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1- Kapalı zarf uıulile eluiltmiye konulan Çorlu il· 

labilece k Mallarımız çeainde yeniden inşa ettirilecek 6 sınıflı ilk okuı. 
İnşaat-Tamirat-Nafıa İş ve Malzemesi-Harita 2- Bu hususa aid ıartname ve evrak bunlardır. 

.. 
Utkiye . "' f. . . .kl" l . . .. 'a nın cogra ı vazıyetı, ı ım erının mu-
la.~~kiirlığı topraklarının kabiliyeti ve müs· 
d··sıllerinin enerjileri Türk mahsullerini 

ll ~nya piyasalarına hakim kılabilecek 
~ asette, kaliteleri rakipsiz yükseklikte 
Yetiştirmektedir. Ancak, bütün mese-
le bu işi muntazaman 

edebilmektedir. 

. 
organıze 

• 
~il • • 

•di~'"•lerin istatiatikleri tet- yeni ödeme tarz ve tekillerinin 
'ç 'lti•celt oluua TOrkiyenin meydan almuına da ı bep olmufi 

dGtı tl nıahıullerin bir kısmı- isede, bu sistemin norır.al vaıi· 
ıtı,,{• piyasalannda mOhim yeller huıuJe sreldiği zaman tama
t, 1 tutnıut oldutu görüle- mile tebdil edileceğine fÜphe yok 

lGt~ 
Pl llıahıullerinin bir kııım 

', \ llı•nıleketlcrine ihraç edil
lll lt tnalların yalınız ihraç e· 
41 'llllelı.etlerde kaldığı zcba

.. tt~:~lı: her halde hatalı ol• 
fltklr. Son ftç ıen içinde 
\'e harı dolayısile Almanya 

. ; blleıa.bına piyasalarımızdan 
•I, ,1 tı nıallann Klırinsr he-
• lııd ,. · h 1al ve Hambura-a yQk-
d'n "~de bu malların Ham· 
"~ld "iili:ı limanlanna nakil 
Yiıı ıtı garülmüştur. 
Qı:ıı '<anada namına alınan 

~İtı _. •rın Amerikaya, Alman• 
1 \''ki 1"•ıılann ltalyaya ıatıl· 
'ıı dır. 

\'llt' 
d~ııy 1Y•t bize Türk malları• 
~ tl~~ Piyualarındaki müte-
11ı,\'k1.Plere rağmen nz çok iyi 
~ ~ tutnıak yoluna girdiğıııi 

'bi t ledir. Bunun belli başlı 
' tvv l hp 1_e ce Türk iye mallarına 

" ,., 
1
'llll katn propagandalann 

bııı,:• dOnya piyaıalarıncla 
ta •tnası ve bu propagan· 

t 11 ~ltılann Türkiye mahsul· 
,, '~ı •tGn kaliteli mal yetiş-
' 4 ol l ''Ul tna arıdır. 

hir ', ihraç olunan malları-
1tı . 

tltıd 
1 
•tnı bakıkaten köUl 

~~ il •rın yapılmasına saik 

1 
"ı,U itri kalmamıştı . .. Çünkfi 

")or lltınıız ne kontroln tabi 
' . ' tıe d "h l)İti . e ı racatçı tnccar, 
'dt o.'1' •ağlamını, istenilen 
lıtdıı, ~rtlaıını nazarı dikkate :'t ait ."'1 gitsin de ne şekilde 
q,, •ın 
~ aib· ... 
~ .. dii11~ &ak.i nı düşllnce lerin te· 

11 '-ıi~ ya Pıyaaalarındnki eski 
ltııttı. ~aşyavaş gayıp~olma§'a 
il •ık1 tıcak Hükumetimizin 
'~'c:at tedbirler sayesindedir 
~Q~t ltıaltanmıım intizamlı 

ltıi 11 •tvk ve ihracına İm· 
tt b edilebilmiştir. 
~I, ~: iİbi nıalların standard 
G iti,, ııtroldan sreçirilmesi gi-

111 ~Ok •lıııtnamış olsa idi, bu 
~ ııı,~1 llıüıait vaziyete maz
~t ~.il • k 

Çt 1\ IQ) anı olamazdı. 

' lt.tııı, ~.rupada siyasi hadise· 
>tt tııı t • ·ı . '•t· tsırı e aynı cını 

''trı b ~'ti, l •.zı memleketlerin 
•ter· · . 

~n.__ 1 nı11 ıhracat yapma· 

tiıı t de etnıemesi aibi va
t eıiril T 
'~•i e ürkiye malları· 

" ıtali l . f'lll P erı çokalmış ve 
tlclret nıukanleltri, 

tur. 
Türkiye ihracat maddelerinin 

ara.ında dllnya piyasalarında kıy
met bulmuş ve her vakit talep 
edilecek olanlıırın istenildiği za
man ihracını deail, fakat her. va· 
kit aranılmasını ve talep edilme· 
sini temin etmek lazımdır. 

Türkiye bir ziraat memleketi 
hııllne girmi,tir. Türkiye bir ıa
nayi memleketi helini nlacaktır. 

Fakat bu sanayi, daha ziyade zi
raat aanayii olduiu zamandır ki ; 
sanayi istihsalatı da artacak ve 
fazlasının ihracı için çareler ara• 
nacakhr. 

Kezalik Türkiye bir maden 
memleketidir. Muhtelif madenle• 
rimizin hemen hepsi henüz İflen· 
memi' bir haldedir. İşlenenlerin 
ise kaffesi henüz azami randıma· 

nını vermeğe başlamamıştır. Şu 

halde zaman gelecek, bu maden· 
!erimizin hem memleket dahilinde 
istimaline hem de fazlasının ibra· 
cına batlanacaktır. 

Türkiyenin kendine mahı.uı ha· 
zı malları vardır ki, bunlar daima 
dünya istihsolıit sahası içinde en 
başta gelebilen maddelerdir. Me· 
selli krom ve zımpara madenleri· 
le henüz geniş bir istihsal nisbe
tine ulaşhrılaınayan diger bazı 

madenlerimiz, hayvan mahsullerin· 
den tiftik, yapak, kıl, deri, yu
murta ve nebat mahsullerimizden 
kök boya, meyan köl;. ü, fındık, 

ceviz, incir, üzüm, badem, kayı· 

sı, kuru meyvalar, tütün, afyon, 
kuş yemi ~e saire sribi 

Bu maddelerin ihraç mala ola
rak daimi surette dünya piyasala
rında raK-betini ııebatlaşhrmak la
zımdır. İyi bir teşkilatla bu işi yo· 
luna koymak kabildir. 

Avrupada siyasi vaıiyet normal 
bir hale girdiği günden itibaren 
iktısadi vaziyetler dahi yava' ya
vaş aaliha doğru ilerleyecektir. 

ihracat ve ithallt meselelerinde 
tahdit edici Sİilem ve şekiller kal
kacaktır. Ancak bu zamana kadar 
dünya piya.alannda iyi tanınmış 
ve bu piyasaların fiatl~nna uygun 
fiatlarln alınıp satılmış mallar dai
ma önde bulunacak ve her mem
leket bu gibi malları tercihen al· 
mağa çalışacaktır. 

Dünya ikhsad kaidelerine uy· 
gun olmayan muamelelerin sulh 
ve ıükun devresinde devamına ı.aten 
imkln yoktur. ltt• ilerisini dütü· 

Dahiliye Vekaletinden : 

Bünyan halihazır haritası alımı işine aid ilanda rakam· 
lnra ııid bir sehv olduğundan h lihazır harita!l alınacak ktımın 
98 hekıar olup bunu muhat kısmın da 60 hektar olduğu tashi· 
hen illin olunur. 

• • • Kırklarelimde ta.btelzemin su araştırmaları için bir artuyen 
sondaj kuyusu açılma11 işi 2490 .. ayılı kanun hükiimleri daire
sinde kapalı znrf usı.ılile eksiltıniye konulmu~tur. İşin keşif be
deli 13186 liradır. Muvakkat tt-minatı 989 liradır. İhale 6 nisan 
1939 tarihine nıslıyaa perşe be güuiı saat on Lirde Kırklareli 
Belcdiyı-:sinde toplanacak Eksiltme Komisyonuııda yapılacak
tır. Münakasaya iştırnk edeceklerin buna muadil sondaj iti 
yaptı ki rına daiı ~aha V tıl.t\leti vesıkasmı teklif z rftarile e· 
r ber \ermeleri lazımdır. Şıırtnameler bilibedel Ankarada Be
lediyeler imar Hoyeti Fen Şefliğındcn ve Kırklar~Ji Belediye
sinden alınabilir. 

Bıı hususta fazla iımhnt almak istiyenleriıı Bel diyel r 
lnıar Heyeti Fen Şetliğine ve Kırklareli .Belediyesine miiraca· 
atleri ve kapalı teklif zarfJarının muayyen günde saat ona kadar 
Kırklareli Belediyes in~ verilmiş veya posta ile hu aate kadar 
göndeı ilmiş olnıası lamndır. Postada ·ıaki cılacıık gecıkmdctr 

kabul edılmez. 

Suııchri Belediy Riynsetindcn : 

Suşehri Kasabasında yapılacak 5 adet 815 lira 40 ku
ruş bedel keşifli kasap dükkanının iqşaatı 3 mart 939 ta
rihinden itibaren 21 gün müddetle milnakaıaya konul
muştur. Daha fazla izahat almak isteyenlerin Suşehri Be
lediyesine müracaatları ilan olunur. 

lstanbul Belediyesinden : 

keşif bedeli İlk teminatı 

Bakırköyünd Zeytinlikte Halkçı 
sokatı kaldırımı tamiri 

523,40 39,26 

Yeşılköyde Kulild ıokağı şo5esinin tamiri 539,35 40,45 
Yukarda ke'if bedelleri ya11lı yolların tamirleri ayrı ayrı açık 

eksiltmesi 27 3 939 günilne uzatılmıştır. Şartnamesile keşif evrakı 
Levazım Müdürlütunde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda 
yazalı vesikadan baska Fen i,ıeri Müdürlüğünden alacakları fen 
ehliyet ve Tıcaret Odası vesikalarile ve lıizal&nnda gösterilen ilk 
teminat makbuz: veya mektubile beraber yukarda yazılı gönde 1aat 
14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. • 

* • • Keşif bedeli 10250 lira 47 kuruş olan Harbiyede yer 
altında yaptırılacak Hela kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme 31.3.939 cuma günü saat IS de Daimi 
Encümende yapılacaktır. Keşif evrakile ıartnamesini iı
teyenler 51 kuruş mukabilinde Fen İşleri MUdilrltiğünden 
alabilirler. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan 
başka bu iş için Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları fen 
ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarile 768 lira 79 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektu
plarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 
de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra 
verilecek zarflar kabul olunmaz. 

Ank~ra Mektepler Muhasiplitinden : 

Siyasal Bilgiler Okulu cephesindeki balkonu mozayik datemesi 
si değiştirilecek ve bu kıımın ııva tamirleri ve kur,un boruları pa• 
zarlıkla yaptırılacaktır. Keşif bedeli 479 liradır. Pazarlık 27-3-939 
tarıhinde Ankara mektepler muhasebeciliii binuında Sabnalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Keşif evrakı ve yapılacak i~ler her gün 
görülebilir. Okul idaresine müracaat olunmalıdır. 

nerek ihracat mallanmızın da iı· mumt ahvalde her halde bir salah 
tikbal için buhranlara maruz kal· huıule gelecektir. 
mamasını temin edecek tetbirleri Bunun için şimdiden mallan• 
şimdiden dü~ünmek zarureti var• mızı monopCJlize bir vaziyette i· 
dır.B' .. I 1• k' _ 

1 
dare etmeA-e ve ıhracat alemindeki 

ıze oy e ge ıyor ı, arızı o an k'. • _ l" · 
ikbıadi buhranlann Ömrü az oldu· mev unı tutmaıra srayret etme ıyız. 

fruna g6re bir kaç aene içinde u· I L. A. KENBER 
i 

A- Proje 
B- Vaziyet planı 
C- Keşif tafsil4t cetveli 
D- Keşif bulba cetveli 
E- Fenni şartname 
F- Eksiltme ıartnamcıi 
G- Mukavele projesi 
IC- Silsilei fiat bordro111 
L- Genel şartname. 
3- Keşif bedeli 17718 lira 2 kuroıtur 
4- Şartname ve diğer evrakı görmek istiyenler Te

kirdağ Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
5- 24.3 939 tarihinden baılamak ve 7 .4.939 c•ma 

gilnü saat ı4;te Tekirdağ Vilayet Daimi Enclimenfnce iha
le edilmek nzere 15 gün mnddetle ekailtmeye çıkarıl· 
mıştır. 

6- İsteklilerin ihale tarihinden 
Müdürlüğüne milracaat ederek bu 
dair vesika almaları lazım gelir. 

8 giln eyvel Nafıa 
iti yapabileceklerine 

7- Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin 1329 lira 
muvakkat teminat verilmesi lAzımdır. 

8- Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 5 inci 
maddede yazılı saate kadar gelmiı olması Ye dıt ıarfın 
mühür mumile iyice kapatılmış olmaıı gerekmektedir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez • 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane LeY. 

Ankara Hıfzıssıhha Mektebi Müdftrlüğünden : 

1- Hıfzıssıha mektebine 1atın alınacak l l 1 kalem 
laboratuvar malzemesi muhammen bedeli 3466 lira 20 ku.. 
ruştur. 31 mart 939 cuma günil ıaat 11 de açık eluilt
mesi mektebde Mubayaa Komisyonu tarafından yapıla• 
caktır. 

2- Muvakkat teminat 259 lira 97 kuruıtur. 
3- Şartname ve liıte Ankarada hergün Mektep J.111-

dUrlüğünden ve İ.staııbulda Sıhhat MüdürlOillnden parasız 
temin edilebilir. 

Batvekalot Devlet Meteoroloji İşleri Umum MildGrlOttladın ; 

Umum müdilrlüiümüz ihtiyacı için aatın alınacak olaa 2800 
kutu ıud koıtiA-in açık ekıiltmcıi ırörülen Uizum ilıerine 21.3.9a9 
salı günü ıaat 15 e talik edilmi§tir. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

Akhiiar Belediyeıindeıı : 

1- Akhiaar htıkumet caddesi elektrik ıebeke teıiıatı 
ışı eksiltmesine istekli çıkmadığından açık ekıiltme on 
gün temdid olunmuştur. 

2- Bedeli muhammeni 1732 lira 99 kuruştur. 
3- İhale 20.3 939 tarihinde ıaat 15 tedir. 
4- İsteklilerin açık eksiltmeye müteallik 2490 ıayılı 

kanun mucibince müracaatlan ilAn olunur. 

Afyon Posta, Telgraf ve Telefon Mtıdtirlilğilnden: 

Afyon Posta, Telgraf ve Telefon binaıında yapıtırı· 
lacak 6346 lira 5 kuruş keşif bedeli kalorifer tesisatı fenni 
şartname, plAn ve mukavelelerine göre 29 mart 939 çar· 
şamba günü saat 15 de Afyon P. T. T. Müdürlnğü bina
sında ihale edilmek üzere l 5 gün müddetle açık ekıilt· 
meye konulmuştur. 

Muvakkat teminat mikdarı 475 lira 95 kuruıtur. iste
klilerin tayin olunan mliddet zarfında Afyon P. T. T. Mü
dürltığllne müracaatları ilAn olunur. 

fstanbul Telefon MOdürlütilnden: 

Muhtelif eb'adda 13 kalem kurşunla kara ve 1 kalem deni
zultı kablosu kapalı zarfla eksiltmiye çıkarılmıthr. Muhammen be· 
del 83461.40 muvakkat tecninat 5423.07 lira olup eluiltmui 2.5.939 
ıall günü 1aat 15 te Müdürlük binannda yapılacakbr. lıtekJUer mu• 



Münakua Oazeteat 

u gün i a~ olunan Münakasalar ve üzayedeler istesi 
-----~---------~_.. .. ..._ --

Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

Münakasalar 
alzeme Harita in aat, Taml~t, Nafia_ı,_ı_e_r_ı, ________ _ 

Bakırköyünde yap. k aldınm tamiri. 
Yeşilköy kulüp şosesinin tamiri. 
Suşehri Kasabasında yap. kasap dükkanı 

5 adet 
Siyasal Bilgiler Okulu balkonunun mozaik 

döşemesinın değiştirilmesi ve ııva ta-
miri v. s. 

Haroiyede yer altı hela inş (şart. 51 kr.) 
Çorlu ilçt>sinde yeniden inşa ettirilecek 6 

sınıflı ilk okul 
Malatya tütün fabrikasında yap. asan5Ör 

tesiııatı, ihata dıvan inşaatı v. s. (tashıb) 

Aç. eks. 523 40 

" 
539 35 
815 40 

Paz. 479 -

Kapalı z. I0250 47 
,, 17718 02 

39 26 İstanbul Belediyesi 27~9 14 30 
40 45 .n ,, Z7-3-h9 14 30 

Suıehri Belediyesi ~9 itib. 21 gün 

Ank. Mektepler Muhasipliği 27-3.39 --

768 79 İstanbul Beledivesi 31-3·39 15 -
1329 - Tekirdağ Vilayeti 7-4-39 14 -

İnhisarlar U. Müd. 27-3-39 

llfiçlar, Kllnlk ve lspençlyar.!_ alat, Hastane_ Lev: 

Sud kostik : 2500 kulu (temd.) Aç. eks. Ba,vekalet Devlet Meteoroloji İtle- 21-3-39 15 -
ri U. Müd. Ank. 

Elektrlk-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Masa te'efonu, manyeto ıili, mikrotelefon 
anahtarlı, telefon siperi saikası, telefon 
santralı v.ı. 

Bobin muşambası, bant izole, peşel borusu 
Stochpanzer boru, kontak vidası, duy 
haltı havai sigortası, komitatör, Berg-
man borusu, entereptör gibi muhtelif 
cins elektrik malzemesi 

Afyon P. T. T. binası kalorıfer tesisatı 

Kara kablosu : 13 kalem, denizaltı kab
losu : 1 kalem (şart 209 kr.) 

Elektrik ampulu 50 mumluk : 100 adet • 
IOO ' mumluk: 200 ad. 

Aç. eks. 

,, 

,, 
Kapalı z. 

Aç. eks. 

760 50 

3192 74 

6346 O.'> 
63461 40 

Mensucat, Elb,1.s!,_ Kundura, Çamaşır v.s. 
fdemur elbise (ceket, yelı:k. pantnlon) : 80 Aç. eks. 

takım - memur paltoı.u (tam astarlı) 50 
ad. - müstahdem elbi.,esi (ceket, panta-
Jon aslanız : 30 kat - müstahdem pal-
toıu (kaput bez.inden tam astarlı) : 10 
ad. diklirilmesi 

1650 -

Matbaa işleri - Kırtasiye yazıhane_ Levazımı 
Evrakı matbua 
Kırtıısiyo 

Harf 12 punto: 150 k. - 16 punto: 250 k. 
1 

Aç. eks. 
,, 800 -

Mobilya ve bUro eşyası, Muşamba - Hah v.s. 
Aç. eks. 950 -

-Dolap yap. 10 adet. 
Sıra : 50 adet 

" Beb. 14 50 . . 
Müteferrik 

Demir çubuk : 30 t. Aç. ekı. 4350 -
Paz. 298S -

Aç. eks. 4l0 17 

57 04 D. D. Y. H .qdarpa9a 

239 46 11 ,, ,, ,, 

475 95 Afyon P. T. T. Müd. 
5423 07 İst Telefon Müd. 

137 50 Menemen Şarbayhğı 

4-4-39 10 30 

4 4.39 10 30 

29-3-39 15 -
2 5-39 15 -

27-4-39 15 -

123 75 Nafıa Vek. İst. Elektrik )şleri U. Müd. 3-4-39 15 -

Afyon Belediyesi 17-3 39 14 -
,, ,, 17-3-39 14 -

60 - Devlet Basımevi Direk. 31-3-39 15 -

71 25 inönü Kız lisesi SAK. Kabataş 3-4-39 14 -
55- Nışantaşı Kı:ı Orta Okulu SAK. 3-4-39 14 -

326 - Çanak. Mst. Mvk SAK 27~3-39 10-
448 20 '[ ophane Lvz. SAK. 21-3·39 14 30 

31 51 inhisarlar Samsun Haşmüd. 23-3-39 15 -

Kalay: 1 t. - nisadir: 100 k. - pamuk: 100 k. 
Barut depolarına yap. paratoner tesisatı. 
Çnkıl: 2600 m 3 - taş -l3l)() m 3 (temd.) 
Köprü başlarına levha konulmaıı 

273 ve 321 D. O. Y . ..ı cü İşletme Kayseri 20-3-39 15 16 

Altı beygirlik topr .. k freze makinasile 
pulluk, çapa makinesi ve teferruatı 

Otuz arabanın tekerlek lastiklerinin teb
dili ve muhtacı tamir yer erinin yap. 

Muhtelıf cins lastik malzeme : 6 kalem 
Çin"ko tozu : 1 t. 

, 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. ---
Nohut: 7,5 t. (temd.) 
Nohut: 6,7 t. (temd.) 
Pirinç : Jo (temd.) 
Pirinç : 9,3 t. 

B) Müzayedeler 
Trabzon vapuru 
Rize vapuru ankazı (temd.) 
Çam tomruA'u : 1070,457 m3 

Kamyon şasisi ve yedek parçaları 
1 

Meşe ve kayın odunu: 57070 k. meşe kö
mürü : 2570 t. k. - çıra: 2431 k. - çam kas
nak çemberi: 17 top, sepet , kürek sa
pı, sepet tahtası, çam kereste v. ı. 

Aç. ekı. 532 14 
,, 7J3 -

" 
678 nO 

,, 1597 -
Paz. 

Aç. eks. 
,, 
,, 
,, 

Kapalı z. 13000 -

Aç. art. 

,, 

" 

vakk.lt teminat makbuz veya banka mektubile kanuni vesaiki muh· 
tevi kapalı zanlarını o gün ıaat 11 e kadar Komisyona vermelidir
ler. Şartnamesi 209 kuruş mukabilinden bergün Levazım Amirliği
mi:ı<len alınabilir. 

• • • 
Bant izole, peşel borusu duy, kontak viduı, masa telefonu, 

nıanyeto zili mikrotelcfon v. •· e!ektrik ve telefun malzemesi alına• 
caktır. Bak : D. D. Y. ılanlarına. 

*=-

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İetanbul Emniyet Müdürlüğünden : 

Müddüriyetiıniz için 550 takırn sivil elbise ve 550 aded 
;apkanın alınması kapalı zart usulile ekıiltmiye konulmu~tur. ,. 

. 

39 91 
5.a ~7 

50 89 

t 19 78 
142 50 

45 -
40 -

203 -
188 -

975 -

10 10 

61 44 

?amsun Vılayeti 
lstanbul Zıraat Mektebi S \K. 

istanbul Belediyeıi 

D. D. Y. Haydarpaşa 
M. M. V. SAK. 

Edremit Tümen SAK. 
,, ,, ,, 
,, ,, 

" ,, ,, 
" 

Kocaeli Defterdarhtı 
Bartın Malmüd. 
Devlet Orman f,ıetmesi Karabük 

Revir /\mir. 
İst. 3 üncü lcra Mem. Pangaltı Ame

rikan Garaji 
Ank. Orman Çevirge Mild. 

23-3-39 15 -
3-4-39 11 -

31-3-39 14 30 

3-4-39 10 30 
17-3-39 1l -

20-3-39 10 -
20-3-39 10 -
20-3-39 10 -
20-3-39 10 -

30-3-39 15 -
20-3-39. 15 -
27-3-39 14 -

.~,12-4-39 9 -

2'4-3-39 14 -

-iAi 

Bir takım elbiıe ve şapkanın muhamm,~n bedeli 25 lira, 
muvakkat teminatı 1031 Jira 45 kuruş, eksilt~-ııc 4.4.939 salı 
günü saat 15 te Müdiiriyetimiz Üçüncü Şube Müdüriyeti daire-
sinde yapılacaktır. • 

Teklif mektubları eksiltme tarihi olan 4.4.939 glinü ıaat 
14 e kadar kabul edilecektir. 

lstekJılerin şeraiti öğrenmek tizera Üçüncü Şube Müdür
ü ğüne müracaatleri. 

e 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
• 

Afyon Belediye Riyasetin dtın : 

939 mali yılı belediyenin evrakı matbua ihtiyacı 15 
gün müddetle münakasaya konmuıtur. ihale.ti 17.3.939 cu· 

Perşembe~ 

ISTANBUL 

Ticar t ve Zahire Borsası 
==~ 15.3.939 

Flatlar Gelen 
to• 
(ıS 

CİNSİ Aşağı 

Kr. Pa. 
Yuknrı 

Kr.Pa. 

Bu~day 
Un 
Arpa 
Kuşyemi 

Kepek 
Pamuk 
Fasuliye 
Yapak 

2~ 
~ 
ıl 

Buğd. yumuşak 

,, sert 
,, kızılca 

5 23 
5 10 

Arpa yemlik çuvallı - -
,, Anadol dökme 4 13 

Cavdar 
Afyon kaba 
Susam 
Peynir beyaz 
Keten tohumu 
Ceviz içi 
Kuşyemi çuvallı 

,, dökme 

19 20 

5 25 

110 -

6 8 

4 14 
B peynir 
Mısır 

Nohut 
Z. yağt 

1 

Un 
Arpa 
Tiftik 
Yapak 
Kuşyemi 

Giden 

Fındık içi 
Tiftık çengelli 

,, mal 109 - 125 -
44 - 47 -

Susam / ila 
B. Peynir __/ / z. yaği yemeklik 

Yapak Anadol 
,, Trnkya 

Mısır beyaz 
,, sarı dökme 

Yulaf 
San1&r deriıi çi. 
Zerdeva deresi 
Pamuk ynğı 

4 f> 

Dış Flatıar 
Butday : Liverpul 

,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anverıs 
Mısır : Londra 
Keten T. ,, 
Fındık G. Hambursr 

" L. o 
Q 

cı t~ 
ma günü saat 14 de Encümeni Belediyece icra kıh0Ş, 
tır. Eğreti teminat verilecek bedelin % 1 buçuğu~~· bl 
larını vesair hususatını öğrenmek istiyenler herguO 
diyeye müracaatları. V14 

* • • 939 mali yılı belediyenin kırtasiye ihtiyacı ı 6 j ~ 
müddetle münakasaya konmuştur. İhalesi 17.3.939 '~ 
gilnil saat 14 de Encümeni Belediyece icra kıiınıaC~f 
Eğreti teminat verilecek bedelin % 1 buçuğudur. Şa;if 
nı vesair husustım öğrenmek istiyenler hergün bele •' 
müracaatla öğrenebilirler. İsteklilerin belli gün ve ' 
Dairie Belediyede hazır bulunmaları ilin olunur. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 

Cinsi Mık darı Tahmini 
tutarı 

12 punto 150 kilo harf 800 lira 
16 ~ 250 n n J 
Umumi evaııfı şartnamesind~ yazılı 400 kilo harfin açıl< c'ı 

ml"lli 31.3.939 cuma güııü ıant 15 de basımevinde yaP11"t 
lıteklilerin mezkur gün n aaatte % 7,5 muvakkat te01i0:1,ıt 1 
buna maudil banka meklubile idare Komiıyonuııa mürac•• 

Şartname parasız olarak Direktörlükten aluıabilir. 

Mobilya, ve Büro Eşya-Muşamba, 

İnönü Kız Lisesi Sntınalma Komisyonundan : 
~ 

Lisıt>miz için resim ve şartnamesine göre yaptırıl&C8 1 
ve 950 lira-bedel tahmin edilen 10 aded dolabın lstaob.~~ 
oğlu İstiklal caddesi 349 numaradaki Liseler Muhasebeaı ı 
topJAnan okul komisyonunda !{.4.939 parzarlcSİ günü 930~j 
açık ek~iltuıc suretile ihalesi yapılacaktır. ilk teminat. 
25 kuru~tur. Bu işe gireceklerin bu nevi doğrama Işı 
klarına dair resmi dairelerden aldıkları vesaikle birli~teıJI 
ret Odasının yeni sene vesikaile belli gün ve saatte I{oıı' 
na ve oartnameyi öğrenmek için de Kabataştaki okuluııl 
resine müracaat eylemeleri lazımdır. 

• • • 
50 adet aira yap. Bak : Nişanteıı Kız Orta 

ilinlarına. 

Müteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum idaresinden : O 

Muhammen bedeli 754 lira 70 kuruş olan 4~ 
deri dikme ipliği 30.3.1939 perşembe günü ıo,30 t J 
darpaşada gar binasındaki komisyon tarafından şÇ 
ıiltme usulile satın alınacaktır. (1 

Bu işe girmek isti yenlerin 5661 kuru§luk ıı>" ~ 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaiklecJ 
te eksiltme günü saatine kadar komisyona ınUt' 
lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan paraııı 
dağıtılmaktadır. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden : 

Tahmin edilen bedeli 23650 lira olan 5 aded ; ~ 
freze tezgahı Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Met, 
tınalma komisyonunca 2/5/193~ salı günü saat 15,30 



p 
~lllbe 18 

~lı 
~ ~r~~ ihale edilecektir. Şartname parasız olnrak komisyon· 
\'rıışerılır. Ta!iblcrin muvakkat teminRtı olan 1771 lira 75 
laıfar ~ bıı.~i teklif mekıubltmnı mezk1ı.r gttnde saat 14,30 a 
~'un oınısyona vermeleri ve l·endiler \nin de 2490 numaralı 
"-ıte :: l. ve 3 üncıi maddelerindeki vosa i ldı meıkllr gün ve 

rnısyoua gelmeleri. 

Münakaea Gazeteıi 

---------==-------~~ 

Edremit Tümen Satınalma Komiayonundan : 

1 lnhisa rlar U. Müdürlüğünden: 1 llergama rn Edremit birliklerinin aşağıda yazılı yiyecek 
ihtiyacı açık eksiltmeye konulmu~ ise de ihale günü talibi çık· 
madığından ön giln onraya talil· olunmuştur. Taliplerin 20.3.9~9 
pazartesi günö saat 10 da Edremitte tüm Satınalma komi yo l- Mevcut şartname, proje ve keşfi mucibince Ma-
una müracaatları. tya tütün fabrikasında yapttrlıacak tretuar, asansör teai-la 

s Cinsi Miktarı Teslim y ri Teminatı atı, bahçe toprak 1esviyesi drenaj bahçe dahili yolları ve 
ih Isı kilo Lira ata divarları işleri ve bunlara ait imalatı sınaiye kapalı 
z aobul Levazım Amirliği Satınalınn Komi yonundan: arfla eksiltmeye konmuştur. 

lli Nohut 7500 Edremit 45 
%9 

8 
~kilo kalay, yüz kilo nİ§adır, yüz kilo pamuk 21 mmt 6700 B rgama 40 11- Keşif bedeli 36.796 lira 97 kuruş olup teminat 

trııı/ 1 günü saat 14,30 dn Tophanede Amirlik Satınalma Pi;fn
9 

lOOOO Edremit 203 kçası 2.759 lira 77 kuruştur. 
~ (.0nunda pazarlıkla alınacaktır. Hep .. inin tahmin bedeJi 9300 Bergıma 188 111- Eksiltme 27.3.939 pazartesi günü saat 15 de 
'tiııı1ı. ıra, kati lt>minah 448 lira 20 kuru~tur. Şartname \'e " abataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Ko-

, a 

K 
~ri~elerj Komisyonunda görülebilir. İ s teklilerin kanuni vesi· ı 1 misyonunda yapılacaktır. 

e beraber belli saatte Komisyonun& gelmrleri. İ StanbUI ele diye İnden: iV- Şartname keşifname ve projeler 
abilinde Levazım Şubesinden ve Ankara 

~~Dakkale Mst. Mvk. Satınalmı Komisyonundan: ----•ı•-••--•-•••••••••lıi aşmüdürlüklerinden alınabilir. 
k 
B 

184 kuruş mu· 
İzmir Malatya 

-ij11lı'tllnakkale miJ.:;tahkem mevkiı için açık ek!iltme surctile 7 KeŞif bedeli 12?8 lira 68 kuruı olan Vilayet Tavukculuk mües- V- Bu işe girmek isteyenlerin yüksek mimar veya 
h l'trelik 3 sesesine y ptırılacak 4 kümes açık eksiltmeye kouulmuştur. Keşif üksek mühendis . olmaları veyahut mukaveleyi birlikte y 
~.&.ag p O ton d e.mir çubuk satın alınacaktır. lha!H i evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler mzalamak üzere bu evsafda bir mühendis veya bir mi-
ttL~ azartesi günü saat 10 da ''anakkale mü::ıtuhk~m 2490 1 k d ı ·k d b k b" l' 1 k b · t "·• saı l v sayı ı anun a yazı 1 veaı a an aş a en az ın ıra ı u ışe marla iştirak etmiş bulunmaları ve şimdiye kadar bu ka-

ı 

til§ 50 ına nıa Ko. da yapılacaktır . .Muhammen berleli 14 benzer iş yaptı~ıoa dair ihaleden 8 a-ün evvel Vilayetten alacaklar il 50.000 liralık bir işi muvaffakiyetle yapmış ve bitir
ı, 2S ._ s.ıntiı.nden tutarı 4350 lira olup ılk teıniı;atı. 326 ehliyet ve 939 seneıi Ticaret odau ve&ikaaile 92 lira 15 .kuruşluk 

1 b 

~1 fı ~uruştur. Demir çubuklara ai fenni şartname Istan- ilk teminat maktiuz veya mektubilc beraber 23.3.939 perşembe miş olmaları şarttır. 
d. rtıır l Ç k 1 k l k aünü 1aat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1519 VI- Taliplerin eksiltme gününden sekiz gün evveli-

,. 

" kör 
1 

. ev azım anı. ana ka e mst. m v • satına ma ·o. o İ 
~ııllıı U ebıtır. 1 alipleriıı muayyen güıı ve ::ıaattı; ihale kanu· • • • e k~dar bizzat Umum Müdürlük nşaat Şubesine müra· 

) 
t ın 

l"lı'ı.t .. 2·3 cu·· nı" ddelerı'ndekı' vesııı'k ve temı'nat akçelcrı' le K ·f b d l' 598 l' 1 Z t · 1 · '" d" ı- - h · d aat ederek fenni ehliyet vesikası almaları lbımdır. 111, ~ u .. • eşı e e ı ıra o an a ış erı uıu ur uğu ma ı.cnın c 
Çanakkalede- Ko. na müracaatları. • yaptırılacak yerli raflar müteahhit nam ve heaabına açık ek•ilt VII- İsteklilerin şartname ve projeler ve yukardaki 

c 

~· Samsun Vilayet Makamından : 
\ l ıltaıeye konan İf : Açıklıkları beş metreden fazla \._ "ap .. 
·~~ti ru başlarına konacak 21 adet levhanın yapılıp 

1 tıe konulması. 
İıı; Muhammen bedeli 532 lira 14 kuruş ve muvakkat 
ı.... 39 lira 91 kuruştur. . 

İl4)tt İb~le martın 23 cü perşembe günü saat 15 de 
tır Daımi Encümende açık eksiltme suretile yapıla-, 

~ Bu işe ait evrak §unlardır. 
& • l<eşif 
t' ~esim 
· Fe .. () nnı şartname 

~Mukavelename sureti 
ltıd Eksiltmeye girmek için cari sene içinde Ticaret 
~il . kayıtlı bulunduğuna dair vesika. 
~ ihale 2490 sayılı kanun hükümlerine göredir. 

t.J··lstekliler bu işe ait evrakı parasız olarak hergün 

t~teb~~ürlüğünde ve Vilayet Daimi Encümen kalemin-
ılırler. 

~ İnhisarlar Samsun Başmüdürlüğünden : 
•ıı •bir kavas çeşmesi mevkinde kain barut <lepoları
t ~ilratöner tesisatının yeniden yapılması açık eksilt

~~ 0•11ulınuştur. 
tli 

4 
•şin malzeme ve tesisat masraf mm tahmin olunan 

~lıtq 20 lira 17 kuruş olup muvakkat teminatı 3 J lira 
lb 4tur. 

ltt~~~ 2~.~.939 " perşsmbe günü. saat 15 de İnhisarlar 
~t~kt~ligunde müteşekkıl Komısyonda yapılacaktır. 

\ '-lU lıler ihale gününden evvel her gün Başmüdür
~t. racaatla bu hususda izahat alabilecekleri ilan 

.~•ri D. D. Yolları 4 İıletme Müdürlüğünden: 
~t . llletre mikap çakıl ile 45000 metre mikap taş 
'ftsıne talip çıkmadığından ihale müddeti 10 gün u
~ır. 

l 15 İlbtıe 20.3.939 tarihine raıtlıyan pazartesi günü 
>'ı>ıı"e 16 da Kayseride 4 üncü işletme Komisyonun-
~kilcaktır. 
~ırı '~n inşaat yerinde teslim muhammen bedeli 140 

1 ~ltkıtt .ke~arında 75 v~gonda tesl~~ 95 kuruştur .. . 
lıl', lerın ılk teminat oıarak çakıl ıçın 27 3 ve taş ıçın 
~ bi:ı~rnıcleri ve bu iİbi işlerde çalıştıklarına dair vesika· 

ı, •kte muayyen olan saatten evvel bizzat hazır bu-
~ll ~1 llzımdır. 
"~ s~: ait mukavele projeleri 4 lş.~etm~ . ~~?ürlüğün
oı_ '•ta cer atelyesi Kontrol Muhenaıslıgınden pa· 

-
meye konulmuştur. Keşif euakile şartnamesi Lenzım Müdüriügün maddede gösterilen ehliyet vesikası ve ayrıca kanuni ve
de görülebilır. İstekliler ı490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka ika almaları teminat akçası veya banka mektuplarını ve 
Fen işleri müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet veaikuile 44 lira mühürlü fiat teklif mektuplarını ihtiva eden kapalı zarfla· 
85 kuruşluk ilk leminat makbuz veya mektubile beraber 23.3.939 mı eksiltme gününden nihayet saat 14 de kadar makbuz 

. 
s 

perşembe günü saat 14 buçukta Dc.ımi Encümende bulunmah 1 1 
dırlar. (B) (1520) mukabilinde mezkur Komisyon Riyasetine verme eri i· 

r -

İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma 
Komisyonundan 

t 

-
a 
a 

-
. 
e 
n 

Mektep asma Fidarılıtı için 733 lira muhammen bedelli bir ade 
6 beygir kuvvetinde toprak freze makinasile p ulluk, çap.ı maki 
nası ve tefc:rruah açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme Beyoğlund 
Singer aparlımanındaki liseler muha~ebeciliğiııde toplanan_kuıuisyond 

3 4 9J9 pazarle.ı;i günü saat l 1 de yapılacaktır. İstekli .erin belli saat 
ten evvel lıseler muhasebecıliğiııe yatıracakları 5 .. lira 97 kuruıluk 
ılk teminat makbuLu ile 9J8 yılı ticaret odası vesikası ve diğ~r ka 
nuni vesikalarla birhkte eksiltme saatinde komisyona gelmeleri v 
şartnameyi her gün adı aeçen muhasebecılikdeıı görüp ö~re 

meleri. (1721) J- 4 

• N ~ ~•N 

D.0.YOLlARI iŞLETME U. MUDUQLUGUNDEN 

Muhammen bedellerile miıdar ve evsafı ~ağıda ya.t. ılı ıki gu 
rup malı eme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartıle 23.3. HM 
Per~embe günü saat (lU,30) onHbuçukta..,Haydarpaşada garu.biııasın 

daki Sabnalmalıl Komısyonu tarafından açık. eksiltme .... usulile ıab 

. 
9 
-

Q 

alınacak ur .f 
r Bu işe airmek isteyei1lerin kanunun tayin etligi vesaik;,ıve he 

guruba ait hiLalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikle eksil t-
me günü saatine kadar .komi•yona müracaalları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki Satınalm a 

a 
Komisyonu tarafından parasız olarak dagıtılmaktadır. 

1- 1200 kilo bakır çıplak t~İ muhammen bedeli 1370 lir 
muvakkat teminatı 102 lira 75 kuruştur. 

2- 7000 metre harici çift telefon kablosu muhammen bede li 
1260 lıra muvakkat teminatı 9-l lira 50 kuruştur. (149.>J 3-3 

• • • 
2 Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfıarı aşagıda yazılı 

gurup malzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzer 
4 . .;. W39 Salı günü 11&at ( l0,30) on buçukta Haydarpaşada Gar bina 
sı dah ılindeki Satınalma komısyonu tarafıodan açık eksiltme usulil 

e 
. 
e 

satm alınacaktır. 
t 

-
Bu işe girmek isteyenlerin her gurup hizasıoda yaz.ılı muvakka 

teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saa 
tine kadar komisyona müracaatları lbımaır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan paraıız olarak dağıh l-
maktadır. 

r 1 - Bobin Muşambası, Bant izole, Peşel borusu, Stabpanze 
boru, kontak vidail, Duy, hattı havai siğor,ası, komitatör, Bcrğma 
borusu, entereptör gibi muhtelif cins elektrik walz.eıııe5i muham 
aıen bedeli 319'l lira 74 kurut ve muvakkat teminab 239 lira 4 

n 
. 
6 

kuruştur. 

e-2- Maaa telefonu, manyeto zili, mikrotelefon anahtarlı, tel 
fon ıiperi saikası, telefon sautralı gibi malzeme muhammen bede li 
760 lira 50 kurut ve muvakkat teminab 5704 kuruştur. 

ımdır. z 
Postada vaki olacak teahhürler kabul edilmez. 

• • * 

{1489) 3-4 

1- 31 .X.938 tarihinde ihale edilemeyen ıartname ve 
numunesi mucibince 20 X 25 ebadında 10 milyon silin
dirik rakı mantan şartnamesi ve numunesi mucibince 
yeniden pazarlık usulile satın alınacaktır. 

11- Muhammen b edeli beher bin adedi 400 kuruı 
hesabile 40 000 lira muvakkat teminatı 3000 liradır. 

111- Pazarlık 27.111.939 tarihine rastlayan pazartesi 
günil saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

' iV- Numuneler her gün Komisyonda görülebileceği 

gibi şartnameler. de 2 lira bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve İzmir Baı
müdürlüklerinden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ye 
saatte % 7,S g üvenme paralarile yukarda adı geçen Ko
mısyona g e lmeleri ilan· olunur. (1352) 3-4 

* • * 
1- 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 arttır_,maya konmuştur. 

il- Muhammen bedeli beher kilosu 50 santim hesa· 
bile 800 ve % 15 teminatı 120 liradrr. 

111- arttırma 18.3.939 tarihine rastlıyan cumartesi 
günU saat 10 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
si Müdüriyetindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır • 

iV- Tahta numuneleri Cibali ve kutu fabrikaların-
da göriılebilir. {1674) 3-4 

* . "' 
Tashihi ilan 

8 ve 12 mart 939 tarihli nushalarımızda İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü Malatya Tütün Fabrikasında yapıla· 
cak tretuvar, asansör tesisatı, bahçe toprak tevsiyesi, dre 
naj, bahçe dahili yolları ve ihata duvarları işleri ve bun
lara ait imalatı sınaiye ihalesi 27.3.939 pazartesi günü 
olacak iken sehven 23 mart olarak yazılm17tır. Tashihan 

ilan olunur • 
ZF -~ 

Açık eksiltme ilanı 
lstanbul Kız Öğretmen Okulu Sallnalma 

Komisyonundan : ~ t•k dağıtılmaktadır. 
~t tt~, • • • d 

' 1$-ır ~--ltinuile pulluk çapa makinesi ve teferruatı alına- ~....,.•f'.!""!~~~~!!!!j~~"'::!!'"2!!:!."""~~~~~~'!'"-:;!!~~!iiıio~!!! 
(1733) 1-4 

23 3 939 Perşembe günü saal 11 de istanhul Çapada Kız 
Öğretmen Okulu binasında toplannn O.k~I ek,iltme Komisyonu 
odasında 2032 lira 15 kuruş keşif bedelli lstanbul Kız Öğretmen 
Okulu tamiratı açık eksiltmeye konmuştur. 

· lıtanbul Zıraat Mektebi SAK. iliularana. 

' Zahire, et ve Sebze: 
s --- ·- - ----

l~İird Tümen Satınalma Komisyonundan· 

~ '-lip kilo un mütea9hit nam ve lıesaLıua 8 3.939 tari
t~.ilttlı~~tnadığındım L8.3.939 cumartesi ~ünü aaat . ı ı de 
'ltıat · ıle alınacaktır. Muhammon bedelı 19500 lıradır. 
~ lttt ~.1462 lira 50 kuruştur. Şartnameyi görmek istiyen· 

ite l~Utı ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte 
Ilı Satınılma Komisyonda müracaatları. 

Nişantaşı Kız Orta Okulu Satınalma 
Komisyonundan : 

h· Mevcut resim ve şutnamesine göre beheriııe 1450 kuruş ta 
nıin edilen 50 adet sıra 3.4.939 tariobine raslayan pazarleıi gün 
ıaat 14 de açık eksiltme.si yapılacaktır. İlk teminat 55 liradır. B 
işe girebilecekler bu nevi iş yaptıklarına dair reswi daireden ver 
nıiş veı.ika ve 939 yılı tic'aret odası vesikasılo belli iÜn ve ıaat 
İstanbul Beyoğlu İstıklal ceddeıi 319 numarada liseler muhasebe 

Ü 

u 

il-
te 
ci· 

liğinde toplanan Komisyona müracaatları (1720) 1-3 

imtiyaz nhibi ve yazı itleri Direktörü: lııwaıl Girit 
Baaıldıtı yer : Merkeı Ba11mni G•lata 

1 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 
şartnameleri, proje, kt:şif hulasasile buna müteferri diğer evrak o
kuldan görülebilir. 

Muvakkat teminat (153) lira olup eksiltmeden bir gün evve· 
line kadar Beyoğlu istiklal caddesinde lstanbul Uıeler Mubuebe
ciliği veznesine yatırılacaktır. 

İsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptı~ına dair 
idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden istanbul Vilayetin· 
den eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmıı ehliyet ve 939 yılma 
ait ticaret Odaıı •ikveaları ve teminat makbu:ıile Komi•yona baş 
vurmalan. (1496) 3-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouverteı Aujourd'hui 

Mode Priz 
d "adj'!dicat. fftimatif Objet de l'adjudication 

Caatioa. 
pro•İ•oire 

Lieu ti' adjotllHtioa •t il• 
Cabier clH O.ar .... Jours Heurea 

A)_ Adjudications au Rabais 

Conatructlons - R6paratlons - Trav. Publlce-MaNrlel de Ce1tatructlon-C•rtographle 

Conı.tr. boutiquu boucberie au boura- 815 40 M.aicip. Suıebri ıı jour1 l partir du ~9 
Suşehri : 5 p. 

Conıtr. pavh a Bakırköy {ııj.) 
Rep. chaussee a Y uilköy 
Chanırement mosaiquea, enduit et autrea 

r'par. du balcon de l'Ecole dem •cieo
ces politiquu 

Conıtr. W.C. souı terrain a Harbiye 
(Cab eh P. 51) 

Conıtr. bit. ecole prim. de 6 classeı a Çorlu 
lnıtall. ucenseur, trav. conıtr. trottoir, 

mur ete. (rectifie) 

Publique 523 40 
,, 539 ~ 

Gre a ırre 479 -

Pil cach. 10250 47 

" 
17718 02 

a9 26 Com. Perm. Manicip. lat. 
40 45 .. " . 

Comptabilite Ecoles Ank. 

768 78 Com. Perm. Munlelp . Lıt. 

1329 - Vil. Tekirdağ 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatacbe 

Prodult• Chlmlque~!_!!1armaceutlque•·ln•trument• 8anltalre•-Fournlt~pour Hopltaux 

Soa.d• cauıtique: 2800 boites (aj.) Publique Dir. Gen. Aff. Meteor. Aok. 

l!lectrlclt6-0az-Chautfage Central (lnstallatlon et Mattrlel) 

27-3~ 14 30 
27-3-39 14 30 
27-3-39 

Jl""3-» ·~ -
7-4-39 14 -

27-3-39 

21-3-39 15 -

Table telepbonique, ıonnerie l maı•eto, 
mlcro·tilephon a clef, cenl rale tele
pbonique,paratonnerre de telepbone ete. 

Publique 760 60 57 04 lire Expl. Ct.. da fer Etat Haydarpafa 4-4--31 10 30 

Bande isolee, tuynnz stanpanıer, id. pe
cbel, viı pour contact, douille•, co• 
mmutateura, tuyauz bergman i.ı:ıterrup-
teur et diver1 autres artıcleı electri-
queı. 

lnstall. chauff aııe central danı bali11e 
P.T.T. Afyon 

Clble aouı terrain: 13 lota id. ıoumarin: 
1 lot (Cah eh. 209 P.) 

AmpoulH de 50 bouıiea: 100 p. id. de 
100 bougiu: 200 p. 

" 

" 
Pil cach. 

Publique 

Hablllement - Ch•u•aur•• - T;asua - Culrs 

Confection habitı pour fonctionaaireı (ja- Publique 
quette, gilet et pııntalon) 80 complet. 
paletot. (avec doublure): 50 p. • babita 
pour ıubalterne (jaquelte et pantaloo 
una doublure) 30 complet., paletota 
pour ıubalt.: 10 p. 

3192 74 

6346 05 

83461 40 

1650 -

239 49 

47l 91 

5423 <YT 

137 50 

n 

Dir. P.T.T. Afyon 

Dir. T elephones lıt. 

Municip. Menemen 

123 71 Dir. Gen. Electrieite lst. 

• 

Amaublement pour Habltatlon et Bureaux - Taplaserle eto. 

Fabrication armoirea: 10 p. Publipue 950 -

1 

Bıncı: 50 P• 
" la P• 14 50 

Travaux d'lmprlmerle - Papeterle 

CaracterH d'imprimerie de 12 pointı: 
150 k. • id. de 16 : 250 k. 

lmprimh 
Foumiture de Bureau 

Dl ver• 

Bapetle• en fer de 7 m, m 30 t. 
Etain: 1 t . • nmidon: 100 k. - coton: 100 k. 
lostallation paratonnerre aux depot. da 

poudre 
Cailtoux: 2600 m3 • pierres: 4500 m3 {aj.) 
in.tal. deı plaquea aux pontı: 21 p. 
Machine fraiueuse avec cbarrue C. W. 

6: 1 P• • pioche aYec acceHoires: 1 p. 
Remplacemcnt dea cnoutchoucı et repar. 

du fjUH de 3 ı voiturea 
ArticlH en caoutcbouc de diff. ıortea: 

6 lot. 
Poudre de zinc : 1 t. 

Provıalona 

Publiqa.e 

Publique 
Gr6 a ır' 
Publiqae 

Publique 

" 
it 

" 
Gre 4 ır• 

Poi-chiche: 7,5 t. (aJ.) Pub'lque 
,, 6, 7 t. (aj.) ,, 

Riz: 10 t. " 
,, 9,3 t. (aj.) n 

B) Adjudications a la surenchere 

Boi• de cb~ne et de betre : 571170 k •• 
chnbon de bois de ebene : 2570 k •• 
bois reaineux, cerceaux, corbrille•, 
mancbeı pour pellem et autres boi• 
de conltr. 

P"bl.que 

800 -

4350 -
29S8 -

420 17 

532 14 
733-

678 50 

1597 -

Bateau Trabzon Pil cıcb. 13000 -

71 25 

&5 -

Com. Acb. Lye~e Junti Fille ln8nG 
l Kabataı 

Çom. Acb. Ec. Seeond. jeune Filleı 
' Niıantaı 

60 - Dir. lmprimerie Etat 

326 25 
4-18 20 
31 51 

273 et321 
39 91 
54 97 

50 89 

119 78 

Municip. Afyon 

" " 

Com. Acb. Pface Forte Çanak. 
Com. Acb. lnt. Tophane 
Dir. Monopolu Samıua 

4 ~me!xpl. Cb. de fer Etat Kayıeri 
Vilayet Sam•un 
Ecole Aırrlcole lıt. Economat lycee 

Bcyo§'lu Sinıer Apt. 
Com. Perm. Municip. l.t. 

l~re Expl. Cb. Fer Etat Haydarpaıa 

14ı 50 Com. Ach. Mioiıt. Def. Nat. Anlc. 

4~ -
40-

203 -
188 -

Gom. Ach. Div. Edremit . " 
" ,, 
" it 

61 44 Dir. Foret.a Ank. 

87~ - Defterdarat Kocaeli 

.. 

~-30 10 10 

29-3-39 11 -

2-5-39 15 -

27-4-39 15 -

3-4-39 15 -

3-4·39 14 -

1-t-3~ 14 -

31-3-39 15 -

17-3-39 14 -
17-3-39 14 -

27-3-39 10 -
21-3-39 14 30 
23-3-39 15 -

20-3-39 ., 16 

23·3-39 ·~ -
a.+3g 11 -

31-3-39 14 30 

17-3-39 11 -

20-3-39 10 -
20-.i-39 1 o -
20-3-39 10 -
20-3-39 10 -

24-3-39 14 -

30-3-39 15 -

Müteahhitlerin Takvimi 

Cumo 17.3.939 

Reırfilatör lnş. (Nafıa Vek.) No 97! 
• Karıtık odun (Gireson Vakıflar Mtıd.) No 978 
* Küberçile çuvalı (Aık. Fabrikalar) No 979 
Bakır kap ve melanjör (İnhisarlar U. Müd.) No 971 
Bukül (Aok. Beled.) No 981 
Şose iuş. (Edirne Nafıa Müd.) No 981 
Çinko (Askeri fabrikalar) No 981 
Çatı tamiri (İnhisarlar U. Müd. ) No 980 
• Fayton arabası ve köhn otomobil (M. M. V.) No 98~ 
Tüz küfesi ve yangıl) söndürme levazımı (lnhi1&rlar Unıuııl 

No 980 
Dökme demir dirhem ve nebati katran (D. O. Y.) No 98Z fSI 
Ha11u terazi, kalbı r makineıi etüv (lktisad Vekllati) No 
Yulaf (Adana Tümeni) No 83 
İktisat Vek. binası tamiri (Nafıa VekAletl) No 983 
Garaj tamiri (İst. Beled.) No 984 
Makarna, patatH v. ı. (Çorlu Ko~) No 985 
• Ev ankazı {Ank. Beled.) No 985 
Namıızgih karakolunun tami~i (fzmir Emniyet Müd.) No gS5 
Knnat bezi ve şeridi (Türkkuşu Gen. Direk.) No 986 
• Çira (Çanak. Orman Müd.) No 988 
Tranıformatör binası hışaatı (Sumerbaok U. MDd) No 989 ~~ 
• Koyun, keçi ve •ığır eti derileri (T. H. K.. Çuluk Subet\) 

1 
Çifbhaa Kaplıcalara oteli tamiri (Ni~da Vilayeti) No 992 ıp 
Sülüıyon (M. M. V.) No 995 
Aık. fırında yap. tamirat (Ankara Ln.) No 995 
Köpril inş. (İmroz Koymakamlı~ı) No 998 
Kamyon tamiri (Kırkla reli Tümeni) No 997 
Malatya pamuk U. Çiftliğinin elrktrik ve ıu te1i1atı 

muk U. Çiftliği Müd.) No 997 
Kamilr tabmili (D. D. Y ) No 985 

Memento des Fournisseur 5 

Vendredi 17.3.939 

Conıtr. regulateur (Minist~re Trnv. Pub.) No 972 
• Boiı melange (Dir. Forets Gireson) Nc(978 
• Sacs de ııalpctre (Fııbriques Milit.) No 979 ~c 
Recipieent en cuivre et melureur (Dir. Gen. Monopole•) 
Buculea (Municip. Ank.) No 981 
Con•tr. chauısee (Dir. Trav. Pub. Edirne) No 981 
Repar. toiture (Dir. Gen. Monopoleı) No 980 
• Phaeton et auto camelote (Ministere Def. Nat.) No 982 
Zinc (Fabriques Milit.) No 981 ~! 

Couffe et articles pour extinction d'iocedie ((Dir. Oeo• 
No 980 

Poidı et ıroudron (Chemlns de fer E.tat) No 982 ~ 
Buculcı, &ensible, crlbleuse, etuve ete. (Mlniıl~re Econoo:>'' 
Avoloe (Div. Adann) No 983 
Rep. bit. Minlıt~re Economie (Miniıt. Tray. Pub.) No 983 
Rep. garaıe (Municıp . lst.) No 984 
Cbargement charbon (Chemins de fer Etol) No 985 gB5 
Macaronis et pommes de tene (Corp. Armee Çorlu) No 
Pep. bat Sureti (Dir. Suret6 İzmir) No 985 
Rubao et toil pour avion (Dir. Gen. Tüı kkuşu) No 986 
• Bois ruineuz (Dir. Forets Çanııkk.) No 988 

9 Constr. bat transformateur (Dir. Gen. Sümerbaok) No 9S 
Rep. bit hotel (Vii. Nigde) No 992 
Solution (Ministere Def Nat. No 995 
Rep. four milit. (lnt. Ankara) No 995 
Cooıtr. ponts (Koymakamat lmroz) No 996 
Rep. camion (Div. Kırklarelı) No 997 
lnıtall. eletrique et eau i le ferme coton (Oir. 

latya) No 997 

b) MU 
Turgutlu Orman bölge Şetıiğınden : 

Anadolu gazetesinin 7768-7770-7772-7773 sayıl~~ 
larında ilan edilen 492 metre 900 D. metre kereste 1 f 
çam kabuğu 300 kental çam könıürfi ihalesi 18.3.93~ cO 

günü &nat on birde yapılmak üzere uzatıldığc illn oJunut· 

İstanbul İkinci lcra Memurluğundan : 

Dairemizin 938/5351 numaralı dosyasiyle mabctıS 1• 
kere paraya çevrilme ini karar verilen GaJatada Fero>~~~ 
47--l:9 numaralı dük~Anda bir nclet torna tezgahının bır~ 
arttırmasının 24.3.939 da cuma günü saat 15 den ı 7 
yapılacaktır. Bu arttırmada mahcuz eşya mub".lr:D~e~, 
nın yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde ikiııoı. ~ ~ 
29.3.939 da çar amba günü ayni saatte ifa edileoektır·c'ı 3 
)anlar muayyen gün ve saatte mahallinde hazır bttluPS 
muruna müracaat ederek almaları ilan olunur. 


