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SmlıEJ< T 
l-1.A.BE RlıERi 

ıt lllf\l•r BI "'" zden Bahk l lan ihr~catta. i.hracatçılan~ talep-
•ervesi Allyorlar namelermde bıdayette gosterdik-

~ı Al . leri ihraç mallarımn bil~hare değiş-
Q b 

1 
lllan fırmaları piyasa- tirilmesi caiz deiildi. lktısat Ve-

. '-ıij 1 ık konservası almak ü- kaleti ihracatı kolaylaştırmak için 
i\i fit'tcaa.tta • bulunmuılardır. talimatta yeni bir tadil yapmışhr. 
• ~1lllaya. bir mikta~ bal~k Bu tadile göre, talepnamelerde 
. Fir •atılmış ve gonderıl- evvela gösterilen ihraç malı fiilen 
tttQı'lllala.rın lemaslan iyi ııe- ihraç edilmezden evvel takas hey

~lı.L lf ve konservacılar ile tlerine müracaat halinde bir defaya 
ı.. "'llt b• l ... 'iti.,. ası olmuştur .. Holan· mahsus olmak üzere değiştirile-

"'•'( . 1 tç 1) .unanııtan ve sveç ve ceği kararlaştırılmıştır. Bu ihraç 
ttct,

11 
•nıaıarka gibi memle· mallarımızın takas yoluyla ibra· 
;~lık almakta olan Al- cında tüccara yeni bir kolaylık 

tt'-ıele ~rkiye !:>atıklarına ter- gösteri!mi,tir. 
'"- rı ~•lık konservalarımı-

1 ~Ukemmcl şeraitle ya· 
il ~0.:.termeldedir. Yeni ta
t trıaı için ihracatın artabi

dtlilet etmektedir. 

---·--~-

Ankara Borsası 
13-3-939 

~~etıer Birliğ Tiftik 

'1 Ah yor 
'-ne · d 'f 'k 

11 ol pıyaııamız ~n tı tı 

~ 
1 
an Sovy~tler lngiltere· 

• 
Londra 
Nevyork 
Pariı 

Milin o 

ÇEKLER 

'-. . llreUle fazla mal satıl- Cenevre 
l\~ll ,~ tiftik piyasasilc ya- Amderdam 
:"Q11 S kadar olmuılardır. Berlio 
. \~t 0 \'Yellerin ilk parti ol· Brüksel 
b,k~ \'e yeni kırkım mevsi· Atina 
~ •llleden yüz bin kiloluk Sofya 
• &lllaltn aldıkları haber alın- Praı 

' llt bıaltarm kilosu J 25- J 30 Madrit 
1 '-lı~•tnda verilmiştir. lnıi· Varşova 
~iıı ~~ lif tiklerden ııon üç Budapeıte 
"ttıt 0 Yiiklenerek ihraç 0 • Bükreş 

r, Belgrad 

-~-.....______ ____ - Yokohama 
Stokholın 

Moıkova 

5.93 
126.40 

3.3525 
6.65 

28.7475 
67.142j 
50.i 175 
21 275 

1.0825 
1.56 
4.3325 
5.93 

23.845 
24.9675 
0.9()j0 
2.8375 

34.62 
30.5325 
23.8525 l~ ' laUmatnames~ 

"1· " işı . 
1 ıc.a,1 tnoin tibi olduğu es· 
" nallı• •• k ESHAM n TAHVİLAT 

llııtbte . ye iore, ta as yo· 
lıf memleketlere yapı- Ergani . 19.975 

Siverek Belediye Başkanlığından : 
.\t'tll tvi binasının üst kısmı ile arka cihetindeki yüz me· 
lf hed u~undaki divarıoın inşası ve bahçesinin tesviyeainin 
'~ Gtı e~ 3980 Jiıa 38 kuruştur. 1 mart ~39 tarihinden iti
~lar111 1§ gün muddetle açık eksiltmeye konmuıtur ialip 
'tl}'tizde yedi buçuk pey akçe.5İ ile Siverek belediyesine 

•rı il in olunur. 

~\:ı İzmir Belediyesinden : 

ı_hıtncuiar civarında 935 sayılı sokakta yeniden 
-., 

1
C'Jc helA Baımühendislikten ücretsiz alınacak ke

' •rtnaı:neıi veçhile açık eksiltmeye konulmu~tur. 
1.ttlııuen bedeli 478 lira 55 kuruı olup ihalesi 28.3.939 
~t 

111 
•aat 16 dadır. İştirak edecekler 35 lira 90 kurut 
•kbuzu ile Encümene gelirler. 

(l(\(\.. Marmaris Belediyesinden : 
it """'J ı · "b.rit ıra muhammen bedeli Marmaris kasabasının hali· 
~bir "•1tıın 4.4.~39 salı günü saat 14 te ihale edilmffk 
._~r. ı,;>'kı?1flddetle ve kapalı zart uınliyle eksiltme k.onul
;"'ttı, ... e . ılerin teklif mektupları ve muvakkat teminatları 
~ '•1nde yazılı evrak vesaiki lAzimeleriyle birlikte ihale 

e,,el belediye ıncümeniPe milraoaatlı makbuz mu· 

kabili vermeleri ve bu işe a~t şartnameleri görmek istiycnlerin 
Marmaris Belediye reisliğine ıntiracaat etmeleri ilAn olunur. 

İstanbul Liman Sıbil Sıhhiye Merkezi Elc.siltıne 
Komisyonundan : 

Merkezimize ait Kavak Tahatfuzbanesi banyo dairesi ve 
nıütrferrik tamiratı ile formol evi inşası açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

A - Tahmin bedeli 3593 lira &3 kuruştur . 
B - Buna ait ~artrıameler Meıkezımiz Levazımından 18 

kuruş mukabilUıde alınır. 

C - Ekeiltme 21 maı t 939 ıalı gürıü saat 14 de Galatada 
Kam Mustnta pa~a sokağında yukarıda yazılı tksiltme Komiı· 
yorıunda yııpdacaktır. 

D - Muvakkat teminat parası 269 lira 55 kuruştur. 
E -'Eksiltmeye girecekleıirJ hu gibi işler }PptıkJarına dair 

Nafıa idaresinden veya Merkezimizden verilmiş bir vesika ib
raz etmeleri şarttır. 

Kayseri Vilayeti Kııciimeninden : 

Bedeli keşti 579 lira 76 kuruş olan vali konağı pe
0

ncere 
ve kapılarına ait tel pencere ve kapılar yaptırılacağındao ta
liplerin 2tt.3.939 tarihine kadar t!ncümen kalemini müracaatları 
füln olunur • 

lzmir Belediyesinden : 
Yapılacak §ehir oteli bahçesinin inşa ve tanzimi kapalı zarfla 

eksiltmey~ konulmuştur. Şattname ve vahidi fıat cedv~li bag 
mühendislikten istenir. Muhammen bedeli 18818 !iradır. İha
lesi 28.3.939 salı güııü saat on )edidedir. 2'190 ~ayılı kanunun 
tarifatı dairesinde hazırlanmış teklif mektuplaı ı ihale günü aza
nıi saat 16 da encümende riyasete verilir. Muvakkat temioatı 
1411 lira 35 kuru~tur. 

İzmir Nafıa Müdürlüğündeıı : 
i~OOO lira keşif bedeli İzmir k tz ensti1üsfı birinci kısım 

inşaatının 11.3.939 da yapıları kapa~ı eksiltwesiııde teklif olu
nan fiatler IAyık hadde görülmediğinden mezkur eksiltmenin 
pazarlıkla yapılmasına karnr verılmi~ olduğnndau isteklilerin 
16.3.939 perşembe günü ıaat on be~e kad ~ r İzmir Nafıa mü
dürlüğündeki komisyona baş vurmaları. 

Diyarbakır Levazım Amirliği Satmalma Kombyonuı ıdan: 

1 -Yapılacak iş: Tayyare alayının benzinlık etrafına 
ihata <lıvörı ve hendek yapılacaktır. 

2 - Eksiltmesi : Levazım Amirliği 
nunca 20.~.939 pazarteıi günü saat 15 
yapılacaktır. 

Satınalma Komisyo• 
de kapalı zarf usulile 

3 - Keı.ii bedeli 10212 lira 7 l kuru§ olup ilk teminatı 
765 lira 95 knruştur. 

4 - Bu işe ait keşif proje ve şartname her gün io zama· 
nındu komisyonda görülebilir. 

5 - isteklilerin bu işin ehli olduklarına dair nafıa mil· 
düdüğünden ehliyet vesikası alrnabı ve ynhut ayni t' \'bafa haiz 
bir fen memuruna y11ptıracağına dnir noterlikten musaddak· 
senet, iLraz etme si mecburidir. 

Naha Vekiletinden : 

Eksiltmiye konulan iş : 
l - Adauada Seyhan nehri üzerinde in~a edilmekte olan 

regülatörı kapak ve teforıüatmın imahle montaj işi ke~it bedeli 
"650,0QO,, liradır. 

2 - Eksiltme ?.7.4.939 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 15 tc Nafıa Veknleıi Sular Müdürlüğü Su Eksiltme Ko· 
mioyonu orlıısında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme §Elrtnamesi, mukavele projesi, ba· 
yındırlık i~leri gtmel şartnamesi, foııni şartame ve projeleri 
"32,, lira "50,, kuru~ mukabilinde Sular Umun Müdilrlüğün
den alabilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin •29, 750,, lira
lık muvakkat teminat Yermesi ve eksiltmenin yapılacağı gün
den en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla 
birlıkte bir isthla ile Vekilete müracaat ederek bu iıe mıh· 

sus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
şarttır. 

Bu nıiiddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar ekıilt
miye iştirak edemezler. 

S - İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazıh 
saatten bir saat evveline kadar Sular Umum .Miidürlüğüne 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Askeı i Fabrika] ar Umum Müdiirlüğü Merkez Satınalama 
Komisyonundan: 

Fişek Fabrikasında mevcut 36 m~tre yiik:sokliğinde 
aç bacanm sökülmesi: 

Keısif hedel lnO Jira olan yukarıda yanlı iş ı.\.ıkeri fabri
kalar umum ıniidürlüğü Merkez Satınalma Komi!lyonunca 
28.3.939 salı günü saat 11 de pazarlık.la ihale edilecektir. Ta· 
!iplerin şartnameyi görmek üzere her gün öğleden sonra ve 
pazarlığa iştirak için kati teminat olan 22 lira .Su kuruola 
mezk1lr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Kütahya belediyesinden: 

Yeni gelecek elektrik makinelerinin santralda yapılaeak 
temelleri in~aatı pazarlık suretile açık eksiltmiye koaulmtııtur. 
Bedeli k ıfi 430,64 liradır. Pazarlık 15.3.939 çarodmba günü 
saat 14 de belediye encümeninde yapılacaktır. Keıifname bele
diyeye müracaatla görülebilir. lstel;.Jilerin teminatlarile beraber 
}evmi melkı'.irda belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

Kuyucak Belediye Reisliğinden : 

1 - Eksitmcte konulan İf kuyucak nahiyesi belediye mıntaka
sının müstakbel imar planı için eaaa haritasının yapılmaaıdır • 

2 - Kasabanın on hektar meskun ve 80 hektar gayri meak611 
kısmmın haritası yapılacaktır. 

3 - Muhammen kıymet bedeli meakun kısmı 18 lira gayri 
meskun kısmı 15 liradır, keşif bedeli 1380 liradır. 

4 - İhale müddeti tarihi ilandan itibaren yirmi gün olup ihale 
27.3.939 pazartesi günü saat 14 tedir. Eucümen huzurunda yapıla· 

caktır. 

5 - Nafıa meclisinin 18.3.936 gün ve 29 sayılı karariyle taı
dik edilen şehir ve kasabaların hali hazır haritalarının alınmasına 

aid şartname muhteviyatı ve teferruatı daireıinde harita yapala· 
caktır. 

6 - İhale kapalı zarf usulü ile 2490 sayılı artırma ve ekıiltme 
kanunu hükümlerine g6re yapılacaktır. 

7 - Münakasaya iştirak edeceklerin beıioci maddedeki şartna• 
me mucibince icap vesaiki encümene etmeleri ve % 7,5 teminatı 

muvakkate akçasını belediye aandığma yahrmağa mecburdur. 
8 - Teklif mektuplan 4 üncü maddede yazılı ıaaten bir ıaat 

evveline kadar Kuyucak belediye encümenine verilmiş veya poata 
ile ıönderilmiş olmaıı lazımdır. 

Kandılli Kız Lisesi Sabnalma Komiıyonudan : 

29.3.939 Çartamba gilnü saat 11 de latanbulda Beyotlunda 
istiklal caddesinde 349 numarada Liseler Muhaaebecilitiode toplanan 
okul eksiltme komisyonunda 2291 lira b9 kurut ke~f bedelli KH· 
dilli Kız Llseı;i tamirab açık eksiltmeye konmuttur. 

Mukavele, eksiltme baymdırlık işleri ienel husuıt Ye fenni 
şartnameleri proje keşif hulisaaiyle buna müteferrj diter evrak o
kulda görülebilir. 

Muvakkat teminab 172 lira olup eksiltmeden bir iÜn evvele 
kadar Liseler Muhasebeciliii veznesine yabrılacakhr. isteklilerin en 
aa 1000 liralık bu işe benLer it yapbtına dair idarelerinden almıf 
oldufru vesikalara istinaden lstanbul Vilayetinden eksiltme tarihin
den 8 sıün evvel almmış ehliyet ve 939 yılma aid Ticaret Oda11 •e
sikaları ve teminat makbuziyle komisyona müracaatları. 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş Gelibolu liman daireıi tami
ratı olup keoif bedeli 759 liradır. 

2 - İhale pazarlık suretile 23.3.939 tarihine rastlayan per
ıem be günü aaat 15 de Nafıa Müdürlüğü binası içinde topla
nacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Talip olanların 56 lira 93 kuruoluk m\ılvakkat temi
nat vermeleri ve bu gib\ iıleri yapabileoeklerine dair Naha 
MGdtirlüğünden alacakları ehliyet veııikaları ile 939 yılına ait 
ticaret odaııı •esıkasının komisyona vermeleri llzımdır . 

4- Bu iıe ait evrakı keşfiyeye görmek ve taf:,ilAt almak 
iateyenlerin Nıtıa Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 



2 Münakau Gazetesi 1~ ----------------------------------.... ----~-----~--~--=------------=~~~ ------------------------------------------------------------------------
u gün ilan olunan Münakasalar ve üzayedeler istesi __________ __,,,_ . 

-------------~~~~ ~ .. - -- -
Cinsi ŞekU Mubm. bed. Temin t Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 
ın,aat, Tamirat,_Nafia işleri, Malzeme Harita 

İzmir kız enstitüsü birinci kısım inşaatı Paz. 
(temd.) 

Kandilli kız lisesi tamiri Aç. ekı. 2291 89 

Kuyucak Nahiyesi imar plana için esas 
harita tanzimi 

Hela inşası 
Köprü yapılması : 4 ad. Paz 
Gelibolu lımıın dairesi tamirata ,, 
Haydarpaşa Nümune hast erzak an ban inşaatı Aç. eks 
Samsun istasyonunda yap. istasyon binası Kapah z, 

inşaata (şart. 4.!5 kr.) (temd.) 
Beton anne köy yolu köprüsünün inşaata : 

6 ad. (şart. 180 kr) 
Büyük Menderes üzermde ışıkla gölünün 

ıulama suyu iddihar havu:ı.u haline kon· 
ması (şart. 50 L.) 

Gaziantep Ceza evinde yap. tamirat 

n 

n 

Aç. eks. 

1380 

478 55 
2932 77 
7ô9 -
1994 22 

85000 -

35544 77 

t 133860 -

94 04 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Licivert yün kumaş : 300 m. 
Siyah vidala uıkarpin : 100 çift 
Yerli yünlü kumaş: 230 m. 

~ereste, Tahta ve saire 

Aç. ek. beher m. 4 35 
,, beher çifti 4 -
,, 736 -

Çam telgraf direği : 2200 adet Kapah z. 9985 -

~obllya ve bUro eşyası, Muşamba - Hah v.s._ 
Altlı üstlü lmryola : 40 adet tek karyola : 

50 adet 
Paz. 1480 -

Yemek masası : 10 ad. (tashih) Kapah z. Beb, 15 50 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 
Maden kömürü : 20 t 

Müteferrik 

Buz makine tesisah ve montajı 
iş kamyonu Fort marka : 1 adet ve 938 

T. 817 modeli 
Semaver Sivarstkop ile Fiat ilindirlerinin 

tamiri 
Çadır imali : 16 ad. 
Kurtun boru : 5 250 k. 
Çuval tamiri için iplık l 

liği : 1 t. 
t. • çuvaldiz ip· 

B) Müzayedeler 
Kereste 492 m 900 d. m., çam kabuğu : 

79j kental, çam kömürü : 300 kental 
Tahta parçası : 160 t. 
1 lO vohluk dinamo yntaklan, benzin mo

törü, eski Fort otomobili ve Buik oto· 
mobili, volan· font, avara mili ve tek 
ıilindirli benzin motörü 

Kurban derisi: 689 adet 
Demir torna tezgahı 

Tuğla: 7000 

Paz. 

Kapah z. 

Paz. 

Aç ekı. 
Kapalı z. 
Aç. eks. 

Paz. 
Aç. art. 

,, 
,, 

" 

lmroz Kaymakamlığından : 

2.50 -

5000 -
2500 -

99 -

832 -

1706 82 

&00 -
370 -

Merkez Kazn ile Dereköy yolu üzerinde yapılacak 
2032 lira 77 kuruş bedel keşifi dört köprünün yapılması 
17.2.9~9 dan itibaren 17.3.939 gününe kadar bir ay zar
fında pazarlıkla yapılmasına karar verildiği cihetle talip
lerinin bu müddet zarfında İmroz kaymakamlığına müra
caat etmeleri ilan olunur. 

lıtanbul Sıhhi Müesseseler Arlhrma ve Eksiltme Komisyonundan : 

Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşa Nümune baıtanesi erzak anbarı 
inşaatı işi. 

Keşif bedeli : 1994 lira 22 kuruş 
Muvakkat garanti : 150 lira. 
Haydarpaşa Nümune hastanesi erzak anbar1 inşaata işi açık ek· 

ıiltmeye konulmuştur. 

Eksil~me 29.3.939 Çarşamba szünü saat 15 de Cağaloğlunda 
Sıhhat ve içtimai. Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyon· 
da yapılacaklar. istekliler şartname, proje ve buna bağla diğer ev
rakı her gün komisyonda görebilirler. 

İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikaaile 2490 ıayılı 
kanunda yazıla vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubu ile birlikte en aı bu işe benzer 1000 lirahk 
iş yaphğma dair ihale tarihinden 8 gün evvel İstanbul Vilayetinden 
almış oldukları vesikalarile birlikte belli gün ve saatte Komisyona 
a-elmelcri. • 

Nafıcı Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 
l - Büyük Menderes üzerinde Işıklı gölünün sulama 

suyu iddihar havuzu haline konması, keşif bedeli t 133860 
liradır, 

2 - Eksiltme 13 4.919 tarihine rasthyan perşembe 

günü saat 15 de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü 
Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapı· 
lacaktır. 

İzmir Nafıa Müd. 16-3-39 15 -

172 - Liıeler Muhasebeciliği Beyotlu, Is- 29-3-39 il -
tiklal caddesi No. 349 

Kuyucak Belediyesi 27-3-39 14 -

35 90 !zmir Belediyesi 28-3-39 16 -
lmroz Kaymakamlığı 17 3-39 a kadar 

56 93 ÇanakkPle Nııfıa Müd. 23-3 39 15 -
150 - İssanbul Sıhhi Müesseseler SAK. 29-3-39 15 -

5500 - D. D. Y .• Aıık, ve Sirkeci 29 J..39 15 -

2665 86 Naf-n Vek. Samsun Su İşleri 8 ind J..4.39 15 -
Şube Mübendiı. 

47765 80 Nafıa Vekaleti Sular U. Müd. 13-4·39 Pi -

72 - Gaziantep Nafıa Müd. 2.J·3-39 10 -

97 88 Kabataş Lisesi SAK 29-3-39 14 -
30 - ,, ,, ,, 29-3-39 l4 30 
5:; 20 İzmir Orta Okullar SAK. 28-3 39 14 -

749 - Çorum P. T. T. Müd. 23-3-39 15 -

222 

37 50 

187 50 

14 85 

62 40 

128 02 

120 -

İst. Lvz. Amir. SAK. Tophane 

Galatasaray Lisesi SAK. 

İst. Beled. 

Akhisar Beled. 
Manisa Vilayeti 

Jııtanbul Belediyesi 

İst. Orman Çevirge Müd. 
Belediye Sular idaresi 
D. D. Y. Haydarpaşa 

Turgutlu Orman Bölge Şefliti 

inhisarlar U. Müd. 
Konya Beled. 

20-3-39 14 30 

20-J..39 15 -

16""3-39 14 30 

27-3-39 15 -
21-J..39 11 -

16-3-39 14 30 

28-3-39 15 -
5-4-39 15 -

30-J..39 10 30 

18-3-39 11 -

18-3-39 10 -
22-3-39 15 -

Türk Hava Kurumu Ilgın Şubesi 20-3-39 15 -
ist. 2 inci İcra Galata Kalafat Ye- 25 20-3-39 12 -

ri No. 77 
İıt. 2 inci İcra Eyüp Bahariye Cad. 21 28-3-39 16 -

3- İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, 
Bayındırlık işleri genel şartnamesi, Fenni şartname ve 
projeleri 50 lira mukabilinde Sular Umum MtidUrlUğilnden 
alabilirler. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 47765 lira 
80 kuruşluk muvakı<at teminat vermesi ve eksiltmenin ya
pılacağı günden en az 8 gün evvellerinde bulunan bütün 
vesikalarlar birlikte bir istida ile Vekalete müracaat ede
rek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu ve· 
sikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar ek
siltmeye iştirak edemezler. 

5- İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Devlet Denıiryolları ve Lımanları U. İdareaioden : 

Samsun ista yonunda yapılacak istasyon biuası inşaatı şar· 
tnamede l!zım gelen değişıklik yapılmak euretıle yeniden ka
palı zart usulile eksiltmiye konmu~tur. Bu iş için evvelce ek· 
siltme evrakı almış olanlar bızzat Yol dairesine müracaat ede· 
rek veya posta ile şartnameleri göndererek taıhihat yaptırabi· 
lirler. 

1 - Bu in~aatın muhammen beddi 85,000 liradır. 
2 - İ teklıler bu işe aid ~artname veıair evrakı Devlet 

Demiryollımnın Ankara ve Sirkeci veznelerinden 425 kuruş 
mukabıliode alabilirler. 

3 - Eksiltme 29.3.939 çareamba günü saat lS te Ankara
da Devlet Demiryol1arı Yol Daireeinde toplanacak merkez Bi· 
rinci Komısyoııunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltnıiye girebilmek için isteklilerin teklit mektubla
rile birlikte aıağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 e 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
====== 13.3.939 ~~--~ 

Fi atlar Gelen 1,sı 

CİNSİ 

Buğd. yumuşak 
,, sert 
,, kızılca 

Atağı 
Kr Pa. 

Yukarı 

Kr.Pa. 

6 - 6 8 
5 5 5 lO 

Arpa yemlik çuvallı 4 18 4 20 
.,, Ana dol dökme 4 12 

Çavdar 
Afyon kaba 
Suıam 

Peynir beyaz 
Keten tohumu 
Ceviz içi 
Kutyemi çuvalla 

,, dökme 

30 -
19 -

31 7 
19 10 

Buğ'day 
Un 
Arpa 
B. peynir 
Kepek 
Pamuk 
Kendir tohumu 
Yapak 
Tiftik 
Mııır 

Nohut 
Yulaf 

Un 
Arpa 
Tiftik 
Yapak 
Kufyemi 

Giden 

ıı 

1 ,, 

Fındık içi 
Tiftik otlak 

,, mal ipek ~ 
B. Peynir / z. yağı yenıeklik 

Yapak Anadol 
45 - 48 -
53 - Dıf Flatıar 

,, Trakya 
Mısır beyaz 

n sarı dökme 
Yulaf 
Sanıar deriıi çi. 
Zerdeva dereai 
Pamuk yağı 

4 30 

33 o 5000-
5400- - -
44 - 45 -

llutday : Liverpul 
n Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anvera 
Mıııır : Londra 
Keten T. ,, 
Fındık G. Hamburır 

,, L. 

İstanbul Belediyesinden :it 
Mubam. bed. f e/ -

Yollar Şubesine ait Semaver Sivartıkop ile ; ı. 
fiat 11llindirlerinin tamiri 99 - ı4 "IQ 

Karaağaç Müeuesatına 20 ton tüvenan ma- ~ 
dem kömürü fonu 12,5 liradan 250 - 3'/ ,I 

Yukarda mubamen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı_ P~Uif 
lığa konulmuştur. Evrakları Encümen kaleminde ırörule ~ 
İstekliler hizalarında gc5ıterilen teminl!t makbuz nya rrı•-; 
bile beraber 16.3 939 perşembe günü sut 14 buçukta D• 
Encümende bulunmalıdırlar. 

.,~ 
• tı " "Karaağaç Miidürlüğüne sahş salonuna çengel teıııı• b,I 

lüzumu olan kötebent, U demiri, civata ve ıaire ifçilil1 
1
j 

bcr'' teminat miktarı 57,90 ik~n nvelkl günkü nüıbad• 
nn 37,9) yazılmış olduj'undan tashih olunur. 

kadar Komi,yon Reiıliğine tevdi etmiş olmaları 1Azıındıt• 
A - 2490 sa yılı kanun ahkamına uygun olarak 55oO 

lık muvakkat teminat. 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. ~ 

C - Nafıa Veklletinden musaddak ehliyet vesikası (" e 
vesikası için bteklılerin ihale gününden eu az sekiz güıı) 
bir istida ile Nafıa Vekaletine müracaat etmeleri ıazıınd1r 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v~ 

Kabalat Lisesi Sabnalma Komisyonundan : ,, 
Cinai Mikdan Tahmin iık Eluiltmo gtıı 

bedeli teminat ti 
Lacivert yün 300 me. 435 kr. 97,88 29.3.939 Çarşaoıb• 
kumat 
Siyah Vidn- 100 çift 400 ,, 30,00 ,, ,, 
la iıkarpin ,ı~ 

1 - Okulumuz pansiyonu meccani talebeleri için yuk'ıı ı 
zıh oldutu şekilde ve nünıuneleri okulda mahfuz 300 oıetre 

11
, 

kumaş ıle lUO çift vidala is~arpin açık eksiltmeye konoııı!tel' 
2 - Eksiltme Beyoğlu istiklal caddesinde lstaubul IJ' 

hasebeciliğinde toplanan komisyonda yııpılacakbr. ,, 
3 - İstekliler ilk teminatlarını belli gün ve saatten e~ 

ler muhnıebeciliği veznesine yahrarak makbuı.larını ,,e ye 11 
caret Odası vesikalanm ve istenecek diğer belgelerle birlılı 
tme zamanından bir 1&at evvel komisyona vereceklerdir. ·tit• 

4 - Nümuneler, şartnameler okul idaresinde görüleb• 

lzmir Lise ve Ortaokulları Satınalma 
Başkanlığından : 

Beher metre için tutarı 
Cinsi Miktarı min edilen fiat 

metre 
Lira Kr. 

Kumaş 230 3 20 
"Yünlü, nümuneye 

göre,, 

Lira Kr. 

736 00 

Eni 140-145 ~' 
Kızılçullu Öğretmen okulu için yukarıda ciı>1 -

tarı yazılı yerli malı yünlü kumaı ihtiyacı 15 gUJJ 9J. 
le açık eksiltmey_e konulmuştur. Eksiltme 2s.3·~ı , 
günü saat 14 te yapılacaktır. Nümune ve şarto' 
gün Kültür Direktörlüğünde görülebilir. . 

lıteklilerin Ticaret odaıı veya Eınaf Birliklet' 

it 

,, 
,, 



~ 
-----------------------------------------------~ 

Mflnakarıa Gaıeteıi 1 
. 

~~; •• teminat alıtlariyle birlikte 28.3.939 oalı günU 
Q~ll k4 d~ Hükumette Kültür Direktörlüğünde toplanacak 

0ınısyonumuza miıracaat etmeleri ilAn olunur. 

5 - Şartnameler İstanbul Orman Çevirge Müdürliiğün<fe 

gi_iriil~bi1ir. 1 1 n his a r la r U. MÜ d Ü r l Ü ğ Ünden : 1 
6 - Eksiltmiye girebileceklerin şimdiye kadar bu gibi ış· .._ __________ ,,_,~--------..... ------------------=---_,; 

tahta ve saire 

Çorum P. T. T. Müdürlüğünden : 

Ciııs-
çt.ııı' Adedi Tulu 

20 6 
70 7 
50 6 
30 1 
50 6 
30 1 

-~ 6 
~ 2200 
tailtcek O 

Muhitleri 
40-50 
40-55 
40-50 
40-55 
40-50 
40-55 
40-50 

Muhammen bedel 
Lira Depo teslim yeri 
150 Alaca kaza merkezi 

525 ,. " ,, 
325 Çorum merkezinde 
195 ,, 
375 İskilip 
225 Mecidözü 

" 
" 
" 

8 l 90 Osmancık ,, 

9985 Yekfın 

leri yapmış bulunmaları ve ehliyetlerile birlikte belli gün ve 
aaatte sözil geçen Komisyona müracaatleti. 

Devlet Demiryolları ve Limanları U. İdaresinden : 

Muhammen hedeli 1706 lira 82 kuruş olan 1000 kilo çu-
1 val tamiri için iplik ile 1000 kila çuvaldız ipJiğı 30.3 939 per
şemhe günü saat 10,30 da on buçukta Haydarpaşada gar bina
sınd1tki Satınalma Komisyonu tarafından açık ekailtme usulile 
atın alınacaktır. 

Bu İ§ft girmek isteyenlerin 128 lira 2 kunışl uk muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle bitlikte 
eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaath~ri l!zımdır. 

Bu işe aid ~artnaıneler Haydarpaşada gar binasındaki 
Komisyon tarafından parasız olarak dağltılmaktadır. 

rman Osmancık ardıç ormanı 
d ı ...... y k · Erzak, Zahire, et ve Sebze : •Ucli u arıda cins, miktar ve tullerile muhammen be· 
2l,f d" Ve teslim yerleri yazılı ceman 2200 adet çam tel

ır .. · 
2 egı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Manisa Tümen Sıtınalma Komisyonundan : 

Çol'tt; Eksiltme 23 mart 939 perşembe günü saat 15 de Kilo: 442700 Un 

3......P. T. T. Müdürlüğünde yapılacaktır. Yukarıda cins ve miktan yazılı . bir kEılrm erzak kapalı 
749 litad Muhammen bedel 9985 lira muvakkat teminatı zllrf usuliyle eatm alıııacaktır. Hepsinin tutarı 48697 liradır. 
' 4...... r . . . . : Şartnamesi parasız olarak komisyo~dan alıııabilir. 
~'ıı steklıler muvakkat temınat ıle Tıcaret Odası ye-

1 

İhale i ; 25.3.939 cumartesi saat l l dedir. 
~ı \'e 2490 numaralı kanunun tayin ettiği diğer vesi- İlk teminatı : 3653 liradır. 
~t :e t~klif mektuplarını muhtevi kapalı zarflarını ek- j Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddele· 
~ buıuaktınden bir saat evveline kadar komisyona ver- rinde yazılı belgeleriyle ilgılerce ticaret odası ve ika~iyle bir-

P08t11~alıdırlar. . . l likte ek~iltme günü eksiltmeden bir saut evveline kadar teminat 
S...... a 

8

8 olan gecıkmeler kabul edıle~e~ •.. w •• 

1 
ve teklif mektuplariyle Manisa sa tın ulma komiıyonuna müra-

~titıd Ş rtnameler Çorum P. T. T. Mudiirlugu ile şef- . cıatları. 
en parasız verilir. . 1 

İstanbul Komutanlığı Sntıaalma Komisyonundan : 

1 
~Ob·ı -
~ve Büro Eşya-Muşamba, Halı v. s. 

l - İdaremizin Cibali tütün ve kutu fabrikalarında 
halen mevcut olanlarla Mayıs 939 gayesine kadar 160.000 
kilo birikeceği tahmin edilen tahta parçası evvelki ihale 
fesh edılerek yeniden pazarlıkla arttırmaya konmuıtur. 

11- Muhammen bedeli beher kilosu 50 santim hesa
bile 800 ve % 15 teminatı 120 liradır. 

IH- arttırma 18.3.939 tarihine rastlıyan cumartesi 
günü saat tO da Kabataşda Levaum ve Mubayaat Şube
si Müdüriyetindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Tahta numuneleri Cibali ve kutu fabrikaların-
da iÖrülebilir. (1674) l-4 

• • * 
Cinsi Miktarı Mu ham. Yo 7,5 Eksiltme 

bedeli teminatı Şekli Saati 
Lira Kr. Lira Kr. 

Yerli baskül 2 adet 446 30 33 47 Aç. ekı. 14 
Baskül J ,, sif 2100 157 50 

" " 
14,30 

Şişe etiketi 373000 ,, 3055 75 229 18 
" " 

15 

7 cins takım 
1- Yukarda cins ve miktarı yazılı 3 kalem mal

zeme ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 
il- Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hi

zalarında gösterilmiştir. 
ili- Eksiltme, 20,:-3,939 tarihine rastlıyan Pazartesi 

gilnü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve listeler her gün sözü geçen Şu
beden parasız olarak alınabileceği gibi etiket niimunele
ri de görülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle mezkur Komisyona 
gelmeleri ilin olunur. (1398) 3-4 

~~nboj Levaııın Aruirliği Saıınalma Koınisyonunden : 
lı,la 0de.t ahlı üstlü ve 50 adet tek karyola alınacaktır. Pa-
~td~ ek ıltnıesi 20 ~.939 pazartesi güııii ~aat 1 11,30 da Top
\ ''h ~mirlik SatınaJma Komisyonunda yapılacaktır. Hepsi· 

\'e ttı~n bedeli 1180 lira kati teminatı 222 liradır. Şartna
• ·~I rı~nıuneleri komisyonda görülebilır. isteklilerin kanuni 

lltıle belli saatte komisyona gelmeleri. 

İstanbul komutanlığına bağlı birlikler ihtiyacı için 10000 kilo 
kuru fuulya evsaf ve ıartnamt'si dahilinde salın alınactır Pazarlı· 

İstanbul elediyesinden: 
ğı 14 mart 939 aah günü saat l J de yapılacaktır. lşteklilerinin 1 
belli srün ve 1aatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. 

b _,.._......_.,.. - iimma:~m;m~~i:Illlr:liiillii1Zldli~l!'llil!3liilmım~-----

b) MUZ YED EL R 
K(Jnya B lediye Reisliğınden : 

Lira Ku. Adet 
150 3 • 110 Volutluk dinamo yatakları 
40 1 Benzin motörü 4 silindirli 
30 l E:,ki fort otomobili 

ı, Akhisar Belediyesinden : 70 1 Pul otomobili eski 

~ llıllh Akbiaarda elektrik fabrika11 dahilinde tefrik edi- l 5 1 Volaot tont 
~ Ilı 4~lde 24 saatta 2.000-3.000 kilo buz istihsal edecek 15 1 Avara mili 
1~ ~ ıne tesisatı montajı da müteahhide aid olmak ü- 50 1 Faal benzin mötorü tek silindirli 
~alı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 
Belediyenin Tanzifat daire~inde mevcut yukarda cinsi ve 

3....... İhale 27 mart 939 pazartesi günü saat 15 tedir. muhammen be<leJi yazılı 7 kısım otomobil ve par~dlnrıııın satıl-
4....... Bedeli muhammeni 5000 liradır. ması peşin para ile 15 gün açık artırmaya konulmuştur. ihale 

~'11 İsteklilerin şartnameyi belediyemizden istiyerek 22.3.939 Çarşanba günü saat 15 dedir. Taliplerin muhammen 
~. ~rf usulüne tevfikan müracaat etmeleri ilin o- bedelin Yo 7,5 dipozitini belediye veznesine teslim ederek en

ı Maniın Valiliğindea : 

~~:il y t nafıası için 1938 T. 817 modeli kanıserli 
~ ........ r ll bir iş kamyonu satmalınacaktır. 
l ı d °t\1uh~mmen bedeli 2500 liradır. Ve ihalesi 2 J .3.939 

.a.... e Vıl4yet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
11i~. Şartnamesi Manisa Nafıa Müdürlüğünden alı-

-ı....... 
Muvakkat teminat 187 lira 50 kuruştur. 

ld.. Belediye Sular İdaresinden : 

cümene müracaatları. 

lstaubul İkinci İcra Dairesindeıı : 
Bir borçtan dolayı haciz altında olup paraya çevril

mesine karar verilen 7000 adet Tuğla 21.3.939 salı günü 
saat 16 dan t 7 ye kadar Eyüp Bahariye caddesinde Bay 
Yaşarzade Hasan Hüsnünün tuğla fabrikası önünde satı· 
lacaktır. Kıymetini bulmadığı takdirde 2 inci arttırması 
28.3.939 sah günü ayni mahalde ve tayin edilen saatte 
icra edilecektir. İsteklilerin mahallinde hazır bulunacak 

1 

memuruna müracaatları ilin olunur. 

ıı "ten:ı · 
lı.ır ııce ıatm alınacak muhtelif kuturda eernan 58250 * * * Bir borçtan dolayı haciz altında olup paraya çev· 

ı .l, ~n horu kapalı zarfla münakasaya konulmu~tur. rilmesine karar verilen bir demir torna tezgAhı 25.3.939 
~~İtıd u husus için hazırlanan ~aıtname idaremiz levozım cumartesi günü saat 12 den 14 e kadar Galata Kalafat 
~,en Parasız olarak alınabilir. . yeri yelkenciler 77 No. lı dükkan önünde satılacaktır. Kıy· 

~ı ibaıla]~~ler, şartnameye göre hazırlıyacaklsrı kapalı ınrt- metinin bulmadığı takdirde 2 nci arttırması 30.3.939 per
t lake .guuü olan 5 Nisan 939 çarıanıba günü saat 15 e ıembe g~nü ayni mahalde ve tayin edilen saatte icra edi

._.lte 811llde İdare Merkezinde Müdürlüğe vermelidirler. ı lecektir. isteklilerin mahallinde hazır bulunacak memuruna 
11 0nra getirilecek zuflar kabul olunmaz. milracaatları ilan olunur. 

l İsttanbul Orman Çevirge Müdürlüğünden : Kırklareli Orman Bölıe Şefliiinden: 
~~ 'Or . . . .1 • Cinı Miktarı Muhammen vahit fiyatı 
q }'otıı nıan Umum Müdürlüğli teşkılatına dahı tahdıd I kental kr. 

u lllud:;~na. d.ağıtılmak .üzer.e ~ma~!ne ı.~zum göıü~en .16 Meşe kömürü 848. . 50 
lttııı0t il tıpı çadırın ımalı ı~ gun muddetle eksıltmıye l - Kırklar~lı Vılayetinin merkeı ka:ı.ası dahilinde Palamıt 

, ~r. Dere devlet baltalık ormanından 848 kental mete kömürü 1atııa çi· 
fltııı · ;zkur çadırların muhammen fiatı cem'an 832 sekir. karılmıştır 
d 1k1 lirad 1 2 - Satış 15.3.939 çarşamba gilnft ıaat 16 da yapılacaktır. 
~ ";:' l!:k ilt ır 2s 3 939 l .. .. b t İ t b l 3 - Satıı Kırklareli orman bölge şefliainden müteşekkil ko· 
~ \oC\'irge nıM~'dli·l.:,,.. dsa ı gdunu salat oknt eşe s nıı u 1 miıyonda yapılacaktır. 
• 'f\1 U r u6u o a ... ın a yapı aca ır. 4 - Meşe kömürün vahid muhammen fiyatı bir kentali elli 
· ~l ~ıtbuv~kkat teminat 62 lira 40 kuruş, 1 tanbul Orman kuru1tur. 

tdilc ası~liğioden alınacak makbuzla Ziraat Bankaıına 
Ctktır, Devamı 4 üncU ıayfad 

Şehir içinde işleyen otobüsler için bastırılacak olan ve beher 
cildine 3 kurut bedel tahmin edilen 35000 cilt otobüs bileti açık 

eksiltmeye konulınuttur. Biletlerin nümunesile şartnamesi Levazım 

Müdürlüğünde görülebilir. İıtekliler 2~90 sayılı kanunda yazılı vesi• 
kadan başka bu işi yapabilecek matbaa ve tesisatı olduğuna dair 
ibraz edecekleri vesika ve 78 lira 75 kuruşluk ilk teminat mak:baz 
veya mektubile berabu 23.a.939 perşembe günü ıaat 14 buçukta 
Daimi EncGmende bulunmalıdırlar. (B) (1518) 

• • • 
İtfaiye ambarında bulunan ve bepılne 178 lira 42 kuruı be· 

del tahmin olunan hortum ve bahçe rekoru, hoparlör, benzia tankı 
tulumbarıı, odun baltası, eıki battaniye: ve aairı sribi hurda eıya 
utılmnk üzere pazarlığa konulmuıtur. Eşyalar itf aiy~ ambarında, 
liıle1ile 'artnıımc5i Levazım Müdürlüiünde görülebilir. lıtekliler 
13 lira 23 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
16.3 959 perıembe günü ıaat 14 buçukta Daimi Eacllmende bulun· 
malıdırlar. (B) (1340) 

* • * 
Konıervatuvar yatı kısmı talebui için yaptırılacak olan Ye 

hepıine 1430 lira bedel tahmin edilen 65 takım kaaketile beraber 
harici elbiıe ııçık ekeiltmeye konulmu4tur. Elbisenin nümunealle 
şartnamesi Ltvazım MüdülüQüode sı<Srülebillr. İsteklil6r :4490 1ayılı 
kanunda y.uılı vesika ve 107 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubil" beraber 27.3.939 pazarte1i günfi ıaat 14 buçukta 
Daimi Eııcümende bulunmalıdırlar. (1596) 

Kayseri Vilayetinden : 
1 - Talas nahiyesi Merkezine aid "içme suyu,, fennt ketif ve 

proje tanıimi aşağıdaki şerait altında eksiltmeye koumuştur. 
2 - Bu işe aid bedeli keşif "500,, Betyüz lıradır. 
3 - Suyun meııbaı tahminen yedi kilometredir. 
4 - Ekıiltmeye iştirak edenler % yedi buçuk teminab adiye 

verecekler ihaleden sonra % on beşe ibla~ edeceklerdir. 
5 - Yapılacak keşif 'e proje evraiu mukavele tarihinden iti. 

haren kırk beş güu zarfında ikmal edilmesi meşruttur. 
6 Yapılacak proje ve keşifnamenin Nafıa Vekaletince taıdi-

ki meıruttur. 
7 - İhale 16 Mart 1939 Perşembe günü aaat on dörtte Talu 

Belediyesinde icra edılecektir. 
8 - Fazla malumat almak itteyenler, Talu Belediyeıine ve 

Kayseri Hususi Muhaıebe MüdürlüA-üne müracaat etmeleri ilin o
lunur. ( l 509) 4-4 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

Cinsi 

Elbiıe dikişi 

Miktarı 

170 kat 

Muhammen bedeli Tutan 

650 1105 

iık teminatı 

83 liaa 

Okulumuzun ihtiyacı için elblae dikiti ekılltmeye konmuıtur, 
Ekıiltme 27.3.939 pazartt'li günü saat 14 de Liseler Muha1ebeciliti 
binasında yapılacaktır. Taliplerin nümune ve prtnameleri ırörmek 
üzere okula ve ekıiltmeye rirmek için de meıkur (Ün ve aaatte 
% 7,5 teminat mektup veya makbuzlarile Komiıyona müracaatluı 
ilin olunur. (1566) a-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix 

d•adjudicat. eatimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 
proviıoire 

Lieu d 'adjudieation et du 
Cabier du Cbar.eı Joura He ur es 

~tructlons - R6paratlons - Trav. Publlce-Mat6rle1 de Conetruct1on-Cartog~ph!_e 

Conıtr. lnslilut Jeune1 filles lzmir 
(lre pıırtie) (aj.) 

Repar. Lych jeuneı filles Kandilli 

Druıement carte pour plan de restau· 
ration du Nahiye Kuyucak 

Conıtr. W .C. 
Conıtr. pont: 4 p. 
Rep. bat. Sce. Prefeclure 
Conıtr. hangar de cerealeı a l'hc5pital 

Modele Haydarpaşa 
Conıtr. bat. srare a Snmıun (Cab. eh 

p. 425) (aj.) 
Tranıformation en reıervoir d'lrrigation 

du lac d'lşıklı ıitu~ ıur le grand 
Menderes Cab. cb. L. 50 

Conatr. maiıon penale a Gaziantep 
Con.tr. poah en betoa arme: 6 p. (Cab. 

eh. pr. 180) 

Gre a gr~ 

Publique 2291 89 

Publique 
Gr' a gre 

,, 
Publique 

Pli cacb. 

1380 -

478 55 
2932 n 
759 -

1994 22 

85000 -

,, 1133860 -

Publique 
PH cacb. 

948 04 
355.u 74 

Hablllemant - Chaus ur•• - Tlssue - Culre 

Ettofe en laine indigene : 230 m. 
Etoffe en hıil'e bleue : 300 m. 
Eacarpina noirs : 100 pairea 

Publique 
,, 
,, 

736 -
lem. 4 35 
lap. 4 -

172 -

35 90 

56 93 
150 -

5500 -

47765 80 

7/. -
2665 86 

55 20 
97 88 
30 -

Dir. Trav. Pub. bmir 16-3·39 15 -

Comptab. Lyceea Beyoltlu istiklal 29-3-39 il -
Caddesi No. 349 

Municip. Kuyucak 27-3-39 14 -

Municip. lzmir 28--3--39 16 -
Kaymakaınat lmroz juıqu'au 17-3-39 
Dir. Travaux Pub. Çanak. 23-3-39 15 -
Dir. Hyg. et Asıist. Soc. Cağaloglu 29-3-39 15 -

Adminis. G~n. Ch. Fer Etat Ank. 29-3-39 14 -
Cai11eı Sirkeci 

Miniıt. Trav. Pub. Dir. Gen. 134-39 15 -
Aff. Hydrauliques 

Dir. Trav. Pub. Gaziantep 25-3-39 10 -
Miniat. Trav. Pub. Ina-. Seme Aff. 3-4-39 15 -

Hydrauliquu Samıun 

Com.Ach.Lydea et Ec. Second lzmir 28-3-39 14 -
Com. Acb. Lycee Kabataş 29-3-39 14 -

,, • 29-3-39 14 30 

Amaublem nt pour Hablfatlon el Bureaux - Taplsserle ete. 

Lita doublea: 40 p. id. ıimple: 50 p. 
Tablet: 10 p. (rectıf.) 

Gr~ a gre 1480 -
Pli cacb. la p. 15 50 

Bole de Constructlon, Planches Poteaux ele. 

Potcaux telegrapbiqueı en boiı de aapin Pli cacb. 
2200 p. 

Combustlble - C•rburent - Hullee 

Houitle : 20 t. 

Dl vere 

lnıtaU. el montaıe mııchine glace 
Cami on de lravail modele 938 817 marque 

Ford: 1 p. 
Rep. cylindrea Sivartakop et et Fiat 
Confeclion de tectea: 16 p. 
Tnyaux en plomb: 58250 k. 
Fıl pour reparation HCI: 1 t. id. gros: 

1 t. 

Pli c:ac!l. 

Gre it grlı 
Publıque 

Plic ach. 
Publique 

B) Adjudications a la surenchere 

Boiı de conıtr.: 492 m. 9DO d.m. • ecorce 
de aapin : 495 quintaux, cbarboo de 
upin: 300 quintaux 

Morceaux de plancbea: 160 t. 
Machine-outil a tour 

Tuilea: 7000 P• 

Douillu de dynamo de 110 volt, deux 
vieux autoı, moteurs it benzine eto. 

Peaux de kurban: 699 p. 

Gre a srr~ 
Publique 

" 

" 

3 ilncü sayfadan devam 

9985 -

250 -

f§Oot> -
2500 -

99-
832-: 

1706 82 

800 -

370 -

5 - Şartname ve mukavelename projeleri Edirne ve Kırklareli 
arman idarelerinden alınır. 

6 - Muvakkat teminat 32 liradır. 
7 - Satıı umumidir. 

Devlet Demiryolları 8 ci İşletme Komisyonundan : 

Bumane ambarında döküntüden biriktirilmiş aşaQıda tahmini 
miktar ve nevileri yazıla dört kalem mahsul 23.3.939 perşembe gü
nQ aaat 16 da Alsancaktaki işletmemiz binasında daireyi mahsusa· 
sanda toplanacak komisyonumuzda pazarlıkla satılacaktır. 

lıteklilerin 72,83 liralık muvakkat teminat makbuzları ile ta~ 

-~ 

222- Com. Ach. lnt. Tophane 
Com. Acb. Lych Galataaııray 

20-3-39 14 30 
20-.l--39 15 -

749 - Dir. P.T.T. Çorum 23-3-39 l~ -

37 50 Com. Perm. Munlcip. lat. 16-3-39 l 4 30 

Munioip. Akhiaar 
187 50 Vil. Maniıa 

27..a..39 15 -
21-3-39 11 -

14 RtS 
62 40 

128 02 

Com. Perm. Municip. İst. 16~ 
Dir. Foretı fst. 28-3-39 
Adminiıt. Eaux Municip. İst. 5-4--39 
lbe Expl. Ch. de fer Etat Haydarpafa 30-3-39 

14 30 
15 -
15 -
10 30 

Chef For&tı Tura-utlu 18-3-39 11 -

120 - Com. Ach. !.con. Menop. Kabatacbe Hl-3-S9 10 -
2eme Bureau Edcutif lıt. Galata 25,30-3--39 12 -

Kalafat Yeri No 77 • 
2eme Bureau Edcutif f;t. Eyup 21,'28-3..39 16 -

Rue Bahariye 
Municip. Konya 22-3-39 15 -

Ligue Aviation Turque Suc. ll2an 20-3-39 15 -

yin olunan vakitte komisyona gelmeleri lhımdır. Şartname komiı· 
yondan paraıız. verilir. 

Mahsulatın cins ve Nev'i 

Karaşık Zahire toplanh 
" Palamut " 
" Bakla " 
" Fasulye " 

• • • 

Tahmini miktar 
Kilo 

100000 
3000 
1(100 
200 

Mu bam. 
Bedeli 

Lira 

900 
45 
20 

6 

971 

Tahta parçaları satılacaktır. Bak : inhisarlar Umum Müd. 
il!nlıuına. 

---

Müteahhitlerin Takvimi 

Çarşamba 15.3.939 

imdadı ııhbi otomobili (Ankara Beled.) No 962 
Suıurluk çayı islah işteri (Nafıa Vek.) No 970 
Otobüı, kamyon ye arozöz (Sina Beled.) No 967 
Filit, ıinek kağıdı, aabş kaaaaı, yapıfkan mac111nu (İnbiaarl•' 

Müd.) No 973 
Pirinç etiketi (inhisarlar U. Müd.) No 973 
Kemer çakılı (Belediye Sular ldareai) No 977 
Demir el arabuı (D. D. Y.) No 979 
Ask. bina inş. (Aydın Ask.) No 981 
Aşı tüpu ve diyalizatör cihazı {Ank. Mrk. Hıfıas. Mües9e1İ) r" 
Uo (İsparta Tümeni) No 98 ı 
İnhisarlar mamulatı nakli (İnhiaarlar Samıun Tütü.n Fabr.) ~; 
Balmumu, çiriş, kapıül, çivi, zımpara kltıdı v.s. (lıt. Jaodr· 

No 983 
Et (Edirne Tümeni) No 983 
Kum ve çııkıl (İst. Deled.) No 983 
Tretuar inş. (Afyon LiH Direk.) No 983 
* Hurda ıicim parçaları, palamut, kendir tohumu 

İzmir) No 984 
Ecnebi küp ve kriıtal şeker (T. Şeker Fabr. A. Ş.) No 985 
Ahır inşaatı (Mersin Portakal Örnek Bahçeai Müd.) No ~~o 
Et, un, sabun, odun v. s. (Alpullu Oğretmcn Okulu Dir.) 
Umumi heli inş. (Çanak. Beled.) No 989 
Çanak. orta okul bina11 inş. (Çanak. Orta Okul Direk.) 
• Kundura ve çizme (Tophane lvz.) No 9 9 
Pirinç (Çanak. Mıt. Mvk.) No 989 
Yangın ıöndürm.e makinesi (Tophane lvr:.) No 990 
Su temalı projui tanzimi (Kayıeri Vil.) No g90 
Butday (Erzerum Aık. SAK.) 990 
• Boş benzin tenekesi (M. M. V.) No 991 
Dökme ıoba tamiri (Tophane Lvz.) No 991 
• Meşe odunu ve kömürü (Kıklareli Orman Bölae Şef) 
Külçe kalay (Belediye Sular İdarui) No 99.:! 
Elbise diktir. (i.t. PTT. Müd.) No 992 
Gömlek (M. M. V.) No 993 
Hamur yugurma makinesi tamiri (Selimiye Aık.) No 993 
Kr. şer p~ynirl (Ank. Lvz.) No 995 
Elektrik santral temelleri inş. (Kütahya Beled.) No 995 

Memento des FournisseurS 

Mercredi 15.3.939 

Automobile de ıecourı aanit. (Municip. Ank.) No 962 
Trav. amelioration rivilre Suıurluk (Miniıt. Trav. Pub.) rl4 

Autobuı, camioa et arroıeuse (Municip. Sivaı) No 967 
Flit, papicr tue mouche, cni11e pour vente, plte·eolle 

Mooop.) No 913 
Etiquetteı en laiton (Dir. Gen. Monop.) No 973 
Cailloux de kemer (Adm. Eaux Mun. Iıt.) No 977 
Constr. batia&e mHlt. (Com. Acb. Mıl. Aydın) No 981 
Tubeı de vaccin et apparcil dialiaateur (Etabliaa. Hyg-i~11' 

No 981 
, Farine (Div. Isparta) No 980 1 

Transport arllclea monopoliıea (Fab. Tabaca Monop. Saaıı•1111 f 
Cire d' abeilles, colle, capıulea, clouı, papier emeri ete. (C

0 

Gendar. Ist.) No 983 
Viande (Div. Edirne) No 983 
Sable et cailloux (Municip. Iıt.) No 983 
Constr. trottoir (Dir. Lyceo Afyon) No 983 
• Morccaux de ficelleı cameloteı, graiaeı de lin ete. (Ch· 

No 984 
Sucre etranger et en eri.tal (Fab. 5. A. T. Sucre) No ~ 
Conıtr. ecurie (Dir Jardin Modele Oranaeı Merain) No J 
Viande, farine, ıavon, boiı ete. (Dir. Ecole Normale Alp"110 

Conıtr. W. C. (Municip. Çanakkale) No 989 
Conatr. Ecole Second. Çanakkale (Olr. Ec. Second. 

No 989 
"' Chauııureı 'et botteı (lnt. Tophane) No 989 
Riz (Place Forte Çanakkale) No 989 
Extiocteur d'incendie (lnt. Tophane) No 990 
Dreaacment projet inıtal. eau (Vil. Kayseri) No 990 
Ble (Com. Ach. Mil. Erzerum) No 990 
• Bidonı vidH do benzine (Min. Def. Nat.) No 991 
Repar. poele en fonto (Int. Tophane} No 991 ,,.V 
• Boiı et charbon de bolı de ch~ne (Chef Forltı Kirkl• 
Etain en linıot (Adm. Eaux Municlp.) No 992 
Confection habitı (Dir. PIT. lıt.) No 992 
Chemiıeı (Min. Def. Nat.) No 993 

1 
Repar. machine p6lrluago (Com. Ach. MU. Selemtye) rJ 
Fromasre kacber (Int. Anlı.) No 995 ,ı 
Conıtr. fondemenu centrale elc\ctrique (Municip. Kat•bf 

imtiyaz ıabibi ve yazı itleri' Direktaril : Iımail oif4' 
Ba11ldıtı yer : Merkez Ba11mni Galata 


