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Umum 
--.c;:;: 

Son on ay zarfında başı 
memleketlerle ıca dış tica-

ret vaziyetimiz· 

Q., d (Dünkü nüıhadan-d -
~ e\'tede evam) 

. t\'ıaJı Roınanyadan ge-
lligı.._. n kıvmet· 1 1 . 
t ~ı , · 

0 
1 • mılyon 

%ı ·lh l; ,9 dur. Geçen 
ı ' a atı ı - ·ı ' l 7 ,:> nu yon lira 

26 7 olduğuna göre it~ 
~ek'· . autlınıştır. 

\ııı 1 1thalat 184 lıralık a - ın başlıcaları 
~ hırı 

1
. gır maden yağ

... ~~k ıralık benzin, 181 
"""'d Petrol 24 1 ır. C , 6 biiı liralık 

~ıineç~n devreye göre 
~ l'ailar :thalatı azalnuş, 
ıı.. ~~llr e kereste ithala-
. ""ll'(!t • 
~ 

1 
\'olunı . 

' lttil u, . 1937 devre-
3-ı Yon lıra 1938 d 

, ıc; lrtil ' ev-
e ı:... Yon ı ""11· ıra olduğuna 
(!l lSbet d '8Q llıl!vaz. ın c artmı~tır. , 

bın r t:nesi geçen dev-
9o1 b.'ra ile pasif, bu 

ın ı· : ıra :ile aktiftir, 

m 2 n.ul~ tı ı thal5 tı azalım . • . 
.cı . •11n ith ır .ş dı!!eı -

, , a utı artmıştır. 
I ıcaret volümü, 1937 ve 

dl!vrelerinde hemen h 1938 1 . emen hır-
m·.11e nıüsavidfr. 

'f·caret muvazene ı , 
rede 521 b. . gecC'n cl C'v-

m 1ıra fark} b 
rede 695 bin I' r n u dev
J APONY A: ıra arkla pasiftir. 

19:,s on aylık 'h 
kı ım. ti 845 b' ı· ı rncatıınızın 

ın ıra um . 
betı ', o 8 d' • uma nıs-

' ır. Gecen 
devreni 'h · sene aynı 

n l racatı 604 b'. r 
nısucti '< 0 6 ld • ın ıra, 

• o uguna g" 'h ra,.aı. ' 
40 

. ore ı _ 
1 nısbetindc Bıı sene Japo artmıştır. 

nyaya gönderilen 
nu:.lların başlıcaları 449 bın 1· . 
Jık "lam k 1 ıı n
b ı u ' 24 bin liralık tiftik 82 

ırı Jıralık zeytınyaoı, 61 b ' 'ı · 
raıık t 52 b ' ..., ın ı-uz, ın lira !ık ant . 
ccvhcridiı· G ımon · eçcn seney .. 

Her gün çıkar iktısadi 
' 

maI·i ve zirai !,11111111111111111111111111111111111111111111111 
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ah~erin esle ki 
----

a) UN 1 Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

inşaat-Tamirat-Nafıa ı·ş ve /emesi-Harita 

İstanbul Sıhhi M~ess.eseler Artı ve Eksiltme 
omısyonundan 

Eksiltmeye konula · . 11 ış · Hnyıhrp~ümune hastanesinin 

Kefİf bedeJi PoliMinJnaliı te sii. 
Muvakkat garant" : 2398 lira kurut 
Haydıırpafa N" 

1 
J : 180 irad 

Uıyıırbakır Belediye Başkanlığından : 
Beledıyf'nin z.abita o miri ve memurlariyle itfaiye mem nr-

1arı ve hademel<'11 ve uıu \ t>ZZi içiıı nümunesi vechile yapımla· 
r.ak olan 660 lira muhammen bedelli 31) takım elbıeenin ihale 
günü olan 6 3 939 pazartesi guuü talip Çlkmadığından 2490 sa
yıh ka•ıu <ı m~cıhiıı~e yirmi dört gun müddetle açık artırmıya 
çıkarııınıştır ıhal~ günü olan 30.3 939 perşembe günü saat oo
dörC lc b lediyt: encümenine teıniuatlariyle beraber encümene 

muracaat oımeleri ili.u olunur. 
aç k k . uınuııe uıstane • . 

1 
e sıltmeye ko 

1 
sımı PoHııik binası te,·sii iai 

Ek . nu muştur. .,. 
S hh sıl~me 3.4.939 Paıartesi .. .. d 

1 
at ve içtimai Muııv net !\' Md~u,nu;aat15,30 da Cağaloğlunda Orman Koruma Genel Komutanlıgw ı İstanbul 

8 yapılacaktır. İıteklil u Ur üğ: biıında kurulu Komisyon· rakı h .. er şartnanıe · Satı"' 1 K · d . er gun Komôsvond _ . • F•Je' buna batli dôge. ev· 
0

n ma omısyonun an: 
ka lstekHler cad •~ney: ~:;;-e~~"Je, Cinsi Miktarı Muhommen Bd. Muvakkatte ihalenin 

nunda yazılı ves kala b .ıcar< Odı vesikasile 2490 sayılı L' K L" K G S buz ' ve u >şe 
1 

ıra r. ıra • ün aati 
veya ban~a moklubôle b . Y •• uvakkal garantô mak Yatak ve yastık kılıfı 1000 takım 2000 00 150 00 3.4.939 14 

ylaphğına dair lstannul v·ı t• ırlılttc bu b benzer 2000 liralık iş a mıcı old ki 
1 
.ıye ınden h ı "h" d 8 - Tire çorap 790) çift 1738 00 130 50 5.4.939 14 

... u arı ehliyet "k 
1 

. 8 e arı ın en gun evvel syona gelmeleri. vuı 
8 

arıle l:rlikteJelli gün ve saatte Komi- t- Orman koruma kıt'aları ihtiyacı olan yukarıda 
• cins ve miktarları yazth iki kalem eşya 2490 sayılı ka-

• '• Ek•Utweye konulan ;
1

: Ha-' , _ . . nunun 46 maddesinin ıA) fıkrasına göre pazarılıkla satın 
. rel ,.arpaş. Numune hastanesı hemtı· alınacaktır. 

raınuk rft'k e gorc 
' ı ı ' zeytinyağı ı'h 

tır'ıı ·· • l raca-' '· coga nuş d · • 1 . 
l 

. ıger crı azal-

e 
1 1 on a 1 k ,4 nı· ı l' ı ıhracatm 

1 Yon J' 

Keşıf bedeli er ve aıstanlaı koğuşu ilivei inşaata işi , . Muvakkat g 

1

. : 30.iı lira 41 kurut 2- Evsaf ve numunelerı her gün komisyonda göriUe-

ı aranı 2 bT Haydarpaşa N'" ; 281ıradır. 1 ır. 
,.u ·ıa A • umum: nstn · h · 3 ı· t kl"l · ı· b · ., 

1 

veı nışaatı işi a k k . ne" emı.,eler ve asistanlar koğu· - s e ' erın, stan ul Orman mes'ul muhaıiblig~ ine 
~ 1 !\ ti' ıra, umuma ...... • .. r. ... :::ıllde b ,PC:Pn senenin 

u lcı,•met 1 8 
hııtd başlıcalarını 547 bin 
Q(I ay, 275 bin liralık iç 

137 b hın liralık yaprak tü
~k ln liralık afyon, 115 
~ kuru üzüm ve incir 
oıı 1~~ır. Geçen seneye gö-

' tüt" ~l un, incir, arpa itha-
ll\ış, buğday, ve fındık 

~l.ın.ıştır. 
lt.ı on ayda yapılan ıt-

, 
0 0 

~tneti 864 bin lira, nis
~4 dir: Geçen seneki it

( 
0 
~etı 656 bin lira, nis

ll~ olduğuna göre 'ı cı 31 
36() ~·artmıştır. Başlıca it

ltt \'e ın liralık makine, fen-
~ saatler, 133 bin liralık 

llh_ dan ibar tti" .~t e r. 
Vol" ~.4 . umu, 1937 devre-

ıı. 

Bu meınlck tt b . e en on ayda 7:14 
:: ln..lıı:nlık itha15J olm !; • 

sc1en eşya ve diger m~lli;uflu-
ib,.rettir. İthalfıt geçen seneden 

daha az olmuştur. 
'I icaret volümü, 1937 devresın

d" l 4 milyon lira, 1938' devresin
de 1.6 milyon lira oldu{'...tuna gö
re '.• 14,4 derecesinde genişlemiş-
tir. 

'!."ıearet ınuvaz7nesi geçen dev-
rede 189 bin lira farkla pasif, bu 
devrede 111 bin lira farkla aktif-

tir. 
YUNANIS'f AN : 

On aylık ihracatımızın kıyme-
t! :!,3 milyon lira, umuma nisbe-

Ek ·ı çı c sıJ •m k S b' iı t!"e 3.4.93~ Paza ı .. e~~ .. onulmuştur. 1 yatıracnkları muvakkat teminat makbuzlarile birlikte yu· 

ı .ıat,;eek/iI~:U~!,f"~ilYcj\!'•~~~~d~~;~~"' .. s~~t 14,.iO kda lCağKaloğ_lunda karıda yazılı gün ve saatte Galata Mumhane caddesinde 
ınaıandn uru u oınıavon- • Al d h d k. k . 

kanunda yazıb belgeler ve bu ôşe yele< muvakkat ga.a>rn ~·"•-·' em ,~r anın a ı omt>yona mllracaatları. "' -ı lı.lKl ıı 11 • ı ou ·~ -

veya banka mektubu ile birlikte eksiltme tarihinden 8 gün evvel \ ') - 1 · · 6 

1

. t b ı v·ıA t" d 

1 

ld ki b . b 
20

.,
0 1

. 
1 

k 1 adet a ... pP::; ceket, ... adet kazan e bısesı, çıtt çaoır ut:· 
s an u ı ayc ın en a ınış o u arı ve u ışe cn:ı.er v ıra ı . . . . . . . iı yapbğtna dair ebUyet vesôkala,ile börlikte belli gün ve oaatte Ko· zınden eldıven, 10 çıft geyık derısınden eldıven. môıyo•• gelmeleri. • Tahnıiu edilen lı•deli 700 lira olan yukarıda yazılı beı 

kalem elbi:;e \'e aire Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Kayseri Vilayetinden: 
1 - Kııyseri merkez kaz.asınııı Muncu~uıı nalıiyesine 

bağlı Karahöyük köyüne ait içıne suyu fenni ke~if proje tan
zimi aşağıdaki şerait altındll eKsiltnıeyl! konulmuştur. 

2 - Bu ışe ait bedeli ke~if 300 liradır. 
3 - Suyun menbaı uıhıninen beş kilometredir. 
4.- Ekı:,ilmeyc ı~tirnk edenler X 7 ,5 teminatı adiye 

verecekler ıha leden sonra % t5 şe iblağ edilt cektir. 
5.- Y. apılacak k~şıf ve proje evrakı mukavele tarıhınden 

merkez satınalmı Korııic;yonuncn 3 4.939 pazartesi günü saat 
14,30 da açık eb.iltnıP. ile ihale edilecektir. Şartname paraıns 
olarak komi:syondan verilir. 

Tıılıp\erin muvakkat teminat olan 52 lira 50 kuruo ve 
2-+90 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez-

kur gün ve saatte" komisyona müracaatları. 

M.M. Vekaleti Satmalma Komiıyonuodan : 
t- 40 tane nöbetçi muşambası pazarhkbl satın ah· 

nacaktır. 2 - Pazarlığı 20.3.939 pazartesi günü saat l 1 de ') tnılyon lira, 1938 dev
e;., ·ı , ~" nu yon lira olduğuna 

·5 derecesinde azalmış-

ti ·, 2,3 dür. Gecen devredeki ih
racatın kıymeti 1,6 milyon lira 

nis1leti ~r 1,8 olduğuna göre son 
dev,·edc '< 42 nisbetinde artış 
kaydedilmiştir. 

Y .ınaniştana gbnderilmış olan 
maJların başlıcalarını 869 bin li
raM: canlı hayvan. 408 bin lira
lık buğday, 233 bin 1iralık yu -
murta, 301 liralık taze ve tuzlu 
baL ~. 216 bin liralık nohut, fa
stılye, 53 bin liralık küspe, 48 bin 
liralık palamut teşkil etmiştir. 

ıtıbareu 45 guu L.adnıöa ıkuıal edllmt:~ı mtşuuur. 
\ 6 - Yap>lacak proje ve keşifuaıneııi• Nafia Vekiiletince vekalet satmalma komisyonunda yapJlacaktır . 

3- Nümunesi her gün görulebilir. 
l'i 
'et ~ l,ı tn~uvazenesi geçen dev-
~·, ılyon lira farkla bu 
~ 578 bin lira farkla aktif-

~llt: 
~ l etni~ aylık ıhracatın kıy
\ lliahe ı~on lira, umum ihra-

ıı.ı ile h ', c 1 dir. Gecen sene 
t:ltı ı \'re · · 
t. ıra ~ın ıhracatı 1,2 mil-
% d' nısbeti jc; 1,3 idi. 

'-~ 7~~eki ihracatın başlı- 1 
~~· 1

17 
~ın liralık Krom cev

.'~ hın lıralık incir 85 bin 
~ ıç f ' ' ındıktır. Geçen devre-'t \' tan krom cevheri, pala- 1 'Le tütün ihracatı azalmıs ı.etj "' 

lll< çoğalmıştır. 

~l)()ll ~~\rredeki ithaıiıtıınız 2 
"'ttı ,,, ll'alık olup umum itha- I 
" ıo l (; dtv ' sı derecesindedir. Ge-
i'\ 'ey: nauran 258 bin li
~rı ~ ktır. Ithal edilen eşya-
'"-ı~ lıcaları 753 bin liralık 
1\~k ~ v~ fenni aıat, 261 bin li-

~· "bin ~ır, çelik ve maınulatı 
11-~~k lıralık yün ipliği, 231 bin 
tit \·e seıuıoz, 106 bin liralık ka
~ d lllukavva, 93 bin liralık 
~, eridi G rı }'\in . r. eçen seneye naza-

1Pliii, l.istik ve kauçuk 

. tasdiki meşruttur. 
4- isteklilerin belli gün ve saatte komiıyona sel· 

\ 

7 - ihale 2+.~~ .939 cuma günü saat 14 de Kays<>ri Vila-
yet merkezinde huı:ı u::ıi muhasd.ıe müdurlüğünd~ Köy Heyeu 

. ıht\yariyesı uı.rafrndun icra edilecektir. . 
meleri. 

\ 

8 - Fazla ınahlınat aluıak isteyenlerin Kays~ri lıusuai 
ıııuha!ebe nıüdurlliğUne muracaatları il!u olunur. 

Ceçen seneye nazaran pala -
mut ve ınaden kömürü ihracatı 
daha azdır. Bilhassa buğday ih
racatı artmış olup diğer maddc
le:-dc de tezaylit görülmüştür. 

On ayda bu memleketten 596 
bin liralık mal gelmistir. Geçen 
devreye nazaran '' 34 fazladır. 
lth•1~atın başlıcaları 90 bin lira
lık pamuk ipliği, 107 bin liralık 
sakız, 52 bin liralık cam, 47 bin 
lirı:ıhk boya ve terebantin, 67 bin 
liralık deniz dubası ve salapurya, 
41 bin liralık makineden ibaret-

tir. 
Boya ve cam ithalatında azal-

ma. diğerlerinde artma vardır. 
Ticaret volümü, 1937 devre

sinde 2,1 milyon lira, 1938 devre
sinde 2,9 milyon lirn olduğuna 
gbre ~ı 40 artmıştır. , 

'Iıcaı·ct muvazenesi geçen dev
r~oe l,2 milyon lira faı·k ile, bu 
devrede 1,8 milyon lira farkla 

aktıftir. 

Elek tr~k, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

Dıyarbakır Beledıye Haşkanlığındau : 
564 lira 20 kuruş bedelli hastane cadde;:,ınden iatasyona 

gitien elektrik ballı ha vu leı:;isatının yenilenmc:si ışı ıhule gü
nü olan 2.3.939 perşeıııl..ıe güniı tahp çıkuıadığ ııdaıı 2490 sa· 
) ılı artırma ve ek::ııltıne kanunu mucit.ıınce işın bır ay zarfında 
paZi.lrlık surttiy1e yaptıulmalııııı11 ve ıhaleuın 3.4.939 pazllck:sı 
saat 14 te y&pılacağrndan isteklılerin temmal ak~ahıııyle mez
kur günde belediye eııcümeniu~ ıuüracaat etmeleri ilan olu· 

nur. 

Daşlıca memleketlerle olan tı· 
ca,.i münasebetlerimizin 1937 ve 
19~8 on aylık vazıyetleri ithalat 

ve ihracat maddeleri üzerinden \ 
mukayeseli olarak yukarıki ya· 
zıhrla izah edildi. iV numaralı 
tabloda da ba&lıca memleketlere 

ı:z 

ai. toplu rakamlar gbrülmekte
dır. Bu tablonun tetkikinden an
laşılacagı veçhile on a~·lık dev
re sonunda Aımanya, !ta.ya, Ho
landa , Romanya, Yunanistan, 
Japonya, Brezilya pıyasalarına 
geç-en seneden daha fa:z.la ihra-
cat ya,pılmıştır. 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 

lşçilt>rimizc 86 çift vidala fotin pazarlıkla satın alınacaktır. 
Muhn11H11t>n h !t·l 498.80 ılk teminatı 37,50 liradır. Şartna
ıııesı her giin Levazım Daıresınde görülebilir. İsteklilerin mu
vakkat teminat ve kanuni vesaıkle ~.4.939 paıartesi günü !&at 
14 te Mudiirlük binaı:,ındaki Komisyona müracaatleri. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Çaııkırı Belediyesinden : 

Çankırı belediyesinin 939 mali senesine ait Kırtasiyesi 
13.~.939 tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksil· 

tmeye konmuştur. 
1 - Muhammen bedeli 300 liradır. 
~ - İlıalei katıyesi 28.3.939 tarihme ıuüsadif salı günü 

saat on beşte Çankırı belediye dairesinde encümeni belediye 

tarafından icra kılınacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 22 lıra 50 kuruştur. 
4 - Kırtasiyenin listesi ve şartnamesi evrakına 111erbul 



Uas.eteal -=----~--==,_,, ________ 00:... ___________________ , __ .__. ____ ,_,. __________ --... ----

u gün ila olunan üna asalar ve (edeler istesi 
Gün Saat 

----~------C--in_s_ı ________ ~------Şekl:i..---~M~u~b:m~·~b~e:d:·~T~c~m:i:n:•:t._,.~----~a:t;y:e:ri~-----------------
~--'""---·' ~~ .... --

A) Münakasalar 

Malzeme H rlta 1 nşaat, Tamirat, Nafla......;..1!.ı..1;;.;;e_r..;;.:I,:;..... ______ _ 

Kayseri Mrk. Muncuıun nahiyesine bağlı 
Karahöyük köyüne ait içme ıuyu fenni 
keşif proje tanzimi 

Büyükadada Çarkı felek ve Yaver sok. 
knldırım tamiri 

Haydarpıışn Niimune Hnat. poliklinik binası 
tevsii 

Haydarp şa Nümune hastane hemşireler 
ve aJistanlar kuA"uşu ilAvci in,aatı iti 

300 -

Paz. 90 -

Aç. eks. 2398 2t 

Aç. eks, 3036 47 

14 30 24-3-39 
Kayseri Vil 

24-3-39 \.$ 30 
13 50 istanbul Bel 

SAK. 
3~9 15 30 

180 - İst. Sıhhi m er 3-4-39 14 30 
~ 

,, 
228-

lllçlar, Kllni ve 1 pençlyart allt, Hastan Lev. -- ~ -- -
Tıbbi alet kilvet emaye lavabo v.ı. Pax. , 149 65 22 4~ İ t. Belediye1 

Elektrlk-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Hastane Cad. istasyona giden elektrik Paz. 564 20 - -
hatb hava tcsisahnm yenilenmeıi İfİ 

(temd.} 

Elbi e, Kundur , Çama,ır v. • 

Vidala fotin : 86 çift 
Aspes ceket: 1 ad. kazan elbisesi: 2 ad. 

çadır bezinden eldiven: 6 çift geyik 
derisinden eldiven : 10 çift. 

Nöbetci muşambası : 40 ad. (temd.) 
Elbise: 30 takım (temd ) 
Yatak ve yastık kılıfı : 1000 tak. 

Tlro çorap : 7900 çift 

Paı.. 

Aç. ekı. 

Paz. 
,, 
,, 

" 

498 80 
700 -

660 -
2008 -

1738 -

atbaa ı ler - Kırt ly Yazıhane Le aznnı 

Çankırı Belediyesi mali 939 evrakı mat
buası 

Aç. eka. l 100 -

Diyarbakır Besi 

37 ~o İat. Telefon Mt 
~2 50 Ask. Fabrikala,. v\öd.Ank. 

M. M. V. SAK. 
Diyarbakır Beleye 

150 - Gümrük Korun: Gn. Komut 
Galata ·v1umlne';ad. 

130 ~o Gilmrük Koruo; Gn. Komut. 
Galata Muml;ne 'ad. 

82 50 Çankırı Beled. 

Kırtasiye ,, 300 - 22 50 " " 
- 235 88 ve 138 İıt. Sıhhi MfteaacselerSAK. Türk kodeksinin tabiye ve teelidiye : 

1500 cilt 

Mazot: 4,5 t. silindir yata : 2,5 t. 
Odun: 70 t. 
Benzin A. tipi: 500 t. (şart 615 kr) 
Benzin B. tipi: 2000 t. (şart 26 L.) 

Müteferrik 

Tuz çuvala 100 kiloluk: 200000 ad. 50 
kiloluk: 50000 ad. (şnrt 525 kr.) 

Yerli Portland çimentosu : 10000 t. (şart 
750 kr.) 

4-4-39 da alınacağı ilan edilen 8 ad. muh
telif döner köprü almmaaından aarfı 

nazar edildi 

., 

v.a. 
Paz. 

" Kapalı z, 122500 -
,, 520000 -

Kapah z. 105500 -

" 
1500PO -

7375 -
24550 -

Tophane Lvs. SAK. 

" ,, 
M. M. V. SAK. 

,, " 

· 7912 50 İnhiaarlar U. Mild. 

8750 - D. D. Y. Ank. ve Haydarpa'ıt 

D. D. Y. Ankara. 

3-.t-39 \4 ~ 

3.439 14 -

3-4-39 \4 30 

20-3-39 " -
30-3-39 14 -

3-4-39 \4 -

5-4-39 14 -

'l.8-3-39 15 30 

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

2.1-3-39 14 30 
23-339 15 -
5-4-39 16 -
5-4-39 15 -

12-4-39 15 30 

5-4-39 15 30 

Manisa elektrik santrala pencerelerine 
muhtelif ebatta 139,59 m 2 Rus camı 
takılıp macunlanması 

Paı. Manisa Şehri Elektrik teaiıat Birliti U.3-39 I~-

Mubtel.f ebadda karfiçe çivisi: 91 t. 
Tellı lastik s:ıiral emroe hortum 24 m. 
Aydınreis mesaha gemisinin tamiri ttemd.) 
Bakır ve pirinç malzeme: 7 kalem (şart 

1675 kr.) 
1 imar fırçuı : 600 adet 
Ege, kollu testere, keser, varyoz pafta 

takımı, omun anahtarı, teıviye ruhu, 
tenekeci örsü, demirci zıobaıı, maran
goz rendesi, burgu, çinko rakkam v a. 

Tazyik düşürme aleti (temd.) 
Sekiz No. lu Motöründe. mevcud makine· 

nin 1 No. lu motöre nakil ve montajı 
Boya ve boyama malzemesi : IO kalem 
Ecza ambalaj sandığı tamiri : 400 ad. 

" " 400,, 

Erzak Zahire, Et, Sebze v. • 

Kuru k :JISt 

Yulaf: 84 t. (temd.) 
Bulgur : 49 t. (tcmd) 
Yul.,f: 200 t. (tcmd.) 
Kuru fasulye : 32 t. 
Pirinç : 15 t. 

B) Müzayedeler 

Bina ankazlan 
Un: 72 k. 

K palı z. 
Paz. 
Aç. eks. 
Kapalı z. 

Paz. 
Aç. eks. 

Paz. 
Aç. eks. 

,, 
,, 
,, 

Paz, 
Aç. eks. 
Paz. 

,, 
• ,, 

Paz. 
,, 

13765 -
204-

4656 82 
335000 

3:.57 -

340 -
350 -

2214 -
Beh. 1 -

" 7 -

1000 -
4620 -
5880 -

10500 -
4160 -

90-

103! 3R 
30 60 

17150 -

D. D. Y. Haydarpafa 
İıtanbul Belediyesi 
Deniz Lvz. S A.K. Kasıınpaşa 
D. D. Y. Ankara ve Haydarpaıa 

ist. Komut. SAK Fındıkla 
266 78 D. D. Y. Haydarpaıa 

25 50 
26 25 

166 05 
3ü -
~ıo -

364 -
·iıll -
787 50 
312 -

Aıık. Belediyeıi 

İnhiıarlar U. Mnd. 

Askeri Fabrikalar U. Müd. Ank. 
M. M. V. SAK. 

" 

Tophane Ln. SAK. 
lzmir Lvz. SAK. 

,, " 
" ,, 

Edremit Tümen SAK . 
Vize Tilmen SAK. 

13 50 İstanbul Belediyesi 
İst. Defterdarlığı 

4-4-39 14 ao 
21-3-39 J4 30 
24-3-39 14 -
~9 15 30 

2.3-3-39 14 -
3-4-39 IO 30 

24-3-39 1 o 30 
3-4-39 16 -

~-4-39 l·t 
4-4-39 10 -
4-4-.i9 11 -

23-3-39 14 -
24.3.39 15 -

20-3-39 ·~ -
20-3-39 15 -
20-3 39 1 J -
22-3-39 

21-3-39 14 30 
11-4-39 14 38 

tanb e ediyesinden: 
;ı:ı•t' 

Muhammen B. Te 

. . Jür.unıu olıın 24 
Köprü motopompu ıçı~ \ mme hortumu 

\\. ı~..\ik spıra e 
20~ -

metre l 1 .... Yaver liloka~ı 
Bü ükadada Çarkı felek v 90 -

y • . , 
kaldırım tamırı • . Tibbi let, , 2'l '' 

hk o u\ snğhk odn\arı ıçın . e \4~ 65 •· 
e Lavabo koYa ve snır ayrı P 

Küvet emay bedelleri yazılı işler ayrı .. nlebi' 
Yukarda muhammen E ümen kaleminde gor \ıtıı• 

ı Evrakları ne b oıe 
zarhğa konulmuş ur. .. terilen tcminnt mak uı: ve • f:ocO· 
lir iıtekliler hi:ı:alarında goı~ .. saat 14 buçukta Daim• 

' 2\ 3 939 ssh gunu 
bile beraber · • 

d bulunmalıdırlar. 
men e * ~ • * şer 

·1 E iuönünde o· 
b d l tahmin edı en m bil ' 

Hepsine 90 liı a e e • Z hirecilcr, Bozuk tulull' ,rıl• 

M hın~\ Geylani nıaballeııuıo a . 4 6 2 8 \5 • 33 notll c.,ıt· 
e . ddesinde yenı ' , , \ " ') 

kağı ve Reşadıye ca k üz.ere pR7. rlığa ~onul.muş ur· lir• 
bine\arın anknıı Sktılma d g6rülebilir. 1 tekhler 13 21 3,93! 
nnmesi Encümen kalcının e mektubilc beraber d,,tı' 
kurusluk tcminnt makbuz. vDeyo • Eıacümende bulunnııılı 

-.: - .. t 14 buçukta aımı 
ab gunu sa 

·ıerf. l "'rebı 
.. belediyeye müracaat a go ·ıece 

o\up ta\ip olanla~ ~ırr run de bedelsiz olarak göndefl 
ri gibi taşından ıstıyen ere 't e 

9 r enesine 81 ti' * Çank1r1 belediyesinin.?~ ma ;5s gün ınüdde 
• • ' 3 3 939 tarihinden ıt1 aren 

matbuası ı • • 

k "lt eye konmuştur. 
çık e sı ~ b deli 1 \00 liradır. 

Mubamınen e ·h· e müsadif 
İhalei kaüyesi 28·3·939 ta~~ m · belediye 

saat 15 te Çankırı Belediye encumenı 

cra kılınacaktır. 82 r 50 ku;uştur. 9 
Muvakkat teminat . ı:a şartnamesı evrak•tl tll 

tb nın hstesı ve .. c"' 
Evrakıma ua ün belediyeye mura. 

but olup talip. ~lanlar ;e; g istiyenlere de bede\sıı 
rebilecekleri gıbı taşra a 

gönderilir· 

. 1 Sıhhi Müesseseler Arttırma 
lstanbu Komisyonundan : çı~ 

d ksini ıı Tabiye ve teclidiye işi ; ı5' 
\500 cilt Türk Ko _el 3 4 939 pazartesi günü saa .,6' 

1 t r Eksı tme · · - ı- ~ biı1tıf1 

ıueye konu oıuş u . i tiınai Muavenet Müdur uğu 
""aloglunda sıhhat ve ç . unda yapılacaktır. tS~ 
a k ·ıtme komısyon { nın rlbrma ve e sı . . . beher orroası 
a 5 forma tahmin edıl.en_ .. ~u ışı~ " '•u:-c...r-li\ni\\ir. 

~araııti. - Teclidiye işi için 135 liradır. ff 
1 tekliler şartnameyi her gün kemisyoııdaıı ahıbilirJer 

neleri her gün görebılirler. 
İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 dı' • e 

nunda yazılı belgeler ve bu işe girebilmek için baskı isll1 

nılacak harfler ve numunesinde olduğu gibi IO puntıılu1' t 

dizilmiş ve iyi basılmış bir kitap veya yazı numunuile ~~r 
yazılı evsaf ve tarifat dahilinde yapılmış ve ciltlenmiş ~ı 
"vekaletçe tetkik ve kabul edilmek üzere,, ek.iltwe tarı 
az sekiz gün evvel Sıhhat Müdürluğü ne tt:vdi e~tmeleri ,.e 
yeler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 
muayyen gün ve saatte Komisyona aelıncleri. 

... ,_-if7R FF5 , _.. 

.Mobilya, ve Büro Eşya-Muşamba, Halı </• 

İstanbul Levazım Amirliği SAK : 
Lev11zım eşya ltchızat anhan için 9 çift altlı ,e 

•. Ilı; 
kuyu!aııın pazarlıkla eksıltmesı 20.3.939 pazartesi gu 
14,45 de Tophanede İ::;tımbal levazım AanirlıAi aatınıı.l~ 
da yapılucak11r. l'ahuıın bedelı 198 !ıra kaıi temiııatı l 
7U kuru~lur. ~artname ve nümulıe::;ı Ko. da görülür. 
lerın kanuni vesıırnhırıle beraber belli saatte Ko. na ge 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s./ 

Milli Müdafaa Vekil ti satmalma Komi yonundB9 

500 ton A tipi benzin alınacaktır. Tahmin 
122500 lira ilk teminatı 7d75 liradır . Kapalı zarfl•~ 
lesi 5.4.9J9 çar_şamba günü saat 1 ö da AnkaradP: 

0 V. satınalma Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 6 lira 1 
ruşa Ankarada Ko. dan alınır. İşteklilerin kanunuJJ 
üncü maddelerinde istenilen vesaıkle birlikte ilk te~ 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
kadar Ko. na vermeleri. 

,.. • • 2000 ton B tipi benzin alınacaktır. Tahmil> 
deli 520.0uO lira ilk teminab 24 . .)50 liradır. Kapalı j; 
ihalesi 5.4.9JQ çarşamba günü saat 15 de Ankaradı 
V. satınalma Ko. da yapılacaktır. Sartnamesi 26 lira 
kabilinde Ankarada Ko. dan alınır. İsteklilerin kat> 
2, 3 üncü maddelerınde yazılı vesaikle birlikte ilk t 
nat ve teklif muktuplarmı muayyen saatten bir saat 
velin kadar Ko. na vermeleri. 

İstanbul levazım mırliği atınalma Ko. dan : 

4500 kilo mazot ve 2500 kilo silindir yağı 23.3.939 



16115 
'-ıtıaı saa~ 14,:~0 da Tophanede İstanbul lernzım imir-

katt rna. Ko. da pnzarlıkla ,.kfürm·ı::i \ :ıpılacaktır. f .. t kli
lernınatlarile belli saatte Ko. na gelmrleri. 

•• 70 
(ıer~ ton odun alınacaktır. Paznrlıl.la eksiltmesi 23.3. 
1' llıbe günü saat 15 de Tophaned~ İstanbul levazım 

~ınaJına Ko. da yapılacaktır . İsteklilerin kati temi· 
rabcr belli .aatle Ko. nıt gebwleri. 

~ De'flet Demiryolları Umum İdareıinden : 
~~en bedeli 13765 lira olan 91000 kilo muhtelif 

~ bio rfıça çivisi 4.4.939 sah günü 15 de Haydarpaşa
~ •. llındaki Satınalma Komisyonu tarafından kapalı 
a_ . ile satın alınacaktır. 
~ t rirnıek iıtiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 

· • 38 kuruşluk muvakkat teminatlarile tekliflerini 
•er:rf~ını eksiltme günü saat 14 de kadar Komis-
8- . elen, lazımdır. 

0
lft •id şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki 
il '-rafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

İnhisarlar U. Müdürlüiünden: 
ı ..... i 1 • 

IGarenıizin 8 numaralı motöründe mevcud makine-
'::ralı motöre nakil ve montajı iti şartnamesi mu-

• ....._ ıltıuiye konulmuıtur. 
, Muhammen bedeli 350, muvakkat teminatı 26,25 

~ Ekıiltme 3.4.939 pazartesi pnü saat 16 da Kaba
••ıını Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda 
tır. 

V :Şartnameler her gün sözü geçen şubedeııalmabilir. 
4 n 1•tekıilerin eksiltme için tayin edileıa gün ve saatte 

1,;:rurıe paralarıle birlikte me.U.ür Komiıyona gel·· 
olunur. 

ı '1. f\t. Vekaleti Satınalma Komuyonuodan : 

' Beher adedıne tahmin edilen fiyata 100 kuruş olan 
. ~ambalaj sandığı açık eksıltme suretıyle tamir 

2 r. a: İbatesi 4 nisan 939 ıalı ıünü saat ıo dadır. 
4 ....._ ilk teminatı 30 liradır. 

1\ Evıaf ve şartnameıi bedelsiz olarak M. M. V. Sa-
4 ....._ 0ınııyonundan alınır. 

Ekıiltineye gıreceklerin ~90 sayılı kanunun ikinci 
ila. llıaddelerinde gösterilen vesaikle ve teminatiyle 
ti, le ıaatında M. M. V. Satınalma Komiayonuoa 

~ıd Komutanlıiıı Satınalma Komisyonundan : 
.~ llÜmunesi gibı 600 tane tımar fırçası satın alı

·~rlığı 23 mart 9J9 perıembe günü saat 14 te 
~ ~· .lateklilerının belli gün ve saatte Fındıklıda Ko

tınalma Komisyonuna ııelmeleri. 

"- Maui~ıı Şeh.ri Elt9ktrilı 1 e&ısat Uırıığıudeo : 

"'" l '-ıllra t elurik ı:ıautralı vençerelerine lD uhtd ıf ebatta 139 59 
~l, bbaı miktarında Rus camı takılıp ıııacunlıınması 
·r/'Ptırılacaktır. 
d lllt•riıı ~4 Mart 939 curua günü ~aat 15 de Belediye 
c loplıtuacdk olan birlik eocüoıeninl! müracaatları il!n 

, ~. M. Vekaleti Sntınalma Koınisyomrndaıı : 
l Btbeı· adedine tahmin edilen tiy..:tı 700 kuruş oları 
~\l~ıa ambalAj ıandığı açık eksiltme suretiyle müııaka
' 1 OlU§t~ır. 
'l~lctı 4 niıao 939 salı &i.inü saat 11 <let:lir. 

t lernioat il@ liradır. 
a.- •&af ve §artna111e::ıi bedt:lsiz olarak M. M. V. Sa
'\otı • 
'~~ J~}'ouuuJau 1tlrnır. 

1ltaıeye gırecelderio 2190 sa)1lı kanunun ikirıcı 
'hcı~•ddelcrinde .gösterilen vesaik!J ve temmatları)lC 
'lı.. 1 gün ve a;aallrıda M. M. V. Satmalıu.ı Kornisyo

... ır, 

.......... _.5:k~ilt~~yç gir<'cellerin 2490 ıayılı kauuouıı ıkinci 
lı.ıt1 llı&duelerıude ııü:ııedlen veaaikle ve temınntiyle hir· 

·• itin ve Bllllllnda M. M V. Satınulıııa komisyonuna 

'-t () 
•lg 'llliryoUarı ve Limanları l~letuıesi Umum idaresi 

·-·.___f.l.
39 

tarihinde yapılan i!k ekı:ıiltmesi fe!bedilen ve 
--~\itli 335000 Jira olan yetmi~ } edi kalem bakır 
u, 1&e~e i.S.19.19 Çarşamba gümi aaaL 15.30 da k!: 

ih 
11 ~ ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

~~" lirrnek iıtiyınlerin 17150 liralık muvakkat t'mi
,"~n tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aym gün 

İtltın •dar Komisyon Reislığine vermeleri Jtıımdır. 
Qa eler 1675 kuruşa Ankara ve H1&ydarpaşa veznele
lklidır. 

Milnakaııa Gazeteai 

• • * Muhammen bedeli 3557 lir. olan muhtPlif cins Ege, 1 
ko lıı te~t re, ke ... er, vaı } oı, p fta ta kıı ı, on un amıh ı , t ... i 
ye ruhu, tenekeci, ôrsii, demirci zınıbasl, marangoz rendesi, 
burgu çinko rakkam ve sııirederı murekkep şartnamesinde ayrı 
ayrı cins ve müfredatı yazılı hırdavat malzeme ·i 3.4 1939 pa
ıarteai günü saat 10.30 on buçukta Baydmpaşada G~r binası 
dahilindeki Satmalma komisyonu tarafından açık eksiltme u
!ulile satın alınacaktır . 

Hu işe girmek ist•~ytıılı·rin kanunun tayin etliği H ~a ık ve 
ve 266 lirn 78 kuruşluk muvakkat tı>minatlariyle hırlıkte eksil• 
tme günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu i~e ait ş:ırtnnmekr Haydarp:ışada Gar hina .. ıııdaki ko· 
misyon tarafından parasız olarak dağıtılnıaktadır. 

Ankara Belediyesinden : 
Su işleri için alınacak 2 adet tazyik dllıürme aleti is

tekli çıkmadığından 24.3.939 cuma günö saat 10.30 da pa
zarlıkla alınacaktır. 

Mahammen kıymeti 340 liradır. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 

3 

Eksiltmeye konulan iş : Şitli Cocuk Ha.tanesinde yapılacak alfalt 
yol inşaatı. 

Keşif bedeli 94l lira 94 kurut· 
Muvakkat garanti 71 liradır. 

Şişli Çocuk haataneaındc yapı1•cak ıısfalt yol hışaatı iti açık 
eksiltmeye konulmuştur. Ekıiltme 24.3.939 ~uma i'Ünü 1aat I• de 
Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü bina11aJa 
k•rulu Komisyonda yapılacaktır 

İıtekliler şartname ve keşif hüliuııoı her gün Komiıyoada 
glSrebılirler. 

istekliler cari seneye id Tiearf't Odası vesikuile 2~90 saydı 
kanunda yazılı belge?er v.e bu ite yeter muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubu ile birlikte bu İfe benzer en az 3< 00 liralık 
iş yaptıtınn dnir eluiltme tarihinden 8 gün nvel İstanbul Viliye• 
tialden almış oldukları ehliyet vuikalıuıle birlikte belli ıtın Ye aa-
attc Komiıyona gelmeleri. (I~) 

Muvakkat teminat 25,50 liradır. 1 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün yau işleri ka· 
lemine ve isteklilerin de gün ve snati mezkfırda belediye 
encümenine müracaatları. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonunrlan : 

1 - 14.3 9 l9 larılıi ıd' Avrlııırt>i., ıne ,.,alıa gt·nıüıinırı tamı
rine Rid yapılan açık ek.:ıltm' yı> talıh çıloııadıAıııdaıı eksiltme 
243.9'N t ıribine ra~lıyau cuma ~ü ıü ;;:aat 1-4 ta yeniden ya· 
pılmak lizern oa gön müddetle nzatı l ıuşıır 

2 - Tahmin edılcn hedl·Ji 4656 lira 82 kuruş olup cartna· 
rnesi hf"ı gün K1:t::ııınJHlŞ ıda lıulurıan komisyondan alıı ttbilir. 

3 - İı;lekfıJerİtı '241.Jı) S'.lyıJı kanunda yazılı vc:ıikalarla Uİr· 
likte bP.lli giin ve 11aattP komisyona ıııürac!latleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satıealma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 2214 lira olan 1 O kalem boya ve 
boyama malzemesi Askeri Fabrilcala:r Umum Miidürlüğll 
Merkez Satınalma Komisyonunca 3.4.9J9 pazartesi günü 

Devamı 4 üncü sayfada 

3i! EZ? 

Kapah zarf usulile eksiltme 
Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu 

Başkanlığından : 

Birinci k11ım : Konıtrükıiyon işcilik. 

Adet Cinsi Beherinin Mu. Fi. Tutarı 
Lira Lira 

1 Büyük Yazahane kıri..tnlli 2IO 210 
1 Büyük Kütübhane 220 2l0 
1 Gardirob 85 85 
1 Orta Masası KıristalH 45 45 
2 Sıj'ara Masası .luristalli 25 50 
il 30 330 

1 Şartnameleri mucibince (200.000J adet ( 100) ki· 
loluk ve (50.000) adet de (50J kiloluk tuz çuTalı kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. 

il ( 100) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli 
(461 kuruş, {50) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (27) 
kuruşdan ( l05.500) lira : muvakkat teminatı (7912) lira (50) 
kuruştur. 

ili - Eksiltme 12/4/939 tarihinde çarşamba günü saat 
15,30 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki A· 
hm Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden ve f z. 
mir, Ankara başmüdürlüklerinden \525) kuruş bedel mu· 
kabilinde alınabilir. 

V - Eksiltmeye ıştirak edecekler mtihürln teklif 
mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası mak· 
buzu veya banka teminat mektuplarını ihtiva edecek kapalı 

zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon 
Baıkanlığma makbuz mukabilinde vermeleri IAzımdır . 

(1845) 1-4 

• •• 
1- 27.2 939 tarihinde ihale edilemeyen 250.000 met

re düz beyaz kana~içe yeniden pazarlık usulile eksilt
meye konmuştur. 

11- Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat temi· 
natı 2906 lira 2S kuruştur. 

111- P .ızarhk 30.3.939 tarihine rastlıyan perşembe 

gilnil saat 14 de Kabataşda Levazım Şubesi Müdürlü
ğündeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler hergün sözü geçen Şubeden para
sız alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme ıçın tayin edilen gün ve 
saatte mezkur Komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(1701) 2-4 

"'! azıhane Kolluğu Marokenli 
4 iskemle Marokenli 15 60 

Profeıör Kürsüıü Rahlesıle beraber ;:.()() 21JO 

İkinci kııım : MASiF itcilik. 

Yaıabane Kıriıtalli 

· I İstanbul Belediyesinden: 
6 90 540 
5 Etajer 40 200 
6 Gardirob 70 420 
6 Yazı hane Koltuğu 1ade 20 120 
6 • Daktilo Maıa11 35 210 

14 Büyük Kitab Etajeri 90 1260 
· 2 Laboratuvar Kolleksiyon Dolabı 160 320 

(28 Çekmeli) 
17 Evrak Dosya Dolabı (6 Raflı) 80 1360 
2 Camekanlı Koleksiyon Dolabı 140 280 

(24 Gözlü) 

7o Mua camekanlı 140x52x80 abadmda 25 1750 
120 Oturma yeri (Anfi ııralan) beher oturma ye. l 1 1320 
90 M2. Mail döşeme ve ldlrtil altı ıediri. Metre 2 4 360 

2.50 Sandal ya 5,5 1375 
Yekün Muhammen tutarı • • • • • • • •••• , •• 10715 

İlk Tewiııah - 804 Liradır. 
İhale : 25 3 19J9 Cumartesi Saat 11 de. onbirde 

1 - Büyük.dere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi yeni Bi· 
na enstitüleri için yukanda müfredatları yımlı Mobilyalar (KAPALI 
ZARF) usulıle eksiltmeye çıkarıluııştır. 

2 - Ekıiltme İıtanLul Vilayelı Defterdarlıtı Muhaııebc Müdür· 
lütü Dairesinde 25 3 1939 Cumarleıi ııünü 1aat ( 11) de toplanacak 
olan Fakülte Mub11yaat Komiıyonu lıuzuruuda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye itlirak etmek isteyenleriu ı490 sayılı kanunun 
tarif atı dahilinde ılk tea1iuat tutarı olan (h04) liranın Muhasebe Vez 
netine yatırıldıtına dair ·makbuz.la bu kanunda yazılı evıaflan haiz. 
olduklarına ve diğer evrakı wüsbitelerıle birlikte kapalı leklıf mek· 
tublannı ihale saatından en az bir saat evvel Komisyona vermiş 
bulunmaları lazımdır. 

4 - Şartnameyi ve yapılacak itin re.imlerini görmek, ebad ve· 
evıaflannı, tarzı imallerini ve diter buıu1atını ötrenmek iıtiyenler 
tatil günleri hariç her gün Büyükdere Bahçeköydeki Orman Fa· 
külte1ine müracaat edebilirler. Arzu edenler pulunu göndermek 
prtile evaaf ve ebad ve sair hususatı göıleren reıimıiz. ıartname· 

yi iateyebilirler. (1521) 3-4 

Keşif bedeli 1031 lira olan Dütktlnler evi çamatırhanea1ae 
ait makine dairesı çatı11 tamire ı.çık ekııiltmeye konulmuıtur. Ke· 
tıf evrakile şartnamui Levazım Mütlürlüğünde ıarülebilir. latekliler 
2490 sayılı :kanunda yazılı veıikadan baıka bu it için Fen lılerl 
Müdürlü~ünden alacakları fen ehliyet ve Ticıret oda11 veaikalarıle 
11 lira 33 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
27.3.939 pazartesi günü aaat 14 buçukta Daimi Encumende bulun• 
malıdırlar. (151*4) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyoundan : 

Eksiltmeye konul n iş : Heybeli verem sa'latoryomu dahili yollar 
tarafeynindeki yapılacak divarlann inpatı 

Kefif bedeli : 5030 lıra 58 kuruş 
muvakkat garanti : 378 lira 
Heybı:liada verem aanatoryomu divar iııtaatı iti açık eksiltmeye 

konulmuştur. ~ksiltme 24.3.9J9 cuma iÜnÜ ıaat 14,30 Çağalotlun· 
da Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlütil binasında kurulu Ko· 
miıyonda yapılacaktır. İsteklılt:r ıartname ve keşif hülaıa11 ve sair 
evrakı 2j kurut mukabilinde her gün Komisyonda alabilirler. fıtek
liler can sene} e aıt Ticar...t Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 
ya:ııh belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte bu işe benzer eo az. 3000 lira.lik İf 
yaphAına dair eksiltme tarihinde 8 gün evvel lıtanbul Vilayetinden 
almış oldukları ehliyet veıikalaril8 birlikte belli gün ve ıaatte Ko-
misyona gelmeleri (156.l) 

imtiyaz aabibi ve yazı itleri Direkt3rü: llmail Girit 

Baııldıtı yer : Merkez Baıımui Galata 
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Pour la Publicite s'adresser 
a l' Admiııistration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caution. 

d'adjudicat. estimatif proviıoire 
Lieu d'adjudication et du 

'Cnhier des Charges Jours Heures 

A) Adjudications au Rabais -- ·- ---
-Mat rlel d!..!_on t~uctlon·C rtographle 

DrcHement projet et devis pour adductlon 
eau potable au village Karahöyük de 

300 - Vil. Kayieri 

Kayseri 
Repar. paves rues Çarkıfelek et Yaver a Gre a gre 

Büyükada 
Agrandiuement bAtisse polyclinique de 

l'bôp Modele de Haydarpa~a 
Conatr annexe dortoir sczıura et auiı

tants h6p Modele Hiılydarpaşa 

Publique 

" 

90 -

2398 21 

3036 47 

Prodult• Chlmlq~ s t __Pharmac utlqu _ -~ _ 

lnıtruments medicaux, cuvette emaillee, Grlı a gre 149 65 
lavabbta ete. 

13 50 Com. Perm. Munieip. İst. 

180 - Dir. Hyg-. et Assiıt. Soe. Cataloglu 

228-
" n 

anltalr s-Fournlturc pour_ H!>pltnux 

22 45 Com. Perm. Municip. İıt. 

Electrlclt6-Gaz-Cheutfag Central (lnstallatlon et Mat rl 1) 

Renouvellement llgne alırienn electrique Gre iı gre 
de la route de l'htıp. a la Station (aj ) 

Hablllement - Chaus•ur s 

Bottines: 86 pnires Gre a rre 
jaquette en asbest : 1 p. • habits pour Publique 

ehaueiere: 2 p. - ıantı en peau de 
cerf : 1 O paires 

Ciree pour seatinelle : 40 p. Gr~ a rre 
Habib: 30 completa (aj.) 

" Houuea pour litı et oreillers : 1000 com· ,, 
plets 

CbauHeltes en cotoa : 7900 paircı ,, 

Uta doubles : 9 paİrCI Gr6 a gr~ 
Travaux d'lmprlmerl - Papeterl• 

lmprimes ex. fin. 939 Municip. Çankırı 
Fournıture de burcau 
lmprusion et reliure du Codex Turc de 

1500 volumu 

Combu•tlble - Carburant - Hullaa 

Boia: 70 t. 
Mazoute: 4,5 t. ·bu ile pour cylindre: 2,5 t. 
Benzine type A : 50Jt. (Cah. eh. P. 615) 
Benzine type B. : 2000 t. {Cab. eh. L. tÖJ 

Dlvera 

Repar. bateau Aydınrdiı (aj.) 
Matericl en cuivre et en laiton (Cah. 

eh. P. 1675) 

Pub1ique 

" 
" 

Gr6 a gre 

" Pli cach. 

" 

Publlque 
Pli cacb. 

564 20 

498 80 
700 -

660 -
2000 -

1738 -

198 -

1100 -
300 -

1'22500 -
520000 -

4656 82 
335000 -

Municip. Oiyarbckır 

37 50 Dir. Telephones ist. 
52 50 Com. Ach. Dir Gen. Fab. Mil. Ank. 

Com. Ach. Min Def. Nat. Ank. 

150 -
Municip. Diyarbakır 
Com Ach. Comm. Surveil. Douan. fst. 

Galda, Mumhane Cod. 
138 50 • " 

29 70 Com. Ach. lnt. Tophane 

82 50 Municip. Çankm 
22 50 

" 235 89 
et 135 - Dir. Hyg. et Auist. Soc. Catalotlu 

Com. Ach. lnt. Tophane 

, " " 7375 - Com. Ach. Mla. D~f. Nat. Ank. 
24550 - " " . 

Com. Ach. lnt. Marit. Kaııtaıpaşa 
17150 - Adm. Gen. Cb. Fer Etat Auk. 

24-3-39 14 -

21-3-39 14 30 

J-4-39 15 30 

3-4-39 14 30 

21-3-39 14 30 

3-4-39 14 -

3·4-39 14 
3-4-39 14 30 

20-3-39 11 -
30-3-39 14 -

3-4-39 14 -

5-4-39 14 -

20-3-39 14 15 

28-3-39 ıs -
28·3-39 15 -

34-39 15 -

23 3-39 15 -
23-3-39 14 30 
5-4-39 ı6 -
5.4.39 15 -

24-3-39 14 -
3-5..J<) 15 30 

Brosııea pour etrier les ehevaux: 600 p. 
Lime, acie a manehe, doloire, marteau, 

clef pour boulona, enclume de fer
blantier, perforoteur, rabot, vrille, 

Gr6 i gre 
Caisscs Haydarpaşa 

Com Acb. Comm. Milit. İst Fındıkh 23-3-39 14 -

caracterH en zioc ete. 
loatrument de dcpreasioo (aj.) 
D6plaeemcnt de la machine du moteur 

No. 8 et montoge 1111 moteur No. 1 
Peinture et rticles de p ioture : 10 lot. 
Repar. caiHes d 'emballage pour produill 

pharmoceutıques : 400 p. 
Caisses d"emballnge pour prodaits phar

maceutiqucs: 400 p. 
Trompe aapirante et spirale en fil de 

fer: 24 m. 
Sacı pour sel de 100 k. : 200000 p. · 

id. de 50 k. 50000 p. (Coh. eh P. 525) 
Ciment Portland indıal!oe : IOOUO t. 

(Cah. eh. P. 750) 
L'adjudicatioo du 4-4-39 concernnot l'a
chat de 8 plııquea tourn otc 'te an· 

nuliıe 

Publique 

Gr6 a rre 
Publl~ue 

" 
" 

,, 

Gre a gre 

Pli cneh. 

" 

Miıe en place dea vitres de diff. dim. deı Gre il gr~ 
feoetrH de la Ceotrale Electr. de Ma· 
niıa 

3557 -

340 -
350 -

Zl14 -
la p. 1 -

lap. 7 -

204-

105500 -

150000 -

Petib clous de diff. dinı. : 91 t. Pli cacb. 13765 -

Provle1ona 

Abricota ıccs . Gr6 iı rr~ 1000 -
Avolne : St t. (aj.) Publique 4620 -
Ble coneasse : 49 t. (aj.) Gre a gri 5880 -
Avolne : 200 -. (aj.) 

" 
10500 -

Haricols aecı : 32 t. Publique 4160 -
Riı: lG t. Gr A ıre --

266 78 tere Expl. Ch. Fer Etat Haydarpafa 3-4-39 10 30 

25 50 Muoleip. Ank. 2~-3-39 10 30 
26 25 Com. Ach. Eeon. Monop. Kabatache 3 4.39 16 -

166 05 Com. Acıb. Dir. Gen. Fab. Mil. Anlı.. J 4-&9 14 -
30 - Com. Ach. Miaiıt. Def. Nat. Ank. 4-4-39 it) -

210 -
" n 4-4-.19 il -

30 60 Com. Perm. Municip. lıt. 21-3-39 14 30 

7912 50 Com; Aeh. Econ. Monop. Kabatache 12-4-39 ıs ao 

8750 - Adm. Gen. Ch. F r Etat Ank. 5-4-39 15 30 
Calsıeı Haydnrpaşa 

Adm Gen. Ch. Fer Etat Ank. 

Union loıtal. Elect. de Manin 2-h1-39 15 -

1032 38 tere Expl. Cb. Fer Etat Haydarpaf• 4-4-39 14 -

Com. Ach. lnt. Tophane 23-3-39 11 -
364 50 Com. Ach. lnt. lzmir 24-3-39 15 -
441 -

" 
,, 20·1-39 15 -

1B1 50 
" " 

20-3-39 15 -
312 - Com. Ach. DiY. Edremit 20-3-39 11 -

• " 
Vise 22·3-39 --

(Üçüncü uyfadan devam) 

saat t 4 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
p rasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 166 li~a 5 ·~it 
2490 sayılı kanunun 2 ve .3 maddelerindeki vesaı 
kür gUn ve saatte komisyona müracaatları. 

• • • 
Tuı çuvalı almacaktır. Bak : İnhisarlar 

ilanlarına. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

İstanbul Komutanlıgı Satınal~a Komisyonu110' 

İstanbul Komutanlığı birlikleri için şerait ..;e e 
göre nümunesi gibi 10000 kilo makarna sotın al~t , 
Pazarlığı 21 mart 939 salı ünü saat 15 te yapı lacı~ 

1 klilerinin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlı 1 

f alma Komisyonuna gelmeleri. 

. d il. 
Edremit Tümen Satınalma Komisyonun ıı 

Edremit ve Bergama birlikleri için 3200') kil0 :~ 
ulye açık eksiltme ile alınacaktır. Münakasası 20· 1 ~ 

zartesi günü saat t 1 de Edremitde Tüm. Satınalı11 ~ 
syonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4160 lira İ~ f 
312 liradir. Talipleriu münakasa günü Edremitte 

0 

müracaatları. 

lstaobul Levazım \mirlıği Satınalma Komisyooll 

1000 lıralık kadar kuru kayısı 23.3.939 p~rşell1 
saat 14 de '1 ophaııc>de 1-ıtanLul levazım amirliği satı111 

da pazarlıkla satm alınacaktır. lwsaf ve nünıene i I{o· 
ıülebilir. İc:teklileria kati temiaatlarile beraber bellı .' 
na gelmeleri 

İzmir Le\ azını Amirliğı .S ıtınalma Komi-,yonU • 
1- lzmir müstahkem mevki merkez kıtact hJ)I 

kopalı zarf uı:;ulile eksiltmode bulunan 200 hin kılo )ıl 1 

yacıoa talip çıkmadığından pıızarhkla ... atın alınac ~ur 
2 - İhaJe.::ıi 20 mart 939 pazartesi günü saat ı 

kışladrı İzmir Levazım - mirliği atınalma komisyorı00 

Jacaktır. 

3- Tahmin edilen tutarı 10500 lıradır. 
4- Teminah muvakkate akçası 787 lira 50 ktı! 
!i- Şaıtnrırn·si her gün komisyonda görülebılir· 
6- ltiteklıJer ticaret odasında kayıtlı oldulda! 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
7- Pazarlığa iştirak edec kler 2490 aayılı 

ve üçüncü nıaddelerind~ \ P. iarlnamesinde yazılı ~ 
ve temmatı muvakkutelerıle Lıirlıkte İhale ~aatında(I 
müracaatları. 

8 
t 1 - lzmir müstabkem mevkı hariç kıta 

palı :arf' usulu ılc eksıltmede hulunaıı 49 bin kilO b 
tiyacına talip çıkmadığından pazarlıkla satın alına<'1~1 

2- ihalesi 20.3.939 pazartesi giinü saat on be, r 
İzmir levazım. amirJ•ği s:ıtın alma komisyoııunda }9 

3- Tahmin edilen tutarı 5880 liradır. 
4:- Teminatı muvakkate akçe i 441 Jiradır .. 
5- Şartnnmesi her giin komi yondu gürülebilır·, 
6- İstekliler ticaret odasında kayı~lı oldukJarıll 

sika gö ıermek mecbuıiyctindedirler 
7- Pazarlığa i tirak ed cckler 2490 ~ayılı 

ve iiçüncü maddelerinde ve şartııaınt'sind · yazılı 
teminatı muvakkateleri ile birlikte ıhalc saatındao 
misyona müracaatları. 

* • * İzmir müstahkem mevki hariç kıtaatı h9,~ 
nçık eksiltme suretile münakasada bulunan 84 bl ~ 
laf ihtiyacına talip çıkmadığından eksiltme on ~e t 

rak ihalesi 24 m rt 939 cuma günü şaat on be d' 
lzmir Levazım Amirliği Satınalma komisyonııı' 
caktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 4620 liradır. r 
3 - Tahmin muvakkate akçesi 364 lira ~.~ 
4 - Şartnamesi her gün Komisyonda gört1 ıJ 
5 - İsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı 0 

dair vesika göstermek m~cburiyetindedirler. 11 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sa'/1 Jı 

iki ve üçüncü madaelerinde ve şartnamesinde Y8~ tı 
ları ve teminat' muvakkatelerile birlikte ihale sıı11 

vel Komisyon müraca tları. 


