318 83 Com. Ach. Oir Gen. Fab. Mil. Ank. 20-3-39 11 -

97 90 Vilayet Manisa 21-~ 11 -
Com. Ach. Min. D'f. Nat. Ank. 16-3-39 14 -

90 - Dir. P.T.T. Ank. 22·3-39 16 -

74 10 Dir. P.T.T. İıt. 29.J.a9 15 -

60 -
214 95 

Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 28-3-39 15 30 
,, ,, 27-3-39 14 -

" 8808 50 
,, 
• 

jusqu'au 30-3-39 
2-5-39 15 -

Com. Aelt. Comm. Milit. İat. Fındıklı 16-a.S9 11 
4M - Com. Aeb. Minist. D~f. Nat. Ank. 294a9 11 

" 

H6p. Malad. Contarieuı~ı bmir 
94 82 Com. Ach. Int. Ank. 

17-3-39 14 -

28-3-~9 11 
15-3-39 ı 1 

Com. Ach. lnt. Ank. 14-3-39 - -
9 21 lnırbieur For6ts Diyarbakar 15 jourı a partir 2-3-39 

29 - Prepoı6 For6tı Gireıon 17-3-39 16 -

1 

AVIS OFFICIEL-
·~ 

De r Administration Generale des Chef1l1 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 

Differentes picces de rechange pour \\&gons a co115 

dont les valeurs estimatins et garanties provifıoireı ~"~~el 
quees ci-baa ıeront achetees eparement par voic d'adJ11 ~ ~ 
sous pli cachete le Mardi ıs Avril 1939 iı. 15 h. au ıo ~ 
l' Administration Generale a A u kara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remetır~ır-
Presidence de Ja Comission le jour de l"adjudication .ıbl 
14 h. leurs offres, les garanties provisoires indiquees cı· 
les certificats exiges par ]a loi. 1 ı 

Les Cahiers des charges sont distribues gratuiterne~ı 
kara par le Service dt:s Approvisionnements et a HaY .A 
par Je Bureau de Reception. (1617) Z 

1 

No. d' 
adju. 

Espece de materiels Quan tite V aleur 
estima. 

l Des pieces de rechange po11r 
wagons telles que: plaques 
de garde, crochets de trac-

articte· 

tion, attelages, Ptc.... 23 
2 Essieux montes avec leurs 

bandages Pce . 420 
3 Boites a graisse compleıes ,, 900 

Ltqs. 

52.837 

6~.680 

18.3SO 

Memento des Fournisş~ut5 

Mardi 14.3.939 

~ 
Chaudiere i vapeur ane accessoires (Dir. Gen. Monop·) 4 

, R~p. toiture (Dir. Palais Nat.) No 972 
Constr Bureaa Fiscal (Defterdarat lst.) No 975 
• Bois (Dir. Foreb Samsun) No 976 . 
Rep. bateau Aydin reis (Ministr. Def. Nat. Int. Marit.) ~o 
Chaudrons en cuine llnt. Tophane) No 979 
Avoine (lnt. Tophane) No 981 • ti 
Pompe centrifuıe a moteur eleclrique (Chemins de fer Eti 
Rep. etablissement Karaataç (Munieip. lst.) No 981 pE 
Prôduitl pbarmaceutique et articleı unitaires (Minist. 

No 980 
Constr. monumeot a Gircson (Municip. Gire.on) No 986 
Appareil• de dipre1Sion (Municip. Ank.) No 986 
lnstrument de meınre de pres ion (Minist. Def. Nat.)' No 
Gantı (lnt. Tophane) No 989 
Constr. Hanıar (Dir. Trav. Pub. Seyhan) No 990 
Bles concaHea (Command. Ist.) No 991 
• Plaques num6rotees (Municip. Ist.) No 991 
Harıcotı secs (Command. lst.) No 992 
Articles de 1ellerie (Command. Ist.) No 993 
Poiı ehiches (Command. lat ) No 993 
Toile americaine (lnt. Tophane) No 994 
Armoire, bois de constr. cadeuu, eiment, tuyaux, fer cO 

U, ampouleı ete. (Muoicip. lst.) No 994 
Riz et raisin sec (Div. Vize) No 994 

Müteahhitlerin 

Salı 14.3.939 

Buhar kazaoı maateferruat (İnhisarlar U. MOd.) No 95ı 
Çata tamiri (Milli Saraylar Müd.) No 972 
Maliye şubesi in,. (İst. Defterdarlıtı) No 975 
• Odun (Samsun Orman Müd.) No 976 J 
Aydinreis mesaha ıemisi tamiri (M. M. V. Deniz Lfl 
Kapaklı bakır tencere (Tophane Lvz.) No 979 
Yulaf (Tophane Lvz.) No 981 
Elektrik motörü santifrüj tulumba (D. O. Y.) No 981 ı 
Karaağaç müesaesatında yap. tamirat (İst. Beled.) No gS 
Ecza ve malzeme (M. M. V.) 980 
Abide inşaatı (Gireıon Beled.) No 986 
Tazyik dü9Ürme aleti (Ank. Beled.) No 986 

,, Mesaha ,, (M. M. V.) No 982 
Eldiven (Tophaae Lvz.) No 989 

Devamı 3 üncü ıayfada 


