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Umum Tüccarların ve Müteahhitleri rı esleki Organıdır 
~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!'!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(l}EffilıE}Ç E T 

r.tABE RiıERi 

"' ~ tdllecek Portakal 
lluıunamıyor 

ş.lıti . t!. lille~~de teesüs etmiş bulunan 
~~llifi ~e zcbze tarım satıt 
1ııı7"ltı de Alman meyva itba
~IM. •raııoda bir anlaşma ya"" ~ ()·· ,..._~t ~· Ortyoldan alınacak elli 
.,.;"-.b •leden alınacak otuz bin 

•d.Q ihracı için yapılan bu 
'ıııbtı ~ Almanların gösterdikle

'J tarzı tatbik edilecek ve 
~kaliteleri ayrılacakti Dört
~it kal k.ooperatifi kalitele-

t 
ve lktısat Vekaletine 

ı... t tirın· . D- ld b" llllt lfti. ortyo an u-
. ~art~ portakal ıevkedil · 

. Vltiyat hali devam et
• Alnıanlar portakal ıan-

1 ~il d6rt kilodan fazla olma
: PortakaUann tesbit edilen 

' bulunmasını şart koy
i ' Dörtyoldan ihraç kabi-
llo ba.i:ı kırk bin 11andıktan 
~kal ihraç edilmişse de 

e l>~hbüdü ifa edebilecek *' Örtyolda portakal kal-
~~ ... ~l'fıhnıtllr. 

ı ~ile gelen Dörtyol ticaret 
•t•ti;~ndan üç kişi portakal 

ııın kaldırılması lazım 
1"-ı._11~r bazı mütaJealarda 
~ ~itik da bizim yaptığı

~b ~ta nazaran bu müta
. i tlıniz yaş meyva koo-

• ~afından yersiz ıörül"° Cln kendisiJe görüştüğü-
. ı. 0 Peratif müdürü Nazif 

• 1 11111 

göndermiye amadeyiz ve hatta 
mecburuz. 

Pi}·asamıza getirilen 36 lık pa
ketler 250 - 275, f.4 lükler 275-
~WO, seksenlik 200 - 240, yüzlük
ler 180 - 210 kuruş arasında sa
blmaktadır. Bu mallar ihraç ıçın 

kabul edilen tiplerin dışında ka
lan portakallardır . 
---- __,...,....,__ __ 
Palamut Satışları 

Dünya piyasalarına ihraç ettiği
miz meşe palamutu ve palamut 
hulasalannın Yunan palamutlarının 
fiyatına muadil bir fıyli fo satıl
makta olmasına rağmen ka lite .t:
barile mallarımız daha iyi görül
düğünden terdlı edilmektedir. Dış 
piyasalar Ege mıntakasının malla
nndan istemektedirler. 

Ankara Borsası 
28-2-939 

Londrcı 

Nevyork 
Paris 
Milin o 

ÇEKLER 

CeneYre 
Amslerdam 
Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Sofya 
Praı 
Madrit 

n.UJ 
126.40 

3.fı5 

6.6:>25 
28.75:?5 
67.2i25 
50.7275 
21 :!551) 

1.0ol5 
1.56 
4.33 
5.93 

t. 11leıele hakkında de· 

' 
ıııtı . Varşova 

ıc ..... 
23.7825 
24.9675 
0.9050 
2 825 

34.62 

""Ilı Budape,te 
>'e . arılara olan taahhüdü- Bükreş 

ı.: · tine getirmek için daha 
....... la Belgrad 

'-ita ııdık Dörtyol portakalı- y okohama 
~ ~lınek mecburiyetindeyiz. Stokholm 

.;!{a~ kabiliyetini haiz Moskova 

~'"' ınaanıftır. Zaten diğer 1 ESHAM ve TAHVİLAT 
· . da yerli sarfiyat ile tü-
. · ' Eter Dörtyolda ihraca : İzmir Eınaf ve 

Portakal kalmıısa biz ahp Ahali Bankası 

30.53 
23.845 

6.25 
1 

t-1'aınirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

~ İıtaabul Belediyesinden : 
),.::: bedeli 7049 lira .t8 kurut olan Silahtarata Kemerbur':ll •~aab tamiri açık eksiltmeye .~?nul.~uf~r. K~,if ~;r•
"'- llleaı leva:ıım Müdürlütünde ıorillebılır. lsteklıler -490 

'~d• )'azıb ve1ikadan başka 3tı00 lıralık bu işe benzer i.ş 
~, aa:•ıt ihaleden aekiz gün evvel Viliyetten ~lacakları ehh· 
'"'- 1•lına ait TiHret odası veıikalarile 528 lıra 71 kuruşluk 
"-t ı4 t lll•kbua veya mektubile beraber 16.3.939 perşembe gü• 

buçukta Daimi Encümende bulunmabdırlar. • 

l ....., Nafıa Vekaletinden : 
'fta1lU 8.'luiltırıeye koDulaa it : İktisat Vekaleti binasında yapı· 
~tlf ~it, l~kauta, havuz ve muhtelif tamirat itleridir. 
~ ....., t.-.•deU 11426 lira 18 kuruıtur. 

1 ~· ~•ilt•• 17.3.939 cuma günü aaat 16 da Nafia Vekileti 
a 1 

•lcailt11ıe Komisyonu oda11111da kapalı zarf uıuliyle yapıla-

l --~ Elr-Utıne tartnameai ve buna müteferri evrak 57 kuruf 
4 ...... 'F. laıt.l•de yapı itleri Umum Müdirlütünden ~lıoabilir. 

1111't,\:~Utırıeye girebllmek için iate klilerin 8.56 lıra 96 ~u~u.ı· 
''11 t te11ıi11at vermeleri ve Nafia Vekiletinden bu 1~ açın 

,.,~ Jet •eaikuı ı&termeleri lhımdır. Bu ve1ika e~ıllm~
~lfi:-lt lilnden en az aeki• ıün evvel bir iıtida ile ıılekh
'-luaı~~kiletine müracaatları muktazidir. Bu mUddet. zarfında 

"""• balunmı1aalar eluiltmıyı ıir ımiyıcekl•rdır. 

İlanlar Emirler ve Tebliğler 

İktısat Vekaleti İı Daisesi Reisliğinden : 
İş Kanunuııım 31 İnci maddesi mucibince, işinden lıergaııgi bir 

suretle· çıkan Vt"ya çıkarılan işçiye, iş veren tarafıı.ıdan, yalnız işin 
nevini, mahiyet \ıe müddetini gösteren bir şehadetname verilmesi 
İcab etmektedir. Bu şehadetnameye ancak işçi tarafmd.an taleb edil
diği takdirde kendisinin bal ve hareketile çalışmaşmm ne yolda ol
duğu da ayrıca yazılabilir. 

Kanunun yukarda emrettiği şekilde işçiye şehadetname verme
mek vey~ şehndetnameye işçi hakkında doğru olınıyan yazılar 
yazmak, iş Kanununun 108 inci maddesinin 13 üncü f krası muci
bince cezayı wüstel , im buluııduğundan, bilumum işverenler tarafm
dan kanuni şartlara uygun olarak verilecek şehadehıaıneııin örneği 
aşağıya dercolunmuştur : 

iŞÇİ ŞEHADETNAMESİ 

İş verenin.-1'icı,uet ıicilinde kayıtlı 
olan unva:ı ve adresi : 

İşçinin: 
Adı ve soy adı : 
Doğum yeri ve tarihi : 
İşçilik numarası : 
Yaphğı işin nev'i ve mahiyeti: 

FotoAraf 

Yukarda hüviyeti yazılı ve fotoğrafı yapışık • . . •..••• n 
• . tarihinden . . . . . tarihine kadar müessesemizde çalışhtını 

gösterir şehadetnauıedir. 19 

Dahiliye Vekiletinnen: 

Siird şehri içme suyu lesi.satı ile Bafra, Zile, Tosya, Adıya· 
man, Kırşehir, Nığde, Develi, lskilip, Bayburt ve Mardin ka1abalan 
su projeleri tı:ınzimi ve Bünyan, Bita ve E"kiş~hir kaaabaları ha
lihazır haritaları alımı işi için muhtelif tarihlerde İoİİfar etmİf olan 
münakasa ilanlarının görülen lüzum üzerine yeniden ilin edilece
ğinden şimdili k eksiltmeden kaldırılmış oldukları bildirilir. 

Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 
1- To <ad Kozovasının sulanması için Yeşihrmak Ü· 

zerinde Gömenek mevkiinde yapılacak regülatörle açılacak 
sağ sahil sulama kanalı hafriyatı ve sınai imalatı keşif 
bedeli l,4j 6, 126 lira 53 kuruştur. 

2- Eksiltme 24,3,939 tarihine raslıyan cuma günii 
saat 15 te Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Ek
siltme Kom;syonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3- İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, 
bayındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve pro
jeleri 50 lira mukaôilinde Sular Umum Müdürlüğünden a· 
labilirler. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 57,433 lira 
80 kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin ya
pılacağı günden en az sekiz gün evel ellerinde bulunan 
bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vekalete müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu 
vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika 

· talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 
(l) 5- İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede 

İtveren veya işveren vekilinin imza- Müdür• 
ya71h qaatten bir qaat evveline kadar Sular Umum Si v t: \ılil.SR ıty .. rfn•I\ hr:na ınU.hUr 

İıverenin . 
veya damgası. (2) lüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

nin 

İşveren vckıli • . nin 
yukardaki imzası taadik olunur. (3J, 

(l J Buraya, ancak işçi tarafından taleb olunduğu takdirde 
keodisıııin çalışmasının ne yolda olduğu yazılır ve işçiye dahi imza 
ettirilir. İşçi tarafuıdan böyle bir talepte buluoulmazaa burası çizgi 
he kapatılır ve bir şey yaz ı lmaz. 

(2) İş kanununun 31 inci maddesinin 4 üncü fıkrası mucibince 
aylık ücret tutan 30 lirayı geçmiyen işçilere verilen sehadt.tname
ler her türlü resim ve harçlardan muaf tutulduğuna göre, aylık ücret 
tutarı lirayı geçen işçilere verilecek ~ehadetoamelere, Damga Resmi 
Kanununun 11 inci maddesinin 48 numarah bendi mucibince 15 ku
ru,luk pul yapıştırılması İcab etmektedir. 

(3) Bu tasdik, işyerinin bulunduğu mahal zabıtası tarafından 
yapılacaktır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

laçlar, Klinik ve İspençiyari alit, Hastane Lev. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlügü Merkez Satın Alma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen LedeJi 8250 lira olan 15 ton gliserin As
keri fabrikalar Cmum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonunca I0.3 939 · cuuıa güııii saat 14 te pazarlıkla ihale 
edileceklir. Şurtname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerm muvakkat teminat olan 618 lira 75 kuruş ve 2490sa· 
y1lı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komi::ıyona müracaatları. 

M. M. V. Deniz Levazım Satınalma Komit1yonundan : 

18 kalem echize ve kimyevi malzemenin pazarlık eksiltme
Eksiltmeye konulan iş : si 4 mart 1939 tarihine raslayan cumartei günü saat 11 de ya
l- Küçükmenderes ıslah sahasnda yapılacak fetrek pılacağmdan İsteklilerin beJli gün ve saatte Kasımpa§ada bulu

şütlerile beş küçük köprü inşaatı, ~şif bedeli 79,020 li- nan komisyona müracaatleri. 
ra 00 kuruştur. a~~llllll.!!!!!!!'!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!i!~!İ!'ll~!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!l!'!'!!!!!!!!iiii.i!l!!i!!!!'!!!!ııiııiiiıi!!!il!~!!!i!!!!i!!!ıı!ıı!i!iilııiııı 

Nafıa Vekiletindn: 

2- Eksiltme 28,3,939 tarihine raslıyan sah günü Elektrik Havagazı l(alorifer (T . t M 1 ) 
saat 15 te Nafıa Vekaleti Sular Umw Müdürlüğü Su Ek- ' _ ' esısa ve a Z. 
siltme Komisyonu odasında kapalı zaf usuliJe yapılacaktır. 

3- İstekliler, eksiltme şartnamoi, mukavele projesi, Maliye VekAletindeo : 
bayındırlık işleri genel şartnamesi, fnni şartname ve pro- Pazarlığa konul ı.ın iş, şurayı devlet binasında kaJoriter te

jeleri 3 lira 95 kuruş mukabilinde ular Umum Müdürlü- si:5alının tamiri. Keşif Ledeli 462 liradır. İstekliler bu işe ait 
ğünden alabilirler. şartnameyi vesair evrakı görmek ve izahat almak için Maliye 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 5201 lira Vekaleti emlak ıııüdiırl üğiine müracdat edebilirler. Eksiltme 
05 kuruşluk muvakkat teminat vermci ve eksiltmenin ya· pazarlık suretiyle yapıla~aktır. Eksiltme 6 mart 939 tarihinde 
pılacağı günden en az sekiz gün eel ellerinde bulunan pazartesi günü saat 16 da Maliye Vekileti miJli emlak Miidür· 
vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nfıa Vekaletine müra- lüğünde yapılacaktır. Muvakkat teminat akçesi 35. lira 3 ku· 
caat ederek bu işe mahsus olmak tere vesika almaları ruşlur. 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttı. ne ~-

Bu müddet içinde vesika talebiie bulunmıyanlar ek· .!!!!!i!.iii!i~~--iiiiiiiii!!i~iiiiiıiiıı!!!!!!i!ii!lıi!!!!i~~~!lii!!iiiiii!!Wi!!!!!~i!ill!!!i-
şiltmeye iştirak edemezler. Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

5- İsteklilerin teklif mektupbnı ikinci maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadcSular Umum Müdür· 
lüğüne makbuz mukabilinde vermelq lazımdır. 

Postada olan iecikmeler kabul dilmez. 

Afyo11 Deiterdarlıkn ; 

837 lira 92 kuruıluk bedeli ke~i sandıklı hükumet ko
nağının tamiratı 14.2.939 tarihinden gün müddetle eksilt
meye koııuJmuştur. Şeraiti anlamak iyenler Sandıklı mal
müdürlü&iine müracaatları. 

Ankara Be]edivesinden : 

l - Su işleri yıkama ve sulama amelesi için alınacak 40 
adet balıkçı muşambasına istekli çıkmadığından 10 mart 939 
cuma günü saat on buçukta pazarlıkla alınacaktır. 

2 - MuhamP.o bedeli 216 liradır. 
3 - Muvı..kkat teminat 16,50 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı i~leri 

kalemine. ve isteklikjerinin de gün ve saati meıkllrda belediıı 
encümenıne müracaatları. 



2 ----
ugün ilan olunan Münakasalarve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli 

A) Münakasalar 
ın,aat, Tamirat, Nafia ı,ıerl, Malzeme Harita 

Umumi hela inşaat 
Lise binasının önünde yap.tretuvar 384,45 

m~ 

Sandıklı Hükumet Konağının tamirab 
Şuhut nahiyesi elektrik santral binası· 

nın İnf. 

Afyon-Konya yolu üzerinde yap. lağım 

mecrası inş. 

Havuz ioıaah 
İ tinat duvan tamiri 
Silabtarağa-Kemerburgaz yolunun eıaıılı 

tamiri 
Tokat-Kozovaııının sulAnması için Yeşil· 

ırmak üzerinde gömenekte regülatör in· 
şası, sa~ Hhilde ıulanma kanalı hafri 
ve ııinai imalit (şart. 50 L.) 

Küçükmenderes ıslah saba51nda yap. fetrek 
ıütlerile beş küçük köprü İnf (şart 
395 kr.) 

Yetilköy Hava istasyonu iltisak yolu as
fal l fosc inş. (şart 514 kr.) 

Sinop şehrinin içme su projeler tanzimi 
İktisat Yek. binasında yap. mutfak, lukan· 

ta, havuz ve muhtelif tamirat işleri 

(şart. 57 kr.) 
Tuz ı.mban tamiri 
Nizip civanoda bulunan menba suyunun 

kasabaya getirilmeıi projesi 
Laboratuvar tesisatı 
Erenköy-Satkınb.akkal iltisak yolunun şose 

tamiri 

Aç eks. 
Aç. ek.. 

Aç. eks. 

' 
Paz. 
Aç. eks. 

1523 70 
1076 '40 

837°92 
2970 -

3140 06 

1927 09 
64 90 

10-19 48 

Kap. z. 1456126 53 

• 

Kap. z. 79u20 90 

Kap. z. 102871 94 

Kap. z . l 142!) 18 

Aç. ekı. 1031 32 
Aç. eka. 1000 -

Aç. elu. 5971 70 
Aç. eks. 3169 04 

Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri 

114 28 
80 73 

9 74 
528 71 

57433 80 

5201 05 

6393 61) 

856 96 

77 40 
75 -

448 -
237 68 

Aktehir Şarbayhtı 
Afyon Liıe Direk. 

Af yon Defterdarlı~ 
Şuhut Belediyesi 

Afyon Belediyesi 

" !stanbul Belediyesi 
lıtanbul Belediyesi 

Nafıa Vek Sular U. Müdürlüğü 

" 

İstanbul Nafia Müd. 

Sinop Belediyesi :20 gün zarfında 
Nafia Vekaletı 

Ankara İnhisarlar Bafmüd. 
Nizip Beled. 

İstanbul Univcrsitesi SAK. 
f stanbul Belediyesi 

Siird içme suyu tesiıatile Bafra-Zile v. s. Sabi.P Vek'leli 
şe!ıirleıin ı.u projeleri tanzim ve Bün-
yan-Biaa ve Eskişehir kasabaları hari-
taları tanzimi münakasalan •imdilik te-
hir edildir. 

lllçlar, Klinik ve ispençiyari alAt, Hastane Lev. - - --- --
Gliıerin, 15 t. Paz. 8250 - 618 75 Aık. Fabrikalar U. Müd. Ank. 
Echh.e n Kimyevi malzeme : 18 kalen " 
Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve _!llalzemeel) 

M. M. V. Deniz Lev. SAK. Kasımpaşa 

Şurayı devlet binasında kalorifer tesisab Paz. 462 -

Meneucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Balıkçı muşambası 40 ad. (temd.) Paz. 216 

Matba~_ lşlerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Piyano ve sar. eserleri konservatuar için Paz. 

Kereste, Tahta ve saire 

Hatil Karaataç mueasesab için : 7 kalem Paz. 

MUteterrlk 
Kalay: ~O k • niıadir: 25 • pamuk: 

15 k 
Ağar hayvan yem torbası 250 ad. 
Keçe bcıleme 150 ad. 
Yerli büyük kayış yular ~50 ad. 
Küçük kayıt yular başlığı 250 ad. 
Tavla halatı : 8 ad. 
Kıl kolan 200 ad. 
Balmumu: 105 k - çiriş : 250 k - çam sa

kızı: 220 k · parafin: 150 k • kahve 
rengi yün boyuı 300 k. • pap : 300 k. 

Kapsül: ı.500.000 ad. • sustalı kapsü\: 
400.00 ı çift - monta çivisi : 2240 k. -
ağaç çivısi: 2201 kangal • çelik çem
ber : 550 k. • kabara çivisi : 1 l 1500 k • 
okçe perçin çivisi : 1800 k • ökçe tak· 
viye çiviıi 840 k - zampara kağıdı : 
6300 m. 

Nalça : 85 • 105000 çift 
Burgulu tel çivi: 2l00 k. 
Keten iplik dokuz katlı: 5620 k. • üç kat· 
lı : l • 1135 k. • ağ ipliği 100 k. 
10-4-39 da alınacağı ilan edilen sabit kom· 

preıör makinesinin alımasından aarfma· 
zar edildi 

12-4 39 do alınacağı ilıin edilen kompresör 
makinesinin alınması sarfınazar edildi. 

Hortum ve rekor : 100 m. 
Eğer ve semer malzemesile iş ocakları için 

alcit ve edevat 
Kapanca kumu : 200 m 3. • sultan çiftliği ku

mu: 500 m3. • Bozburun çakılı : 200 m3 
Franıızca ders kitapları için 36 resim mu· 

sabakası (şartnamesi 6 • 10 Mart tarih
leri arasında görülebilir ve 15 Marta 
kadar resimlerin teslimi tartbr) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 
Kuru üzüm: 

Paz. 

aç. eka. 

" 
" 
" 
" 
" Aç. ekı. 

Aç. eks. 

Aç. eks. 

" Kapalı z. 

Paz. 
,, 

Aç. eks. 

Paz. 

342 20 

231 75 

Beb. O 80 
Beh. 4 -
Beh. 5 -
Beh. 4 50 
K. 1 35 
Beh. O 50 

M06 25 

11092 64 

31~0 -
~625 -

10173 -

2730 -

1000 -
Koyun eti : 95 t. Kapah zarf 38000 -
Sığar eti : 95 t. 
Keçi eti : 95 t. 
Yulaf: 378,5 t. 
Fasulye: 13 t. (temd.) 
Pirinç : 10 t. ttemd.) 
Makarna : 10 t. (temd.) 

" 
" 
" Aç. 

" 
28500 -

,, 28750 -

eks. 1300 -

" 2350 -
n 1300-

35 03 Maliye Vekaleti 

16 50 Ankara Belediyesi 

51 33 İstanbul Belediyesi 

34 76 , İstanbul Belediyesi 

15 -
45 -
93 75 
84 17 

7 50 
60 47 

831 95 

236 25 
196 8! 
762 98 

204 7j 

2850 -
2137 50 
1781 25 
1646 48 

'dl 50 
177 25 
97 50 

• 

Tophane Lev. SAK. 

Konya Kolordu SAK. 

" 
" 
" 
" 
" İıt. Jandar. iAK. 

,, " 

" " 
" " ,, ,, 

M. M. V. SAK. 

M. M. V. SAK. 

İat. Komut. SAK 

İst. Komut. SAK 

İstanbul Belediy\i 

Galataıaray Lise Müd. 

Tophane Lev. SK. 
Edirne Tümen SK. 

" 
" ı 

Adana Tümen S.(. 
Afyon Kor SAK 

• " ,, ,, 

Gün Saat ___ ,.,,.. _____ 

8-3-39 14 -
15-3-39 14 -

15 sıün müd. 
16·3-39 14 -

3-3-ii9 14 -

3-~39 15 -
3-3-39 14 30 

16-3-39 14 30 

24-3-39 15 -

28-3-39 15 -

25.a.39 ı ı -

17-~39 16 -

16-3-39 16 -
10-3-39 14 -

16.J-39 15 -
16-3-39 14 30 

. - --

10·3-39 14 -
.f-3-39 11 -

6-3-39 16 -

10-3-39 1 o 30 

3-3-39 14 30 

3-3-39 14 30 

6-3-39 14 30 

21-3-39 8 30 
21-3-39 9 -
21-3-39 10 -
21-3-39 10 30 
21-3-39 11 
21-3-31' il 30 
15-3-39 il -

15-3-39 15 -

16-3-39 il -
16-3-39 13 -
16-3-39 15 -

- - -

- - -
4 3-39 10 -
2.~39 15 -

15-3-39 14 30 

- - -

3-3-39 15 30 
15-3-39 IO -
15-3·39 10 -
15·3-39 10 -
17.3.39 15 -
7-3...39 14 -
7-3-99 14 -
7-3-39 14 -

İstanbul Belediyesinden: 
Ke,if bedeli 64 lira 90 kuruş olan Burgaz adaaında Kıt 

bahçesi ıokağındaki istinat duvarının tamiri pazarlıta koaul· 
muştur. Keşif evrakı Encümen kalemin.le i'Örülebilir. İıtıkliler 
9 lira 74 lturutluk teminat makbuz veya mektubile beraber 
3.3.939 cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende buluo· 
mahdır lar. 

* • • 
Koa1erVlllu r Müdürlüğü için lüzumu olan ve hepıiae 

342 lira 20 kuruş bedel t vhmin olunan 14 ınulatelif piyano "le 

saz eserleri pazarlık\a alınacaktır. Listesi Encümen kalemiod• 
görülebilir. İstekliler 51 liıa 33 kuruşluk teminat makbuz ve1• 
mcktubile beraber iJ.3.939 cuma güai saat 14 buçukta Daioıİ 
Encümende bulunmalıdırlar. 

• * • 
Karaağaç Müesseıah Müdürlütün~ lüzumu olan ve hep· 

sine 231 lir.ı 75 kuruş bedel tahmın olunan 7 kalem Hatıl v• 
saire paurlıta konulmuştur. Evrakı Encümen kaleminde gö-
rülebilir. İstekliler 34 lira 76 kunıtluk teminat makbuz vcyı. 
mektubile beraber 3.3.939 cuma gÜl)Ü saat 14 buçukta Daioıİ 
Encdmeude bulunmalıdırlar. 

Müteferrik 
, 

İstaubul Levazım Amidiği S:ıtınalwa Komisyonundaıı: 
50 kilo kalay, 25 kilo nişadır 15 kilo pamuk alınacaktıt• 

Pazarlıkla ektıiltuıf'si 6 Mart 939 paıarıesı günü saat 14.30 1~ 
Topbaııede l::ıtan l ul levazım amirliği satınalma komi~yonund• 
yapılacaktır. Niimuneler komisyonda görülür. l~tekliler % ıS 
ka\i tcminatl~rile beraber belli saatte komis}'ona uelmeleri· 
- b 

M. M. Vekaleti Satınalnıa Komi:syonuo an : . 
12.4.939 gününde ihuiesiuiıı yapılacağı ilan edilen b1' 

adet kouıprt•sör makinesınin almma5ından sarfınazar edilaıiştit· 
K~ytiyet ılan olunur. . 

* • * l0.4.939 giinüncie ihale:)inin yapılacaaı bildirilen bır 
adet .sabıt kompresör uıakinc~ınirı a lııım .:ı~ından °sarfınazar edıl· 
:niştir. Kl~yfiyet ilan olunur. 

Iıtaobul Komutanlığı Satınalma Komiıyonundan : 

B~her parçaaı yirmi beşer melreden dört parçadan ibaret re; 
korlar ile birlikte IOO metre hortum aatın alınacaklar. PazarlıJI. 
mart 1939 cumartesı iÜnü saat 10 da yapllacaktır. İıteklilerill1~ 
belli iÜn ve saatte Fındıklıda Komutaı;lık Satınaldma Komiıf01111 

na gdmelcri. 

• * • Eğer ve ı mer malzemeıile iş ocakları için ahit ve ede' 
vat alınacağı~dan pazarlıiı 2 mart 19,.9 perfembe günü Hat t5 te 
yapılacaklar. lıteklılerinia belli ıün ve saate Fındıklada Konıııt•ıı' 
hk Satınalma Komisyonuna ıelmeleri. 

Konya KoloıJu Satınaluıa Komiıycmundan : ~le 
Kouyaki Tümen Birlıklermin ihtiyacı olan a~ağıda 'hat 

ınikdar, 1.nı.ıb11mmeıı oc:deJ, ılk teminatları yazılı altı J.;aieJJl l4 
muttaLiye yanlarındlıl yaaJı gü.11 ve saatto ayrı ayrı avık: eksiJtt#~ 1 ta 
ile - ih9Je yapılacaktır. evrat Vt hususi ~artnaıneleri 1stıPb~1 B· 
L.A. Satınahna veKoııya Kor Satmalma::ıı Ht hparta Tumeıı ;,ı • 3 
tınalma Ko. larınd'4c.hr. lsteklıler her gün mesai saatlerinde b0 

Ko larda gör~Lilirlt;:r. Açık eK::ııltwe::ıi Kouya Kolordu bin•'' 
içindeki kor Satmalma Ku. da yapılacaktır. İstekliler gün ~e 
~aatinde lıazır Lulunmaları. 

Cinsi Mikuarı M. Hedeli 
ı~ded Ku. 

lık teminab Eksilme güuü 5sıV 
Lira Ku. 

Aiır hayvan yem 
torbası 250 80 adedi 
kt.çe belleme 150 40(i ,, 
Yuli büyilk kayı~ 
yular 250 500 ,, 
Küçük kayış yular 
başlığı 250 
Tavla halatı 8 
Kıl kolan 200 

45U 
135 
50 

,, 
kilosu 
adedi 

15 00 21 Mart 939 
4S 00 » 

93 76 ,, ıo 

84 17 
" 

7 i~ 
" ~~ 

. it 
lstanbul Jandarma Satıoalma Komiıyonundan : t 

Yüz bet kilo balmumu, ikıyüz elli kilo çiriı, iki yüz yir111i jıi~ ' t 

çam 1ak12ı, yüz eltı kılo parafın, on beş kilo kahve renai yüP ~ 
yası, üçyüz_ kilo pa.p. . . ııf 

Tahmıo bedclı 8U6 lırn 25 krf. ilk teminatı 60 lira 47 krf• j 
le a-ünü 15.3.9.)9 çarşnmboa, •ant 11 de, açık eksiltme. ~ 

iki oıilyon beşyüz bin adet kapsül dört yüz bin çift ııJI ~ 
kapıul, ikibin dokü..z yüz kırk kilo monta çiviıi, ikibio ikiyüı ~ 
kana-al ağaç çivi, beşyüz elli kilo çeJik çember, dokuabin ili, il qj~ 
b_lr. ~in b~şy~z kilo k.aba.~a çivisi, .bin ~e.kizyüz kilo ökçe p•tCtı' 
çıvısı, ıeku.yuz kırk kılo okçe takvıye çıvı11, altı bin üçyüz ıı>' t 
zımpara kağıdı . 1 

Tahmin bedeli 11092 lira 64 kf. ilk temita 8.il lira 95 ~f lt 
İhale günü 15 . .i.939 çarşamba ıaat la de, açık eksiltme. t 

Seksen bin ilci yüz beş bin çift nalça. ~ ' 
Tahmin bed.eli 3150 lıra. İık teminatı 236 lira 25 kt· Ilı' 

ıünü. 18.3.939 perşembe ıaat J l de, açık ekıiltme. 
iki bin yüz kilo burgurlu tel çivi. ,,k ' 

Tahmin bedeli 2625 lira. İlk teminııtı 196 lira !8 kt• İh•l• ı· 
nü 16.3.939 perşembe saat 13 de, açık eksiltme. •' 

Beşyüz ili altayüz yirmi kilo dekuz kalh, bin ili binyüz ot" 
beş kilo üç katlı k8ten iplik, yüı: kilo at iJ,.Jiği . . 1, 

Tahaıin bedeli 10173 lira, ilk teminatı 762 lira 98 kf• Ilı' 
günü 16 3.9~9 ~erş~mbe 1aat I~ do, kapalı zarf. ~' 

1 - Cınsı, mıkdarı, tahmın bedeli n ilk teminatı yaık' ıJ' 
yazıla 20 kalem malzeme hizalarında ıı?sterilen a-ün ve ıa•tl' ,, ~~ 
iki kapah zarf ve üç açık ekıihmc ile lıtanbul Gedikpaıadakİ J 
darma Satınalmll Komi11yonuoca alıDacaktar. 



2...._ N 
tth he;ıııune ve şartnameler her gün Komiıyonda iÖrÜlehi· 
• ...._ 

24 
tlılz aldırılabilir. 

İ ilı.ıt ~ sayılı kanun şartlarını h11iz İileklilerin kapal! znrf. 
ı le gun ve aaatınden bir ı.ııat evveline k•dıır Korııısyona 

l te a.;şılıkı olarak vermeleri ve açık ekıiltmeye girı ceklerin 
l btıl 1 

it ltıninatlariyle yazılı tarih gün ve saatlerde Komis· 

Bulunduğu yer : Amasra limanıncıla iskele yakı ında bi 1 - erz:ı_....._...I 
kili mı karada ve bir kısmı d niz kenarında. İ n h i s a r 1 a r U. M i d Ü r l Ü ğ Ü n d e n : 

Utııtıaları. 

~. 'f Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden : 
tı .a~ı Vekilliğince hazırlattırılan fran.nr:ca ders ki-

ıçın 36 
ht h· . tane renkli levha yaptırılacaktır. Bu levha 
&ı r ırı için malzeme ressam tarafından temin edil 
tıtre on lira teklif hakkı verilecektir. Bu işe talih 
~il Yapılacak resimlerin plan ve fartnamelerini 'gör
. ~;e 6-i~ mart 1939 tarihleri arasında Galatasaray 
l-ı· ttirlfigüne müracaatları lazımdır. 
t r~p erin alacakları izahata ve tesbit edilen şartna· 
~t hazırhyacakları iki şu örneği l 5 mart 1939 ta

ti · dar Galatasaray Lisesi Müdürlüğfine teslim et-
~i ıcab eder. 
uyt'Pları hazırhyan komisyonca yapbğı resim mak
td~~ görülen ressam diğer tabloları da yapmağa me
tlkt·cektir. Beğenilmiyen resimler sahiblerine geri 

tır. 

Taiımiu ol nan kıymet : Beher ten 3 liradır. :.:......-:=-::mı::ı:ı..--.:;ır;:r:_..,.:ı;;ı....,.,.._,..,.. ... ,...,..,..__._._,._,,,,.,__a..::.ı_-: 
Şartname münderecatı: Bedelsiz olarak Maliyede gösterilir. 
Arttırma günfi : 9/3/939 perşembe gttn·· saat 15 de. 
Arttırma yeri : Bartın Malmüdü.rlüğü odasında. 
Arttırmanın şekli : Açık arttırma. 
Munkluı.t t"'mımıt akçası : 56,JO elli altı lira otuz kur ştur. 
Arttırmaya g.irebihack şartları : Müşterilerin Türkiyed8 

mu kim bulunduklarına dair huviyet ve i~arneıgah kağıtları 
azı şarttır. ibr . 

ılA 

Mauatlar : Gümrük tarife kanununa göre nsiınler, gazete 
n ma::;rafJı delJaliye, daınga resmi, tartma ve nakil masrafla 
ibi bilcümle masarilat alıcıya aittir. rı g 

. . 
ıçın 

Nakil Müddctı : Hurda demir ve parçaların nihayet üç ay 
de kaldırılma ı merburidir • 

tıla 

Y.ııkarıda cins ve evsafı yazılı hurdalar açık arltırma ile sa
cağmdaıı taliplerin ihale gtıııü olan 9/3/939 tarihine wüsadıf 
şembe günö saa 15 de Bartın Malmiıdürlüğii odasında mü

ekkil komisyonda hazır bulunmaları ilAn olunur. 
per 
teş 

Muham. B. Muvak. T. Eksiltme 
Cini Miktarı Lira L. Kr. Şekli Sa atı 

Motör 2 adet 10650 798 75 kapalı zarf 15 
1- İdaremizin (2 ve 8) numaralı tekneleri için şart

namesi mucibince 2 adet motör kapalı zarfla satın alı
nacaktır. 

11- Eksiltme 3,4,939 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

111- Gümr'ük ve montaj bedelleri dahil olmak üzere 
muhammen bedeli ve muvakkat teminatı yukarıda ya· 
zılmıştır. 

iV- Şartnameler hergün sözü geçen Şubeden alı

nabilir. 
V- Şartnamenin 7 inci madciesi mucibince talihlerin 

tanzim edecekleri plan ve fotoğrafiler münakasa günün
den üç gün evveline kadar Cibali nakliyat Şubemize ver
meleri lazımdır. 

, Yoıı İstrnbul Belediyesinden : 
31Jı·ar tamirntmda kullamlmal. üzere ıüwmu olan ve hepsi

norlt:ıırrt bede) tahmin edilen 200 r:ı3 mil ab kapanca kumu 200 

~ . ,, "' ,, .. ,, 
0.0.YOLLAQI iSLETME U. MUOUllLUGUNDEN 

VI- Eksiltmeye iştirak edecekler yüzde 7,5 gtivenme 
parası makbuz veyn banka teminat mektubunu havi mü· 
hürlü teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar saat 14 de mezkur Komisyon Başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. (965) 2-4 

, 

i kal Sultan çiftliği kumu, 300 metre mık ahu i taneli Sııltan
u Ilı llttıu ile ıoo mtre mikah Bozburun çakıh açık t>biltmi} e 
~lth~!lur. Ke~ıf evı&kilt' şartnamesi Lıwazım Miidürlii~iinde 
~tş r lsteklıler 2490 Htyılı laaurda yazılı ve 1kndrı11 h.ışka 
tt~heıinden alacakları HSika\ ı Feo İ;>leri Müdiirıüğiiııe 

tt)altrdikttP.n sorııa 204. lira 7j kuru~luk ilk teminat ınıık
~l a ~r.kt~ıhl~ lwralırr lf>/3/9'"9 perşembe günü saat 14 

uııı.ı Encümcı.dı· bulıııımnlıdırlar. 

k, Zahire, et ve Sebze : 

. 
ı, ~dana Tüm· Sat;;; Alma K~misyonundan : 
Uı. lılahiye ve Maraşdaki askeri birliklerin hay\•ana 
''cı . . k f k ·1 ~ ıçın 378500 kilo yulaf apalı zar la e ıı tmeyc 

ı:ltlır. 
a..... ruvakkat teminatı 1646 lira 48 kuruştur. .. 
,\d ıbu Yulafın 17,3,939 cuma günü ~nat 15 de ıtıa
• 1111

l\ Askeri Satın Alma Komisyonunda .yapıla-

1 
~ l . 
ttj S alipler şartnamesini Adana, Ankara, lstanbu 
' 'tın Alma Komisyonunda görebilir. 

. 

. 
~itt l alipler teminat makbuzlariyle teklif mektupları 

119, 
1b~ı~ kanuni vesaiki mühürlü zarflar içinde olmak üze 

e- llt •aatinden en az bir saat evvel komisyona verme 

a1ıı 

'~ 
9 

o 

-1ı.ıdır. 
ltaııb 
nirı uı. Levazım Amirliği ~atınalma Komisyonundan : 

. a.
3 
lıralık kadar kuru iizüm slınacakur. Pazarhklıı eksılt 

ı tıQı .3~ cuma günü saat 15,30 da Tophanede İstnııhu 
~o l~ırliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Nümu k,:18Yonda görüliir. % 15 teminatı 150 liradır. İstekli 
ti. tını Vesikalarile b~raber belli saatte komi&yona gel 

. 

-
-

~G~ ~dirne Tümen Sıttınalmıı Komisyonundan : 
. }~1ı::rli~ıe.riniıı koyun, keçi.' \'eya sığır eti ilıtiyaçl~rı a~a 

~~U ğı~ıuı kapalı z~,f.a uk11ıltnıeyP- konulmuştu eksıltmey 
~~r ç tlten yalnıı:~ıı uzuz fıat teklif edilen et ihale edilecekti 

e 

~~:~arnesi Edirnede Satınalma Koıııisyonunda gürülü 
r. 

r. 

aıı ın belli giirı ve saatten bir ~ant evvel kLr.urıi vesaik v 
~- ~~ıle birlikte Edirnedc tüm Satı· alma Komisyonun 
i"''lllrı, 

e 
a 

Miktarı Mu. B. Mu. Te. İhale günü saa ti 
kilo Lira Kr. 
9~000 38000 
95000 28500 
95000 23750 

Lira Kr. 
2850 
2137 50 
1781 25 

Satıualme Ko11ıisyoa11•dan : 

10 

l\fyon Kor 

Miktarı Muham Muvak. İhale saa t 
bedeli teminat 

l<ilo Lira Kr. Lira Kr. gunu 
130oo 1300 97 50 7,3,939 14 

ttı, 100oo 23SO 177 25 ,, ,, 
ı.. ... 'f 10000 2200 16s ,, ,, 

a naı, u~•rıda cins ve mikl:arı yazılı 3 kalem erzak 
'çılt ıst~kli çıkmadığından 7,3,939 salı günü saa t 

' }>· ~ksıltme ile ihaleleri yapılacaktır. 
r. 
. 

--

3...._ İs •rınç ve makama dan ucuzu tercihan alınacaktı 
~o._/tklilerin ihale gfinü teminatlarile Afyon Satın 

11Y0ııuna müracaatları. 

b) Muz .. YEDELER 

n 

'tıı, 8arbn Malmüdürlüğünden : 
~'lllirCak. ~nıvalin cinsi: Batık Şahin vapuıunun çıkarıla 

' Ptnnç, bakır, pike ve ıaıteıı. 

• 

15, 16/2 1939 tarihlerinde yapılan eksiltmesinde talibi çıkma· 
ya 
CID 

he 
ua 

n ve muhammen hedef, muvakkat teminat ve mıkdarları ile 
aleri ve ekiiltme günü ve saati aşağıda yazılı kayın traversler 

r Iiate muhteviyatı ayrı ayn ihale edilmek üzere kapalı zarf 
ulü ile Ankara' da idare binasında satın alınacaktır. 

te' 
Bu işe girmek isteyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat 

minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 
siltme saatinden bir saat evveline kadar komisyon Reisliğine ver· ek 

me leri lazımdır. 

Ea 
Şartnameler 

kişehirde idare 
parasız olarak Haydarpaşa, Ankara, İzmir ve 
mağazalarında dafrıtılmaktadır. (1187) 4-4 

No . sı Adet bedeli Teminat Günü Saat 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

-

Beher adedi 
Kuruş Lira 

11025 Kayın makas traversi 500 4006,25 
3195 ,, 

" 
,, 420 1006,42 

6608 kayın köprü traversi 320 J585,92 

1 24892 Kayın cari hat traverai 140 2613,66 
5929 ,, " 

,, 175 778, 18 
5880 ,, ,, " 

255. 1124,55 

\ 60410 ,, 
" " 

185 6837,93 
12771 ,, ,, ,, 215 2059,32 

10 3 939 

Cuma 

15,30 

26333 ,, ,, 175 345ö,21 
93317 ,, ,, ,, 245 12681,33 

lstanbul Vakıflar 
irektörlüğünden: 

Kı ymeti Pey para.ı 
ra Kr. Lira Kr. Li 

94 O <~O 70 05 Aksaray Gureba Hüseyin aa-a mahallesi Tekke 
sokağında 5-No. lu 5-oda iki aofa ve iki heli11 

ve terası bulunan ahşab evin tamamı. 

Zl.5 20 16 8;> Mercan Dayahatuıı mahalleai Valdehan ikinci 
kemer üat ~atta 4t No. lu kagir odanın tamamı. 

y 
Yukarıda yaıılı mahlül emlak 15 gün müddet.e açık arttırma· 

a çıkarılmıştır, 
İhalesi 13.3.939 pazarleısi günü saat 14 de icra edileceğinden 

liblerin Çenberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlülat Kalemine ta 
m 

-

l 

~ 

üracaatlan. ( l 240) 

Vapurlara, trenlere vaktinde yetişebilmek için 
Umum saatçılardan metanetile Ünalan 

teminatlı 

IIJl.S 11~--~ 

1 Saatlarını ısrsrla isteyiniz. 1 
imtiyaz ııabibi ve yazı işleri Direktörü : Is mail Girit 

B&1ıldıtı yer : Merkez Baıımevi Galata 

• • * 
Mik- Mub. Eksilt-

Cinsi darı Bedeli 
%7,5 
teminat menın 

Likör koymak 
için 320 şer 
litrelik yerli 
Bakır kap 

adet 

15 

Lira Kr. 

2452 05 

L. Kr. 

183 90 

şekli 

Açık eks. 

saatı 

14 

Melanjör 1 3420 66 256 54 ,, ,, 15 
1- Şartname Ye pılanları mucibince yakarda cins Te 

miktarı yazılı 2 kalem malzeme ayrı ayrı eksiltmeye kon
muştur. 

il- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hi
zalarında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme, 17 Mart 938 tarihine rastlayan cuma 
günü hizalarında yazılı saatlerde Kaba.taşda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler ve likör kapları pılanları .her gün 
sözü geçen Şubeden parasız alınabileceği gibi mel4njör 
pılanda görülebilir . 

V - Melanjör için münakasadan evvel taliplerin müs
kirat fabrikalar şubesine müracaatla bu gibi itleri yapabi
lecek atölyeleri bulunduğunu tesbit ederek veıika almala
rı lAzımdır. 

VI- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatlerde % 1,5 güvenme paralarile ve vesikalarile birlikte 
mezkur Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1242) 2-4 

• • • 
1- İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası ıişe yı• 

kama atölye ve üzüm anbarı daireleri çatılarının tamiri 
işi şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

11- Keşif bedeli 11387.01 lira muvakkat teminatı 
854.02 liradır. 

III- Eksiltme 11 Mart 939 tarihiııe rastlaya• cuma 
günü saat 15,30 da Kabataıda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

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

VI- Mühörlü teklif mektubuau kanuni YHaik ile be
şi11ci maddede yazılı fenni ehliyet vesikası % 7,5 gövea· 
me parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek kapalı zarfların ihale günü en geç saat 14,30 za 
kadar mezkur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (1278) 2-4 

Hristo Papazoğlu 
Dikiş Maklnaları Deposu 

İ.tanbul, Fincancılar Yokuşu, No. 28 

Her nevi Dikiş, Nakış ve Kasnak makınalarını, 
iynelerini ve diger bütün aksamını en mfüıait şart ve 

fiatlarle müessesemizde bulursunuz. 

• 
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ABONNl:MENTS 
Ville et Province 

a .MOIS Ptn 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Etranger: 12 mois Ptrs 2700 

Le No. ptra 5 
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MERCREDI 

Quotidien des Adjudications 

1 Mar• 1 

ADMINISTRATION 

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

Galata, Perchenıbe Bazar 

--------~~-...... -~-- ---
Pour la Publicite s'adres::-er 

a l' Administration 

Journal Professionnel des Fournisseurs et des fntrepreneurs de l'Etat 
Telephonc : 49442 

Boitc Postale N. 1261 

Tableau Synoptiq~.des Adjudications Ouvertes Auj?u_rd_'_h_u_i .. ____ _ 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et du 

jours Heures d'adjudicat. eatimatif provisoire Cahier de1 Charıes 
-A)- Adj_u __ d-ic_a_t-io_n_s_a_u ___ R_a_b_a_is___ ·---------
ConSt"Mictıons ..::-R6par.i1on8::'"yr;v. Pubtlcs·Mat6rlel de Con•tructlon-Cartographle 
Constr. W.C. --= - - Publique 1523 70-- .- 114 2-; Mu°iıicip. "°;\kşehir - 8-3-39 14 -

15-3-39 14 -
dans 15 jours 

Rep. trottoir pre• bat. lycee: 3~4,45 m2 ,, 1076 40 80 73 Dir. Lycee Afyon 
Rep. konak gouveroemental a Sandıklı 837 92 Defterdarat Afyon 
Comtr. bat. Centrale electrique au Na- Publique 2970 - Mun. Şuhut 

biye Şuhut 
Trav. de canalisation •/route Afyon-Konya 
Constr. bassia 
Rep. mur de soulaincment 

3140 06 
1927 (19 

Gr~ a gre 64 90 
Publique 70.t9 4S 

" 
Afyon 

" .. 
Com. Perm. Municip İat. 
Com. Perm. Munic. İıt. Rep. s route Silahtaraga Kemerburgaz 

Constr. regulatcur, ouverture canal et Pli cach. 1456126 53 

9 74 
528 71 

57433 80 Miniıt. Tr. Pub. Dir. Gen. Aff. 
trav. d'arl• a Gömenek aur Kıııhrmak 
pour irrigation plaine Kozoya de To· 
k t (Cah. eh. L. 50) 

Cooatr. chutles et cinq petils ponh sur 
le pelit Mender • (Cah. eh. P. 395) 

Constr. chaussec en uphalte sur ebe
min jonctioıı Station aerieone Y eşilköy 
(Cab. eh. P. 514) 

79020 90 

" 102871 94 

Hydraulique• 

5201 05 " 
,, 

6393 60 Dir. Trav Pub. İıt. 

16-3-39 14 -

3·3-39 
3-3-39 
3-339 

16·3-39 
24-3-39 

U-
15 -
14 30 
14 30 
15 -

28·3-39 15 -

25-3-39 11 -

Dreasement projet eau potable ville Sinop 
Repar. cuisine. reltaurant, banin et au· 

trea dana batiHe Minısterc Economie 

Municip. Sinop Dans 20 jours 

(Cab. cb. P. 57) 
Repar. depôt sel i. la saline Keçeç 
Dressement projet adduction eau au bourg 

Nizip 
Inatallation laboratoire 
Repar. chau de sour route joı::ction 

Eren öy·Şaşkınbakkal 
Les adjudications cancernant l'ioatall. 
- eau Siird, dressement projets eaux 

ville Bafra, Zile ete. et dreHement 
carlea villea Bünyan, Biga et Eskişe· 
ont ete ajournees 

PJi cach. 

Publiquc 

" 
,, 

Gre a gre 

11426 18 

1031 32 
ILIOO -

5971 70 
3169 04 

56 96 

77 40 
75 -

448 - 
:.?37 68 

Miaiıtere Tr. Pub. 

Dir. Priocip. Monop. Ank. 
Municip. Nizip 

Com. Adj. Universite iat. 
Com. Perm. Municip. İst. 

Mioist. Inlerieur 

17-3-39 16 -

16-J-39 16 -
ı0-3-39 14 -

Hi-3·39 15 -
16-3·39 14 JO 

Produlta Chlmlquea et Pharmaceutlques·ln•trumcnts Sanltalres-Fournıture pour Hopltaux 
G~ioe: 15 t. Gre iı gre 8250 - 618 75 Gom. Ach. Dir. Gcn .. Fab. Mil. Ank. 10.3 39 14 -
Appareils et materiel de chimie : 18 lots ,, Mio. Def. Nat. lnt. Marit. Kasımpaşa 13 J-39 11 -
Electrlclt6-Gaz-Chautfage Central (lnstallatlon et Mat6rlel) 
la&taıı. chautfage central a la batisse du Gre a 1ıre 462 -

Conseil d'Etat 
Hablllement - Chausauras - TCssus - Culrs 
lmp~bleade phheurs: 40 p. (nj.) Gre a gre 
Travaux d'lmprimerle - Papetarle 
Ôeuvru de pıano et musique pour le con· Gre 1 gre 

servatoire 

216 -

342 20 

Bol• da Constructlon, Planches Pota•ux ete. 
Madrier pour etablıssement Karaağaç : 

7 lots 
Dlvars 

Cordea pour ecurie: 8 p. 
Sangle en erin : 20 1 p. 
Cire d' abeille: 105 k. · colle: 250 k. - mas· 

tic de sapin: 220 k. - paraffine : 150 k. 
painture de laine couleur caf~ : 300 k. 
pape: 300 .k. 

Capsules : 2500000 • capsulea a resaort : 
400000 paires • clous monta: 2240 k. 
clous en boia : 220 l rouleaux : cer
ceau:xı en acier: 550 k. - clous de ga· 
haris: 111500 k. • clous rivets pour 
talon• : 1 00 k. : - clous de renforce• 
ment talona : 8t0 k. • papier emeri : . 
6300 m. 

Fen pour talons : 85· I05000 paires 
Clou• en fil spiral: 2100 k 
Fil. en lio de 9 pliıı: 5G20 k. id. de 3 

plia: l • 1135 k. f ıl pour filet 100 k. 
Etain: 50 k. • amınoniac: 25 k. • coton : 

15 k. 
Sac• a fourrage pour bestiaux: 250 P· 
Couvertures eo feutre: 150 p. 
BridH en cuir 1ırandea : 250 p. 

,, ,, ,, petites 250 P· 
L'adjudication qui devait ·avoir lieu le 

10.4.39 pour l'acbat d'une machine 
fixe compruseur a ete annulee 

L'adjudication qui devait avoir lieu le 
12.4.39 pour l"acbat d'une m cbine· 
compreHeUr a et6 annulee 

Trompe et racc?rd• : 100 m. 
Materiel de barnacberie et outila et inatr. 

pour foyes de trav. 
Sable kapanca : 200 m3 • aable Sultan 

Çiftlik : 500 m3 • cailloux Bozburun : 
200 m3 

Conceurs pour 3.5 deHin• iı imprimer danı 
livres ecoliers (On peut yoir les cah. 
eh. entre 6 et 10 Mars et on doit li .. 
vrer lea deaainı juıqu,ıu 15 Mıra) 

Gre a ııre 231 75 

Publique le k. 1 35 
,, la P· O 50 

• 806 25 

11092 64 

" 
3150 -

" 
2625 -

Pli cach. 10173 -

Gre a gre 

Publique la P• 0 80 
,, lap. 4 -
,, lap. 5 -
,, la p. 4 50 

Gre a gre 
,, 

Publique 2730 -

35 03 Minist Finances Ank. 6-3-M} 16 -

16 50 Municip. Ank. 10-3-39 ıo 30 

51 33 Com. Perm. Municip. İst. 3-3-39 14 30 

34 76 Com. Perm. Municip. fst. 3-3-39 14 30 

7 50 
60 47 

831 95 

236 25 
196 88 
762 98 

15 -
45-
93 75 
84 17 

204 75 

Com. Ach. Corpı Armee Konya 21 3-39 11 30 
" " 21-3-39 11 30 

Com. Ach. Comm. Gend. Gedikpasa 15-3-39 J 1 -

" 
,, 15-3-39 15 -

,, " 16-3-39 11 -
,, " 

16.J.39 13 -
,, ,, 16-3-39 15 -

Com. Ach. fot. Tophane 6-3-39 14 30 

Com. Ach. Corpı Armec Konya 21..J..39 8 30 

" " 
21-3-39 9-

• " 
21-3-39 10 -

,, " 
21-3-39 10 30 

Com. Ach. Minist. Def. Nat. Ank. 

Com. Acb. Comm. Mil. iııt. Fındıklı 4-3-39 10 -

" 
,, 2..J..39 15 -

Coın. Pcrın. Municip. lst. 15·3-39 14 30 

Dir. Lycee Galataaaray 

Müteahhitlerin Takvimi 

Perşembe :!.3.939 

Planya tuğahı (M. M. V.) No. 940 
İnciraltı plaj yerine yap. lokanta gazino v. s. (İzmir Vil.) N:.· 
Sulama kanal iaş. ve imalatı sıuaiye (Aydın su işlui 4 c:\I 

Müb.) No. 965 
Battaniye (D. D. Y.) No. 966 
Okul binası irı ş . (Aydın Vil.) No. 967 
Çamaşırlık bez (jand. Gen, Komut. Ankara) No. 967 l~' 
Ankara hukuk f akultesindc: yap. inşaat ve elektrik tesisatı ı. 

Yek) No. 968 (\ 
Betonarme köprüler inş. (Çanak. Vil.) No. 968 
Altlı üstlü demir karyola (Gümrük Müh. Gen. Komut. 

No. 968 
Kalır nalı (J and. Gen. Komut. Ank.) No. 968 
Kaldırım tamiri (Nafıa Yek. İd. Elektrik İşler; lJ .\tüd) rJo· 
Yedek makine parçaları (Gümrük Muhafaza Gen. Komut.) NO· 
Matbaa ve. kalın ambalaj kağıdı (D. D. Y.) No. 939 
Bataniye (lst. Sıh. Müesseseler) No. 969 
Madeni eşya ve sıhhi malzeme ~İst. Sıhhi Müaaaeseler 

No. 969 
• Mahruti kiremid (D. D. Y.) No. 970 
Sömikok ,D. D. Y .) No. 970 
Maayatolu mua telefonu (İıt. Jand. SAK.) No. 970 
Elbise, kaput, çizme ve battaniye (Ank. Lvz.) No. 972 
Sıfat istasyonu inş. (Balıkesir Vil.) No. 972 
Kürsü dolap v. s. (Adapazarı Ortaokul Direk.) No. 972 
Sırma kemer ve kılıç (Ank. Lvz.) No. 972 
İhata dıvari inş. (İzmir Yıl.) No. 972 
Defter ve evrakı matbua (İzmir Muh'llebei Hususiye Müd.) :r.Jo· ·~ 
Bula~ık yıkama makinesi (lohisarlıı.r U. Müd.) No. 976 g' t). 

Kimya ı:lat ve eczası (Sultaoahmet Bölge Sanat Okulu) No· 
1 

dt 
* Ekmek kırıntıları ve yemek artıkları (Tophane Lvz.) No. 9 
Yazı makinesi (M. M. V.) No. 981 
* Şarap fıçı ve damlicaoa Üzmir İnhisarlar Müd.) No. 981 
Yataklık yün (İst. Komut.) No. 981 

. ..ıo· 
Fıçıh su arabaları yap. içiu malzeme (lst. Komut. SAK.) ,, 
Pirinç, bulgur, üzüm ve tuz (Vize Tümeni) Nt'. 981 
Sabun, nohut ve kuru fasulye (Tophane Lvz.) No. 980 
Yün eldiven (Tophane Lvz.) No. 980 
Battaniye (İst. Beled.) No !·h2 • ..ıo 
Palanya tezııihı, testere bileme, bizar şeridi (lst. Komut.) l, 

Memento des 

Jeudi ı.3.939 

Maehine outil plane (Min Def. Nal) No. 940 
Coastr. Casino reataurant a la plage d'lnciraltı (V.l. lzmir) ~~ 
Constr. cana~ ırrigation el trav. d 'arta (fogenieur 4eme 5e 

Aff. Hydrnulıquea Aydıo) No. 96:> 
Couverturcs en laine (Ch. Fer Etat) No. 966 
Conatr. batiss~ ecole (Vıl. Aydın) No. 967 
Toıle pour linge (Command. Geu. Gend. Ank.) No. 967 e 
Conıtr. et instııl. elictr. a la Faculte Droit Ank. (Minist. 'fr· 

No. 968 
Conslr. ponts beton arme (Vıl. Çanakkale) No. 968 
Uta doubles en fer (Com. Acb. Command. Gen. Surv. Dou•"' 

No. 968 
Fer pour mulet (Command. Gen. Gend. Ank.) No. 968 
Repar. pave (Dir. Geo. Electricite İst.) No. 969 
Pieces rechanııes ruachioe (Command. Gen. Sury. Douao· 

No. 969 
Papier d'mprimerie et papier gros d'emballage (Cb. fet 

No. 969 
Couverturu en laine (Etablis. Hygi~oe İııt.) No. 969 
Objcls metallıques et articles eanıtaires (Etablis. Hygieıı• 

No. 969 
• Tuileı côoiques (Cb. Fer Etat) No. 970 • 91 
Table de telephone a magnetto (Com. Ach. Gend. ht.) No· 
Habits, capotes, boltes et couvertures (lnt. Ank.) No. 972 
Constr. Station ıelection (Vil. Balıkesir) No. 972 
Chaires, armoires ete. (Dir. Ecole sccond. Adapaz.ar) No. 91'J 
Ceinturu dorees et ep6es (lnt. Ank.) No. 972 
Coostr. mur (Vil. İz.mir) No. 972 
Registrea et imprimes (Div. Compt. Partic. Izmir) No. 974 
Machine a lav er la vai ·selle (Dir. Gen. Monop.) No. 976 S~ 
Instrumenh de ebimie et produita cbimique (Ecole Mitier• 

ahmet) No. 977 t8 
• Morceaux de pain et reste de repaıı (Int. Tophane) No. 9 
Machines a ecrire (Min. Def. Nat.) No. 9 ' l 
• Vin, barit• et dame jeannes (Dar. Monop. lzmır) No. 981 
Laine pour mstelaı (Command. Mil. lst.) No. 981 . ııt 
Materiel de constr. pour voitur~• a barilıı (Command. fdıl· 

No. 981 
Riz, ble eooca&&e raisin et sel (Dir. Vize) No. 981 
Savon, poia·cbicheı et haricot• secı (Int. Tophane) No. 980 
Gants en lalne (lııt. Tophane) No. 980 
Couverture en laine (Municip. lat ) No. 982 ~/ 
Machine·outil plane, machine a ai1ıui.ler la ıcie ete. (Co.-

Mil. lst.) No. 982 


